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Основні прийняті скорочення 

 

БК – бутилкаучук 

БП – баліститний порох 

ВР, ПВР – вибухова речовина, потужна вибухова речовина 

ЗТВ – зворотно-технологічні відходи 

ГМС – гранулометричний склад 

ГСЗ – гарантійний строк зберігання 

ГЦ, ДЭГ – гліцерин, діетиленгліколь 

ДБФ – дибутилфталат 

ДНП – динітрозопентан 

ДНТ – динітротолуол 

ДОФ – діоктилфталат 

ДП – димний порох 

ДФА – дифеніламін 

ДЕГДН – діетиленглікольдинітрат 

КВЗ – колоксилино-водна завис (суспензія) 

КЗП – каскадний змішувач-прес 

МГД – магнітогідродинамічний 

НГЦ – нітрогліцерин 

БДЗ – безперервно діючий змішувач 

НКТЗ – нижня критична температура змішування 

НЦ, НЦ-12, НЦ-13 – нітроцелюлоза, нітроцелюлоза із вмістом  

нітрогену 12 %, нітроцелюлоза із вмістом нітрогену 13 % 

П – порох;  

ПАР – поверхнево-активна речовина 

ПВЗ – піроксиліно-водна завис (суспензія)  

ГПК – гранично припустима концентрація 

ПП – піроксиліновий порох 

ПХА – перхлорат амонію 

ПЕНГ – поліетилен низької густини 

РДТП – ракетний двигун на твердому паливі 

РСП – робоча суміш порошків 

СП – ступінь полімеризації 

СКН-18, СКН-26 – синтетичний каучук нітрильний із вмістом  

нітрильних груп 18 %; синтетичний каучук нітрильний із вмістом ніт-

рильних груп 26 % 

ЗБД – змішувач безперервної дії 

СНЕ, СЕ – сульфонітроестер, сульфоестер 

СРТП – сумішеве ракетне тверде паливо 

СфП – сферичний порох 

ТРП, РТП – тверде ракетне паливо; ракетне тверде паливо 

ЕА – етилацетат 

ММР – молекулярно-масовий розподіл 
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ПЕРЕДМОВА 

 

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

мові, лазерні й гвинтівкові порохи, сумішеві ракетні тверді палива, усі види ви-

бухових речовин і піротехнічні суміши. ЕКС є основою обороноздатності дер-

жави й впливають на економіку, на розвиток науки й техніки. Без ЕКС немає 

артилерії, немає стрілецької зброї, немає основних видів бойових ракет, у тому 

числі міжконтинентальних, а без сучасної й перспективної зброї немає армії.  

Енергетичні конденсовані системи – це ефективне джерело енергії для тех-

ніки й нових технологій. Спеціальні види ЕКС дозволили створити унікальні й 

досить актуальні технології. Так, на базі плазмових твердих ракетних палив 

уперше у світі розроблені порохові магнітні гідродинамічні генератори (МГД-

генератори) електричної енергії, які дозволяють вести пошук корисних копалин 

на більших глибинах, здійснювати довгостроковий прогноз землетрусів, дослі-

джувати будову земної кори на глибинах до 70 і більш кілометрів. Спеціальні 

артилерійські системи й градобійні ракети використовують для боротьби з лі-

совими пожежами й градом, стимулюють штучне випадання опадів. За допомо-

гою ЕКС проводять зварювання матеріалів, які не можливо зварити класичними 

методами, штампування й різання металів, танків і судів, зміцнення сталевих 

конструкцій, синтез алмазів, ультрадисперсних алмазів з вуглецю й багато ін-

шого.  

Навчальний посібник складається з чотирьох розділів. 

У першому розділі розглянуто фізико-хімічні основи процесів одержання й 

переробки порохових і паливних мас. Наведено відомості про їх реологічні вла-

стивості, високоеластичність, закономірності зовнішнього тертя, вплив співвід-

ношення внутрішнього й зовнішнього тертя на якість виробів. 

У другому розділі розглянуто технологію, властивості й застосування  ніт-

роестерів –   нітратів целюлози, нітрогліцерину й діетиленглікольдінітрату та 

обладнання для їх виробництва. 

У третьому розділі розглянуто технологію, властивості й застосування піро-

ксилінового, баліститного, сферичного і віскозного порохів та обладнання для 

їх виробництва. 

У четвертому розділі розглянуто технологію, властивості й застосування 

сумішевих  твердих ракетних палив та обладнання для їх виробництва. 

 

Для студентів ДНУ IV курсу галузі знань: 16 – Хімічна та біоінженерія спе-

ціальності; 161 – Хімічні технології та інженерія.  

Навчальний посібник може бути корисний також для студентів V курсу і 

тих, хто цікавиться технологією виробництва енергонасичених матеріалів.  
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РОЗДІЛ 1. ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ОСНОВИ ПРОЦЕСІВ ОДЕРЖАННЯ Й 

ПЕРЕРОБКИ ПОРОХОВИХ (ПАЛИВНИХ) МАС 

Основні стадії виробництва порохів та твердих ракетних палив: одержання 

порохових (паливних) мас (змішування компонентів і реалізація фізико-хімічних 

процесів взаємодії між ними), а також їх переробка (формування порохових ви-

робів). 

Головні вимоги до порохових (паливних) мас можна сформулювати в такий 

спосіб: 

      – високий ступінь однорідності – у будь-якому досить малому об'ємі порохо-

вої маси вміст усіх компонентів повинен відповідати заданому складу; 

– необхідний комплекс реологічних характеристик, що дозволяє переробляти 

порохові маси у вироби необхідних форм і розмірів за відносно невисокими тем-

пературами (20–80 °С); 

– відносно низька чутливість до механічних та інших імпульсів для без-

печності одержання й переробки порохових мас; 

      – седиментаційна й агрегативна стійкість порохових (паливних) мас, що міс-

тять порошкоподібні наповнювачі; 

– необхідна "життєздатність" порохових мас, які містять компоненти, що за-

безпечують здатність композицій до тверднення, тобто збереження на по- чатко-

вому рівні реологічних властивостей у період одержання й переробки паливних 

мас. 

На стадії одержання порохових (паливних) мас необхідно мати точне дозу-

вання попередньо підготовлених компонентів, що входять до їх складу, а також 

оптимальний порядок (послідовність) їх уведення в масу композиції. У резуль-

таті утворюється однорідна порохова маса, що має необхідний комплекс реологі-

чних характеристик. 

 

      1.1. Перебіг фізико-хімічних процесів під час одержання порохових мас 

 

Під час виготовлення порохів (П) на основі нітроцелюлози (НЦ) вико-

ристовують різні пластифікатори, тому що непластифікована нітроцелюлоза не 

має пластичності аж до температури спалаху. Уперше НЦ (на прикладі пірокси-

ліну) на порох було успішно перетворено ще в 1883 р. французом Полем 

В’єлем. Він запропонував обробляти піроксилін спирто-етерним розчинником й 

одержувати порохові маси, а потім пресувати з них порохові елементи й видаля-

ти розчинник. У такий способ П. В’єль уперше одержав бездимний піроксиліно-

вий порох, здатний, на відміну від вихідного піроксиліну, горіти закономірно. 

Він був значно потужніший за димний порох і практично не давав нагару в сто-

вбурі знарядь. 

У 1887 р. Альфред Нобель виготовив баліститний порох на основі НЦ, пла-

стифікованої нітрогліцерином (НГЦ). Останній залишається в поросі й  значною 

мірою формує його експлуатаційні характеристики. 

У 1885 р. Фрідріх Абель і Джеймс Дьюар створили кордитні порохи, вико-

ристовуючи НГЦ і ацетон або спирто-етерний розчинник, потім леткий   пласти-
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фікатор видаляли з порохових елементів. Отже, спирто-етерним розчинником 

(СЕР) послуговувалися як тимчасовим пластифікатором у технологічному проце-

сі одержання піроксилінових порохів. 

Відомо, що процес розчинення НЦ як високомолекулярної речовини має ха-

рактерну рису: на першій стадії взаємодії НЦ набухає, тобто поглинає пластифі-

катор, наприклад СЕР (у разі одержання ПП), і збільшується за масою й об'ємом. 

Розчинник змочує поверхню НЦ і проникає в її капілярну систему. Швидкість 

цих процесів визначають переважно за поверхневими й капілярними явищами: 

чим менше поверхневий натяг на межі НЦ-розчинник і розчинник-повітря, а та-

кож в'язкість розчинника, тим (за інших рівних умов) швидше й повніше відбу-

ваються процеси змочування й капілярного просочення. 

Наступна стадія процесу – дифузія СЕР в НЦ. Вона може перебігати одно-

часно з першою стадією та супроводжуватися взаємодією функціональних груп 

макромолекул НЦ із молекулами СЕР з утворенням сольватів, що призводить до 

ослаблення міжмолекулярних зв'язків, тобто утворюється розчин СЕР у НЦ. 

Інтенсивність взаємодії визначається термодинамічною спорідненістю компоне-

нтів. У результаті всіх цих мимовільних процесів НЦ набуває плас-тичних влас-

тивостей, необхідних для формування порохових елементів з порохових мас. 

Відомо, що спонтанні процеси супроводжуютьсявані зменшенням вільної 

енергії (ізобарно-ізотермічного потенціалу G) 

                                  ∆ G = ∆Н – Т∆S < 0,                                                     (1.1) 

де ∆Н і ∆S – зміна ентальпії й ентропії відповідно. 

Отже, процесу розчинення сприяють позитивні теплові ефекти (∆Н < 0) і 

збільшення ентропії (∆S > 0). У цьому разі можливе як обмежене, так і необме-

жене набухання полімеру (розчинення). Процес взаємодії НЦ із полярними роз-

чинниками є екзотермічним (∆Н < 0). Однак за таких умов можливе не-повне 

розчинення. Якщо ∆Н < 0 (тепло виділяється) і Т∆S > 0 (ентропія зростає), то 

може відбуватися необмежене набухання. 

Якщо ∆Н < 0 і Т∆S < 0, то можливе як необмежене, так і обмежене набухан-

ня. На перших стадіях змішування, коли спостерігається великий позитивний 

тепловий ефект, ще виконується умова (∆Н – Т∆S) < 0, тому що ∆Н має велике 

значення, а Т∆S, хоча й негативне, але не перевищує за абсолютною величиною 

значення ∆Н. У цьому разі, природно, концентрація розчинника в НЦ підвищу-

ється . Однак під час подальшого змішування, коли значення ∆H стають усе мен-

шими, нерівність, необхідна для змішування, може порушитися. Молекулярні 

комплекси СЕР взаємодіють із функціональними групами НЦ і розміщуються у 

фазі НЦ значно меншим числом способів, ніж у середовищі собі подібних моле-

кул, тому ентропія системи зменшується.Тоді набухання припиняється і розчи-

нення не відбувається. Під час виробництва пі-роксилінових порохів і не потрі-

бно одержувати розчини НЦ у СЕР, на відміну від процесів виготовлення лаків, 

емалей та інших композицій. Необхідно тільки ввести кількість розчинника, 

достатню для процесу пластифікації. 

Добре відомо, що універсальним розчинником НЦ різних типів є ацетон. 

Тому на перших етапах виробництва ПП було запропоновано використовувати 
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як пластифікатор не тільки СЕР, але й ацетон. Але від такого підходу довелося 

відмовитися через низьку механічну міцність одержуваних порохів і високу 

швидкість їхнього горіння. Це спричинено занадто ефективним і глибоким руй-

нуванням ацетоном надмолекулярної структури НЦ, яка не відновлюється опти-

мальним образом у процесі видалення розчинника. Водночас, НЦ становить ос-

нову пороху й забезпечує, поряд з іншими характеристиками, його фізико-

механічні властивості. 

Отже, пластифікована НЦ – цє концентрований розчин СЕР в НЦ. Цю   сис-

тему характеризує діаграма стану з нижньою критичною температурою змішу-

ваня (НКТЗ), тобто система розшаровується під час нагрівання. Нижче представ-

лено гіпотетичну діаграму стану системи НЦ - СЕР у загальному вигляді       

(рис. 1.1.) Діаграма включає в себе дві області: I – однофазні, термодинамічно 

стійкі розчини; II – двофазні термодинамічно нестійкі розчини. 

 

 
 

Рис. 1.1. Діаграма взаємного змішування 

НЦ і СЕР: 

              Іа – розчин НЦ у СЕР;  

      Іб – розчин СЕР у НЦ, що набухла 

Крива СДЕ характеризує зміну вза-

ємної розчинності компонентів у ра-

зі підвищення або зниження темпе-

ратури; наприклад, у разі Т = Тн в об-

ласті Іб система являє собою розчин 

СЕР в НЦ, що у точці Х2 досягає гра-

ничної величини. У разі збільшення 

концентрації розчинника система 

розшаровується на дві фази (область 

II), одна з яких (Іб) являє собою роз-

чин СЕР в НЦ (склад Х2), а інша    

(Іа) – розчин НЦ у СЕР (склад X1). Із 

зниженням температури до нижньо-

го критичного значення (НКТЗ) спо-

стерігається НЦ повністю розчиню-

ється у СЕР (I). 

НКТЗ характерна для систем, у яких молекули компонентів утворюють си-

льні водневі зв'язки, що сприяють їх змішуванню. Під час нагрівання їх руйнує 

тепловий рух, унаслідок чого взаємна змішуваність компонентів по-гіршується. 

НКТЗ зрушена вбік СЕР і тим сильніша, чим більша молекулярна маса полі-

меру. 

Найбільший тепловий ефект взаємодії піроксиліну (із вмістом нітрогену 

13,45 % і розчинністю в СЕР 3,3 % за 20 °С) можна спостерігати у разі співвід-

ношення спирту й етеру приблизно 30/70. Зниження температури до –24 °С при-

водить до набухання й диспергування піроксиліну. За кімнатною температурою 

відбувається розшарування системи. Нижня критична температура змішування 

СЕР й піроксиліну зростає у разі збільшення активності розчинника. 

Відомо, що для кожного типу НЦ (здебільшого залежно від вмісту нітро-

гену) існує своє оптимальне співвідношення  компонентів розчинника й, навпа-

ки, для розчинника конкретного співвідношення компонентів є НЦ із максима-
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льною розчинністю за певним вмістом нітрогену. Ці положення проілюстровано 

даними, наведеними нижче (рис. 1.2, табл.1.1). 

                                                                                                        Таблиця 1.1  

Теплові ефекти сорбції нітроцелюлозою (N = 11,5 %) спирту, етеру та їх сумішей 

 

Вміст компонентів, об'ємні % Теплота сорбції НЦ, 

Дж / г  Спирт Етер 

100 0 45,6 

80 20 52,8 

50 50 58,7 

40 60 61,6 

25 75 62,0 

0 100 61,6 

 

Результати, наведені в таблиці 1.1, свідчать, що теплота сорбції збільшуєть-

ся із підвищенням вмісту етеру до 60 об. % і далі залишається практично постій-

ною і рівною теплоті сорбції чистого етеру. У мольних частках ця композиція 

відповідає співвідношенню: 1 моль спирту й 1 моль етеру. Тепловий ефект не є 

адитивна величина теплот взаємодії зі спиртом і етером окремо. Тому припус-

кають утворення спирто-етерних комплексів, які й взаємодіють із активними 

групами НЦ. 

На рис. 1.2 показана залежність розчинності НЦ у СЕР (співвідношення 1:2) 

від вмісту нітрогену, а на рис. 1.3 – від співвідношення спирту й етеру в суміші. 

 

 
 

     Рис. 1.2. Вплив вмісту нітрогену  

       в нітратах целюлози на їх 

   розчинність у СЕР (1:2 за об'ємом) 

за 20 °С 

 

 

     
Рис. 1.3. Вплив співвідношення етанолу    

й діетилового етеру в СЕР на розчинність 

у ньому піроксилінів за 20 °С: 

1 – піроксилін №2 (2П, N=12,1 %); 

2 – піроксилін №1 (1П, N=13,3 %) 

Наведені дані свідчать, що НЦ за вмістом нітрогену менше ніж 8,5 %    роз-

чиняються незначно. Зі збільшенням нітрогену розчинність зростає до N = 10,5 

%, а потім коли N = 12,6 %, різко падає. Однак розчинність НЦ залежить не ли-

ше від вмісту нітрогену, але й від ступеня полімеризації, температури й інших 
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факторів. 

Розчинність можна вважати інтегральною характеристикою НЦ, що визна-

чає комплекс її фізико-хімічних властивостей. Максимальна розчинність 2П и 

1П за співвідношенням етанолу й діетилового етеру 40/60 становить для даних 

НЦ відповідно 92,1 % і 6,4 %. 

Слід зазначити, що реальна піроксилінова порохова маса являє собою гете-

рогенну систему, що включає в себе слабконабухлі волокна піроксиліну № 1, 

з'єднані між собою розчином макромолекул піроксиліну № 2 (або піроколодія) у 

СЕР. Отже, 1П у складі пороху є своєрідним наповнювачем. Під час вироб-

ництва ПП використовують піроксиліни, що мають певні фізико-хімічні харак-

теристики і забезпечують як технологічні властивості порохових мас, так і екс-

плуатаційні характеристики пороху. 

Загальні партії піроксилінів формують змішуванням окремих партій 1П і 2П 

(або піроколодію). 

Піроксилін № 1 під впливом СЕР піддається практично тільки обмеженому 

набуханню, у той час як піроксилін № 2 (або піроколодій) значною мірою   роз-

чиняється. Отже, розчин збільшує ступінь набухання піроксиліну, про що свід-

чать дані, наведені нижче (табл. 1.2). Це сприяє створенню однорідної структури 

порохової маси. 
Таблиця 1.2  

Вплив піроксиліну № 2 на набухання піроксиліну № 1 

Концентрація 2П (N = 198,3 мл NO/г) у 

СЕР (1:1,5), мас. %  

Ступінь набухання 1П, см
3
/г 

0,0 5,2 

1,0 8,4 

2.0 10,5 

 

Кількість розчинника під час виробництва ПП різних видів змінюється в 

межах 50–160 % (стосовно маси сухого піроксиліну) за співвідношенням спирту 

та етеру від 40/60 до 60/40 (залежно від типу піроксиліну). 

На відміну від виробництва ПП, одержання баліститних порохів засновано 

на інших принципах. 

Слід зазначити, що тривалий час порохові маси баліститного типу отриму-

вали через безпосереднє змішування сухого НЦ з нітрогліцерином. Операція бу-

ла вкрай небезпечною. Крім того, виходила дуже неоднорідна порохова маса, то-

му що швидше відбувалися процеси набухання поверхневих шарів волокон НЦ і 

запливання капілярів. Це перешкоджало проникненню НГЦ углиб волокон НЦ та 

його рівномірному розподілу за об'ємом. Варто зауважити, що. на відміну від 

СЕР, нітрогліцерин має більшу в'язкість, меншу швидкість капілярного просо-

чення, низьку дифузійну активність і відносно невисоку термодинамічну спорід-

неність із НЦ. 

Слід також підкреслити, що, незважаючи на зазначені переваги СЕР, неве-

лика кількість води (2,7–4,0 мас. %), що залишається після зневоднювання пірок-

силіну спиртом, сприяє його рівномірній пластифікації, оскільки вповільнює 
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процеси набухання поверхневих шарів НЦ і запливання капілярів. Із цією же ме-

тою під час виробництва кордитних порохів із зневодненого піроксиліну № 1 із 

застосуванням сумішевого пластифікатору (НГЦ і ацетону) в останній уводять 

приблизно 10 мас. % води. На фазу одержання баліститної порохової маси над-

ходить водна суспензія колоксиліну (10 %),  відтак дозують у певній послідов-

ності всі інші компоненти. 

Під час змішування компонентів порохової маси у воді відбуваються проце-

си змочування, капілярного просочення, сорбції й розчинення (НГЦ у воді, НЦ у 

НГЦ і НГЦ у НЦ). Одночасно витискається вода з поверхні та з об'єму волокон 

НЦ, тобто виникає вибіркове змочування. 

Під час такого змочування краще відбувається змочування твердого тіла  рі-

диною, завдяки розтіканню якої поверхнева енергія системи зменшується на    

більшу величину. Цей процес характеризує косинус крайового кута змочування 

(Сos ζ) без обліку сили тертя, що перешкоджає розтіканню краплі: 

 

                             cos ζ = (ζнц-вода- ζ нц-пл) / ζвода-пл,   ,                                            (1.2) 

 де  ζнц-вода – поверхневий натяг на межі НЦ – вода; ζнц-пл – поверхневий натяг на 

межі НЦ–пластифікатор; ζвода-пл – поверхневий натяг на межі вода–пластифікатор. 

Можливі дві схеми: 

1) ζнц-вода>ζ нц-пл; cosζ > 0; ζ < 90°; (пластифікатор змочує НЦ); 

2) ζнц-вода<ζ нц-пл; cosζ < 0; ζ > 90°; (пластифікатор не змочує НЦ). 

У системі (НЦ–вода–НГЦ) маємо: cosζ < 0; ζ > 90°, тобто НГЦ погано змо-

чує волокна колоксиліну, що перебувають у воді. 

Швидкість масопередачі НГЦ усередину волокна за допомогою капілярного 

просочення на кілька порядків вища, ніж через дифузію в міжмакромолекулярний 

простір (набухання НЦ). Проте для запливання капілярів цілком достатньо набу-

хання поверхневого шару, товщина якого порівняна з діаметром капілярів, а дов-

жина капілярів на 3–5 порядків перевищує їх діаметр. Саме тому, незважаючи на 

високі швидкості капілярного просочення, запливання капілярів випереджає сам 

процес. З огляду на це забезпечення оптимальних умов капілярного просочення 

під час одержання порохових мас становить один із найбільш реальних способів 

скорочення процесу їх "готування", підвищення однорідності й ступеня набли-

ження системи до рівноважного стану. Доцільно вводити в НГЦ деякі домішки, 

наприклад поверхнево-активні речовини (ПАР), що призводить до зниження   

крайового кута змочування (рис.1.4)  

ζнц-нгц(з дом.)< ζнц-вода. 

 

Середня відстань Хсм під час змочування внутрішньої поверхні капілярів НЦ ра-

діусом rнц,, що проходять за час t молекули пластифікаторів, які мають   в'яз-

кість ηпл, зростає завдяки підвищенню поверхневого натягу на межі   НЦ-вода 

ζнц-вода  й у разі зменшення поверхневого натягу на границі НЦ-пластифікатор ζнц-пл 

: 
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(1.3) 

Для зниження ηпл,та ζнц-пл підвищують температуру. Температурна зміна 

швидкості капілярного просочення корелює із впливом температури на так зва-

ний фактор просочення f, який дорівнює відношенню часу просочення     певного 

об'єму НЦ водою  tводи до вчасного витиснення води пласти-фікатором tпл: 

                                         f = tводи/tпл.                                                   (1.4) 

 

 
Рис. 1.4. Вплив ПАР на величину 

крайових кутів змочування (θ) 

колоксиліну (вихідна Ц-папір РБ) 

нітрогліцерином у воді за 20 °С: 

 1 – НГЦ без ПАР; 2 – НГЦ + 0,5 % ПАР 

 

Рис. 1.5. Залежність температури 

       максимуму фактора просочення 

НЦ нітрогліцерином від вмісту     

  нітрогену в полімері 

Залежність f = f (T) екстремальна. Із підвищенням температури спочатку 

спостерігають збільшення фактора просочення через зниження ηпл і ζнц–пл, а у ра-

зі перевищення температури максимуму фактора просочення Tfmaх – зниження 

величини f через запливання капілярів полімеру й, як наслідок, підвищення ве-

личини tпл. 

Tfmaх залежить як від властивостей пластифікатору так і від властивостей 

полімеру. Наприклад, для пари НЦ (12 % N) – НГЦ цей показник дорівнює 23 °С, 

а для того самого полімеру, змочуваного дифузійно активнішою сумішшю 

НГЦ+ДЕГДН (1:1), Tfmaх= 10 °С. Зміна вмісту нітрогену в НЦ призводить до  

екстремальної зміни Tfmaх (рис.1.5), мінімальні величини показника  відповідають 

полімеру із вмістом нітрогену приблизно 12 %. 

Для інтенсифікації виготовлення порохових мас баліститного типу на стадії 

змочування НЦ пластифікатором доцільно проводити процес спочатку за низькоі 

температури (не вище Tfmaх; 12–22 °С), а потім, підвищуючи  температуру змі-

шування, забезпечити більш інтенсивний перебіг дифузійних процесів взаємодії 

компонентів. 

Шлях, що проходить пластифікатор під час дифузії, Хд, крім температури Т, 
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залежить від часу t, в'язкості полімеру ηнц і радіуса часток пластифікатора rпл: 

                                 
3

д

A нц пл

RTt
X

N r
  ,                                                  (1.5) 

де R – універсальна газова постійна; NА – константа Авогадро. 

Прискорення процесу пластифікації на цій стадії забезпечується пере-

важно підвищенням температури (до 77–87 °С) і використанням тонкодисперс-

них емульсій пластифікаторів. 

Використання молекулярно-дисперсного пластифікатору могло б забезпе-

чити максимальний ефект. Але розчинність у воді нітроестерних пластифікато-

рів обмежена, і тому для винятково молекулярної сорбції їх з водяних   розчинів 

слід було б вдатися до модуля «готування» близько 1:1000, що нереально. Дозу-

вання у КВС пластифікаторів у вигляді їх розчинів в органічних розчинниках 

(наприклад, у діетиловому етері або у хлористому метилені) сприяє кращому  

розподілу пластифікаторів у полімері, але ускладнює загальний процес. Це спри-

чинено необхідністю забезпечувати більшу герметичність змішувального й фор-

мувального обладнання, а також проводити тривалі операції видалення з пороху 

й контролю вмісту в ньому цих легколетких, токсичних, а у разі використання 

етеру – пожежно- та вибухонебезпечних речовин. Отже, доцільно вводити НГЦ  

у відповідний апарат у вигляді високодисперсної водної  емульсії. 

Для модулів змішування, застосованих на практиці (1:5-1:10), процес 

пластифікації прискорюють завдяки використанню ПАР та інтенсифікації    масо- 

і теплообмінних процесів шляхом через використання ультразвукового, гідроди-

намічного або електромагнітного впливу як на компоненти, так і на композицію 

загалом. Поверхнево-активні речовини забезпечують розклинювальну дію  на 

НЦ (збільшують rнц), стабілізацію емульсій і   суспензій, також знижують        

величину ζнц-пл. 
Відомо, що стадія «готування» порохової маси має питомий внесок (приб-

лизно 75 %) у зміну вільної енергії суміші колоксиліну із НГЦ. Під час змішу-

вання компонентів у водному середовищі перебігають також процеси часткового 

розчинення в ній НГЦ (розчинність складає приблизно 8 г/л за   Т=20 °С), сорбції 

молекул НГЦ поверхнею НЦ і дифузії їх у міжмолекулярний простір, що зумов-

лює набухання НЦ. При цьому концентрація НГЦ у воді зменьшується, і розчи-

няються нові порції краплиннорідкого НГЦ. Крім того, на поверхні його          

зіткнення з волокнами відбувається також часткове  розчинення НЦ у НГЦ.   

Отже, процеси взаємодії НГЦ із НЦ у водному середовищі дуже різноманітні. 

З огляду на викладене вище доцільно вдаватися до двоступінчатого спосі-

бу "готування": на першій стадії слід змішувати компоненти без їх нагрівання 

для забезпечення швидкого транспортування НГЦ усередину волокна капіляр-

ним просоченням, досягти однорідного розподілу НГЦ щодо їх об'єму, збіль-

шити загальну поверхню контакту НГЦ із НЦ та зменшити товщину дифузій-

ного шару. 

На другій стадії необхіднопідвищити температуру й створити сприятливи 

умови для стадії дифузійної взаємодії НГЦ із НЦ. Швидкість молекулярної ди-
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фузії Vдифф нітрогліцерину в НЦ можна виразити рівнянням 

                                     Vдифф=
DS C

l


  ,                                                  (1.6) 

де D – коефіцієнт дифузії; S – площа дифузії; ∆С – градієнт концентрації НГЦ; l 

– товщина дифузійного шару. 

У цьому разі не потрібний тривалий процес "дозрівання" порохової маси 

через перерозподіл НГЦ щодо маси волокон НЦ (десорбція НГЦ у воду з воло-

кон, що містять велику його кількість, із паралельною сорбцією волокнами з 

меншим його вмістом). 

Отже, позитивну роль води під час одержання порохових мас баліститного 

типу зводять до того, що вона: 

       – сприяє більш рівномірному розподілу НГЦ щодо усього об'єму;                         

       – забезпечує часткове розчинення в ній НГЦ і молекулярну сорбцію його ніт-

роцелюлозою (далі НЦ) з водяних розчинів НГЦ, проникнення його в     найбільш 

вузькі капіляри та міжмакромолекулярний простір, тобто забезпечує більш рів-

номірний розподіл НГЦ і полегшує процеси пластифікації НЦ; 

      – сприяє перерозподілу НГЦ між волокнами НЦ, збагаченими і збідненими 

пластифікатором, що підвищує однорідність порохових мас; 

      – сприяє безпечному змішуванню компонентів. 

Проте вода перешкоджає остаточному процесу пластифікації, тому вона від-

даляється з порохової маси на наступних стадіях виробництва. 

Взаємодію НЦ (колоксиліну) з основним пластифікатором – нітрогліцери-

ном слід розглядати через термодинамічний аспект. Найважливіша характерис-

тика порохів – їх термодинамічна стійкість, тобто здатність зберігати заданий фа-

зовий склад у температурному діапазоні його виготовлення й експлуатації. Із 

термодинамічною стійкістю тісно пов'язано поняття "термодинамічна сумісність 

компонентів" та її межа – максимально можлива кількість пластифікатору (або 

іншого розчинного в полімері компонента), яку можна увести до складу пороху 

без втрати його термодинамічної стійкості. Порушення стійкості може виявля-

тися в утворенні рідкої фази пластифікатору на поверхні заряду (випотівання 

або ексудація). За температури нижче температури плавлення компонентів, що 

виділяється під час фазового розпаду, на поверхні заряду утворюється кристалі-

чний наліт (явище вицвітання). Зміну фазового стану і структури пороху може 

супроводжувати зміна щільності, фізико-механічних та інших його харак-

теристик. 

Термодинамічну стійкість порохів оцінюють на етапах розробки рецептур-

ного складу,видаючи рекомендації щодо забезпечення фазової стабільності в 

заданому температурному діапазоні. Найбільш надійний метод оцінки стійкості 

полягає у побудові діаграм стану, що описують термодинамічні умови співісну-

вання фаз. Для багатокомпонентних енергетичних систем, насамперед, визнача-

ють діаграму стану двохкомпонентної системи – пластифікатор, тобто поперед-

ньо обирають склад зв'язувального енергетичного матеріалу. Надалі цей склад 

уточнюють з урахуванням можливого впливу на фазову рівновагу інших     

компонентів рецептури (наповнювачів, каталізаторів і стабілізаторів горіння та 
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інших). 

Термодинамічні умови (склад компонентів, температура, тиск), за якими 

можливий фазовий розпад, визначають за допомогою різних методів, що дозво-

ляють зареєструвати процес фазового перетворення. Крім складу компонентів, 

на межу сумісності впливають різні фактори, як на стадії одержання порохової 

маси, так і її переробки. Так  для «гарячого готування» порохової маси (50 °С) 

межа сумісності НГЦ становить близько    60 мас. %. Уведення НГЦ через актив-

ний розчинник (ацетон) забезпечує підвищення величини цього показника до 75 

мас. %. 

Дотепер не вирішено проблему прогнозування стійкості зарядів у напру-

жено-деформованому стані. Неоднорідне механічне поле в заряді може спричи-

нити зміну хімічних потенціалів і у такий спосіб сприяти виникненню дифузій-

них потоків, що, у  свою чергу,  призводять до перерозподілу розчинених низь-

комолекулярних компонентів в об'ємі заряду. 

Універсальної діаграми стану не існує. Нижче (рис. 1.6) наведено діаграму 

стану двохкомпонентної системи НЦ–НГЦ для зразків, отриманих у певних умо-

вах "готування" і вальцювання. На її прикладі розглянуті можливі варіанти взає-

модії основних компонентів баліститних порохів – НЦ і НГЦ. 

                     
Рис. 1.6. Діаграма фазового стану 

системи НЦ – НГЦ 

   Діаграма уміщує чотири температурно-

концентраційні області: 

  I – область однофазного розчину НГЦ     

у НЦ; 

  II –  область співіснування двох фаз (роз 

чину НГЦ у НЦ та розведеного розчину НЦ 

у НГЦ); 

  ІІІ – однофазний розчин НЦ у НГЦ 

(вміст  НЦ  менший 1%.).  

    IV – характеризує умови співіснування 

розчину НГЦ у НЦ та кристалічного НГЦ. 

Вона реалізується не завжди, тому що для 

цих систем характерна більша схильність до 

переохолодження. 

Мимовільні процеси взаємодії полярних полімерів з полярними розчинни-

ками й утворення розчинів супроводжує зменшення величини G – вільної енер-

гії (ізобарно-ізотермічного потенціалу). Під час суміщення НЦ (колоксиліну) із 

НГЦ, так само як  зі спирто-етерною сумішшю, виконуються умови: ΔН <0; 

TΔS<0. 

Фактором визначення процесу змішування є енергетична взаємодія молекул 

НГЦ із колоксиліном (ΔН<0), що виявляється в усій концентраційній області од-

нофазності. Негативне значення ентропійного члена (TΔS) у всій області  одно-

фазності пов'язане з явищем сольватації полімеру пластифікатором. Механізм 

виникнення та природа міжмолекулярних зв'язків НЦ–НГЦ порівняно мало   

вивчені. Визначальне місце в цьому процесі, безсумнівно, мають водневі зв'язки 

й диполь-дипольна взаємодія. Енергія водневих зв'язків і диполь-дипольна взає-

модія зменшуються із зростанням температури, тому й існує залежність вільної 
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енергії змішування від температури. 

Аналізуючи термодинамічні параметри змішування системи НЦ–НГЦ до-

ходимо  висновку щодо обмеженої сумісності компонентів і погіршення їх      

сумісності із підвищенням температури. 

Ця діаграма відрізняється від розглянутої раніше (рис. 1.1) лише тим, що 

НГЦ, на відміну від спирто-етерної суміші, кристалізується за температурою 

нижчою Тпл (близько 13 °С), і нижня критична температура змішування не реа-

лізується на практиці, термодинамічно більш вигідний процес кристалізації 

НГЦ. 

Діаграма фазового стану свідчить, що існує можливість погіршення термо-

динамічної стійкості системи як за підвищеною температурою (T > Tпл нгц), так і 

під час її зниження (T < Tпл нгц). 

У першому випадку має місце розшарування системи за типом звичайного 

аморфного розшарування полімерного розчину. У другому, порушення термо-

динамічної стійкості зумовлено тим, що за T<Tпл нгц термодинамічески більш 

стійкий стан НГЦ є кристалічний, а не розчин НГЦ у НЦ. 

Висновок: вплив температури на термодинамічну стійкість підтверджено 

спостереженнями випадків ексудації в динамітах та порохах; наприклад, ексуда-

ція в динамітах можлива як в умовах їх зберігання за підвищеної температури, 

так і під час заморожування з наступним відтаванням. 

Необхідно підкреслити, що наведена на рис. 1.6 діаграма стану характеризує 

умови термодинамічної рівноваги фаз. У реальних випадках, особливо для ви-

соков'язких пластифікованих полімерів (у тому числі НЦ), термодинамічна рів-

новага повністю не реалізується. Тому в порохах, що містять до 60 мас. % НГЦ, 

його кристалізація практично не відбувається. Однією з основних причин галь-

мування кристалізації НГЦ у порохах є те, що із зниженням температури відбу-

вається склування пластифікованої НЦ. 

Виходячи з вимог забезпечення термодинамічної стійкості баліститних     

порохів у широкому діапазоні температур, вміст НГЦ в їх складі звичайно          

не перевищує 60 мас. % . 

Під час введення порошкоподібних наповнювачів (металів, їх оксидів, селіт-

ри та ін.) може змінюватися структура граничного полімерного шару на їх по-

верхні, зменшується його рухливість, знижується сумісність і термодинамічна 

стійкість системи. 

Гексоген, навпаки, збільшує термодинамічну стійкість. Він частково розчи-

няється в НГЦ, служить додатковим пластифікатором, що підвищує спорідне-

ність останнього до НЦ. 

 

1.2. Реологічні властивості порохових (паливних) мас  

і їх взаємозв'язок із способами виготовлення виробів 

 

«Реологія» (від грецької: rheos – течія, потік і logos – навчання) – наука про 

всі аспекти деформування реальних суцільних середовищ під впливом прикла-
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дених напружень. 

Порохові або паливні маси являють собою енергонасичені полімерні ком-

позиційні матеріали на основі різних зв’язувальних: пластифікованих естерів 

целюлози, каучуків та інших полімерів. Вони містять різні наповнювачі, мають 

усі властивості, характерні для деформування полімерів, що перебувають у   

в'язкотекучому та високоеластичному станах. 

Для прогнозування оптимальних режимів переробки матеріалів і одержання 

якісних виробів необхідно вивчати  комплекс їх реологічних   властивостей, по-

в'язаних як із внутрішнім, так і з зовнішнім тертям. Знання основних закономір-

ностей поведінки матеріалів дозволить також цілеспрямовано регулювати реоло-

гічні властивості композицій шляхом зміни їх рецептури, вибору опти-мальних 

температурно-часових режимів формування, оптимальної конструкції прес-

інструмента та інше. 

 

1.2.1. В'язкість течії зсуву енергонасичених полімерних композицій 

 

Порохові та паливні маси у готові вироби переробляють залежно від рівня 

їх реологічних властивостей різними методами: вільним литтям; литтям під тис-

ком; прохідним пресуванням; намотуванням; штампуванням та інше. 

Перші три методи є основні, якими переробляють композиції, що  повинні 

мати рівень  в'язкості відповідно: 10
2 
– 6∙10

3 
Па∙с; 10

4
 – 10

5 
Па∙с; 10

6 
–10

11 
Па∙с. 

Умовна межа текучості композицій, що переробляють литтям, становить, 

відповідно: η0 ≤ 0,5 кПа;  0,5 кПа < η0 <6 кПа. Розрізняють умовну (ηум,η0) та   

дійсну (ηд) межу текучості (рис.1.7). Якщо течію полімерного композиту реалі-

зовано тільки після подолання реального опору деформуванню (наприклад,       

на руйнування поперечних хімічних зв'язків зшитого полімеру або на розрив  

зв'язків наповнювач–полімер), то матеріал має дійсну межу текучості.                                                                                                                                                        

В окремих випадках для інженерних розрахунків нехтують течією на почат-

ковій ділянці кривої (коли складно виміряти малі, але відмінні від нуля значення 

швидкостей зсуву, що відповідають малим напруженням зсуву). У цьому разі 

говорять про умовну межу текучості. Типову криву залежності в'язкості порохо-

вих (паливних) мас від швидкості зсуву наведено на рис. 1.8. 

Вільним литтям і литтям під тиском переробляють паливні маси, пастопо-

дібні та пластизольні композиції; методом прохідного пресування – БП й ПП, 

деякі види сумішевих паливних мас, піропорохові й піропожежогасні паливні 

композиції. 

Під час переробки методами лиття нормальний режим формування –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

рух маси відносно внутрішніх стінок формувального інструмента, тобто     взає-

мне переміщення окремих кінетичних одиниць течії за збереження                                                                                                                                                                                                                                                                           

суцільності матеріалу. У цьому разі швидкість руху шарів, що безпосередньо                                                                

прилягають до стінок, дорівнює нулю, а сили в’язкого опору за течією                                                                           

матеріалу (сили внутрішнього тертя η) менші дотичних напружень на межі ма-

теріалу зі стінкою (сил зовнішнього тертя ημ). 
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           Рис. 1.7. Криві течії полімерних 

                             матеріалів:  

1- з умовну межою текучості;  
2- з дійсною межою текучості  

                          

Рис. 1.8. Типова крива залежності  

в'язкості порохових (паливних) мас 

від швидкості зсуву 

Під час переробки композицій методом прохідного пресування їх висока 

в'язкість і використання спеціальних технологічних домішок забезпечують пере-

важне ковзання матеріалів. У цьому разі шари маси, що прилягають до стінок 

формувального інструмента, ковзають по його поверхні, тоді як в об'ємі матеріа-

лу реалізуються процеси пластичної деформації, за відсутності яких неможливо 

необхідною мірою забезпечити перебіг процесів автогезії окремих частин фор-

мованого матеріалу й одержання якісних виробів. Для прогнозування оптималь-

них режимів переробки таких композицій важливі процеси, пов'язані як із внут-

рішнім, так і зовнішнім тертям. 

         У процесі деформування порохових (паливних) композицій зазвичай має міс-

це  складна S – подібна залежність в'язкості ε від швидкості зсуву j (рис. 1.8). В 

області j < jкр, матеріали поводяться як  ньютонівські з найбільшою ньютонівсь-

кою в'язкістю практично до зруйнованої структури εнб; для j > jкр ефективна в'яз-

кість ε* знижується із зростанням швидкості зсуву, що обумовлено руйнуванням 

структури і явищами механічної релаксації, а у випадку деформування паливних 

мас – також явищами орієнтації частинок дисперсної фази наповнювачів і змі-

ною ступеня їх агрегації. Отже, більшість порохових і паливних композицій по-

водяться в цьому випадку як псевдопластичні аномально в'язкі матеріали. 

За високих швидкостей зсуву можна спостерігати ділянку течії з най-

меншою ньютонівською в'язкістю практично зруйнованої структури εнм. Реалі-

зувати цю ділянку течії можна не завжди (особливо для високов'язких  компо-

зицій) через неможливість забезпечити ізотермічність за високих    швидкостей 

зсуву. Для  деяких  видів  пластизольних паливних мас  можливе  

зростання в'язкості за підвищення інтенсивності зовнішнього механічного 

впливу. Такий вид аномалії течії називають дилатансією. 

Криві течії, подібні до наведеної на рис. 1.8, а також крива 1 на рис. 1.9 ха-

рактерні  для так званих рідиноподібних високомолекулярних систем. Їм прита-

манна відсутність  межі текучості, тобто будь-якому відмінному від нуля на-

пруженню зсуву η відповідає відмінна від нуля швидкість зсуву j. На  відміну 

від них, твердоподібним дисперсним системам властива  наявність чіткої межі 

текучості  ηт (криві 2, 3 на рис.1.9), лише перевищення якої забезпечує появу   
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руху матеріалу. Такі реологічні криві характерні для високонаповнених паливних 

мас: а1, а2, а3 – ділянка найбільшої ньютонівської εнб в'язкості практично       

незруйнованої структури; б1, б2, б3 – ділянка ефективної в’язкості ε*; 

 

 
 

Рис. 1.9. Типові повні реологічні 

криві течії полімерних композитів: 

1 – пружнов’язкі (рідиноподібні) 

системи без межі текучості; 

2 – твердоподібна структурована 

система з різними монодисперсними  

наповнювачами, протікання якої 

супроводжуване локальним розривом  

   суцільності;  3 – пружнов'язкопластичні 

(твердоподібні) структуровані 

дисперсні системи, що мають межу  

текучості ηп 

 в1, в2, в3 – ділянка найменшої ньютонів- 

ської в’язкості εнм практично зруйнова- 

ної структури; г – ділянка течії з локаль-

ним розривом суцільності. 

Ефективна в'язкість ε* залежить не 

тільки від рецептурних особливостей 

композицій (молекулярної маси й 

ММР полімерного зв’язувального, 

кількості та якості пластифікаторів, 

наповнювачів, технологічних, каталі-

тичних та інших домішок), й від тем-

пературно-швидкісних режимів їх де-

формування. 

У разі одновимірної течії основну 

реологічну характеристику матеріалів 

(реологічне рівняння стану) для най-

більш протяжної ділянки ефективної 

в'язкості здебільшого наводять у     

вигляді степеневої залежності          

Оствальда–де Віля: 

 

                                        j = K·η
n  

або  η = K1∙ j
m

,                                            (1.7) 

 

де  n = n (T, P), m = m (T, P) – індекс або ступінь аномалії в'язкої течії;  

n = 1/m; К = К1 (Т, Р) –  коефіцієнт піддатливості; К1 – коефіцієнт консистенції; 

K1 = (1/K)
1/n

; К и К1 пов'язані з в'язкістю: 

 

                          ε* = (l/K)
1/n

j
(1-n)/n

;   ε* = K1j
m-1

 = K1j
(1-n)/n

.                        (1.8) 

 

Для матеріалів, що мають межу текучості, основною реологічною характе-

ристикою є рівняння Балклі–Гершеля: 

                                                 j = K(η–ηт)
n
.                                                 (1.9) 

 

Для опису кривої течії, що охоплює ділянку найбільшої ньютонівської й 

ефективної в'язкості, застосовують рівняння 

 

                                          j = η(l+C·η
n-1

)/εнб,                                              (1.10) 

                                                     j = ηexp(βη)/εнб,                                         (1.11) 

де С, β – сталі, залежні від природи полімеру. 
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-Повну реологічну криву можна описати рівняннями 

2

,

1 ( )

нб нм
нм

A

 
 




 


                                                   (1.12) 

                             

0,355 0,71

1 2*
1 ( ) ( ) ,нб

нб нбC j С j


 


  

                                 
(1.13) 

                            

* exp
m p q k

пл w напЕ bC dM eC fP
А

RT




    
 ,                      (1.14) 

де Е – енергія активації в'язкої течії; η – напруга зсуву; Спл, Снап – вміст пластифі-

катору й наповнювачів у композиції; Mw – молекулярна маса полімерного зв'язу-

вального;  Р – тиск всебічного стиснення; R – універсальна газова стала;  

Т – температура;  А , 𝛼 , b, d, е, m, р, q, f, k – сталі, що залежать від структурних 

особливостей  середовища і його компонентів. 

Полімерною основою піроксилінових, баліститних, кордитних, сферичних і 

піропорохових композицій є нітроцелюлоза. На особливості реологічної пове- 

дінки композицій на основі цього полімеру впливають деякі фактори. 

З рис. 1.10 – 1.12 випливає, що криві течії композицій на основі НЦ, плас-

тифікованої НГЦ, ДБФ або формалем гліцерину (ФГ), мають ділянку найбіль- 

шої ньютонівської в'язкості в області малих швидкостей зсуву й ділянку ефек-

тивної в'язкості за  j > jкp (рис.1.8). Величину jкр визначено особливостями й  

вмістом як полімеру, так і пластифікатору. 

 
         Рис. 1.10. Криві течії композицій  

          НГЦ/НЦ-12 за співвідношення 

    пластифікатору й полімеру (Т=80 °С): 

                 1 – 40/60; 2 – 45/55; 3 – 50/50; 

                      4 – 55/45;  5 – 60/40 

 

           Рис. 1.11. Криві течії композицій 

           НЦ–12,1 – ДБФ (Т = 80 °С) (цифри 

           біля кривих – вміст полімеру  

в зразках, мас. %) 

Структурні особливості композицій виявляються в області малих швидкос-

тей зсуву (j < jкр), за збільшення інтенсивності силового впливу, що призводить 

до руйнування вихідної структури, розходження величин в'язкості зразків змен-

шується. Якісно таке ж явище можна спостерігати під час руйнування структури 

полімеру й іншими способами – нагріванням, пластифікацією, використанням 
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полімеру з меншою молекулярною масою тощо (рівняння 1.14). У результаті 

знижуються εнб і ε* і зростає величина jкр, тобто зменшується характеристичний 

час релаксації матеріалу.  

На прикладі баліститних композицій показано, що їх реологічні властивос-

ті за інших однакових умов залежать від способу їх виготовлення  (рис. 1.13). 

 

 

 

 

 
 

        Рис. 1.12. Криві течії композицій                      

      НЦ-12,1- ФГ (Т=25 °С) (цифри біля    

       кривих – вміст полімеру в зразках,  

                                  мас. %) 

 

Рис. 1.13. Графічне відображення впливу 

особливостей виготовлення композицій 

(44 мас.% НЦ, 54 мас. % НГЦ, 2 мас. %  

діетилдифенілсечовини) на криві течії за            

                                     Т=70 °С: 

      1 – із використанням суміші ацетону  

й етанолу; 2 – етилацетату; 3 – суміші етеру 

з етанолом; 4 – етанолу; 5 – етеру; 6 – води;  

                           7 – гептану  

 

Матеріали, отримані з використанням води, гептану, етеру, етанолу й сумі-

ші етеру з етанолом, зберігали волокнисту структуру, а одержані в разі викорис-

тання суміші ацетону й етанолу або етилацетату являли собою відповідно  "од-

норідні, значно й помірно желатинізовані" зразки.  

Зменшення кількості міцних внутрішньо- і міжмолекулярних водневих  

зв'язків становить, вочевидь, причину зниження енергії активації в'язкої течії 

композицій НЦ–ДБФ і НЦ–НГЦ за збільшення вмісту нітрогену в НЦ (криві 1, 2 

на рис. 1.14).  Уведення в баліститну композицію різних стеаратів призводить до 

зниження її в'язкості, особливо в області практично незруйнованої  структури  ηнб  

(рис. 1.15), де кінетичними одиницями течії є надмолекулярні утворення (набухлі 

в НГЦ макрофібрили НЦ).  

Енергію активації в'язкої течії нітроцелюлозних композицій визначено як 

ступенем етерифікації полімеру (рис. 1.14), так і вмістом полімеру в композиці-

ях (рис. 1.16, б).  

         На величину енергетичного бар'єра течії Еакт НЦ композицій з більш  

активним пластифікатором впливає збільшення розмірів молекулярно-

кінетичних одиниць у разі заміни гідроксильних груп (–ОН) набільш об'ємні 

нітроестерні групи (–ONО2), наслідком чого є спідвищення Еакт за використання 

більш високонітрованих препаратів НЦ (крива 3, рис.1.14). 
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Рис. 1.15. Вплив стеаратів металів на 

в'язкість композиції НГЦ/НЦ (55/45) 

                      (Т=80 °С): 

    1 – без домішок; 2 – 0,01 % StPb; 

   3 – 0,01 % StFe; 4 – 0,01 % StMg; 

   5 – 0,01 % StMn; 6 – 0,01 % StCu; 

                                                                                    7 – 0,01 % StCa; 8 – 0,01 % StZn 

 

НГЦ є для НЦ недостатньо активний пластифікатор. Навіть у 2 % нітро-

гліцериновому розчині високомолекулярної (Мп=250 000) НЦ – 12,47 зберігається 

фібрилярна структура полімеру (рис. 1.17). Імовірно, зростанням частки взаємно-

го проковзування набухлих фібрил НЦ, що слабко залежить від температури, мо-

жна пояснити зниження енергії активації течії за підвищення концентрації полі-

меру (рис. 1.16, б).  

 

 
Рис. 1.16. Вплив вмісту НГЦ у двокомпонентних зразках: 

а – на температуру структурного склування Тс, температуру течії Тт; 

б – на найбільшу ньютонівську в'язкість εнб, енергію активації в’язкої течії Еакт 

 

За вмістом полімеру понад 35–45 мас. %  не  тільки  знижується   енергія  

активації процесу, але й уповільнюється темп зростання температур склування, 

текучості й найбільшої ньютонівської в'язкості (рис.1.16). Використання олив, 

що полегшують ковзання набухлих фібрил НЦ, зумовлює зниження енергії акти-

вації процесу. 

Рис. 1.14. Вплив вмісту нітрогену в НЦ на 

величину енергії активації в'язкої течії її   

                      композицій: 

1 – НЦ/НГЦ (18/82); 2 – НЦ/ДБФ (18/82);        

              3 – НЦ/ФГ (18/82) 



22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Рис. 1.18. Спектр часів релаксації  

полімерів: 
         АБ – область текучості; БС – плато 

          високоеластичності; СД – перехід до  

               механічного склування  

                                                                                            

Реальне існування в полімерах спектра структур (валентних кутів і зв'язків, лан-

цюгів, макромолекул, надмолекулярних утворень різної складності, що мають 

різні часи релаксації ϴi, які можна розглядати як середні часи життя відповідних 

структур у певній конформації) становить фізичну передумову існування спект-

рів часів релаксації таких матеріалів. 

Спектр виражають у вигляді функції розподілу релаксаційного модуля Н за 

часом релаксації ϴ (графічно подають у подвійних логарифмічних координатах) 

(рис. 1.18). 

Релаксаційний спектр – найбільш узагальнена реологічна характеристика 

матеріалу, що дозволяє розраховувати залежності в'язкості, нормальних напруг, 

модулів пружності та втрат від швидкості зсуву й колової частоти. 

Ступінь аномалії в'язкої течії (індекс течії) n є міра структурування компо-

зицій, складності надмолекулярних утворень (для ненаповнених зразків). Зрос-

тання цієї характеристики за збільшення молекулярної маси набухлої НЦ      

(табл. 1.3, рис. 1.19) або в разі підвищення концентрації полімеру в композиції 

(рис. 1.10 – 1.12, 1.19, 1.20) корелює з розширенням довгочасної частини релакса-

ційних спектрів таких композицій.  

                                                                                                              Таблиця 1.3 

Залежність індексу течії композиції НГЦ/НЦ (47/53) від молекулярної 

маси полімеру, Т=80 °С 

MW нітроцелюлози НЦ–12 n 

65 000 3,28 

90 000 3,57 

111 000 4,00 

139 000 4,35 

156 000 4,55 

180 000 5,13 

195 000 6,45 

240 000 8,33 

 

У всіх випадках для ненаповнених композицій складнішій структурі, що від-

повідає більшим розмірам кінетичних одиниць течії, відповідають більші зна-

Рис. 1.17. Волокна НЦ у НГЦ через 

 два місяці після приготування 2 %  

розчину (вміст нітрогену в НЦ            

дорівнює 12,47 %; збільшення х150) 
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чення найбільшої ньютонівської εнб і ефективної ε* в'язкості, більший ступінь 

аномалії в'язкої течії n, менша піддатливість К, більша ширина плато високое-

ластичності релаксаційного спектра й більші величини присадки ∆. Будь-які ре-

цептурно-технологічні зміни, що призводять до ускладнення  структури компо-

зицій (зниження температури, тиску всебічного стиснення, збільшення молекуля-

рної маси полімерного зв'язувального або вмісту наповнювача, зменшення кіль-

кості пластифікатору й ін.) обумовлюють збільшення ступеня аномалії в’язкої 

течії n і водночас зниження піддатливості під час їх  течії (К). 

Усі впливи, що призводять до руйнування структури, спричиняють оборот-

ну зміну констант степеневого співвідношення в'язкої течії. 

 
    Рис. 1.19. Залежність ступеня          

      аномалії в’язкої течії n композицій     

    НГЦ/НЦ від молекулярної маси НЦ 

 і співвідношення пластифікатору  

 з полімером (цифри біля  

кривих – величина n) (Т=80 °С) 

 

Рис. 1.20. Залежність констант   

степеневого закону течії композицій 

ДБФ/НЦ від співвідношення  

пластифікатору і полімеру (Т=80 °С) 

   Важливо, що з огляду на взаємозв'язок  К  и n (рис. 1.21) можна охарактери-

зувати особливості в'язкої течії композицій величиною одного з цих показників, 

наприклад параметром n. 

 
Рис. 1.21. Взаємозв'язок найбільшої ньютонівської в'язкості (а) і піддатливості (б)  

зі ступенем аномалії в’язкої течії модельних баліститних композицій (Т=80 °С) 

Незважаючи на розходження в хімічній природі неорганічних наповнювачів (со-

лей стронцію, барію, купруму, натрію, що забезпечують розбіжність  кольорово-

сті продуктів горіння цих піропорохових композицій), збільшення їх загальної 
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кількості в композиції приводить до підвищення величини n і зниження К зраз-

ків. Наповнення композицій визначає їх додаткове структурування, що 

зумовлює підвищення ступеня аномалії в’язкої течії n, а також зниження під-

датливості К (табл. 1.4). 
Таблиця 1.4 

Вплив сферичних дисперсних алюмінієво-магнієвих порошків на реологічні 

характеристики модельних композицій на основі НГЦ/НЦ (50/50) 

 

Наповнювач Вміст магнію у стопі, % lgK n 

Відсутність наповнювача – -6,8 4,9 

АСД – 1 0 -8,4 5,7 

АМД – 5 5 -8,4 5,8 

АМД – 6 6 -9,5 6,5 

АМД – 7 7 -10,0 7,0 

АМД – 10 10 -7,6 5,5 

АМД – 50 50 -8,2 5,9 

 

Примітка: АСД – алюмінієвий порошок; АМД-5, АМД-6, АМД-7, АМД-10, АМД-50 – по-

рошки алюмінієво-магнієвих сплавів, що містять відповідно 5, 6, 7, 10,  50 мас. % магнію. 

 

Наповнювачі роблять якісно аналогічний вплив і на реологічні характерис-

тики піропорохових композицій на основі НЦ, пластифікованою сумішшю 

НГЦ+ДЕГДН (рис. 1.22). Неактивні наповнювачі (крейда, каолін та ін.) утворю-

ють у масі полімеру дисперсну фазу у вигляді ізольованих частинок або їх агре-

гатів. Активні наповнювачі поводяться так тільки за малих концентрацій, напри-

клад, сажа утворює безперервну структуру вже за об'ємної концентрації 10–15 %. 

            
 

Рис. 1.22. Вплив сумарної кількості неорганічних наповнювачів    

у піропорохових композиціях на величину піддатливості під час 

їх течії (а) та величину ступеня аномалії їх течії (б): 

жсв – свічки жовтого вогню; ч – свічки червоного вогню; з – свічки 

зеленого вогню; б, б1 – свічки білого вогню; л – свічки лілового вогню; 

г – свічки блакитного вогню   

 

Властивості наповненого полімерного матеріалу визначено властивостями 

полімерної матриці (зв’язувального) і наповнювача, характером розподілу 
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останнього, природою взаємодії на межі поділу фаз полімер–наповнювач.    

Істотно впливає також дисперсність і форма частинок наповнювача, фізич-

ний стан полімеру, природа його ланцюгів, частота просторової  сітки. У резуль-

таті введення у полімери твердих наповнювачів внаслідок сте-ричних обме-

жень, зумовлених наявністю твердої поверхні, а також взаємодії полімеру з  

цією поверхнею, істотно зменшується рухливість макромолекул у граничному 

шарі. 

Це призводить до підвищення температур склування й текучості полімеру, 

зміни релаксаційних властивостей системи, а саме до зростання середнього часу 

релаксації тим більшою мірою, чим вищий ступінь наповнення, вища  дисперс-

ність наповнювача і менше гнучкість макромолекул. 

Частинки наповнювача являють собою центри виникнення суцільної       

просторової структурної сітки, що утворюється в результаті орієнтації макромо-

лекул під впливом силового поля частинок наповнювача. 

Процеси структуроутворення в розчинах полімерів за наявності наповнюва-

ча відбуваються за менших концентрацій розчину, ніж у разі їх відсутності, а  

частинки наповнювача відіграють роль додаткових вузлів структурної сітки, що 

існує в розчині. Конкуренція за центри на поверхні наповнювача між розчин-

ником і полімером призводить до того, що вплив наповнювача на в'язкість стає 

більш помітний у концентрованих розчинах, де така конкуренція слабша, а у 

взаємодії беруть участь не окремі макромолекули, а надмолекулярні утворення. 

Істотну зміну реологічних властивостей наповнених полімерів зумовлено також 

взаємодією частинок наповнювача. Підвищення ступеня наповнення і ступеня 

асиметрії частинок наповнювача приводить до їх агрегатування, до утворення 

безперервної сітки в результаті безпосереднього контакту частинок наповнювача 

або злиття адсорбційних шарів полімеру, що оточують частинки, які контакту-

ють між собою. У результаті різко зростає в'язкість матеріалу до втрати течії, 

підвищується ступінь аномалії в'язкої течії й знижується піддатливість. Цей пере-

хід через так звану критичну концентрацію наповнювача відбувається за вмістом 

останнього тим більшого, чим більша «ємність» (більша гнучкість макромоле-

кул, нижча Тс) ненаповненого полімеру – зв'язувального й менша його в'язкість. 

У разі наповнення баліститних композицій зміна реологічних характеристик 

буде тим більшою, чим менше співвідношення пластифікатор–НЦ. 

Такі залежності типові для будь-яких наповнених полімерних композитів, у 

тому числі і для паливних, піроксилінових мас та інших зразків. Тому за необхід-

ності ввести більшу кількість наповнювача без істотного погіршення реологічних 

характеристик композицій у них збільшують «ємність» зв’язу-вального, застосо-

вуючи низьков'язкий (високопластифікований і/або  низькомолекулярний полі-

мер, що має меншу температуру склування), а також за можливістю використо-

вують більш високу температуру переробки. 

Вплив на в'язкість композицій об'ємної частки наповнювачів φ можна ви-

разити у такий спосіб: 

а) у разі 0 ≤ φ ≤ 0,25: 

                                                ε = εм(1+2,5φ + 10,05φ2
);                                        (1.15) 
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б) у разі 0,25 ≤ φ ≤ 0,60: 

 

                       ε = εм[1 + 2,5φ + 10,05φ2
+ 0,00273ехр(16,6φ)],                            (1.16) 

 

де εм – в'язкість матриці (ненаповненого зв’язувального). 

В'язкість композицій зростає за збільшення тиску всебічного стиснення, 

тому що зменшується вільний об'єм полімеру, подібно до того, що  відбувається 

за зниження температури або зниження вмісту пластифікатору   в зразках. 

Зміну в'язкості
iP у разі варіювання тиску Р можна апроксимувати так: 

 

                                                                           ,                                                    (1.17) 

 

 

де 
P – п'єзо-коефіцієнт в'язкості; n – ступінь аномалії в'язкої течії; 

1P
  і 

2P – вели-

чини в'язкості під тиском Р1 і Р2 відповідно. 

Збільшення кількості пластифікатору приводить до зростання величини 

п'єзо-коефіцієнта в'язкості, тим більшого, чим активніший пластифікатор (рис. 

1.23). Вплив тиску всебічного стиску на піддатливість і ступінь аномалії в'язкої 

течії виявляється перед усім у композиціях, що відзначаються більшим співвід-

ношенням пластифікатора й полімеру. 

Об'ємна витрата Q матеріалу через формувальний канал включає частку 

течії QT і ковзання QК. Частка течії залежить від габаритів каналу й особливос-

тей реологічних властивостей матеріалу, наприклад. для циліндричного каналу: 

 

                                                    QT = KπR
3
ημ

n
/
(n+3)

,                                          (1.18) 

 

де К, n – константи степеневого рівняння течії за співвідношенням Оствальда 

–де Віля; ημ – питоме зовнішнє тертя; R – радіус каналу. 

 

 
Рис. 1.23. Вплив кількості та якості 

пластифікатору на коефіцієнт в'язкості 

модельних композицій на основі НЦ 

1 – (НГЦ + ДЕГДН)/НЦ; 2 – НГЦ/НЦ 

Подання кривих в'язкої течії ком-

позицій НЦ–пластифікатор у коор-

динатах наведена в'язкість  ε/εнб   як  

функція наведеної швидкості зсуву 

j∙εнб дозволило одержати темпера-

турно- і концентраційно-інваріантні 

залежності в'язкості, що відобража-

ють принципи температурно-

часової й температурно-

концентраційної суперпозиції, тобто 

еквівалентності впливу температу-

ри, швидкості зсуву і концентрації 

полімеру на релаксаційні спектри 

композицій. Наприклад, для компо-

зицій на основі:  

2 2 1( )
ln

i

P P

P

P P

n
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а) НЦ – НГЦ: 

                                      ε/εнб = 1 + 1,5∙10
-6
(jεнб)

0,859
,                                                 (1.19) 

б) НЦ – ФГ: 

              lg(ε/εнб) = - 0,18 + 0,15lg(jεнб) - 0,0104[lg(jεнб)]
2
 - 0,01[lg(jεнб)]

3
.        (1.20) 

 

Такі рівняння дозволяють побудувати розрахунковим шляхом повні криві 

течії в широкому діапазоні швидкостей зсуву (на ділянках найбільшої ньюто-

нівської та ефективної в'язкостей), для чого експериментально досить визначити 

тільки залежності εнб(Т). 

 

1.2.2. Високоеластичність під час течії енергонасичених 

полімерних композицій 

 

Більшість полімерних композитів, у тому числі й енергонасичених, пово-

дяться під час переробки як в'язкопружні, тобто в результаті їх деформування 

поряд із необоротними пластичними деформаціями розвиваються оборотні ви-

сокоеластичні деформаціїі, і як наслідок, поряд із дотичними η виникають нор-

мальні ζ напруження (рис. 1.24). 

Нормальні напруження є реакція матеріалу на примусову зміну конформацій 

макромолекул і надмолекулярних утворень у разі зсуву та зумовлені їх прагнен-

ням набрати статистично найбільш імовірної конформації, що змінюється під 

впливом зрушення. Значення цих напруг пропорційно напрузі зсуву й накопиче-

ної пружної деформації. У разі осьової течії  в циліндричному каналі  

перша різниця нормальних напружень, згідно з формулою Вайссенберга–Муні –

Рівлін, дорівнює: 

                                             ζzz - ζyy= ηyz∙εy = ηyz
 2
/G(j),                                      (1.21) 

де εу – пружна деформація; G(j) – модуль пружності, що є функцією швидкості 

зсуву. 

 

Рис. 1.24.  Просторове розташування    

компонентів – векторів тензора 

  напруг в елементарному об'ємі 

  деформовуваного в'язкопружного 

  матеріалу з використанням 

  прямокутних координат 

Після виходу виробів із формуваль-

них каналів під впливом нормальних на-

пруг виникає еластичне відновлення      

екструдату, що полягає в зміні його пере-

різу, так званий ефект Барруса (∆, «при-

садка»). Наприклад, під час одержання ци-

ліндричних безканальних виробів діамет-

ром d через формувальну втулку діаметром 

D величину присадки ∆ (%) розрахо-  

вують як  

          ∆ = (d –D)·100/D                         (1.22) 

 

Зміни лінійних розмірів – зменшення 

довжини й збільшення перерізу пов'язані з 

перебігом релаксаційних процесів.  
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     Пружна деформація, накопичена в масі під час руху каналом, відновлюєть-

ся після зняття зовнішньої сили, тобто після виходу з каналу макромолекули 

прагнуть перейти в рівноважний стан. Напруги, не відрелаксовані за час перебу-

вання маси у формувальному каналі, можуть бути «заморожені», якщо екструдат 

охолоджувати за температури, нижчої від температури склування. Рівноважну 

«присадку» в цьому випадку можна отримати тривалою витримкою екструдату, 

нагрітого за температури, вищої від температури склування (так званим «відпа-

ленням»). 

Орієнтація макромолекул кількісно пов'язана з напругою зсуву, тому при-

садка залежить від температури, швидкості зсуву, довжини каналу 1 (у загаль-

ному випадку – від середнього часу перебування в каналі t = 1/v, де   v – лінійна 

швидкість руху екструдата) і від рецептурних особливостей матеріалу, який екс-

трудують (якості й кількості полімеру, пластифікатора, наповнювачів), що 

впливають на його реологічні й релаксаційні властивості (рис. 1.25, 1.26).  

Із рис. 1.25 випливає, що підвищення молекулярної маси полімеру (пропор-

ційно в'язкості НЦ в градусах Енглера) зумовлює зростання величини присадки 

виробів на його основі. 

 Ці дані добре корелюють із розширенням величини плато високоеластич-

ності релаксаційного спектра й підвищенням ступеня аномалії в'язкої течії таких 

композицій, відзначених раніше (табл. 1.3). 

   Еластичність композицій і величину присадки виробів, як випливає з       

рис. 1.26, 1.27, можна зменшувати підвищенням ступеня етерифікації НЦ або ви-

користанням структурувальних наповнювачів.  

Особливості релаксаційних властивостей розглянутих енергоємних компо-

зицій зумовлює те, що бічний тиск Р22 (рис.1.28) для них. на відміну від матері-

алів, у яких тиск рівномірно розподіляється у всіх напрямках, відрізняється від 

осьового Р11, причому тим більше, чим більше структурована композиція (на-

приклад, у разі введення в неї структурувальних наповнювачів, зменшення вміс-

ту пластифікаторів, зниження температури тощо). 

  

 
Рис. 1.25. Вплив в'язкості НЦ            

на величини присадки Δ виробів 7/0  

із баліститних композицій НГЦ/НЦ 

(45/55) (Т=80 °С; l/v=25 с) 

  
Рис. 1.26. Вплив рецептурно – 

технологічних особливостей на 

величини присадки виробів 7/0  

із композицій НГЦ/НЦ (45/55) 

(Т=80 °С) 

  

Кількісною мірою еластичності в'язкопружних матеріалів, поряд із нор-
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мальними напругами й постекструзійним розбуханням (присадкою), може слугу-

вати також коефіцієнт бічного тиску: 

 

                                                      δ = Р22/Р11 .      .                                                                              (1.23) 

 

      
Рис. 1.27. Вплив рецептурно- 

технологічних особливостей  

на величину присадки виробів 

 з композицій НГЦ/НЦ (45/55)  

на основі НЦ – 12 (Т=80 °С): 

1 – без наповнювачів; 2 – із вмістом 1% 

сажі (Sпит = 100 м
2
/г); 3 –і з вмістом 1% 

SiO2 (Sпит = 380 м
2
/г) 

 
 

Рис. 1.28. Розподіл напруг       

в елементарному об'ємі  

полімерного матеріалу, що  

протікає через циліндричний 

формувальний канал: 

   Р21 – дотичні напруги;  

     Р11, Р22, Р33 – нормальні  

напруги (Р22 ≈ Р33) 

 

Коефіцієнт бічного тиску ненаповненого термопластичного поліетилену  

низької густини (ПЕНГ) зростає аж до одиниці за підвищення температури або 

гідростатичного тиску Р. Така поведінка є типова для композиційних полі-

мерних матеріалів, енергонасичені полімерні композити мають аналогічні зако-

номірності. 

Температура впливає на δ тільки за T > Tпл  ПЕНГ, у цьому разі коефіцієнт 

бічного тиску досягає рівноважного значення, що дорівнює одиниці, підвищення 

гідростатичного тиску збільшує δ, в усій області температур. 

Величина δ пов'язана з коефіцієнтом Пуасона μ таким чином: 

 

                                                          δ = μ/(1-μ).                                                (1.24) 

 

Для  каучуків  коефіцієнт бічного тиску дорівнює одиниці, тому  що для  них  

μ = 0,5. 

Наповнення призводить до зниження еластичності полімерних композитів 

і зменшує величини δ. Якісно подібні залежності δ = δ (Р,Т, Сзв'язуюч., Снаповн.) 

отримано (рис. 1.29) і для енергонасичених полімерних матеріалів. 

Величина δ зростає значно (у 1,5–2 рази) з підвищенням температури для не-

наповнених баліститних композицій, що мають співвідношення пластифіка-

тор/полімер (НГЦ / НЦ) меньше 1:1, у разі  більшого вмісту пластифікатора у 

зв'язувальному δ практично не змінюється з підвищенням температури. 
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    Рис. 1.29. Вплив кількості наповнювачів 

 у модельних паливних масах на 

величину їх коефіцієнта бічного тиску  

й найбільшу ньютонівську в'язкість 

(Т = 80 °С) 

За фіксованої температури збіль-

шення співвідношення НГЦ/НЦ 

приводить до зростання δ тільки за 

Т < 70 °С. В області більших темпе-

ратур вплив співвідношення 

НГЦ/НЦ менш істотний. 

Підвищену еластичність (і 

присадки) під час формування ма-

ють зразки на основі низьконітро-

ваної НЦ, пластифікованої нітро-

естерами. У таких композиціях  

відносно більша кількість внутріш-

ньо- і міжмолекулярних водневих 

зв'язків між неетерифікованими 

гідроксильними групами полімеру, 

що розширює довгочасну частину 

релаксаційного спектра, збільшую-

чи ширину плато високоеластично-

сті останнього. 

 

Високий ступінь наповнення сумішевих паливних мас (порошкоподібними 

окиснювачами й металевими порошками) і ПП (волокнистим піроксиліном №1) 

обумовлює їх знижену еластичність. Величина  δ, таких композитів для реальних 

ступенів наповнення не перевищує 0,2. 

Значною мірою змінюється картина вияву ефекту Барруса у разі накладен-

ня тангенціальних напруг на осьові напруги зсуву. Цього можна досягти шля-

хом обертання формувальної втулки (для випадку кільцевого каналу – шляхом 

обертання як втулки, так і дорна). 

Під впливом колової течії макромолекули полімеру орієнтуються й розта-

шовуються в кільцевих шарах зсуву. Оскільки вектори нормальних сил ζζζ          

розташовані під деяким кутом (по дузі кола), утворюється складова сили, що 

спрямовує формований матеріал до осі обертання, тобто екструдат прагне    

зменшитися в діаметрі (з'являється усадка). У результаті дії нормальних напруг 

ζzz, що супроводжують аксіальне деформування, з'являється присадка. 

Під час течії в'язкопружного матеріалу у формувальній втулці між елемен-

тами, що обертаються, виникають нормальні напруги ζζζ, протилежні за  напрям-

ком дії нормальним напругам ζzz, що з’являються під час течії в аксіальному на-

прямку. Тому залежно від співвідношення цих напруг відбувається або присадка, 

або усадка екструдату. 

Застосування обертання формувальних елементів, що приводить до реалі-

зації складного зсуву (гвинтової течії) у разі переробки полімерів, дозволяє зни-

жувати навантаження на упорні вузли шнеків машин, підвищувати якість        

поверхні виробів за високої швидкості формування. Обертання формувальних 

елементів дозволяє також підвищувати стабільність розмірів виробів у результа-
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ті зменшення присадки, знижувати температуру переробки, підвищувати частку 

ковзання під час переробки. 

Візуалізація розподілу швидкостей руху шарів матеріалу на прикладі нітро-

лінолеумних двокольорових композицій (рис. 1.30) показала, що у штатному ре-

жимі прохідного пресування епюри практично симетричні відносно осі    форму-

вальної втулки і являють собою в перерізі коаксіально зістиковані параболи, 

утворені окремими шарами композиції (рис.1.30, а, в). Вироби, отримані у разі 

гвинтової течії, мають кращі фізико-механічні характеристики й більшу густину. 

Якщо поряд з аксіальним рухом реалізувати обертовий рух (за обертання 

формувальної втулки), то картина розподілу шарів матеріалу зміниться (рис. 

1.30, б): ступінь об'ємного змішання в цьому випадку буде істотно вищий, ніж у 

першому. 
 

     Рис. 1. 30. Характер розподілу швидкостей руху 

     шарів високонаповненої композиції на основі 

пластифікованої НЦ 
     а, в – пресування через нерухому формувальну 

    втулку; б – пресування через формувальну 

    обертову втулку (V = 5 об/хв) 

 

         Оптимальну швидкість обертання формувальної втулки Vопт, що забезпе-

чує відсутність у відформованих зразках невідрелаксованих нормальних напруг 

і нульову присадку виробів, можна розрахувати, знаючи радіус втулки R і голки 

r, швидкість формування v і ступінь аномалії в’язкої течії n перероблюваної 

композиції. 

  

Для канальних виробів:  
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Для безканальних виробів: 

                                            Vопт

1

60( 3)
.

n

nn

nR



 



                                        (1.26) 

 

 

 

 

     

 

 

 



32 

 

 

1.2.3. Закономірності зовнішнього тертя енергонасичених 

полімерних композицій 

Під зовнішнім тертям розуміють опір тангенціальному переміщенню матері-

алів, які контактують між собою (композита й основи) по поверхні, що їх розділяє 

в умовах дії нормального навантаження N. Кількісно зовнішнє тертя оцінюють 

величиною сили тертя Fтер, рівною за значенням і протилежною за напрямком 

силі, необхідній для здійснення ковзання в площині тертя без прискорення. Час-

тіше оперують величиною питомої сили зовнішнього тертя ημ: 

                                            ημ = Fтер/Sф,                                                             (1.27) 

де Sф – площа фактичного контакту полімеру з основою. 

Сучасна наука про зовнішнє тертя трибоніка – це суміжна галузь знань, 

що включає відповідні розділи механіки (реологію, теорію міцності та ін.) і фі-

зико-хімію поверхневих явищ. Зовнішнє тертя композицій, що переробляють 

прохідним пресуванням, як й інші реологічні характеристики, має релаксаційну 

природу. Воно не є константа матеріалу, а становить складну     функцію як ре-

цептури (тих самих параметрів, що й для внутрішнього тертя), так і умов про-

цесу (температури, швидкості ковзання за нормального навантаження в зоні 

контакту, матеріалу основи, наприклад формувального інструмента, або ступе-

ня обробки поверхні). 

Взаємодія тертьових матеріалів не відбувається як суто поверхневий про-

цес, а має об'ємний характер, поширюючись на деяку глибину. Зовнішнє тертя 

включає, з одного боку, адгезійну взаємодію матеріалів, які контактують, а з ін-

шого боку – їх деформування як на молекулярному, так і на макрорівні. Основ-

ний закон тертя розглядає взаємозв'язок сили тертя ημ з нормальним навантажен-

ням N у зоні контакту: 

 

           ημ = ρ0Sф(N, Т, V) + [μмолек+ μзв’язв(T,V, r) + μнаповн(V,r)]N,                     (1.28) 

 

де ρ0 – питома адгезія (міцність адгезійних зв'язків міжфункціональними групами 

полімеру й активних центрів основи); Т – температура; V – швидкість ковзання; 

μмолек – коефіцієнт деформаційної складової, пов'язаний із подоланням відштов-

хування електронних оболонок атомів матеріалів, що контактують (молекулярна 

шорсткість), під час їх взаємного переміщення;  μзв’язув(T, V, r) – коефіцієнт де-

формаційної складової, пов'язаний із подоланням опору різним видам деформу-

вання (пружного, пластичного, зрізу) зв'язувального в композиті; μнаповн(V, r) – 

коефіцієнт деформаційної складової, пов'язаний із подоланням опору різним ви-

дам деформування частинок наповнювачів композита; r – коефіцієнт, що зале-

жить від профілю поверхні основи, розмірів її нерівностей (макрошорсткість). 

З огляду на двоїсту природу зовнішнього тертя, із одного боку, адгезійна 

взаємодія функціональних груп полімеру з активними центрами основи  (тим 

більша, чим вища міцність одиничного адгезійного зв'язку й більша площа фак-

тичного контакту), з іншого боку, подолання опору деформуванню матеріалів тіл, 
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що контактують між собою (головним чином полімеру), на молекулярному й  

макрорівні] можна пояснити складний характер зміни ημ порохових мас під час 

варіювання рецептурно-технологічних факторів. 

Звичайну піроксилінову композицію (рис. 1.31, крива 2), яка не містить, на 

відміну від баліститної (крива 1), технологічних домішок, відзначає більше зов-

нішнє тертя, що зумовлено більшою адгезійною складовою ημ (до-рівнює вели-

чині тертя за N=0). 

Високий ступінь наповнення сумішевої композиції (крива 3) обумовлює 

зростання коефіцієнта деформаційної складової тертя (dημ / dN), що стає причи-

ною більших величин ημ таких зразків за підвищеними навантаженями.   Темпе-

ратурну залежність зовнішнього тертя полімерних композицій наведено на   

рис. 1.32. 

 

 
Рис. 1.31. Залежність зовнішнього тертя            

модельних композицій від нормального 

навантаження в зоні контакту зі сталевою 

основою (V = 3,5 мм/с) 

1 – баліститної (Т=80 °С); 2 – піроксилінової 

(Т=20 °С); 3 – сумішевої (Т=80 °С) 

 

 

Рис. 1.32. Температурна залежність 

зовнішнього тертя полімерних 

композицій 

У разі перевищення температури текучості Тп  можливе зростання тертя    

через збільшення Sф [затікання кінців макромолекул зв'язувального в пори, трі-

щини в оксидній плівці основи (так звана специфічна адгезія), в окремих випад-

ках у цих умовах можливе також збільшення питомої адгезії р0 через перебіг 

окисних процесів у зв'язувальному з утворенням, наприклад, замість гід-

роксильних груп, карбонільних і карбоксильних]. 

У разі збільшення молекулярної маси зв’язувального ненаповнених компо-

зицій знижується адгезійна й підвищується деформаційна складова тертя, сумар-

на величина ημ змінюється в цьому випадку екстремально (рис. 1.33). 

Підвищення рухливості макромолекул пластифікованого полімеру (напри-

клад, за підвищення співвідношення НГЦ/НЦ або ДНП/НЦ) збільшує площу 

фактичного контакту і становить причину підвищення адгезійної складової ημ і 

сумарної сили тертя мало наповнених композицій (за НГЦ/НЦ ≥1,2 або   

ДНП/НЦ ≥1,2). 

За меншого вмісту пластифікатора, особливо для наповнених композицій, 
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величина ημ більшою мірою визначена зміною деформаційної складової тертя. У 

разі використання зв'язувального НЦ–НГЦ або НЦ–ДНП залежності зовнішньо-

го тертя екстремальні як за вмістом пластифікатору, так і за вмістом гексогену. 

Наявність екстремуму можна пояснити різним впливом рецептурних    

особливостей на адгезійну й деформаційну складові тертя, його положення ви-

значене видом зв’язу-вального. У разі використання лінійного нітраміну, що, 

імовірно, має   більшу, ніж НГЦ, спорідненість до гексогену, екстремум зміще-

ний в область більшого вмісту останнього. 

 

Рис. 1.33. Вплив в'язкості НЦ – 12 ηнц 

на питоме зовнішнє тертя τμ
80

 за  

сталевою основою композицій на основі 

НГЦ/НЦ (45/55) (Т = 80°С, V = 3,5 мм/с, 

N = 10 МПа) 

     Гексоген, як було зазначено в        

розд. 1.1, частково розчиняється в 

НГЦ, а за його вмісту в композиції до 

10 мас. % є додатковий пластифікатор 

НЦ, а за більшого вмісту – наповню-

вачем. У разі наповнення композицій 

одночасно гексогеном і металевими 

порошками, останні роблять на зов-

нішнє тертя істотно більший вплив. 

     У разі введення в композиції мета-

левих порошків зростає макрошорст-

кість композиції загалом, що приво-

дить до збільшення деформаційної 

складової тертя й сумарної величини 

ημ. Найбільше рельєфно це виявляєть- 

ся у разі використання алюмінію. 

Істотне підвищення зовнішнього тертя композицій з алюмінієм зумовлене 

особливостями фізичних властивостей цього металу й оксиду, що його покриває: 

мікротвердості А1 і А12О3 відрізняються більше ніж на два порядки. М'який,  

пластичний метал вкритий твердою і тонкою оксидною плівкою, тому в разі ме-

ханічних впливів на таку композицію неможливе спільне деформування А1 і 

А12О3. Натомість відбувається роздавлювання частинок металу і вихід назовні 

ювенільного, неокисненого алюмінію, що підвищує тертя. Під час  експонуван-

ня на повітрі цей метал окиснюється, що призводить до збільшення в зоні тертя 

абразивних продуктів зношування (оксиду алюмінію – корунду, що поступається 

за твердістю лише алмазу); сумарна сила тертя ще більшою мірою зростає через 

підвищення деформаційної складової ημ. 

У випадку використання порошків алюмінієво-магнієвих сплавів величини 

мікротвердості металу й оксиду, що його покриває, значно ближчі одна до од-

ної, що обумовлює менше роздавлювання частинок такого металу під механіч-

ним впливом на композицію, яка його втримує і забезпечує менше підвищення 

тертя, ніж у разі використання алюмінію. 

Із підвищенням ступеня дисперсності металевих наповнювачів зовнішнє 

тертя зростає, причому більшою мірою у випадку використання алюмінію, а та-

кож у разі зменшення частки магнію в алюмінієво-магнієвих сплавах. 

Зовнішнє тертя можна регулювати використанням технологічних домішок, 
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для чого у композиціях використовують: вазелінову оливу, парафін, віск, жирні 

кислоти та їх солі, різні оксіетильовані похідні жирних кислот, поліоргано-

силоксани, політетрафтороетилен, графіт, вміст яких змінюють від 0,08 до       

4,0 %, залежно від рецептурних особливостей зразків. 

Більша кількість технологічних домішок потрібна для високонаповнених 

сполук. Технологічні домішки вводять як безпосередньо в об'єм композицій, так 

і попередньо на поверхню наповнювачів. Обмеження за кількістю використову-

ваних технологічних домішок обумовлені тим, що останні знижують енергетичні 

характеристики композицій, а також їх адгезійну й когезійну міцність.  

На рис. 1.34 показаний вплив стеаратів металів на зовнішнє тертя модель-

них ненаповнених баліститних композицій, зміна ημ відбувається за рахунок як 

адгезійної (головним чином), так і деформаційної (рис. 1.17) складових. 

 

 
 

Рис. 1.34. Вплив 0,01 % стеаратів  

на зовнішнє тертя (Т=80 °С, 

N=10 МПа, V=3,5 мм/с): 
1 – StZn; 2 – StPb; 3 – StFe; 

4 – StMg; 5 – StMn; 6 – StCu; 

7 – StCa 

 

 
 

Рис. 1.35. Вплив поверхневого натягу 

технологічної домішки σдом
80                                 

за температури формування 80 °С 

на величину відносної адгезії А/Абез дом 

металізованих модельних композицій: 

1 – сумішева композиція;  

2 – баліститна композиція 

 

Антиадгезійна дія технологічних домішок полягає в роз'єднанні тертьових 

поверхонь та їх зменшенні, внаслідок чого частки α поверхні Sф, за якою  здійс-

нюється адгезійна взаємодія між функціональними групами полімеру й активни-

ми центрами основи, причому роз'єднувальний матеріал повинен мати міцність 

на зсув Gмаст  меншу, ніж більш м'який матеріал (у цьому випадку – пластифіко-

ваний полімер) із міцністю Gполім: 

                                         Fтер = Sф[αGполім+ (1-α)Gмаст]                              (1.29) 

Високоефективний мастильний матеріал повинен мати дуже низьке значен-

ня поверхневого натягу ζдом й, у випадку введення його в об'єм композиції, не 

повинен пластифікувати полімер, що забезпечує легку міграцію мастила на межу 

тертя й ефективне зниження ημ в жорстких умовах (за високих навантажень, тем-

ператур і швидкостей ковзання). Мастило не видавлюється із зони контакту, тоб-

то є межове змащення. На рис.1.35 показано вплив величини поверхневого натя-

гу технологічних домішок - мастил на адгезію модельних  баліститних і суміше-
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вих композицій. Більшу антиадгезійну ефективність мають домішки з меншим 

значенням ζдом. 

 

1.2.4. Вплив співвідношення внутрішнього й зовнішнього 

тертя на якість виробів 

 

Для композицій, перероблюваних литтям (вільним або під тиском), харак-

терне прилипання матеріалу до стінок формувального каналу, тобто в цьому ви-

падку внутрішнє тертя менше зовнішнього. Для таких систем, однак, існують 

швидкості зсуву, за перевищення яких матеріал починає склуватися, втрачає 

здатність до течії й починає ковзати по стінках формувального каналу. Під час 

ковзання відбувається релаксація напруги, молекулярні ланцюги й надмолеку-

лярні утворення дезорієнтуються, і матеріал знову стає в'язко-пружним. Таке  

нестійке ковзання з періодичним прилипанням і зривами потоку призводить до 

появи періодичних дефектів на поверхні екструдату. Якщо зрив відбувається не 

по всій поверхні одночасно, струмінь закручується й утворюється гвинтоподібна 

поверхня. У разі дуже великих напруг зсуву відрив поточного полімерного мате-

ріалу спричиняє значні високоеластичні деформації й у поверхневих шарах вини-

кають розриви. Це явище нестійкої течії називають еластичною турбулентніс-

тю. Початок нестійкої течії можна зафіксувати візуально. Спочатку з'являється 

матовість (дрібна шорсткість), потім у міру збільшення швидкості екструдат стає 

гвинтоподібним або виникають дефекти поверхні типу «апельсинова шкірка», 

потім періодичні дефекти «поверхня   бамбука», у разі ще більших швидкостей на 

поверхні екструдату з'являються розриви або він розпадається на окремі частини. 

Оскільки нестійка течія призводить до коливань величини напруг зсуву, виникає 

зв'язок поверхневих дефектів із високоеластичними властивостями формованого 

матеріалу. Періодичне проковзування обумовлює нерівномірний розвиток пруж-

ної високоеластичної деформації, що релаксує на виході з каналу, спричиняє не-

однорідну зміну розмірів екструдату. Через це з'являються кільцеві стовщення 

(рис. 1.36, д), а під час зриву екструдату за гвинтовою лінією відбувається його 

закручування (рис. 1.36, а, б). 

Для кількісної характеристики поведінки матеріалів під час їх формування 

уведено поняття коефіцієнта технологічності Кт, що дорівнює відношенню  

внутрішнього тертя ηε або міцності на зріз ζзр до зовнішнього тертя ημ: 

 

                                                      Кт = ηε / ημ = ζзр /ημ .                                                (1.30) 

Якщо рівноймовірні і течія, і ковзання, і величина Кт = 1, у разі формуван-

ня різних матеріалів з'являється характерний вид браку «stick-slip» (рис. 1.36, а, 

б, д). Якщо величина Кт → ∞, тобто ζзр>>ημ, реалізується так звана «пробкова те-

чія», швидкості руху всіх шарів матеріалу в цьому випадку однакові й дорівнюють 

швидкості ковзання. Частка течії матеріалу (рівняння 1.18) при цьому дорівнює 

нулю. Це означає відсутність зрушення шарів матеріалу. Водночас відомо, що 

одержання якісних виробів під час формування можливо тільки в тому випадку, 

коли повністю реалізуються адгезійні процеси в результаті взаємодифузії окре-
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мих фрагментів формованого матеріалу, чому сприяють тиск, температура, не-

обхідна тривалість процесу й зсув. 

У розглянутому випадку (коли ζзр>> ημ) відсутній один із цих обов'язкових 

параметрів. Наслідок цього – поява бракованих виробів. Така ситуація має міс-

це, наприклад, у разі одержання першого виробу з баліститних або сумішевих 

композицій, що переробляються прохідним пресуванням. 

 

 
Рис. 1.36. Форма струменів, що витікають із 

формувального каналу в критичному режимі 

течії: 

а – каучук СКН–18 (Т = 60 °С); б – модельна  

композиція НЦ–ДБФ (20/80) за Т = 80 °С; 

в – модельна баліститна композиція НПД/НЦ 

(45/55) за Т = 80 
о
С; г – модельна піроксилінова 

композиція СЕР/НЦ–12,5 (45/55) (20 °С); 

д – модельна піросилінова композиція СЕР/НЦ 

13,1 (45/55) (Т = 20 °С) (у зразках г і д співвідно- 

шення спирту й етеру в СЕР становить 1:2) 

 

 

 
 

               
 

Рис. 1.37. Зрив потоку 

(еластична турбулентність)  

Перший виріб, як правило, виходить бракований: відсутність адгезійної вза-

ємодії обумовлює відсутність суцільності нижньої початкової частини виробу, 

що формується. 

Під час руху по формувальному каналу з'являються як дотичні ημ, так і но-

рмальні ζ22 напруження. Абсолютна величина сумарної напруги й напрямок її 

дії залежать від величини ζ22 і ημ: 
 

                                          
2 2

22     
 .                                      (1.31) 

Для високонаповнених композицій, наприклад, піроксилінової на основі   

високонітратного сумішевого піроксиліну (НЦ–13,1), що містить більшу частку 

волокнистого наповнювача (піроксиліну №1), і сумішевої, що містить сумарно  

85 % перхлорату амонію й порошкоподібного алюмінію, еластичність (ζ22 і δ ) 

істотно подавлена. У той же час ці композиції відрізняються підвищеним         

зовнішнім тертям. Сумарна напруга ψ під час формування подібних композицій 

діє у пристінної області (кут а на рис. 1.38 невеликий). 

За підвищенням швидкості пресування, що збільшує зовнішнє тертя, вели-

чина ψ може перевищити міцність матеріалу. Наслідком цього для обох компози-
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цій є специфічний вид браку (рис. 1.38): зняття «панчохи» із внутрішнього   

стрижня (порушення суцільності відбувається в тонкому пристінному шарі). 

Для більш еластичної піроксилінової маси на основі низьконитратного су-

мішевого піроксиліну (НЦ–12,5) величина й напрямок дії ψ інші: кут а в цьому 

випадку значно більший, що обумовлює зміну виду браку, який виходить за ви-

сокими швидкостями пресування такої композиції. 

 

 
         Рис. 1.38. Напруги, що з'являються під час прохідного 

пресування наповнених полімерних композитів і вигляд 

             порохових шнурів, отриманих пресуванням: 

             а – сумішевої композиції (Т=80 °С, V=10 мм/с); 

            б – піроксилінової маси (Т=20 °С, V=28 мм/с). 

Порушення суцільності   охоплює не тільки пристінні області виробу, але й 

поширюється на більшу глибину (рис. 1.36, г). 

Для одержання якісних виробів під час формування методом прохідного 

пресування матеріал, що формується, повинен мати величину Кт = 3–5. Цей па-

раметр регулюють спрямованою зміною як зовнішнього, так і внутрішнього тер-

тя, що забезпечують оптимізацією рецептури або температурно-швидкісними 

параметрами формування. Необхідні значення Кт  енергонасичених композитів 

можна одержати, наприклад, застосуванням у них 1–3 мас. % політетрафторети-

лену, що забезпечує структурне модифікування паливних мас: 

– зниження зовнішнього тертя (в 1,1–3 рази); 

– підвищення внутрішнього тертя (в 1,5–5 разів); 

 – одночасне збільшення як міцності (в 1,3–3 рази), так і розривної деформації (в 

2–5 разів). 

 

 

РОЗДІЛ 2. НІТРОЕСТЕРИ  

2.1. Нітрати целюлози  

 Нітрати целюлози (НЦ) одержують дією на целюлозу нітратно-сульфатної 

кислотної суміші з невеликим додаванням води. Реакція перебігає за наступною 

схемою: 

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

де n – ступінь етерифікації; m – ступінь полімеризації.  
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       Сульфатна кислота необхідна для активації нітратної кислоти і зв'язування 

води, що виділяється під час реакції. Змінюючи склад кислотної суміші, можна 

отримати нітрати целюлози з різним ступенем етерифікації табл. 2.1). 

Важливими показниками є також розчинність нітратів целюлози в органіч-

них розчинниках (визначає витрату розчинників під час їх переробки) і в'язкість 

(визначає механічну міцність плівок або будь-яких виробів).  
 Таблиця 2.1   

Технічні характеристики нітратів целюлози 

 

Вид нітрату 

целюлози 

 

Технічна 

назва 

Вміст нітрогену Умовна  

в'язкість, 

МПа·с 

(
о
Е – градус  

Енглера) 

 

Галузь 

застосування 
N, % 

NO 

 мл /г 

Лаковий  

високов'язкий  

колоксилін 

Колоксилін 

ВВ 11,91-12,29 190–196 
8,5–10,6 

(1,9–2,2) 

Авіалаки, 

 ізоляційні лаки 

Лаковий  

середньов’язкий 

 колоксилін 

Колоксилін 

СВ 11,91–12,29 190–196 
3,8–8,4 

(1,31-1,89) 

Лаки для дерева,  

штучної шкіри 

Лаковий низько- 

в'язкий колоксилін 

Колоксилін 

НВ 11,91–12,29 190–196 
1,9–3,7 

(1,11–1,30) 

Емалі, ґрунтовки,  

шпаклівки,  

клейки речовини  

Лаковий досить 

низьков'язкий  

колоксилін 

Колоксилін 

ВНВ 11,91–12,29 190–196 
1,1–1,8 

(1,03–1,10) 

Лаки для металу,  

емалі для машин 

Лаковий  

напівсекундної  

в'язкості  

колоксилін 

Колоксилін 

ПСВ 
11,91–12,29 190–196 

0,6–1,0 

(0,98–1,02) 

Лаки для  

меблів, паперу,  

нітроплівки 

Лакомастичний  

колоксилін 

Колоксилін 

ЛМ 10,66–12,41 170–198 
3,7–15,8 

(1,3–3,0) 

Мастика для  

тех. тканин 

Целулоїдний  

колоксилін 

Колоксилін 

ЦК 10,97–11,22 175–179 
6,2–10,6 

(1,6–2,2) 

М'ячі для  

настільного тенісу 

Колоксилін «Н» Колоксилін 

НХ, НД 11,85–12,29 189–196 
8,5–15,8 

(1,9–3,0) 

Баліститні порохі 

Піроксилін № 1 Піроксилін 

1П 
не ˂ 13,10 не ˂ 209 8–12 

Піроксилінові 

порохі 

Піроксилін № 2 Піроксилін 

2П1, 2П2, 

2П3 

11,79–12,41 188–198 6–10 

Піроксилінові 

порохі 

  

Вплив властивостей целюлози на процес етерифікації. Реакційна   здат-

ність полімерів значною мірою залежить від доступності реакційноздатних  

функціональних груп. Для целюлози, етерифікація якої перебігає гетерогенною 

стадією, що визначає швидкість реакції, є проникнення нітрувального агенту 
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(нітратної кислоти) усередину волокна. Швидкість реакції також залежить від 

величини й характеру внутрішньої поверхні целюлози, а також кількісті сорбо-

ваної в початковий момент нітросуміші). Швидкість капілярного просочення 

залежить від поверхневого натягу нітраційної суміші, від її здатності триматися 

на стінках капілярів, а також від вбіральних властивостей целюлози. 

 Зразки целюлози можуть різнятися за характером і величиною своєї по-

верхні. Целюлоза  гідрофільний матеріал, однак залежно від методу обробки 

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

фобизуватися. 

Зразки целюлози, висушені за температури більше 120 °С, мають малу 

реакційну здатність. Під час нагрівання може відбуватися змикання макромо-

лекулярних ланцюгів, особливо в разі наявності на поверхні гідрофобних домі-

шок: сорбованих смол, лігніну й продуктів їх розпаду. Цим, як правило, пояс-

нюють більш низьку реакційну здатність деревної целюлози. У порівнянні з ба-

вовняною деревна целюлоза усмоктує спочатку меншу кількість нітраційних 

сумішей. Оброблення зразків деревної целюлози поверхнево- активними речо-

винами (ПАР) поліпшує її убиральну здатність за рахунок екранування ними 

гідрофобних ділянок. 

 На реакційну здатність впливає питома поверхня целюлози. У разі її       

збільшення швидкість реакції зростає. Для зразків мікрокристалічної целюлози 

(МКЦ) з розвитою поверхнею етерифікація закінчується за 1,52,0 хв. Мікрок-

ристалічну целюлозу можна одержати під час кислотного гідролізу деревної й 

бавовняної целюлози. Збільшення швидкості етерифікації досягають за рахунок 

попереднього подрібнення целюлози. Для подрібнених зразків деревної целю-

лози реакція практично закінчується через 2 5 хв. Для   зразків з великою пи-

томою поверхнею процес етерифікації можна проводити за малими модулями, 

оскільки для закінчення реакції досить кислоти, що поглинається за рахунок 

капілярного усмоктування. 

Етерифікація целюлози – гетерогенний процес, швидкість якого визнача-

ється масопередачею. Особливість перебігу такої реакції  збільшення дифу-

зійного опору в часі. Швидкість реакції залежить від товщини кулі целюлозно-

го матеріалу, через який проникає нітрувальний агент, особливо під час етери-

фікації зразків паперу з різною щільністю. 

Найлегше етерифікація перебігає для пухких паперів, у яких целюлозні во-

локна перебувають на великій відстані одна від одної. Зразки паперу з меншою 

середньою щільністю нітрують швидше, і найзручною для етерифікації фізич-

ною формою є пухкий папір. Однак він не технологічний:  зменшується заван-

таження нітраційних апаратів і погіршуються видаткові коефіцієнти кислотних 

сумішей через складність їх рекуперації. Але папір у разі відповідної густини є 

найбільш зручна фізична форма целюлози для нітрації, тому що можливий 

більш рівномірний перебіг реакції й одержання більш однорідних продуктів. 

Істотна при цьому однорідність паперу по товщині й щільності. 

 Застосовна для нітрації деревна целюлоза у формі рулонного паперу (РП) 

не завжди задовольняє ці вимоги.  Більш щільні шари паперу гірше всмоктують 
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нітросуміш, повільніше нітруються, і це призводить до неоднорідності нітратів 

целюлози. Гарну реакційну здатність мають зразки композиційного паперу 

(КП), які отримують із суміші деревної й бавовняної целюлози. Бавовняна це-

люлоза завдяки більш розвинутій капілярній системі, полегшує проникнення 

нітрувального агенту в КП. Новий вид КП для нітрації був отриманий з дерев-

ної целюлози й коротко штапельного линту аерохімічного знімання, застосу-

вання якого дозволяє одержати зразки паперу з   вбиральними властивостями й 

високою реакційною здатністю. 

 РП і КП  найбільш перспективні види целюлозної сировини для етерифі-

кації за своїми фізико-хімічними характеристиками і технологічними властиво-

стями. До речі використання целюлози у формі РП дозволяє перейти до єдиної 

форми целюлози для одержання її нітратів.  

 Підвищити реакційну здатність целюлозних матеріалів можна за рахунок 

хімічної активації. Найбільш ефективна активація аміаком або найпростішими 

амінами (метиламіном, етиламіном і ін.). Під час обробки аміаком діаметр капі-

лярів може збільшуватися в 23 рази, що полегшує стадію проникнення нітру-

ючого агента. Найефективна для етерифікації целюлози низькотемпературна (за 

температури мінус 50 °С) активація аміаком. Оскільки під час видалення аміаку 

діаметр капілярів зменшується до первісного значення, активізацію доцільно 

проводити безпосередньо перед етерифікацією целюлози.   Як вже відзначено, 

для даної нітраційної суміші швидкість реакції залежить від виду целюлозного 

матеріалу, характеру домішок, фізичної форми. Сама хімічна реакція перебігає 

дуже швидко, а сумарну швидкість реакції визначають умови перебігу дифу-

зійної стадії. 

 У наявних виробництвах нітратів целюлози етерифікацію вихідної сирови-

ни здійснюють за модулями 1:251:40 залежно від її марки. 

 Температура етерифікації. Підвищення температури етерифікації при-

скорює процес початкового накопичення нітрогену в НЦ. Експериментальні 

дані свідчать, що за 30 хв. нітрування за 0 °С вміст нітрогену в нітраті целюло-

зи досягає 10,71 %, за 19 °С – 12,72 % і за 40 °С – 13,1 %. Із цього виходить, що 

зміна температури несуттєво впливає на ступінь етерифікації. Згідно з дифузій-

ною теорією професора Р. А. Малахова швидкість етерифікації целюлози визна-

чають не швидкістю хімічної реакції, а сумою швидкостей процесів дифузії й 

масопередачі. Температура певною мирою прискорює реакцію етерифікації, але 

практично не впливає на кінцевий результат ступеня етерифікації целюлози. 

Із підвищенням температури етерифікації інтенсивніше проходять гідроліз і 

окиснення нітратів целюлози, тому що енергія активації цих побічних реакцій 

(за даними Клименко – Е = 83,74 кДж/моль) більше енергії активації                  

(Е = 33,562,8 кДж/моль) реакції етерифікації. 

 Підвищення температури етерифікації завжди веде до зниження ступеня 

полімеризації, виходу нітратів целюлози, зменшенню граничного ступеня за-

міщення. В умовах виробництва вибір температури нітрації визначають необ-

хідністю знизити ступінь полімеризації, особливо, під час виробництва колок-

силінів. Під час стабілізації НЦ у чанах, де температура не перевищує  100 °С, 
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зниження ступеня полімеризації доцільніше здійснювати в основному на фазі 

нітрації. У разі автоклавної стабілізації, під впливом високого тиску й темпера-

тури, ступінь полімеризації знижують по всій масі (а не локально, як у разі  

етерифікації) і скорочують час стабілізації. Зниження ступеня полімеризації 

зручніше проводити на цій фазі. Проведення процесу етерифікації за температу-

рою вище 2527 °С небажано. 

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

важного вмісту нітрогену у нітраті целюлози потрібен тривалий час (визначено, 

що для досягнення рівноважного стану потрібно 1220 годин). У гомогеному 

середовищі перебіг реакції етерифікації здійснювався б швидше. Однак етери-

фікація носитиме гетерогенний характер, її швидкість обумовлена складною 

структурою целюлозного волокна, здатністю поверхні целюлози    гідрофобізу-

ватися, зміною змочувальної здатності нітраційних кислотних сумішей у разі 

зміни їх складу та ін. 

 Час етерифікації целюлози у заводських умовах становить 3060 хв і зале-

жить від марки одержуваного нітрату целюлози, виду вихідного целюлозного 

матеріалу, умов змішування, температури й інших факторів. 

 На швидкість етерифікації впливає і склад нітрувальної суміші. Кислотні 

суміші, що містять малу кількість води й збільшену кількість нітратної кислоти, 

сприяють різкому прискоренню реакції етерифікації. Цей процес може бути за-

кінчений за кілька хвилин. Так, наприклад, за складом кислотної суміші: H2SО4 

 23,4 %, HNО3  31,6 %, Н2О  5 % за одну хвилину етерифікації вміст нітро-

гену в НЦ склав 10 %, за дві хвилини – 11,83 %, за п'ять хвилин – 13,14 %. Із 

збільшенням вмісту води у кислотних сумішах різко зменшується швидкість 

етерифікації.  

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

ції застосовують більш активні кислотні суміші, що містять меншу кількість 

води й більшу кількість нітратної кислоти. 

 Етерифікація целюлози сумішами нітратної кислоти з органічними розчин-

никами прискорює процес накопичення нітрогену в отриманому нітраті целю-

лози. Так, наприклад, під час нітрації целюлози в середовищі хлористого ети-

лену вміст нітрогену в нітраті целюлози до 14 % відбувається за 20 хвилин. 

Збільшення швидкості етерифікації має важливе практичне значення, тому 

що скорочення тривалості етерифікації дозволяє не тільки збільшити продук-

тивність наявного технологічного обладнання, але й створити діючі малогаба-

ритні агрегати, що діють безперервно.  

 

2.1.1. Сульфатнокислотний метод етерифікації 

 Нині поширений у промисловості метод етерифікації целюлози  суль-

фатнокислотний. Класичний метод одержання нітратів целюлози являє собой 

процес обробки целюлози потрійними сумішами: нітратної й сульфатної кислот 

і води. Змінюючи співвідношення компонентів суміші, можна одержати різні 

види нітратів целюлози. 
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 Сульфатнокислотна технологія виробництва нітратів целюлози має ряд пе-

реваг, а саме: 

– можливість широкого варіювання співвідношення компонентів у системі: 

HNO3 – H2SO4 – H2O – целюлоза;  

– висока швидкість процесу етерифікації; 

– економічність процесу етерифікації, зумовлена порівняно низькою   вар-

тістю сульфатної кислоти. 

Проте ця технологія має й ряд істотних недоліків, а саме: 

– значні труднощі під час одержання високонітратних НЦ; 

– наявність побічних процесів під час нітрування (сульфування целюлози й 

НЦ, неконтрольований гідроліз і т.п.), що призводить до необхідності прове-

дення спеціальних технологічних операцій (наприклад, стабілізації), які суттєво 

збільшують тривалість процесу в цілому; 

– необхідність поділу відпрацьованих кислот із подальшим концентруван-

ням кислот НNO3 і H2SO4;  
– наявність екологічно шкідливих викидів: пари і туман H2SO4, SО3 і т.ін., а 

також значні об'єми, що нейтралізують після фази стабілізації кислих стоків. 

 Необхідно відзначити, що використання сульфатно-нітратних кислотних 

сумішей дозволило створити надійну технологію, яка залишається в своїй осно-

ві незмінною вже близько 100 років. 

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

лотних сумішах. Швидкість етерифікації целюлози визначають швидкістю змо-

чування целюлози й капілярним просоченням волокна. Із збільшенням у нітра-

ційній кислотній суміші вмісту нітратної кислоти її змочувальна здатність по-

ліпшується і швидкість проникнення у внутрішні зони волокна     збільшується. 

Це пояснюють меншим поверхневим натягом і більшим коефіцієнтом дифузії 

нітратної кислоти порівняно із сульфатною. Однак підвищення  швидкості    

реакції етерифікації в разі збільшення в нітраційній суміші нітратної кислоти 

спостерігається до певної межі. На практиці застосовують нітратні суміші, в 

яких молярне співвідношення H2SО4 : HNО3 лежить у межах приблизно 2, або 

масове  близько 3.  

       Сульфатна кислота. Дослідження кінетики і встановлення механізму ніт-

рування спиртів і целюлози, а також вивчення будови (розчинів кислот) нітру-

вальних сумішей встановили, що сульфатна кислота не бере прямої участі у 

процесі нітрування, а необхідна для того, щоб змістити рівновагу у кислому се-

редовищі в бік утворення кислого сульфіту нітронія N2О5(NО2)
+
 і підтримувати 

високу кислотність середовища під час уведення великої кількості гідроксидів. 

 Сульфатна кислота підтримує нітратну кислоту в негідратованому         

(безводному) стані й тим самим обумовлює нітрувальну здатність нітрувальної 

кислотної суміші. Коли кількість води, що виділяється, перевищує кількість, 

необхідну для створення тригідрату сульфатної кислоти, починається утворен-

ня  гідрату нітратної кислоти, у цьому разі нітрувальна здатність кислотної су-

міші зменшується. 

 Сульфатна кислота збільшує ступінь набрякання целюлози й тим самим 

прискорює дифузію нітраційної кислотної суміші всередині волокна. Крім того, 
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сульфатна кислота зменшує окиснювальну і гідролізаційну дію на целюлозу 

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

забруднених продуктами окиснення й гідролізу, але й зменшує питому її витра-

ту. Тому бажано введення в нітраційні кислотні суміші до 50–69 % сульфатної 

кислоти. 

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

вміст води у вихідних нітраційних кислотних сумішах. Він визначається з ура-

хуванням усіх факторів, що впливають на реакцію етерифікації (вміст  нітрат-

ної й сульфатної кислот, температура етерифікації, модуль й ін.). Із збільшен-

ням вмісту води в кислотній суміші вище 89 % вміст нітрогену в нітраті целю-

лози знижується, збільшується розчинність і зменшується в'язкість їх розчинів. 

Зі зниженням вмісту води в кислотних сумішах вміст нітрогену в одержувано-

му нітраті целюлози підвищується.  

Так, під час промислового одержання високоетерифікованих нітратів целю-

лози (піроксилін № 1) вміст води в нітраційній кислотної суміші становить  

близько 5,59,6 %. У разі виготовлення менш етерифікованих нітратів целюло-

зи (колоксилінів) вміст води може коливатися в межах 1620,5 %  залежно від 

необхідного ступеня етерифікації.  

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

становять постійну складов частину технічної нітратної кислоти та її сумішей із 

сульфатною кислотою. Вони утворюються за рахунок відновлення нітратної 

кислоти під час процесів окиснення, вміст їх у кислотних сумішах збільшується 

й може досягати 5 % і більше. У нітраційних кислотних сумішах з відносно ма-

лим вмістом води (10 % і нижче) більша частина оксидів нітрогену зв'язана у 

вигляді нітрозилсульфатної кислоти SО2(OH)(ONO) і тому не виявляє агресив-

ної дії на целюлозу й не впливає на ефект етерифікації. Особливо помітний 

вплив оксидів нітрогену під час етерифікації багатоводними нітраційними кис-

лотними сумішами, у яких утворення нітрозилсульфатної кислоти майже ви-

ключене. Д. І. Гальперин вказав на негативний вплив оксидів нітрогену в бага-

товодних нітраційних кислотних сумішах і рекомендував допускати їх вміст не 

більш 3,33,5 %. 

 Отже наявність оксидів нітрогену в нітрувальних кислотних сумішах зни-

жує вміст нітрогену в нітраті целюлози, її в'язкість і т.ін. У цьому разі їх нега-

тивна дія тим більша, чим більше вміст води (10 % і більше) у нітраційних су-

мішах. 

 

2.1.2. Несульфатнокислотні методи етерифікації 

 Етерифікація целюлози сульфатно-нітратними сумішами – поки що єдиний 

метод, який має промислове значення. Проте даний метод, як вже відзначено, 

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

сульфоестерів і видаленням «закапсульованої» сульфатної кислоти. У нітрацій-

них кислотних сумішах із високим вмістом води можуть проходити процеси 

окиснення. У цьому разі додатково знижується хімічна стійкість і погіршується 
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розчинність нітратів целюлози. Крім того, у разі використання нітраційних су-

льфатно-нітратних сумішей складно одержати високо нітрогено-вмісні нітрати 

целюлози (більше 13,6 % нітрогену). Протягом багатьох років вивчають несір-

чанокислотні методи етерифікації. Застосування цих методів дозволить скоро-

тити тривалість стабілізації, підвищити вміст нітрогену, у деяких випадках – 

підвищити структурно-хімічну однорідність нітратів целюлози. 

 Нині проводять дослідні роботи з використання несірчанокислотних нітру-

вальних сумішей складу HNО3  N2О4  N2О5. Отримані хімічно стійкі нітрати 

целюлози із вмістом нітрогену 214,8215,0 моль NO/г (або 13,4413,45 %). 

Проте являє певну складність реалізація цих процесів у промисловості, тому що 

такі нітрувальні суміші мають сильніші корозійні властивості, ніж сульфатна 

кислота, і це своєю чергою потребує створення економічно ефективних апара-

тів із застосуванням корозійно-стійких матеріалів, здатних витримувати дію 

нітрувального агенту. 

  Етерифікація целюлози вільною нітратною кислотою.  Найбільш ранні 

роботи було присвячено вивченню можливості етерифікації целюлози тільки 

нітратною кислотою. У разі використання концентрованої нітратної кислоти 

вдається досягти вмісту нітрогену в нітратах целюлози 13,613,7 %. У цьому 

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

воджується руйнуванням волокнистої структури й утворенням так званого «хо-

лодцю». Через зменшення поверхні й запливання капілярів у нітратах целюлози 

різко погіршується дифузійне вирівнювання масових часток нітратної кислоти, 

що не дозволяє отримати високоетерифіковані продукти. Метод не має промис-

лового значення через високу летючість нітратної кислоти та її сильну адсорб-

цію нітратом целюлози. 

  Високонітрогеновмісні нітрати целюлози можуть бути отримані під час 

взаємодії  целюлози  з  парами  нітратної кислоти. Бушонне одержав зразки з     

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

нітратною кислотою в разі розрідження від 0,53 кПа до 21 кПа та температури 

20 °С. Їм удалося одержати нітрати целюлози з 13,5 % нітрогену. Реакція ете-

рифікації в цих умовах перебігає дуже повільно (до 40 годин). Процес супрово-

джується сильною деструкцією целюлози. У реакції бере участь частка адсор-

бованої нітратної кислоти. Унаслідок розведення реакційною водою нітратної 

кислоти її масова частка всередині волокна різко зменшується, що може викли-

кати перебіг деструкції. Недолік даного методу – складність апаратурного офо-

рмлення (необхідність вакууму), небезпека проведення процесу на стадії об-

робки целюлози пароподібною нітратною кислотою. 

 Ступінь етерифікації, а також стійкість нітратів целюлози підвищуються в 

разі додавання до нітратної кислоти нітратнокислих солей лужних металів.  

Бушонне, З. А. Рогозін і Парадія одержали нітрати целюлози з 13,8 % нітроге-

ну, додаючи до нітратної кислоти від 10 до 15 % нітратнокислого калію й ніт-

ратнокислого натрію. Аналогічні результати були отримані також у разі вико-

ристання нітратнокислого цинку й магнію. 
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 Відзначалася можливість створення безперервних методів одержання ніт-

ратів целюлози під час використання їх для етерифікації нітратної кислоти та її 

солей. Солі нітратної кислоти полегшують проникнення нітрувального  агента 

всередину целюлозних волокон, а також перешкоджають гідролізу целюлози та 

її нітратів. Основний недолік даного методу – порівняно висока вартість. 

 Етерифікація целюлози нітратною кислотою за наявності водо-

віднімних засобів.  Високонітрогенні нітрати целюлози можуть бути отримані в 

разі введення в нітраційні суміші водовіднімних засобів, що зв'язують воду, 

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

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

лася З. А. Роговіним із співробітниками. У разі додавання 5 %-ної нітратного 

ангідриду до 96 %-ної нітратної кислоти, вміст нітрогену в нітраті целюлози 

досягає 3,8 %. Даний метод становить великий інтерес. У разі використання 

фосфорного ангідриду й нітратної кислоти вдається отримати гранично ете-

рифіковані нітрати целюлози (14,14 %). Суміш 64 % нітратної кислоти, 26 % 

ортофосфорної кислоти та 10 % фосфорного ангідриду також дозволяє одержа-

ти нітрати целюлози із граничним вмістом нітрогену, високою стабільністю і 

гарною розчинністю в етилацетаті й ацетоні.  

 Висока хімічна стійкість нітратів целюлози, отриманих за наявності  фос-

форної кислоти, пояснюється тім, що фосфорна кислота, на відміну від суль-

фатної, не утворює естерів із целюлозою, а її аніони, через великий розмір не 

проникають усередину целюлозних волокон. Нітраційні кислотні суміші, до 

складу яких замість сульфатної кислоти входить фосфорна кислота, використо-

вують за кордоном для одержання високо нітрогеновмістніх нітратів целюлози. 

Основний недолік цього методу – складність рекуперації від-працьованих кис-

лотних сумішей. Фосфорна кислота має сильнішу корозійну дію ніж сульфатна, 

тому створення економічно ефективного апаратурного оформлення, здатного 

витримати дію фосфорної кислоти за підвищених температур, представляє ду-

же складну й невирішену проблему.  

 Нітрати целюлози із вмістом нітрогену, близьким до теоретичної межі, мо-

жуть бути отримані в разі використання нітратної кислоти й оцтового ангідри-

ду, натомість одержують також досить стійкі продукти. Стабілізація, у цьому 

разі зводиться до декількох промивань. Целюлозу етерифікують нітратною   

кислотою з додаванням оцтового ангідриду нижче 0 °С, у разі більш високих 

температур процес проводити небезпечно. 

 Етерифікація целюлози нітратною кислотою за наявності органічних 

розчинників.  Органічні розчинники у ряді випадків полегшують проникнення 

нітрувального агенту в целюлозні матеріали як за рахунок зниження 

поверхневого натягу кислотних нітрувальних сумішей, так і за рахунок збіль-

шення діаметрів капілярів. Крім того, комплексотворення розчинника з нітрат-

ною  кислотою й целюлозою може зменшити енергію активації утворення ніт-

рувального агента, у цьому разі може прискорюватися хімічна реакція. 

 Широко вивчалося використання в нітраційних кислотних сумішах хлоро-

ваних вуглеводнів. В одній із перших робіт у цій галузі З. А. Роговин та інші 

застосували емульсію нітратної кислоти в чотирихлористому вуглеці та пентані 
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з добавкою нафтенсульфонових кислот (емульгатори). Під час використання 

нітрувальної кислотної суміші (7,5 % нітратної кислоти, 15 % сульфатної 

кислоти, 75 % чотирьоххлористого вуглецю) одержували нітрати целюлози із 

вмістом нітрогену 10,9 %. Даний метод дозволяє зменшити витрати нітратної 

кислоти. Під час використання суміші чотирихлористого вуглецю й нітратного 

ангідриду отримують стійкі високонітрогеновмісні  нітрати целюлози з 14,1 % 

нітрогену. 

2.1.3. Целюлозовмісні матеріали 

 Для виробництва целюлози спочатку використовували дорогу бавовну.       

Після 1904 р. целюлозу почали виготовляти з лінтера, що знімають з бавовня-

ного насіння. Перевагою лінтера порівняно з бавовною є його нижча  вартість і 

легкість обробки під час етерифікації. 

 Ф. Абель запропонував також використовувати бавовняні кінці або вигарі з 

прядильних фабрик, які попередньо мусять пройти певну обробку. Для ви-

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

найбільш целюлозовмісним видом сировини є деревина. Тому з самого початку 

промислового виробництва НЦ, поряд із бавовняною целюлозою, намагалися 

застосовувати деревну целюлозу, у першу чергу в країнах, які не мають своєї 

бавовни. 

 У 1892 р. для одержання нітратів целюлози запропонували використовува-

ти деревну целюлозу у вигляді тонкого паперу. Однак в її переробці у нітрати 

целюлози виникли труднощі. Одержувані продукти не були добре етерифікова-

ні, вихід нітратів целюлози був на 15-20 % нижче. Тому у Франції й США за-

стосування деревної целюлози почали з її переробки в суміші з ба-вовняної. 

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

стосована деревна целюлоза для виготовлення нітратів целюлози у вигляді тон-

кого гофрованого паперу (алігніну) без додаткового облагороджування. Ця   

форма целюлози була застосована й на заводах СРСР, у цьому разі порівняно з 

лінтером вихід нітратів целюлози й продуктивність основних апаратів була на 

10–15 % вище. 

 Була встановлена можливість використання вибіленої сульфітної деревної 

целюлози з високим вмістом α-целюлози, отриманої з деревини хвойних порід. 

Фізична форма целюлози має більше значення для задовільного й ощадливого 

ведення етерифікації завдяки її хімічній чистоті. Вітчизняні й закордонні вчені 

проводили роботи з вишукування найоптимальніших форм целюлози. 

 Деревна целюлоза для виготовлення нітратів целюлози повинна відповіда-

ти таким вимогам: 

 мати гарні сорбційні властивості; 

 матеріал під час етерифікації повинен зберігати форму, не розпадатися на 

окремі волокна, що забезпечує відповідний вихід нітратів целюлози; 

 нітрати целюлози після етерифікації повинні сорбувати за можливвстю 

невеликі кількості відпрацьованих кислотних сумішей, у цьому разі витрата  

кислот скорочується; 

 насипна густина целюлозного матеріалу має бути оптимальною. 
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 Із підвищенням щільності збільшується одноразове завантаження апара-

тури, а отже, й її продуктивність. У цьому разі зменшуються модуль етерифіка-

ції й кількість кислот, що перебувають в обороті. 

        У 19281930 рр. у Франції був відпрацьований процес виробництва де-

ревної целюлози у вигляді пухнатої бавовноподібної маси, що складається з 

окремих пухких джгутиків довжиною до 10 мм, товщиною до 14 мм. Цей ма-

теріал виготовлявся з високоочищеної деревної целюлози з вмістом близько    

96 % α-целюлози. 

  У 40-х рр. у вітчизняній промисловості була розроблена й знайшла широке 

застосування як сировина облагороджена сульфітна целюлоза марки ЦА, яка за 

формою нагадує пухнату бавовняну масу, яка складалася з окремих джгутиків. 

Цю целюлозу широко застосовують і нині для виготовлення нітратів целюлози 

у пороховій промисловості. Однак тонкий пухкий папір алігнін і більш ущіль-

нена целюлоза марки ЦА не повною мірою відповідають граничним техноло-

гічним вимогам щодо целюлози. Для виготовлення ЦА потрібні спеціальні це-

хи, які майже не діють у мирний час. Крім того, вона неоднорідна за в'язкістю,  

вмістом непронітрованого залишку, у формі джгутику  неоднорідна за щіль-

ністю і розміром джгутика, поверхні целюлози різних партій відрізняються між 

собою, що негативно позначається на етерифікації.  

        Форма деревної целюлози постійно змінювалася. У 1938 р. А. П. Закощи-

ков, Р. А. Малахов та інші розробили раціональні методи етерифікації ущільне-

ної целюлози у формі паперу, подрібненого на відповідні елементи. Були вста-

новлені раціональні вимоги до його властивостей у нітрувальних кислотних 

сумішах: необхідний вміст нітратної кислоти. Целюлоза у формі паперу  перс-

пективний матеріал. Целюлоза РБ має більшу, ніж ЦА, насипну масу (у 2 рази), 

що дозволяє збільшити продуктивність окремих  фаз  виробництва нітратів це-

люлози. Завдяки компактності РБ можна скоротити складські приміщення й 

транспортні витрати. Однак реакційна здатність ущільненої целюлози нижча, 

чим целюлози ЦА. Крім того, щільна форма утрудняє зворотну дифузію кислот 

і відбір тепла гідратації й тому збільшується час етерифікації і підвищується 

ступінь денітрації нітратів целюлози. Основний недолік паперу із сульфітної 

облагородженої целюлози – нерівномірність полотна за щільністю й товщиною. 

       Застосування даного виду целюлози було ускладнено через відсутність вер-

стата для різання целюлозного полотна. У 1950 р. такий верстат був створений 

Кузьміним і впроваджений у промисловість. Із впровадженням даного верстата 

в пороховій промисловості почалося широке використання деревної целюлози 

ущільненої форми у вигляді паперу. 

        Проте деревна сульфітна целюлоза має підвищену твердість волокна, міс-

тить багато органічних мінеральних домішок, тому неможливо застосування 

відповідних нітратів целюлози у виробництві, наприклад, баліститних ракетних 

порохів. Такі нітрати целюлози не забезпечують стабільної балістики найбільш 

відповідальних виробів і непридатні для виготовлення лаків. 

        За останній час підвищилися тактико-технічні вимоги до зарядів артиле-

рійських пострілів і вимоги до порохів, що випускаються. Важливим питанням 
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є поліпшення хімічної чистоти деревної целюлози, доведення її до рівня бавов-

няної. 

        Разом із тим розвиток порохової промисловості вимагає нових сировинних 

ресурсів. Високоякісні сорти відбеленої передгідролізної сульфатної целюлози 

мають переваги порівняно із сульфітною. Тому для розширення сировинної ба-

зи можна застосовувати сульфатну целюлозу. Її у великій кількості випускає 

целюлозно-паперова промисловість. 

        На відміну від сульфітної, для варіння сульфатної целюлози застосовують 

не кислі розчини бісульфіту кальцію й вільну сірчисту кислоту, а лужні розчи-

ни, що містять у своєму складі гідроксид натрію, сірчистий натрій і ряд інших 

солей. Сульфітну целюлозу виготовляють із деревини ялини, ялиці та інших, 

сульфатну – з листяних порід дерев, запаси яких є значно більші. 

        Вивчення використання сульфатної целюлози у виробництві нітратів це-

люлози для виготовлення піроксилінових і баліститних порохів почали ще в 

довоєнні роки. Були випущені зразки у вигляді РБ, перероблені в порохи, які 

відповідали всім тактико-технічним вимогам. 

        Сульфатна целюлоза була рекомендована для впровадження в порохову 

промисловість, однак через відсутність виробничої бази це рішення не було ре-

алізовано. Нині для виготовлення нітратів целюлози використовували бавовня-

ну, деревну сульфітну й сульфатну целюлози. 

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

ніж у деревній, що визначає її хімічну чистоту. Відсутність гідрофобних домі-

шок (смол, лігніну) поліпшує її змочувальні властивості, збільшує вихід нітра-

тів целюлози, а також обумовлює збереження її фізико-хімічних властивостей 

під час тривалого зберігання. Завдяки високій реакційній здатності та хімічній 

чистоті бавовняну целюлозу можна використовувати для виготовлення якісних 

нітратів целюлози, в основному високоякісних колоксилінів для виробництва 

баліститних порохів, піроксиліну № 2 та ін. 

       Сульфітна деревна целюлоза. Ця сировина містить меншу кількість         

α-целюлози порівняно з бавовняною та значну кількість гідрофобних домішок 

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

тися, що призводить до нестабільності її властивостей під час зберігання (це-

люлоза гідрофобізується – «старіє»). Так, наприклад, після 57 місяців збері-

гання змочуваність целюлози значно зменшується, що негативно позначаєть-

ся на процесі етерифікації. Сульфітну целюлозу ЦА й РП випускають двох ма-

рок: марки «К» для виготовлення колоксилінів і марки «П» – для виготовлення 

піроксиліну № 1. 

 Сульфатна деревна целюлоза. Ця сировина характеризується кращим 

ступенем облагороджування, ніж сульфітна, і містить менше целюлозних  гід-

рофобних домішок. Убиральні властивості сульфатної целюлози, на відміну від 

сульфітної, протягом тривалого часу не змінюються. За основними по-

казниками (вміст α-целюлози, смол, усмоктуваність для РП, змочуваність для 

ЦА) вона наближається до бавовняної. Ступінь набрякання сульфатної целюло-

зи більша, ніж сульфітної, її реакційна здатність вища. За швидкістю етерифі-

кації, кількістю адсорбованих кислот та швидкістю фільтрації вона також на-
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ближається до бавовняної целюлози. Сульфатну целюлозу застосовують для 

виготовлення колоксиліну марки «Н», лакових колоксилінів та інших видів ніт-

ратів целюлози. 

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

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

своїми фізико-хімічними показниками відповідає целюлозі марки РП. Рекомен-

дований для впровадження у порохову промисловість, композиційний папір 

дозволяє використовувати короткошпательний лінт у промисловості. 

2.1.4. Технологія виробництва нітратів целюлози 

 Технологічний процес виробництва нітратів целюлози складається з таких 

операцій: підготовка целюлози; підготовка робочої кислотної суміші; нітрація 

целюлози; рекуперація кислот; стабілізація нітратів целюлози; змішування 

окремих партій НЦ у загальні та віджим НЦ від води. 

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

нічній обробці з наступним сушінням. Відомо, що форма й фізичний стан це-

люлози впливають на результати етерифікації не менше ніж ступінь її хімічної 

чистоти або склад нітраційної кислотної суміші. Целюлоза пухкої  форми марок 

ХЦ і ЦА надходить у виробництво у вигляді паків, а щільної    форми –              

у вигляді паперу марки РП у рулонах. Для додання целюлозі гарної змочувано-

сті нітраційними кислотними сумішами й забезпечення рівномірності її етери-

фікації попередньо всі марки целюлози подрібнюють та підсушують до волого-

сті не більше 5 %. Бавовняну целюлозу ХЦ й деревну целюлозу ЦА розпушу-

ють на пакорозпушувальних, а деревну целюлозу РП – подрібнюють на 

різальних верстатах Кузьмина. Раніше розпушування паків і сушіння целюлози 

здійснювали на окремих апаратах із подальшим транспортуванням на фазу ете-

рифікації.  

  Нині на заводах встановлені подрібнювальні верстати целюлози разом із 

пневмотранспортними сушильними агрегатами (рис. 2.1). 

   

    
    Рис. 2.1. Технологічна схема фази подрібнювання  

та сушіння целюлози: 

ПП (ПВ) – підігріте повітря, ЦПП (ЦПВ) – целюлоза  

з підігрітим повітрям; ППС (ПВС) – пароповітряна суміш; 

          ОВ – просвітлена вода; 1 – калориферна установка, 2 – вентилятор; 

                                  3 – камера уловлення пилу; 4 – пакорозпушувач; 

                            5 – конфузорно-дифузорна лійка; 6 – пневмотранспортна 

                                   сушильна труба; 7, 8 – приймальні бункери 
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   Установка складається з пакорозпушувача (4) та різального верстата     

Кузьмина (9), пневмотранспортного агрегату, що включає калориферну уста-

новку з вентилятором (1), конфузорно-дифузорноі лійки (5), пневмотраспорт-

ної сушильної труби, приймальних бункерів (7, 8), камери улову пилу (3), вен-

тилятора  для викиду повітря, яке відходить в атмосферу (2). 

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

рифікацію паків целюлозу марок ХЦ і ЦА розпушують, після чого вона стає 

однорідна за величиною часток і не має у своєму складі нерозпушених грудок.  
   Розпушення целюлозі надає не тільки поліпшену реакційну здатність, але 

й забезпечує транспортабельність її в пневмотранспортній трубі. Розпушування 

целюлози здійснюють на пакорозпушувачах.  

    Пакорозпушувач (рис. 2.2) має три швидко обертні в одному напрямку   

розпушувальні барабани, два з яких розпушують пак целюлози, а один викидає 

розпушену целюлозу в розвантажувальну лійку. 

   Пакорозпушувач складається зі станини (1), корпусу (2) з кришкою (3) і 

транспортера подачі паків целюлози до механізму розпушування (4). У корпусі 

(2) змонтовано три розпушувальні барабани (5) і (6), останній із закріпленими 

на поверхні розпушувальними зубами.  

  Усім трьом барабанам обертання передається від електродвигуна через 

клиноремінну передачу. 

 

 
Рис. 2.2. Пакорозпушувач: 

1 – станина; 2 – корпус; 3 – покришка; 4 – стрічковий 

транспортер; 5 – передні валики з колками; 6 – контрольний 

валик з колками; 7– обмежувальна планка з колками; 

8 – засувка; 9 – бічні щоки; 10 – ролики; А – пак целюлози; 

Б – вихід целюлози 

 

  Розпушувальні барабани закриті кожухом-уловлювачем, якій в нижній    

частині закінчується патрубком, приєднаним до завантажувального патрубка 

конфузорно-дифузорної лійки. Транспортер подачі паків до розпушувального 

агрегату складається з рами, на якій змонтовані приводний і натяжний барабани 

транспортерної стрічки (4) та підтримувальні ролики (10). Для напрямку руху 

паку целюлози з боку розпушувального механізму є бічні щоки (9), на яких 

змонтована захисна засувка (8). Обертання від електродвигуна (2) приводному 
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барабану (3) передається через клиноремінну передачу на редуктор і клиноре-

мінну передачу на приводний вал транспортера. 

  Робота пакорозпушувача. Розпакований пак целюлози укладають на      

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

льний механізм. За допомогою зубів, закріплених на передніх розпушувальних 

барабанах (5), пак розпушується, і розпушена целюлоза потрапляє в уловлювач, 

а з уловлювача за похилою площиною (7) – під барабан (6). Частина целюлози 

нижнім барабаном (6) захоплюється у патрубок, на шляху знову підхоплюється 

зубами барабана (5). Пройшовши багаторазову обробку, розпушена целюлоза 

марок ЦА та ХЦ надходить у завантажувальний бункер конфузорно-дифузорної 

лійки пневмотранспортної сушильної труби. 

 Ступінь розпушування регулюють швидкістю транспортерної  стрічки: зі 

збільшенням швидкості ступінь розпушування зменшується, і навпаки  зі  

зменшенням швидкості ступінь розпушування збільшується. 

 Підготовка целюлози марки РП до етерифікації. Механічна підготовка 

полотна паперу до етерифікації складніша, ніж підготовка пухких форм целю-

лози. Висока механічна щільність паперу вимагає складних конструкцій        

подрібнювальних механізмів. 

 На етерифікацію полотна паперу впливають не тільки технологічні, але й 

фізичні фактори, тобто не лише щільність, вологість паперу, величина його 

елементів, але й стан поверхонь нітрованих елементів. Убиральні властивості 

полотна паперу з боку площин, що його утворюють, мають менший ступінь, 

ніж свіжоутворені торцеві поверхні. Отже, реакційна здатність у свіжоутвореної 

поверхні залежить від чистоти зрізу: чим чистіше поверхня зрізу, тем вище   

його реакційна здатність. Чистота зрізу також необхідна для забезпечення од-

ночасного просочення кислотами волокон целюлози, розташованих на цій по-

верхні, кращої віддачі кислоти під час її витиснення. Крім того, високий сту-
пінь чистоти характеризується й меншою кількістю пилу. Отже механічна під-

готовка полотна паперу до етерифікації полягає не лише у  збільшенні її по-

верхні, але й у забезпеченні її високої реакційної (убиральної)   здатності. Це 

досягається шляхом розкриття глибинних шарів матеріалу в полотні паперу у 

разі чистого зрізу, що забезпечує перерізання окремих волокон у напрямку,   

перпендикулярному їх розташуванню, а також утворенням такої форми окре-

мих елементів, у якій новоутворена торцева поверхня має найбільшу величину 

порівняно з її основною поверхнею. 

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

на площа частки в цьому разі зростає порівняно із квадратною на 27 % (завдяки 

відповідному збільшенню торцевої поверхні). 

 Отже, механічна підготовка полотна паперу перед етерифікацією складна й 

відповідальна. Складність цієї операції полягає у тому, що 1 м
2
 паперу треба 

розрізати не менше ніж на 10 800 окремих елементів, які мають площу        

1025 мм
2
 і чистий зріз, що зберігає вихідну щільність, та мають гарну реакцій-

ну здатність. Для одержання чистого зрізу паперового полотна не обхідно мати 

мінімальні прозори між різальними лезами близько 1012 мкм. 
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 Вирішальним фактором є швидкість різання. Для різання паперу най-

більше підходять дискові ножі. Ступінь чистоти зрізу також залежить від меха-

нічної міцності паперового полотна, яку визначають його поверхневою щільні-

стю (г/м
2
), середньою щільністю (г/м

3
), вологістю й товщиною паперового 

полотна. 

 Для додання паперовим елементам ромбовидної форми подовжньо розріза-

не полотно розташовують за віссю осі його руху під кутом, потім воно надхо-

дить під валки дискових ножів, і смужки розрізають у поперечному напрямку, 

утворюючи паперові елементи ромбовидної форми заданих розмірів. 

 Верстат СРЦ-К (Кузьміна) (рис. 2.3) складається з вузла розкатів, на яких 

установлюють паперові рулони (10), вузла поздовжнього різання (11) із гребін-

котримачем. Над вузлом поздовжнього різання є валки подачі (9) паперового 

полотна в механізм поздовжнього різання.  

 Під механізмом поздовжнього різання розташований бункер-укладальник 

(12). Для різання «зиг-полотна» є механізм поперечного різання (15). Обертання 

всіх вузлів здійснюється від електродвигуна (5) через редуктор (8). Обертання 

від редуктора передається механізму поздовжнього різання; механізму попе-

речного різання – через проміжний приводний вал (3) і конічну зубчасту пере-

дачу. 

Електродвигун має автоматичне обладнання (6), що регулює пуск з реле  

часу й кнопками «пуск» і «стоп» (7). Усі вузли верстата розташовані на        

плиті (4). Механізм поздовжнього різання складається з дискових ножів діамет-

ром 156 мм і товщиною 3 мм, змонтованих на валах. 

 
 Рис. 2.3. Верстат СРЦ-К 

1 – «зиг-полотно»; 2 – нижній транспортер; 3 – проміжний 

приводний вал; 4 – плита; 5 – електродвигун; 6 – автоматичне 

обладнання; 7 – кнопки «пуск» і «стоп»; 8 – редуктор; 

9 – валки подачі; 10 – паперові рулони; 11 – механізм 

поздовжнього різання; 12 – бункер-укладальник; 13 – «сітчасте 

полотно» паперу; 14 – верхній транспортер; 15 – механізм 

поперечного різання   
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  Міняючи товщину ножів, можна одержати січку з різними розмірами. На 

кожному валу є по 173 ножа, що становить довжину різальної частини валу,  

рівну 1050 мм із розрахунку різання полотна паперу шириною 1 м.  Між диско-

вими ножами встановлені розпірні кільця товщиною 3 мм і зовнішнім діамет-

ром 100 мм. Вони утворюють між ножами пази, у простір яких поміщені ножі 

сусіднього валка. Конструкція дискових ножів виключає їхній бічний зсув, то-

му що по обидві сторони ножів відбувається процес різання паперу, і вони вза-

ємно врівноважуються. Встановлені прозори між лезами ножів зберігають про-

тягом їх роботи і їх не змінюють під час зміни товщини паперу. 

 Уздовж вісей з утворювальною поверхнею ножів поздовжнього різання є 

канавки квадратного перетину (3×3 мм), які виводять ножі із зачеплення. У 

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

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

«сітчасте полотно». 

 Ріжучі вали механізму поперечного різання аналогічні валам механізму по-

здовжнього різання, за винятком того, що вони не мають на утворювальній по-

верхні ножів канавок для формування перемичок і коротші перших на 200 мм. 

Укорочення викликане необхідністю уникнути прогину валів, тому що поси-

лення вигину під час різання трьох-чотирьох шарів «зиг-полотна» більше, ніж у 

разі різання одного полотна. Глибина посадки ножів не повинна бути більше 

двох товщин полотна, що розріжеться – 0,40,5 мм для вузла поздовжнього рі-

зання й 1,21,5 мм для вузла поперечного різання. Швидкість поздовжнього 

різання 150200 м/хв, поперечного різання – у три рази менше. 

 Робота верстата полягає в такому: рулон паперу встановлюється в механізм 

розкату і паперове полотно заправляється у валики подачі (рис. 2.3). Включен-

ням кнопки «пуск» верстат запускається в роботу, за допомогою автоматичного 

електропускача поступово наростає частота обертання робочих валиків до мак-

симальної. Після поздовжнього різання отримане «сітчасте полотно» паперу 

(13) надходить у бункер-укладальник (12). Накладаючись один на одного, два 

напрямки руху полотна – коливальне в бункері-укладальнику (12) і прямоліній-

не на нижньому транспортері (2), на стрічці якого «сітчасте полотно» утворює 

«зиг-полотно» (1). 

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

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

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

ром 3x3 мм або 6x6 мм. 

 Пакорозпушувач і різальні верстати є також і дозатори подачі целюлози в 

завантажувальний бункер конфузорно-дифузорної лійки. 

 Рівномірної вологості висушеної целюлози можна досягнути у разі однако-

вої початкової її вологості й однорідності масової концентрації целюлози у по-

вітрі. Із підвищенням масової концентрації процес сушіння погіршується. 

 Сушіння целюлози. До впровадження пневмотранспортного сушильного 

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

етерифікацією за рахунок сорбції вологи з навколишнього повітря вологість 
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целюлози досягала 3 % і більше. Тому проводити сушіння целюлози перед ете-

рифікацією до вологості нижче 3 % недоцільно. Вміст у целюлозі 34 % вологи 

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

етерифікації. У цьому випадку абсолютні витрати сульфатної та нітратної кис-

лот фактично не змінюються. На заводах целюлозу сушать до вологості не   

вище 5 %. 

 Пневмотранспортний сушильний агрегат складається з калориферної установки, 

вентилятора, пневмотранспортної труби та конфузорно-дифузорної лійки. Кало-

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

Нагнітальний вентилятор подає на сушіння необхідний об'єм повітря, переміщаючи 

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

дифузорна лійка призначена для подачі целюлози до пневмотрас-портної труби. 

 У пневмотранспортній сушильній трубі відбувається інтенсивна термічна об-   

робка часток целюлози. Температура повітря, що транспортується, коливається за-

лежно від вихідного целюлозного матеріалу від 70 до 110 
о
С. Целюлоза, переміщую-

чись разом із нагрітим повітрям усередині пневмотранспортної труби, підсушується до 

необхідної вологості, далі підсушена целюлоза надходить у приймальні бункери.  

 

2.1.5. Етерифікація целюлози 

        Фаза нітрації целюлози – одна з найважливіших під час виготовлення      

нітратів целюлози. На цій фазі формуються основні параметри нітратів целюло-

зи за вмістом нітрогену, розчинністю й в'язкістю. 

       Процес етерифікації целюлози проводять в нітраційному агрегаті, що 

включає чотири нітратори і одну кислотовіджимну центрифугу. Віджим отри-

маного нітрату целюлози від відпрацьованої нітраційної кислотної суміші про-

водять у кислотовіджимній центрифузі. 

Змішування кислот. У виробництві нітратів целюлози є дві технологічні 

схеми змішування кислот: періодичної та безперервної дії. Для готування кис-

лотних сумішей у виробництві нітратів целюлози використовують свіжі кон-

центровані нітратну й сульфатну кислоти, відпрацьовану кислотну суміш, оле-

ум і меланж. 

Під час складання свіжих потрійних нітраційних кислотних сумішей засто-

совують свіжу сульфатну й слабку нітратну кислоти. Масова концентрація  

слабкої нітратної кислоти повинна бути 4555 %. Кислоти з ємностей через  

мірники відповідно до розрахунку заливають у змішувач кислот: спочатку    

сульфатну кислоту, потім під час працюючих мішалок певними порціями нітра-

тну кислоту. Тепло, що виділяється під час змішування кислот, рівномірно по-

діляється всією масою кислоти. 

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

подачу нітратної кислоти припиняють. Після змішування всіх порцій отриману 

нітраційну кислотну суміш відбирають для аналізу. Якщо вона не відповідає 

необхідному складу, то проводять її коректування. Кислотну суміш виправля-

ють олеумом і міцною нітратною кислотою. Якщо під час аналізу отримано за-



56 

 

довільні результати, то нітраційну кислотну суміш перекачують у видаткові  

баки. 

 Під час виготовлення нітраційної кислотної суміші з відпрацьованих і 

свіжих кислот у змішувач кислот спочатку подають попередньо очищену на 

фільтрі, відпрацьовану нітраційну кислотну суміш, а вже потім заливають свіжі 

кислоти у разі працюючих мішалках змішувача. Не чекаючи результатів аналізу 

відпрацьованої нітраційної кислотної суміші, роблять дозування свіжих кислот, 

керуючись попередніми результатами аналізів цієї відпрацьованої кислотної 

суміші, що підлягає освіженню. Таке авансове дозування скорочує повний обо-

рот змішувача й збільшує його продуктивність. Необхідний час для рівномірно-

го перемішування кислот у змішувачі становить 30 хв., його відлік проводять із 

моменту закінчення заливання у змішувач останньої порції свіжих кислот.    

Хімічні підприємства поставляють на порохові заводи кислоти не завжди необ-

хідного складу. Тому на кожному пороховому заводі необхідно мати кислотне 

господарство для готування суміші кислот заданого складу, ректифікації тазмі-

цнення відпрацьованих кислот. Суміші кислот  одержують через змішування 

окремих компонентів у змішувачах. Змішувачі кислот діляться на дві групи: 

періодичної дії й безперервної дії. 

        Змішувачі кислот періодичної дії. До змішувачів кислот періодичної дії, 

які використовують нині, слід віднести змішувачі з обладнаннями різних типів.  

        Змішувачі з бовтницями. До цього типу апаратів, призначених для змі-

шування кислот, належать змішувачі з низько обертовими лопатевими  бовтни-

цями (рис. 2.4) та змішувачі з високо обертовими пропелерними бовтницями 

(рис. 2.5).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Рис. 2.4. Змішувач із низькообертовими  

лопатевими бовтницями: 

1 – корпус; 2 – кришка; 3 – вертикальні вали; 

    4 – лопатеві бовтниці; 5 – защільнікове ущільнення; 

6 – вальничний вузол; 7 – відцентровий насос; 

8 – вентиль; В – вихід готової РКС у сховище 
 

 

        Змішувач складається із циліндричної ємності (1), кришки (2), насоса (7) і 

вентиля (8). Перемішування здійснюється бовтницями, які складаються із вер-

тикальних валів (3), укріплених у вальничних вузлах (6) та ізольованими від 

зовнішнього середовища защільниковими ущільненнями (5). На валу  змонто-

вані змішувальні. 
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        Процес готування РКС здійснюють у такий спосіб. За стрілками А и Б по-

дають необхідні кількості компонентів РКС, потім включають бовтниці, які за-

безпечують перемішування рідини. Після змішування РКС насосом 7 через вен-

тиль 8 за стрілкою В подають у сховище кислот. У такому змішувачі ефект пе-

ремішування краще, ніж у змішувачах циркуляційного типу, а час змішування 

значно менший. Недолік цього апарата полягає в тому, що його об'єм  досить 

великий, а продуктивність недостатня для забезпечення потужностей порохо-

вих виробництв.  

        Змішувач із високообертовими пропелерними бовтницями (рис. 2.5) являє 

собою циліндричну ємність (1), оснащену вертикальними валами (2) із пропе-

лерними бовтницями (3) закріпленими у вальничнх вузлах (5) та  ізольованих 

від зовнішнього середовища защільніковими ущільненнями (4). 
 

 

Рис. 2.5. Змішувач із високообертовими 

                        бовтницями: 
1 – корпус апарата; 2 – вертикальні вали; 

3 – пропелерні бовтниці; 4 – защільникове 

ущільнення; 5 – вальничний вузол; 

6 – відцентровий насос; 7 – вентиль; 

А, Б – подача компонентів; В – вихід готової 

РКС. 
 

         Установка для змішування кислот має також відцентровий насос (6) і    

вентиль (7). Принциповою відмінністю цього змішувача є застосування більш 

досконалих швидкохідних пропелерних бовтниць. Швидкість обертання пропе-

лерних бовтниць – 200400 об/хв, що на порядок вище, ніж у лопатевих. У та-

кому апараті інтенсивність перемішування вища, але розміри цих змішувачів 

ще дуже великі (діаметр змішувача  3 м, довжина – 910 м). 

         Порівнюючи змішувачі періодичної дії, слід звернути увагу на прагнення 

збільшити продуктивність апаратів, яка забезпечувалася б двома шляхами:   

збільшенням інтенсивності перемішування й збільшенням об’єму апарату.        

У цьому разі інтенсивність перемішування досягає практично максимальних 

величин і вже не може суттєво змінити продуктивність апарату. Час одного  

циклу перемішування, що складається з підготовчих операцій (заповнення, 

спорожнювання) і основної (змішування), витрачається здебільшого на підго-

товчі роботи. Тому збільшення продуктивності фази змішування кислот надалі 

можна досягнути тільки за рахунок скорочення часу на підготовчі операції. 

Отже, більш ефективне застосування діючих змішувачів кислот, що діють без-

перервно. 

         Змішувачі кислот безперервної дії. У разі розгляду конструкцій змішу-

вачів безперервної дії слід зупинитися на двох характеристиках, які є критеріі 

оцінки досконалості змішувачів кислот і інших апаратів зі змішувальним   об-

ладнанням. Одна з таких характеристик  інтенсивність перемішування або 

кратність перемішування:  ε – відношення об'єму рідини, що перемішується, в 

одиницю часу Vс до об'єму апарата Vа: 
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                                                         (2.1) 

де Vс – секундний об'єм рідини, що перемішується (секундна об'ємна про-

дуктивність апарата), м
3
/с; Vа – об'єм апарату, м

3
. 

         Інтенсивність перемішування показує, який об'єм апарата здатна перека-

чати бовтниця протягом одиниці часу. Чим більша інтенсивність перемішуван-

ня, тем досконаліше змішувач. З рівняння (2.1) виходить, що інтенсивність пе-

ремішування можна підвищувати як за рахунок збільшення Vс, тобто за раху-

нок інтенсивнішої роботи бовтниці (більш раціонального профілю або більшої 

швидкості обертання), так і за рахунок зменшення об'єму апарата Vа. 

         З іншого боку, збільшувати інтенсивність перемішування нескінченно є 

недоцільно. Вище певного розумного його значення це стає економічно       

невигідним, тому що супроводжується великою втратою енергії на подолання 

сил тертя під час перемішування. У зв'язку з цим уводять другу характеристику 

змішування, а саме питому витрату енергії ψ, тобто годинну споживну потуж-

ність N, віднесену до об'єму апарата: 

                                             A

N

V
 

, кВт·год/м
3                                                   (2.2) 

         Для малоінтенсивних апаратів: ε = (0,82) м
3
с

-1
/м

3
, значення  

ψ = (0,1 0,8) кВт·год/м
3
 – мале; для високоинтенсивних апаратів – велике, за                           

ε = (1530) м
3
с

-1
/м

3
 питома витрата енергії досягає 6 кВт·год/м

3
. Тому під час 

конструювання змішувачів прагнуть до їх мінімальних об'ємів та оптимальних 

значень інтенсивності перемішування ε. Для того щоб організувати безперерв-

ний технологічний процес змішування кислот, необхідно скласти технологічну 

схему установки, що містить, крім основного апарата (змішувача безперервної 

дії), ще й різне допоміжне обладнання (рис. 2.6).    

        Компоненти РКС подають із ємностей (1) і (2) насосами (8) у напірні  бач-

ки постійного рівня (3) і (4). Надлишок кислоти за переливною трубою  верта-

ють в ємність. З напірних бачків (34), де підтримують постійний рівень рідини 

з метою створення постійного гідростатичного тиску, кислоти через вентилі (9) 

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

ходять у змішувач безперервної дії (6).  Звідти готова РКС само-пливом іде в 

збірник (7), далі насосом (8) через вентиль (9) за   стрілкою Г перекачують у 

сховище РКС. 

         Представлена технологічна схема безперервного готування РКС може ма-

ти змішувачі (6) різної конструкції, наприклад, апарат турбінного типу – турбо-

змішувач для безперервного змішування кислот (рис. 2.7).                                                                                         

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

приварені й зачищені), як це зображено на рис. 2.7, б, емульгувальні пальці (6), 

за допомогою яких під час обертання ротора рідина турбулізується й здійсню-

ється інтенсивне змішування компонентів. Апарат оснащений оболонкою (8) і 

змійовиком (7), які виконують функцію теплообмінника. 
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Рис. 2.6. Технологічна схема безперервного 

     процесу одержання робочої кислотної суміші 

                                  1 – сховище меланжу; 2 – сховище сульфатної кислоти  

                                  (олеуму); 3, 4 – бачки постійного рівня (напірні бачки),  

                                         5 – ротаметри; 6 – змішувач; 7 – збірник РКС;  

                                  8 – відцентрові насоси; 9 – вентилі;  А, Б – безперервна  

                                  подача компонентів РКС; В – безперервний вихід РКС;  

                                                        Г – подача РКС споживачеві 

 

        Апарат працює у такий спосіб: компоненти А и Б для змішування безпере-

рвно подаються через ротаметри (10) у верхню центральну частину апарата (1) 

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

прозори між циліндрами статора й ротора (шляхом, зображеним  пунктирною 

лінією із стрілками), вони інтенсивно змішуються.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     а                                                   б 

                               Рис. 2.7. Змішувач турбінного типу (турбозмішувач): 

а: 1 – корпус; 2 – кришка; 3 – три приварені до кришки 

                                     концентрично розташовані циліндри (статор); 

  4 – вертикальний вал; 5 – тверде кріплення піддона до валу;  

6 – емульгувальні пальці; 7 – змійовик для охолодження;  

   8 – оболонка для охолодження; 9 – вентиль; 10 – ротаметри; 

    11 – обертовий піддон; 12 – три концентрично розташовані  

      циліндри, приварені до піддона (ротор); А, Б – безперервна  

      подача компонентів; В – вихід готової суміші; Г, Д – вхід і  

      вихід теплоносія (змійовик); Е, Ж – вхід і вихід теплоносія  

                                                                              (оболонка);  

                                 б: 12 – рухливий циліндр; 3 – нерухливий циліндр;  

                                                             6 – палець; 13 – зварний шов 
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          Отриману в такий спосіб РКС заданого складу, за стрілкою В направля-

ють у сховище. Важливо зазначити, що назад в апарат частки рідини не по-

вертаються. Це – апарат ідеального витиснення. У ньому кожна частка гаранто-

вано перебуває один і той самий час (на відміну від апаратів ідеального змішу-

вання, де певним є тільки середній час перебування рідини у змішувачі, а кожна 

частка перебуває в ньому різний час). 

       Слід зазначити, що хоча ротор обертається з постійною частотою обертан-

ня, інтенсивність змішування компонентів збільшується з переміщенням рідини 

від центру до периферійної частини апарата. Це пояснюють тим, що лінійна 

швидкість обертання емульгувальних пальців росте із збільшенням діаметру 

циліндра ротора, у який вони вмонтовані. 

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

і оболонка (8), але їх поверхня охолодження порівняно мала. Тому апарат мож-

на використати лише в тому випадку, якщо кількість тепла, що виділяється в 

процесі змішування або реакції, невелика. Для змішування кислот – це гарний 

апарат: він малогабаритний (діаметр – до 1000 мм), високопродуктивний         

(до 30 т/добу) і забезпечує дуже інтенсивне перемішування. 

Періодично діючий нітраційний агрегат. На рис. 2.8 дана технологічна 

схема нітраційного агрегату.  

Із пневмотранспортної сушильної труби целюлоза вологістю не більше      

5 % надходить у бункер-дозатор (1) з повітряною сумішшю, ударяється у  від-

бивач, втрачаючи свою швидкість і осідає рівномірно усією поверхнею в бун-

кері, а повітря видаляють через камеру фільтрів у атмосферу. 

 

                  
                            Рис. 2.8. Технологічна схема нітраційного агрегату: 

1 – бункер-дозатор; 2 – нітратор; 3 – зливальний кран; 

4 – кислотовіджимна центрифуга; 5 – лебідка; 

6 – змивний апарат; 7 – апарат НУОК 

 

         Наважка целюлози за лійкою завантаження надходить у нітратор (2), од-
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ночасно в нітратор подають нітраційну кислотну суміш. Після заповнення      

нітраторів целюлозою та нітраційною сумішшю протягом встановленого часу 

відбувається процес етерифікації. Потім із нітраторів реакційна суміш злива-

ється за періодичною технологією в кислотовіджимні центрифуги (4), за безпе-

рервною – в апарат НУОК (7). За періодичною технологією злив реакційної су-

міші в центрифугу регулює апаратник за допомогою зливального крана (3). За 

безперервною технологією рівномірність зливу в апарат НУОК здійснюється 

краном, підключеним до електро- або пневмопривода. 

          Реакційна суміш зливається в центрифугу на її тихому ході, потім 

центрифуга перемикається на швидкий хід, а після закінчення заданого часу 

кислотовіджим автоматично відмикається. Автоматично відкривається кран 

подачі, що транспортує кислоти у змивний апарат 6. Коли в центрифузі йде ре-

куперація кислот, у змивний апарат подається вода. Через отвір у дні корзини 

центрифуги частково віджатий від відпрацьованої нітраційної кислотної сумі-

ші, нітрат целюлози вивантажують у змивний апарат. 

          Зі змивного апарата нітрат целюлози з масовою часткою у транспортній 

кислоті 23 % самопливом надходить у мутильник і потім у витискувачі для 

рекуперації кислот. У центрифугах, де поряд із кислотовіджимом проводиться 

рекуперація адсорбованих нітратом целюлози кислот, здійснюється    гідрав-

лічне вивантаження. Під час цього процесу в корзину центрифуги подається 

вода, водно-нітраційна суміш з масовою часткою 23 % надходить у мутильник 

і далі на фазу стабілізації. За безперервною технологією з апарата НУОК водна 

суспензія нітрату целюлози з масовою часткою 23 % також  надходить на фазу 

стабілізації. 

         Нітратор. У промисловості для нітрації целюлози використовують лопа-

теві нітратори (рис. 2.9). Нітратор має еліптичну форму, конічне днище та зли-

вальний патрубок. Він постачений двома лопатевими бовтницями (1), які обер-

таються в різні боки. У верхній частині апарата є люк для подачі целюлози, а 

також патрубок для підведення нітросуміші. Із внутрішньої частини нітратора 

до патрубка приєднаний зрошувач для подачі нітросуміші. Зрошувач викона-

ний у вигляді труби (3) з отворами, зігнутий за контуром апарата та заглушений 

наприкінці. Отвори просвердлені так, щоб 

під час пуску кислоти в зрошувач кислота 

зрошувала целюлозу, що завантажується у 

нітратор. Таке зрошення целюлози, що за-

вантажується, кислотною сумішшю попе-

реджає її загоряння. 
 

      Рис. 2.9. Нітратор лопатевий: 

1 – лопаті;  2 – корпус; 3 – зрошувач;  

4 – електродвигун; 5 – редуктор; 

6 – вертикальний вал; 7 – кронштейн;  

8 – покришка 
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         Робота нітратора. До початку за-вантаження целюлози нітратор запов-

нюють на 1/3 об'єму нітраційною кислотною сумішшю. Одночасно його підк-

лючають до вентиляційної системи для відсмоктування пари нітратної кислоти 

й попередження їх влучення з нітраторів у робоче приміщення, потім пускають 

бовтниці. За допомогою бункерів-дозаторів рівномірно, невеликими порціями в 

нітратор завантажують наважку целюлози.                                                        

У міру завантаження целюлози з видаткових баків через зрошувач пода-

ють частину нітраційної кислотної суміші, що залишилась. Заливання нітрацій-

ної кислотної суміші здійснюють так, щоб після завантаження наважки целю-

лози залишком кислоти змити волокна целюлози зі стінок нітратора й утопити 

волокна, що плавають на поверхні кислоти. У разі такого способу завантаження 

целюлоза швидко поринає в кислоту, час завантаження становить 23 хв.        

З метою зменшення віднесення пари кислоти, що відходять газами після 

заповнення нітратора на лінії відсмоктування, засувку закривають. Однак знач-

ні втрати нітратної кислоти з газами, які відходять, особливо під час етерифіка-

ції нітратів целюлози, що вимагають високих температур процесу етерифікації 

(приблизно 4045 
о
С) і значного часу (4045 хв). 

         Під час етерифікації реакційну масу в нітраторі періодично або безпе-

рервно (залежно від вихідної сировини та потрібної в'язкості нітрату целюлози) 

перемішують. Так, наприклад, після завантаження бавовняної целюлози лопаті 

продовжують працювати ще 35 хв, потім їх зупиняють і пускають у середині 

процесу етерифікації на 45 хв і за 35 хв перед розвантаженням. 

       Під час безперервної роботи лопатей, у процесі етерифікації бавовняна   

целюлоза зазнає сильної деструкції, що негативно позначається на подальшій її 

обробці. Проте, під час етерифікації целюлози марки РП допускається ро-      

бота лопатів без зупинки, тому що целюлоза спливає на поверхню і може       

запалитися.  

       Після закінчення часу етерифікації, не зупиняючи лопатів, реакційну масу 

зливають у 23 заходи (за періодичною технологією) у кислотовіджимну 

центрифугу, що працює на малій частоті обертання. За безперервною техноло-

гією, реакційну суміш зливають рівномірно в круговий апарат, для цього зли-

вальний кран має приводну систему. 

        Центрифуга для віджиму кислот. Для відділення відпрацьованих нітра-

ційних кислотних сумішей від нітратів целюлози за періодичною техно-        

логією застосовують  віджимні центрифуги з подальшою рекуперацією адсор-

бованих нітратом целюлози кислот на витискувачах. На рис. 2.10 наведена схе-

ма центрифуги. На корзині центрифуги є отвори діаметром 5 мм із кроком      

25 мм. 

         Для кращого віджиму і меншого віднесення волокон НЦ із відпрацьова-

ними нітраційними кислотними сумішами у процесі кислотовіджиму в корзину 

центрифуги вставляють дренажну гратку кольчужного плетива та пробивну  

фільтрувальну гратку товщиною 0,75 мм із діаметром 1,51,8 мм. 

         Центрифуга складається з підстави плити (15), кожуха (14), корзини (13), 

кришки (12). На кришці розташовані для затоки реакційної маси два  патрубки 
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(10) і люк, що закривається кришкою (11) із двох половин. Вертикальний вал 

центрифуги (9), підвішений на опорній буферній  вальниці (1), встановленій на 

плиті (6). В опорній плиті є гніздо для гумового буфера (3), в нього вставляєть-

ся сталевий горщик (2). Верхня частина вала кріпиться муфтою (5) з електро-

двигуном (4). Центрифуга має ручне стрічкове гальмо, диск (7), змонтований на 

вертикальному валу. Розвантажувальний отвір корзини закривається конусопо-

дібною кришкою-дзвоном (8).  

          Під час зливу реакційної суміші в центрифугу й віджиму НЦ роз-

вантажувальний отвір закритий дзвоном, після віджиму лебідкою (16) дзвін пі-

днімається й відкривається розвантажувальний отвір корзини. Одночасно відк-

ривають кран подачі транспортної рідини у змивний апарат. Після розванта-

ження дзвін опускають, таким чином закривають розвантажувальний отвір 

центрифуги, перекривають подачу транспортної рідини в   змивний апарат, 

призначений для приймання частково віджатих від кислоти нітратів целюлози, 

що вивантажують із центрифуги. 

 

 
Рис. 2.10. Центрифуга для віджиму кислот: 

1 – опорна буферна вальниця; 2 – сталевий горщик; 

3 – гумовий буфер; 4 – електродвигун; 5 – муфта; 

6 – плити; 7 – стрічкове гальмо; 8 – кришка-дзвон; 

9 – вертикальний вал центрифуги; 10 – патрубки; 

11 – кришка із двох половин; 12 – кришка; 

13 – корзина центрифуги; 14 – кожух; 

15 – підстави плити; 16 – лебідка 
 

          

         Робота центрифуги. Після закінчення встановленого часу етерифікації в 

нітраторі реакційна суміш зливається в центрифугу. Злив реакційної суміші 
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проводиться на тихому ходу (частота обертання 350 об/хв) центрифуги у два 

або три прийоми залежно від вихідної марки целюлози. Частину відпрацьова-

них нітраційних кислот, що залишилась у нітратах целюлози, частково витягає 

на швидкому ходу центрифуги (960 об/хв.). Центрифугу перемикають автома-

тично з тихого на швидкий хід. Вміст одного нітратора відповідає закладці од-

нієї центрифуги. 

         Основну масу відпрацьованої кислотної суміші зливають, і вона надхо-

дить у збірник відпрацьованих нітраційних кислот. Час віджиму залежить від 

технічної характеристики центрифуги, вихідної марки целюлози та марки ніт-

рату целюлози. Після відключення центрифугу гальмують і зупиняють. 

Центрифуги, у яких проводять рекуперацію адсорбованих відпрацьованих ніт-

раційних кислот, розвантажують гідравлічним способом.  

          Витиснення адсорбованих кислот у вертикальних витискувачах. 

Після віджиму на центрифузі нітрати целюлози містять від 1,0 до 1,25 тонни 

адсорбованих кислот на 1 тонну нітрату целюлози. Для видалення адсорбованої 

кислоти з волокон НЦ використовують принцип витиснення однієї рідини ін-

шою. Рідина меншої густини, надходячи зверху на оброблюваний матеріал, у 

якому адсорбована рідина більшої густини, витісняє останню, займаючи той 

самий об'єм у просторі між волокнами. 

         Віджату від кислот НЦ із центрифуги вивантажують у змивний апарат. 

Одночасно у змивний апарат подають транспортну кислотну суміш із масовою 

часткою 4550 %. Реакційна суміш із змивного апарата надходить через му-

тильник у витискувач. Після завантаження витискувача нітратом целюлози й 

стоку транспортних кислот адсорбовані ним кислоти витісняють слабшими   

кислотами з масовою часткою 2528 %, а потім водою. 

         Під час витиснення адсорбованих кислот відбувається часткова денітрація 

нітратів целюлози. Щоб зменшити денітрацію НЦ воду, що зрошує кислотну 

суміш, охолоджують до 1517 
о
С. 

        Безперервний спосіб нітрування целюлози. Нітрування целюлози попе-

редньо здійснюють у періодично діючих нітраторах-дозаторах, які працюють 

циклічно й по за чергою на один круговий апарат безперервного видалення від-

працьованих кислотних сумішей (НУОК), у якому надлишок нітросуміші відді-

ляють за рахунок природнього стоку (рис. 2.11). 

          Над апаратом установлено чотири нітратори. Після попередньої етерифі-

кації (1520 хв) з нітраторів-дозаторів по черзі (згідно із графіком роботи) про-

водиться злив реакційної маси (за умови безперервної роботи мішалок) в апарат 

НУОК. В апараті НУОК, що має діаметр 7,6 м, НЦ рівномірно розподіляють на 

дні перфорованого кільцевого транспортера, що повільно обертається в закри-

тому кожусі. У міру його обертання нові порції нітрату целюлози з інших ніт-

раторів подають на його фальшиве дно. Продукт укладають спеціальною гре-

бінкою рівним шаром певної висоти (25-40 см) і зрошують за всією поверхнею 

зі зрошувальних жолобів. 

        Відпрацьована кислотна суміш стікає через перфороване дно у відповідне 

відділення нерухливого кільцевого піддона, розділеного перегородками, і само-
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пливом надходить через кислотний фільтр у бак-збірник відпрацьованої кис-

лоти (11), потім насос подає її у напірний бак (4) для зрошування кислотними 

сумішами і самопливом через холодильник (8) надходить у зону остаточної 

проточно-зрошувальної етерифікації, тривалість якої становить  1525 хв.  

 Надлишок відпрацьованої кислоти направляється на фазу змішування ки-

слот для зміцнення і подальшого використання у виробничому циклі. Зону ре-

куперації кислот в апараті НУОК розділено на чотири секції витіснення від-

працьованих кислот кислотами убутної концентрації, а потім водою.          

 У четвертій секції нітрат целюлози зрошують водою, яку подають у 

строго розрахунковій кількості. Із піддона четвертої секції слабкі кислотні су-

міші (за концентрації 3040 мас. %) через напірний бак (1) і холодильник (5) 

надходять на зрошення нітрату целюлози в третій секції, з неї кислотні суміші 

(за концентрації 5060 мас. %) через напірний бак (2) і холодильник (6) зрошу-

ють  нітрат целюлози другої секції, а потім (за концентрації 6575 мас. %)  над-

ходять через напірний бак (3) і холодильник (7) на зрошення нітрату целюлози 

в першій секції. Отже, витиснута кислота кожного наступного ступеня є зрошу-

вальною кислотою попереднього ступеня витиснення. 

  

 
Рис. 2.11.  Технологічна схема остаточного нітрування  

целюлози і рекуперації утриманих кислот на апараті НУОК 

1–4 – напірні баки зрошувальних кислот; 5–8 – холодильники 

зрошувальних кислот, що зрошують; 9 – нітратор-дозатор; 

 10 – апарат НУОК; 11 – бак-збірник відпрацьованої кислоти 

 

        Відпрацьовану кислотну суміш із першої секції розділяють на два потоки: 

першу, більш концентровану, фракцію (6775 % від загальної маси витиснутої 

кислоти), направляють на фазу змішування кислот для зміцнення, а  частина, 

що залишилась, надходить на фазу регенерації кислот.  

        Температура кислот, що зрошують, у зоні проточної етерифікації не біль-

ше 10 
о
С, у зоні рекуперації  610 

о
С. Такий режим створено для зменшення 

процесу денітрації нітратів целюлози. 

        Для уловлення пароповітряної суміші, що містить пари й туман Н2SO4, 
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HNO3 та оксиди нітрогену, нітратори й апарат НУОК підключені газоводами до 

абсорбційної установки. 

        Стабілізація нітратів целюлози. Нітрати целюлози, отримані промисло-

вим сульфатнокислотним способом, мають низьку хімічну стійкість і здатні до 

мимовільного розкладання навіть у разі помірних температур. Це пояснюють 

тим, що під час нітрування целюлози поряд із реакцією етерифікації перебіга-

ють побічні реакції з утворенням хімічно нестійких продуктів. Крім того, усе-

редині нітроцелюлозного волокна є вільна (закапсульована) суль-фатна кисло-

та. Численними працями було встановлено, що нестабільність нітратів целюло-

зи обумовлена наявністю: 

     – хімічно зв'язаної сульфатної кислоти у вигляді сульфо- і сульфонітроесте-

рів; 

     – закапсульованої сульфатної кислоти; 

– нітроцукрів, тобто нітрованих низькомолекулярних продуктів гідролізу 

 й окиснення целюлози. 

        Чим нижче ступінь етерифікації НЦ, тим більше вміст у них сульфо- й су-

льфонітроестерів. Високо нітрогеновмістні нітрати целюлози мають тільки слі-

ди зв'язаної сульфатної кислоти, але в той же час містять до 0,5 % від маси НЦ 

вільної сульфатної кислоти. 

        Фаза стабілізації – одна з основних у виробничому циклі виготовлення ніт-

ратів целюлози спрямована: 

     – на власне стабілізацію, що забезпечує необхідну хімічну стійкість нітратів 

целюлози шляхом видалення з них нестійких домішок і побічних речовин, що 

погіршують їхню стійкість; 

     – на формування технологічних показників нітратів целюлози, що забезпе-

чує необхідну в'язкість, ступінь полімеризації, розчинність і дисперсність ніт-

ратів. 

        Стабілізація НЦ включає такі операції: 

     – обробка нітратів целюлози у кислому середовищі за підвищених темпера-

тур; 

     – обробку НЦ у лужному середовищі за підвищеними температурами; 

     – здрібнювання волокон НЦ у лужному середовищі; 

     – остаточне промивання НЦ у лужному або нейтральному середовищі.  

        Стабілізація нітратів целюлози за періодичною технологією. Пі-         

роксиліни № 1 та № 2 в основному обробляються за періодичною технологією, 

що включає попередню стабілізацію в чанах гарячого промивання шляхом ва-

ріння в кислому, потім у лужному середовищах, здрібнювання в подрібнюваль-

них машинах і остаточну стабілізацію в лаверах. 

   Чани гарячого промивання. Чани гарячого промивання розділяють на 

дві групи: без механізму гідророзмиву нітратів целюлози та з механізмом  гід-

ророзмиву нітратів целюлози. Чан із механізмом гідророзмиву нітрату целюло-

зи (рис. 2.12) являє собою вертикальний циліндричний резервуар (2) з кислото-

стійкої сталі. 

   Зовнішня поверхня циліндричної частини теплоізольована дошками (4).   

На висоті 0,2 м від дна встановлене фальшиве дно з отворами діаметром         
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23 мм. У просторі між фальшивим дном і днищем чана підігрівають воду до 

необхідної температури парою, яку вводять у воду. У цьому апараті краще ви-

користовують тепло, тому що паровий конденсат змішується з водою, нагріває 

її й температури вирівнюються. 

   Чани мають по дві циркуляційні труби (5) у місцях уведення пари. Є чани 

із чотирма циркуляційними трубами. Нагріта у міждоному просторі, вода  під-

німається по цих трубах нагору і зрошує поверхню нітратів целюлози. У верх-

ній частині циркуляційні труби мають козирки, які направляють струмені гаря-

чої води до центру чана і тим самим розподіляють її всією поверхнею нітратів 

целюлози.  

    Гаряча вода з верхніх шарів нітратів целюлози у міру охолодження опус-

кається в нижні шари, обмиваючи їх волокна, надходить у піддонний простір, 

де підігрівається і знову по циркуляційних трубах піднімається нагору. 

 
 

Рис. 2.12. Чан гарячого промивання: 

1 – сопло для подачі; 2 – корпус чана; 

3 – фальшиве дно; 4 – теплоізоляція; 

5 – циркуляційні труби; 6, 9 – вальниці; 

7 – пустотілий вал; 8 – сопла;  10 – труба 

 
 

        

 

         Після витиснення кислот із нітратів целюлози останні подають масонасо-

сами в чани гарячого промивання. Після заповнення чана нітратом целюлози й 

зливу транспортної води проводять кисле варіння. Чан заповнюють чистою во-

дою, необхідну кислотність середовища забезпечують кислотами, що втриму-

ються в НЦ, і на початку варіння вона становить 0,10,3 %, а потім може      

збільшуватися до 0,5 %. Варіння ведуть за температурою 97100 
о
С.  Після за-

кінчення кислого варіння кислі відпрацьовані води зливають, а нітрат целюлози 

промивають гарячою водою. Потім знову заливають гарячу воду для проведен-

ня лужного варіння. 

        Для створення необхідної лужності (0,010,03 %) у чан подають необхідну 

кількість содового розчину. Лужне варіння проводять за температурою      

9095 
о
С. Відпрацьовані кислі й лужні води надходять через фільтр на станцію 

нейтралізації. 

        Стабілізація нітратів целюлози за безперервною технологією. В основу 

безперервного процесу закладено процес стабілізації нітратів целюлози за ви-

соких температур і тиску в безперервнодіючому трубчастому автоклаві. 

        Безперервнодіючій автоклав – багатогранна система, він складається з апа-

ратів попереднього нагрівання, призначених для нагрівання нітроцелюлозо-

водної суспензії до заданих температур і доведення її до масової частки 35 %. 

У автоклаві підтримують постійний рівень маси за рахунок двох живильних 

масонасосів високого тиску, що послідовно працюють – цим і створюють в ав-
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токлаві тиск 0,70,9 МПа (друга пара насосів резервна). 

        В аварійних випадках для охолодження автоклава передбачають подачу 

води з температурою 2530 °С у зону витримки, а також замість пари в зону 

підігріву. Для забезпечення певного тиску, а отже, і необхідної температури в 

трубчастому автоклаві в його кінці встановлені гальмові насоси або гальмові 

сопла, що створюють зворотний тиск 0,350,5 МПа. У разі установки гальмо-

вих насосів необхідного зворотного тиску досягають зміною частоти їх обер-

тання. 

        Робота трубчастого автоклава. Нітрати целюлози з масовою часткою  

1,52 % надходять в апарати попереднього нагрівання, до яких зливають транс-

портні води, доводять масу до необхідної масової частки й створюють     

0,10,3 % кислотність середовища, для чого у разі необхідності з бачка в апарат 

заливається 45 % нітратна кислота. Підігрівають вміст апарата до  9095 °С.    

У системі встановлюють кілька апаратів попереднього нагрівання так, щоб за 

час відпрацювання одного апарата наступний був підготовлений до відпрацю-

вання. У такий способ, забезпечують безперервну роботу автоклава. З апарата 

попереднього нагрівання масонасосами водну суспензію перекачують у жи-

вильний чан, де підтримують постійний рівень. 

        Одночасно з живильного чана водну суспензію нітратів целюлози подають 

масонасосами в трубчастий автоклав. У трубчастому автоклаві в зоні підігріву 

суспензія додатково підігрівається до 135155 °С. У цьому разі температура 

обумовлена не одержанням їх хімічної стійкості, а необхідною в'язкістю. Далі у 

зоні витримки за тією же температурою суспензія перебуває протягом 1015 хв, 

а в зоні охолодження її охолоджують до 70100 °С. 

        Під час автоклавного варіння нітратів целюлози у кислому середовищі 

руйнують сульфо- і сульфонітроестери, частково віддаляють вільну сульфатну 

кислоту та її солі з високо нітрогеновмістніх нітратів целюлози, а також зни-

жують ступінь полімеризації, отже, й умовну в'язкість.   

        Наприкінці трубчастого автоклава, перед гальмовими соплами, у масопро-

воді суспензію розбавляють водою до масової частки 1,52 %. Через гальмове 

обладнання вона надходить у прийомні баки. У прийомних баках зливають  

слабкокислі води з подальшим заливанням содових вод з розрахунку створення 

0,010,03 % лужності середовища для нейтралізації кислот, що виділилися під 

час кислої автоклавної обробки нітратів целюлози. Із прийомних баків нітрати 

целюлози подають у відділення здрібнювання. За такою схемою обробляють 

нітрати целюлози, умовна в'язкість яких 212 °Е (колоксилін «Н», піроксиліни 

№ 1 і № 2). 

        Трубчастий автоклав являє собою теплообмінник «труба в трубі» у вигляді 

змійовика з розміщеними одна над одною прямими ділянками труб. Сама труба 

є масопровід а в міжтрубний простір подають агент нагрівання або охолоджен-

ня. 

        Трубчастий автоклав розділений на зони: I – зона нагрівання, II – зона    

витримки, III – зона охолодження. За всією довжиною зони нагрівання і ви-

тримки теплоізольовані.  
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        Подрібнювання нітратів целюлози. Ціль операції подрібнювання воло-

кон НЦ  вилучити закапсульовані кислоти й одержати необхідний ступінь   

дисперсності нітратів целюлози. 

        Під час подрібнювання нітратів целюлози змінюють не тільки геомет-

ричні розміри волокна, але й такі структурні характеристики, як питома по-

верхня та інші. Подрібнені нітрати целюлози мають більшу насипну масу, ніж 

нездрібнені. Це дозволило збільшити продуктивність апаратури, застосувати 

безперервно діючі апарати у виробництві як нітратів целюлози, так і порохів 

(водовіджимні центрифуги й ін.). 

       Залежно від характеру подрібнювання, форми і розмірів часток здрібнених 

нітратів целюлози змінюються такі фізико-хімічні показники, як їх сорбційна 

здатність, характер і швидкість взаємодії розчинника й інші. Ступінь подрібню-

вання нітратів целюлози суттєво впливає на швидкість пластифікації волокон 

відповідними розчинниками. Із підвищенням ступеня подрібнювання швидкість 

пластифікації збільшується. Це рівною мірою стосується  і піроксилінових, і 

баліститних порохів. 

        Подрібнювальні машини. Для подрібнювання нітратів целюлози нині ви-

користовують найбільш досконалі дискові млини типу МД. На рис. 2.13 пред-

ставлена технологічна схема безперервного подрібнювання нітратів целюлози у 

млинах типу МД-31. Ці млини відрізняються високою окружною швидкістю 

ротора, тому волокна нітратів целюлози, поряд із механічною, зазнають інтен-

сивної гідродинамічної обробки за рахунок турбулентних      вихрових потоків. 

Напір, що розвиває ротор, більше, ніж у конічних млинах. Це дозволяє зменши-

ти розміри гнізд гарнітури й розташувати на поверхні диска більшу кількість 

ножів, а також подрібнювати нітрати целюлози, у разі коли масова частка скла-

дає до 20 %. Млини прості в обслуговуванні. 

 
Рис. 2.13.  Технологічна схема безперервного подрібнювання 

нітроцелюлози: 

  1 – змішувач; 2 – масонасос; 3, 4 – дискові млини типу МД-31; 5 – лавер 
 

         Водну суспензію нітратів целюлози з масовою часткою 45 % зі змішува-

ча (1) масонасосом (2) подають у подрібнювальну камеру першого дискового 

млина (3), потім крильчаткою, закріпленою на обертовому диску, направляють 

до дисків, що розмелюють. Під дією відцентрової сили маса проходить у зазор 

між дисками й робочими поверхнями гарнітури; волокна подрібнюють перері-

занням, розтиранням (гідродинамічний ефект аморфізації).  

        Дисковий млин виконує функції не тільки подрібнювального апарату, але 
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й відцентрового насоса, тому він перекачує масу в другий млин (4), з якого ма-

су подають у лавери (5) для подальшої технологічної обробки. 

        Диски, що подрібнюють (подрібнювальна гарнітура), закріплені на статорі 

та роторі. Визначальними в гарнітурі є: товщина ножів ротора й статора, кут 

нахилу ножів відносно один одного та їх довжина, а також міжножевий зазор 

між дисками (на першій стадії здрібнювання він може бути, наприклад, 

0,100,12 мм, а на другий – 0,070,08 мм). У разі використання гарнітури з тон-

кими ножами проводять здебільшого подрибнення волокна та зменшення його 

розмірів по довжині, а застосування товстих широких ножів призводить до сти-

рання волокон і збільшення їх питомої поверхні. 

        Здрібнювання проводять у лужному середовищі, тому для забезпечення 

цього (у межах 0,010,03 мас. %) у змішувач подають содовий розчин. Якщо 

необхідно подрібнювати нітрати целюлози у разі концентрації 45 мас. %, то 

суспензію пропускають через загусник між першим та другим млинами. Після 

подрібнювання нітрати целюлози надходять на остаточну стабілізацію. 

        Остаточна стабілізація. Нітрати целюлози, що надходять на фазу оста-

точної стабілізації, мають значний розкид фізико-хімічних показників (вміст 

нітрогену, в'язкість, дисперсність і ін.). Відмінності у фізико-хімічних показни-

ках різних порцій нітратів целюлози при їхньому виготовленні обумовлені не-

стабільністю ведення технологічного процесу. Наприклад, НЦ, отримані   після 

фази нітрації, неоднорідні за вмістом нітрогену, після попередньої стабілізації – 

щодо в'язкості й розчинності, після подрібнювання – щодо дисперсності та ін-

ше. Маса нітратів целюлози одного лаверу є окрема партія. Якщо загальна пар-

тія колоксиліну «Н» складається з окремих партій нітратів целюлози одного 

виду, то однорідність загальної партії буде досягнута в змішувачі загальних 

партій. У разі виготовлення сумішевих піроксилінів, які складаються з різно-

типних нітратів целюлози (піроксиліну № 1 та № 2),  частки їхньої партії перед 

змішуванням загальної партії сумішевого  піроксиліну повинні бути усереднені. 

Отже, у лаверах, крім остаточної стабілізації (лаверного промивання), відбува-

ється й усереднення окремих партій піроксиліну. 

        Під час виготовлення колоксиліну «Н» лавери одночасно служать накопи-

чувачами приватних партій перед змішуванням загальних. Низьков'язкі колок-

силіни, до яких пред'являють підвищені вимоги щодо їх фізико-хімічної одно-

рідності, наприклад колоксиліни целулоїдні, не формують у загальні партії з 

часток, кожна окрема партія є загальна. 

        У процесі остаточної стабілізації (лаверного промивання) нітратів целюло-

зи повністю нейтралізують кислоти й видаляють водорозчинні нестійкі доміш-

ки, що утворювалися під час подрібнювання й автоклавної обробці. Одночасно 

із цим нітрати целюлози доводять до необхідної в'язкості й ступеня полімери-

зації. Залежно від марки нітратів целюлози процес лаверної стабілізації ведуть 

як у лужному, так і у нейтральному середовищах з підігрівом і без підігріву. 

Так, наприклад, промивання піроксиліну № 1 ведуть у лужному середовищі із 

вмістом лугу 0,010,05 % за 7090 °С, піроксиліну № 2 – у нейтральному сере-

довищі за 6095 °С. 
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        Операцію остаточної стабілізації проводять у лаверах (рис. 2.14) (від 

франц. laveur  «промивний апарат») аналогічно операціям, проведеним у ча-

нах гарячого промивання. 

Лавери для остаточної стабілізації нездрібнених нітратів целюлози анало-

гічні чанам гарячого промивання. Вони також мають фальшиве дно для відді-

лення води, у деяких є змішувальне обладнання. Лаверне промивання нітратів 

целюлози відрізняється від обробки нездрібнених нітратів целюлози, відділення 

води здійснюють сифонуванням, тому, що здрібнені нітрати целюлози дуже 

легко осідають на дно лаверу. Під час промивання їх необхідно перемішувати, 

для чого лавери мають бовтниці різного типу: лопатеві із простим або планета-

рним приводами, пропелерні та інші.  

 
 

Рис.  2.14.  Лавер з лопатевими бовтницями: 

1 – патрубок  для зливу промивних вод; 2 – циліндрична ємність; 

3 – рама; 4 – верхня опора валу; 5,8 – повідні лопатів; 6 – редуктор; 

   7 – електродвигун; 9 – вальниця; 10 – вентиль; 11 – паровий вентиль; 

12 – сифонні коркові крани; 13 – лопатеві бовтниці; 14 – вал; 

16 – патрубок зливу маси 

 

       Лавер із лопатевими бовтницями являє собою циліндричну ємність (2),  

дно якої має патрубок зливу маси (16) і патрубок (1) для зливу промивних вод у 

каналізацію. У кришці лавера є люк для внутрішнього огляду, який у процесі 

роботи герметично закрито, патрубок для введення суспензії нітратів целюлози, 

подачі холодної й гарячої води, содового розчину вмонтовано паропровід із па-

роструминним нагрівальним соплом (15). 

        У кришці також є два отвори для валів (14), що обертаються в одну сторо-

ну. На кожному валу змонтовано по дві 4-х лопатеві бовтниці (13), які  змонто-

вані так, що в проміжку між лопатями одного з валів перебувають лопаті іншо-

го валу. Для зручності експлуатації вали зроблені рознімними. Вал змонтова-

ний на двох вальницях ковзання, одну з яких кріплять на дні лавера, іншу – на 

кришці. Для твердості кришки на ній установлена рама (3), на якій монтують 

повідню лопатів. Редуктор еластичною муфтою з'єднано з електродвигуном (7). 
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Частота обертання лопатів бовтниці  2025 обертів/хв. Для зливу промивної 

води на поверхні корпусу за вертикаллю встановлюють сифонні коркові крани 

(12). Верхній кран на відстані близько 0,5 м від верхньої крайки лавера, нижче 

цього крана за вертикаллю на відстані один від одного 250300 мм  ще три 

(чотири) крани. Нижче всіх кранів є лійка, через яку відбирають проби сифоно-

ваних вод для визначення кількості у них здрібнених нітратів целюлози. Перед 

зливом промивних вод бовтниці лавера зупиняють і дають нітратам целюлози 

відстоятися протягом 1,52 год. За цей час нітрати целюлози осідають на дно 

лавера, а відстояну промивну воду зливають. Для цього відкривають верхній 

кран, потім послідовно крани, розташовані нижче. Щільність  нітратів целюло-

зи, які осіли, залежить від часу відстоювання, зі збільшенням якого щільність їх 

збільшується, що може призвести до поломки повідня бовтниць під час черго-

вого запуску лавера. Тому час відстою не повинен перевищувати 34 год. 

         Промивні води, що сифонують завжди містять деякі кількості здрібнених 

нітратів целюлози, тому вони надходять не в каналізацію, а в збірники, потім у 

відстійники для ловіння нітратів целюлози, які виносяться ними. Суспензію пі-

дігрівають до заданих температур гострою парою, що надходить у нижню час-

тину лаверу через парострумінне сопло (15). Для прискорення нагрівання вста-

новлюють по два пароструминні сопла, розташованих у діаметрально проти-

лежних сторонах лаверу. На паровій лінії вентиль (11) установлений вище рівня  

вмісту лавера. Підігрів проводять на працюючих бовтницях. У разі непрацюю-

чих лопатей пуск пари неприпустимий. По закінченню  лаверної стабілізації 

подачу пари в лавер припиняють. Одночасно відкривають вентиль (10), що ви-

ключає можливість підходу рідини з лаверу до парового вентиля (11). 

         Лавери мають корисну місткість 2035 м
3
 під час завантаження в них  

2,54 т нітрату целюлози, що становить одну окрему (малу) партію. У лавер 

накачують нітрати целюлози з масовою часткою 710 %. Сифонування  транс-

портних вод проводять до масової частки 2025 %, тому що обробку в лавері 

ведуть за масовою часткою суспензії 1214 %. Це досягають заливанням у ла-

вер свіжої води. Перекачування стабілізованих нітратів целюлози з лаверів  

можна вести тільки після одержання всіх необхідних значень фізико-хімічних 

показників: стійкості, в'язкості, розчинності, змісту нітрогену, зольності.  

        Формування загальних партій нітратів целюлози та вичавлювання їх 

від води. Ця операція необхідна для усереднення фізико-хімічних показників 

НЦ (зміст нітрогену, в'язкості, дисперсності й ін.). Їх відмінності обумовлені 

можливим відхиленням параметрів технологічного процесу на тих або інших 

фазах. Чим вище фізико-хімічна однорідність партій НЦ, тим стабільніше про-

цеси виробництва пороху і краще показники їх експлуатаційних характеристик. 

         Процес змішування нітратів целюлози здійснюють у водному середовищі 

за концентрацією суспензії нітратів целюлози приблизно 10 мас. % в апаратах 

циліндричної форми, оснащених бовтницями різного типу. Місткість змішува-

чів   300400  м
3
. По закінченню процесу змішування відбирають проби нітра-

тів целюлози для повного фізико-хімічного аналізу (визначення хімічної стій-

кості, змісту нітрогену, в'язкості, ступеня здрібнювання, розчинності та інше). 
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У разі позитивних результатів за всіма показниками сумішеву партію нітратів 

целюлози віджимають від води до вологості 2832 мас. % або водну суспензію 

нітратів целюлози перекачують безпосередньо на виробництво порохів. 

 

2.2. Виробництво нітрогліцерину та діетиленглікольдинітрату 

Основою баліститних порохів, що визначає весь комплекс їх енергетич-

них, реологічних, балістичних, фізико-механічних характеристик і чутливості 

до зовнішніх впливів (тепловому, механічному та іншим) є нітроцелюлоза, що 

пластифікована нітроестерними пластифікаторами (далі НЕ). 

Найпоширеніші з них – повні складні азотнокислі естери гліцерину й діе-

тиленгліколю – тринітрат гліцерину (нітрогліцерин, далі НГЦ) і динітрат діети-

ленгліколю (діетиленглікольдинітрат, далі ДЕГДН). НГЦ уперше був отрима-

ний А. Собреро у 1846 р., ДЕГДН – Ринкенбахом в 1927 р. У 1887 р. А. Нобель 

запатентував одержання баліститного пороху, що складається із НГЦ і НЦ 

(табл. 2.2). 
                                                                                                                                       Таблиця 2.2  

Властивості нітроестерних пластифікаторів 

Найменування НГЦ ДЕГДН 

 

Зовнішній вигляд Безколірна, 

прозора рідина 

Безколірна або 

жовтувата рідина 

Густина за 20 °С, кг/м
3
: 

– рідкий продукт 

 – кристалічний продукт 

 

1596 

1735 

 

1385 

1423 

Температура плавлення, °С: 

– кристали стабільної форми 

– кристали лабільної форми 

 

13 

1,9 

 

2,0 

– 10,9 

Пружність пару за 20 °С, Па 0,033 0,480 

В'язкість за 20 °С, Па∙с 0,0355 0,0081 

Температура спалаху, °С 200–205 210–215 

Розчинність у сумішах HNO3, H2SO4, H2O, % 1,5–13,5 1,0–50,0 

Розчинність у воді за 20 °С, г/л 1,8 4,0 

Чутливість до удару, см  4,0 180 

Теплота вибуху, кДж/кг 6704 4404 

Критичний діаметр детонації, мм 2,1 16 

Швидкість детонації, м/с 8000–8500 6600 

Критичний діаметр горіння, мм 0,5 5,0 

Швидкість горіння, мм/с за Р = 0,1 МПа 1,4 0,2 

Коефіцієнт забезпечення окиснювальними 

елементами α 

 

1,059 

 

0,583 

ГДК: у повітрі 

         у воді 

1,0 

0,01 

2,0 

1,0 

 

На рис. 2.15 показана блок-схема виробництва нітроестерних 

пластифікаторів. Розчинність нітроестерів у відпрацьованих кислотах залежить 

від складу сумішей і зростає з підвищенням вмісту в них нітратної кислоти, що 
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важливо враховувати для забезпечення їх більшого виходу під час синтезу. 

Знання загальних закономірностей зміни розчинності нітроестерних плас-

тифікаторів дозволяє оптимізувати не тільки параметри етерифікації, але й інші 

технологічні фази виробництва цих речовин. 

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

кості, що забезпечує можливість тонкого диспергування під час їх дозування у 

нітратор. Робочі нітросуміші готують змішуванням олеуму й меланжу для за-

безпечення необхідного співвідношення нітратної та сірчаної кислот.  У випад-

ку «інжекторного» способу виробництва робочу нітросуміш готують змішуван-

ням свіжої кислотної суміші з рециркуляційною відпрацьованою кислотою. 

Спирти й робочу нітросуміш можна дозувати як за допомогою  монтежю стис-

неним повітрям, так і насосами-дозаторами. 

  

 
 

Рис. 2.15. Блок-схема виробництва 

нітроестерних пластифікаторів 

 

         Процес етерифікації здійснюють у разі інтенсивного відводу тепла.   Його 

можна проводити як періодично, так і безперервно в апаратах із повітряним або 
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механічним перемішуванням чи в інжекторі-нітраторі. 

Нітроестери сепарують від відпрацьованої кислоти (ВК) або під дією сил 

гравітації, або в поле відцентрових сил. Отриманий нітроестер з розчиненою в 

ньому кислотою (близько 10 мас. %) направляється далі на стадію стабілізації 

шляхом багаторазових промивань водою й содовим розчином під час перемі-

шування стисненим повітрям або механічними мішалками або з використанням 

поля відцентрових сил. 

Відпрацьовану кислоту з розчиненими в ній нітроестерами, неповними 

нітратами й сульфонітроестерамі (3-5 мас. %) направляють на стадію роз-

кладання нітротіл разом з кислою водою з попередньою стабілізацією. Потім 

кислоту перекачують на стадію денітрації. 

Промивні води, що містять краплиннорідкий і розчинений нітроестер, із 

стадії стабілізації направляють на знешкодження. Після підтвердження хімічної 

стійкості нітроестер у вигляді водної емульсії направляють на виготовлення 

порохових мас. 

Відмінною рисою нітроестерних пластифікаторів є схильність їх як до 

кислотного, так і до лужного гідролізу, що визначає практичний вихід, техно-

логічні особливості безпечного одержання під час синтезу цих речовин, а також 

розв'язку екологічних питань щодо їхнього виробництва та виготовлення ба-

ліститних порохових мас із використанням НЕ. 

Із блок-схеми (рис. 2.15) випливає, що під час виробництва нітроестерних 

пластифікаторів вони контактують із кислотами на різних стадіях,  а саме: 

      – з відпрацьованою кислотою перед сепарацією; 

      – з розчиненою в них кислотою (приблизно 8 % HNO3 + 2 % H2SO4) до ста-

дії стабілізації; 

      – є самі розчиненими в ВК або в кислій воді (фактично у розведеній від-

працьованій кислоті) після попередньої стабілізації. 

Взаємодія НЕ із сірчаною кислотою обумовлює перебіг реакції переете-

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

C3H5(ONO2)3 + xH2SO4 → C3H5(ОNO2)3-x(OSO3H)х   (1 ≤ х ≤ 3). 

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

повних нітратів (динiтроглiцеринy  далі ДНГЦ; мононiтроглiцеринy  далі 

МНГЦ), вихідного спирту ГЦ і неповних СНЕ. Наприклад: 

C3H5(ONO2)3 + хH2SO4 + уН2 О → C3H5(ONO2)3-х-у(OH)у (OSO3H)х 

Вихідний спирт, неповні нітрати, СНЕ й СЕ – досить нестійк речовини до 

окисних процесів. У ролі окиснювального агента виступає розведена нітратна 

кислота. Швидкість цього процесу суттєво зростає, якщо в реакційному середо-

вищі наявні оксиди нітрогену. Наприклад, вихід НГЦ становить усього 30 %, 

якщо ГЦ контактує з концентрованою нитратною кислотою, що містить 10 % 

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

У кислому середовищі за наявності відновників НГЦ кількісно виділяє 

оксид нітрогену, на цьому заснований лабораторний метод визначення вмісту 

нітрогену в НГЦ: 
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C3H5(ONO2)3 + 5HСl + 5FeCl2 → 3NO + CH3COOH + НСООН + 2H2O + 5FeCl3 

         За стійкістю до кислотного гідролізу нітроестери розташовують у ряд: 

триетиленглiкольдинітрат > нітрогліцерин > діетиленглікольмононітрат > діе-

тиленглікольдинітрат > динітрогліцерин > мононітрогліцерин > сульфо- нітрое-

стери. 

Мінімальну розчинність НГЦ спостерігають в ВК, що містять 1116 % 

 HNО3 та 1214 % Н2О. Такому ж складу ВК відповідають максимальна стій-

кість НГЦ і максимальний його вихід під час синтезу. Коефіцієнт відділення 

води від відпрацьованої кислоти (КВВ) – мольне відношення вмісту води до 

мольного вмісту сірчаної кислоти в ВК – у цьому разі становить 1,11,2. Вплив 

вмісту води в ВК, контактуючого із НГЦ, на його розчинність і стійкість наве-

дено на рис. 2.16. 

 

Рис. 2.16. Діаграма безпеки                    

кислого НГЦ: 

А – суміші підвищеної стійкості; 

В – стійкі суміші; С – небезпечні 

(нестійкі) суміші 

 

      Рис. 2.17. Вплив вмісту води                                 

   у відпрацьованій кислоті на        

 стійкість НГЦ, що перебуває з нею       

 в  контакті (1), і розчинність НГЦ 

                у ВК (2) за 20 °С 

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

менше 12 % і КВВ менш 1,1 обумовлено зростанням частки нестійких СНЕ, а за 

вмістом нітратної кислоти та води більше 14 % кожної та КВО більше 1,2 – ін-

тенсивнішим окисненням продуктів гідролізу (неповних нітратів).  Видно, що 

обидві залежності екстремальні. Максимальною розчинністю та мінімальною 

стійкістю відрізняються суміші НГЦ із ВК, що містять при-близно 40 мас. % 

Н2О. Це відповідає максимальній швидкості кислотного  гідролізу НГЦ. З цієї 

причини змішування ВК і кислої води, в яких розкладають нітротіла (НЕ, СНЕ, 

неповні нітрати), здійснюють саме в такій про-порції, щоб забезпечити в суміші 

вміст води, рівній 40 мас. %. 

За вмістом  води в ВК, рівному 1518 мас. %, розчинність НГЦ становить 

близько 3 %, що відповідає «сепараційному» і «інжекторному» способам безпе-

рервного одержання НГЦ. 

У розведеної ВК, яка містить 5060 мас. % Н2О, що характерно для 

безсепараційного способу виробництва, розчиняється близько 0,5 % НГЦ.    Ек-

стремальний характер залежностей на рис. 2.17 обумовлений тим, що: 
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     а) на ділянці АВ є реакція гідролізу, що лімітує: 

RONО2 + H2О ↔ROH + HNO3, 

коли у разі відносно малого вмісту води утворюється недостатньо матеріалу 

для окиснення й сульфування; 

     б) на ділянці ВС є реакція окиснення, що лімітує: 

ROH+ HNО3 → RCOOH+ HNО2, 

коли у разі відносно малого вмісту кислоти недостатньо агента, що окиснює. 

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

білізації, так і під час знешкодження стічних вод нітроестерного і порохового 

виробництв. У цьому разі НЕ зазнає лужного гідролізу. Якщо під час кислотно-

го гідролізу кінцевими продуктами є органічні кислоти, альдегіди та оксиди  

нітрогену, то в разі лужного – нітрати і нітрити: 

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

 

         Під час лужного гідролізу можливий перебіг процесу за трьома           

напрямками: 

     1) нуклеофільне заміщення: 

R-CH2-ONО2+ ОН
-
 → R-CH2-OH + NО-3  

     2) β-елімінування: 

R-CH2 - СН2ONО2+ ОН
-
→ R-CH=CH2 + NО

-
3+ Н2О  

                                                                  (олефін) 

     3) α-елімінування: 

R-CH2-CH2-ONО2+ОН
-
→ R-CH2-COH+ NО

-
2+ H2О . 

                                                                 (карбоніл) 

 

         Під час β-елімінування атаки зазнає водень у β-вуглецевого атома, у ре-

зультаті одержують олефіни й нітрати; під час α-елімінування – водень у          

α-вуглецевого атома, у результаті одержують карбоніли й нітрити. 

        Особливості хімічної будови нітроестерів визначають спрямованість їх 

лужного гідролізу, наприклад, гідроліз ДЕГДН може перебігати за першим, 

другим і третім напрямками у співвідношенні 50:0:50; для НГЦ – відповідно 

0:0:100. На першому етапі лужного гідролізу НГЦ атаки зазнає атом водню,  

розташований у α-вуглецевого атома, що має три електронегативні замісники, і 

виходить динітрат діоксиацетону та нітрит. Надалі можливо виділення як ніт-

ритів, так і нітратів та утворення діоксиацетону або дигідроксиацетону. 

        Інтенсивність лужного гідролізу нітроестерів визначається їх будовою, а 

також концентрацією лужного агента, температурою й тривалістю контакту. 

Втрати НГЦ під час перебування в 2 % водяному розчині Na2CО3 протягом     

20 хв становлять за 40, 50, 60, 70 °С відповідно 0,14, 0,68, 3,1, 11,2 %. Тому ви-

користовувати температурний фактор для інтенсифікації процесів стабілізації 

без зниження виходу НЕ можна тільки в тому випадку, якщо забезпечується 

малий час перебування у контакті. 

         Відносна швидкість лужного гідролізу за температури 70 °С становить для 

НГЦ, ДНГЦ, ДЕГДН і ДЕГМН відповідно: 1,0; 20,0; 8,3∙10
-7

; 2,6∙10
-5

.  Неповні 

нітрати, таким чином, гідролізуються набагато швидше, ніж повні, а НГЦ – сут-
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тєво швидше, ніж ДЕГДН. Остання обставина обумовлює необхідність викори-

стання більш твердих параметрів лужного гідролізу ДЕГДН під час знешко-

дження промивних вод, що утримують його. Так, для НГЦ цей процес прово-

диться у разі використання 0,3 % содового розчину за 130 °С і тиску 0,4 МПа 

протягом 1012 хв, для ДЕГДН відповідно – 1 % розчин соди,  150 °С, тиск у 

автоклаві 0,6 МПа, тривалість 1215 хв. 

        Отже, знання особливостей кислотного й лужного гідролізу дозволяє міні-

мізувати їх протікання при синтезі нітроестеру, щоб практично не знижувати 

його виходу на стадіях нітрації, сепарації та стабілізації і, навпаки, інтенсифі-

кувати ці процеси у разі вирішення екологічних проблем – на стадіях розкла-

дання нітротіл і знешкодження стічних вод. 

        Процес етерифікації (О-нітрування) відбувається залежно від концентрації 

нітратної кислоти, за участю в якості нітрувального агента п'ятиоксиду нітроге-

ну (N2O5), нітроній катіона (NO2
+
) або не дисоційованої нітратної кислоти (за 

концентрації її не менш 59 мас. %):  

 

ROH + NО2
+
→ RONО2+ H

+
сольват.; 

 

ROH+ HNO3→RONО2+ H2O. 

 

        За концентрації нітратної кислоти в межах 63,77,9 мас. % реакція етери-

фікації гліцерину за участю NO2
+
 іде за нульовим порядком, а за вмістом кисло-

ти 72,0-80,0 мас. % – за першим порядком, причому константа швидкості      

О-нітрування в цьому випадку лінійно залежить від концентрації N2O5. 

        Первинні гідроксили спирту мають більш високу реакційну здатність, ніж 

вторинні, і їх нітрування відбувається в середовищах з меншою концентрацією 

нітрувального агенту, а нітрування вторинних -ОН груп супроводжується окис-

ненням.  

        Процес етерифікації є оборотний і вода, що виділяється при цьому, розбав-

ляє азотну кислоту й підвищує її окисну функцію. У реакційній суміші можли-

ві, таким чином, процеси етерифікації, кислотного гідролізу, переетерифікації, 

окиснення вихідного спирту і його неповних нітратів. Для забезпечення пере-

важного перебігу реакції О-нітрування береться надлишок  нітратної кислоти 

порівняно зі стехіометричним: 2023 % для гліцерину,  

5560 % для діетиленгліколю, а співвідношення нітратної й сульфатної кислот 

відповідно 50/50 і 65/35. 

        Процес етерифікації є екзотермічний. Загальний тепловий ефект склада-

ється з теплових ефектів розведення кислоти реакційною водою (гідратація), 

розчинення спирту та реакції О-нітрування, а також тепла, внесеного в реакцій-

ний апарат нагрітим спиртом. 

        Реальний гомогенно-гетерогенний макропроцес додатково ускладнюється 

порівняно з гомогенним через те, що ГЦ і НГЦ взаємно нерозчинні, тому у разі 

влучення в нітросуміш краплі ГЦ починається її етерифікація з поверхні, пода-

льша швидкість О-нітрування визначається швидкістю дифузії нітросуміші че-
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рез шар НГЦ і швидкістю механічного видалення нітроестеру обладнанням, що 

перемішує. 

        З огляду на це вкрай важливими є вихідні геометричні розміри крапель 

спирту, що нітрується, та інтенсивність здійснення масо- і теплообмінних про-

цесів. Останнє визначає безпека реалізації виробництва НЕ, тому що за інших 

рівних умов впливає на одноразове завантаження апаратів. У «сепараційному» і 

«безсепараційному» способах безперервного одержання НЕ використовують 

нітратори Майснера (рис. 2.18). 

 

                     
                                          Рис.  2.18. Схема установки нітрації: 

            1 – стіна залізобетонна; 2 – електродвигун; 3 – дублювальне джерело енергії; 

                  4 – маховик; 5 – кронштейн для установки двигуна; 6 – редуктор;  

           7 – конічні триби; 8 – з'єднувальні муфти; 9 – вальниці; 10 – защільникове 

                   ущільнення; 11 – уловлювач оливи; 12 – рама для кріплення апарата до  

стіни; 13 – корпус апарата;14 – покришка; 15 – днище; 16 – вал; 

                  17 – лопатеві бовтниці; 18 – пропелерна  бовтниця; 19 – аварійний клапан;         

                  20 – протектор; 21 – привод реле контролю швидкості обертання бовтниці;  

                  22 – переливна лійка; 23 – напрямний циліндр; 24 – трубки; 25 – верхня  

                  й нижня трубні дошки; А – безперервна подача гліцерину; Б  – безперервна    

         подача РКС;    В – безперервний  вихід емульсії; Г, Д – подача і вихід 

                                                         холодоагента 

  

Відповідно до вимог техніки безпеки для вибухонебезпечних виробництв 

технологічне й машинне відділення розділені залізобетонною стіною (1). У ма-

шинне відділення винесений привод нітратора, що складається з електродвигу-

на (2), запасного або дублювального джерела енергії (3), з'єднувальної муфти 

(8), маховика (4) і вальниць (9). У технологічному відділенні перебуває редук-

тор (6), що включає уконічних трибів (7), з'єднувальну муфту (8) і вальницю 

(9). Вал редуктора проходить через стінку й з'єднаний з валом двигуна, при 

цьому повітряний простір технологічного відділення   ізольований від машин-

ного за допомогою защільника (10).  
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Нітратор – це циліндричної форми апарат (13), укріплений на кронштейні 

(12) і постачений покришкою (14), днищем (15), валом (16) з лопатевими (17) і 

пропелерною (18) бовтницями. Крім того, усередині апарата є алюмінієвий 

протектор (20), аварійний клапан (19), а також трубчастий теплообмінник, що 

включає трубні дощки (25), теплообмінні трубки (24) і центральний циліндр 

(23). У нітраторі, необхідно забезпечити однакову швидкість потоку реакційної 

маси в усіх трубках теплообмінника як близьких до осі апарата, так і перифе-

рійних. А якщо ні, то за великих швидкостей руху рідини тепло, що виділяється 

в результаті реакції, не буде встигати приділятися і можливі локальні перегріви 

реакційної маси. З іншого боку, у разі малих швидкостей потоку усередині тру-

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

призвести до аварії. Для того щоб забезпечити однакову швидкість потоку 

рідини трубки в трубній решітці розташовані за концентричними колами     

(рис. 2.19). 

 
 

Рис. 2.19. Перетин Е – Е 

 (позначення див. рис. 2.18) 

 
Рис. 2.20. Трубчатка й днище  

нитратора (позначення див.  

рис. 2.18): 

26 – лопатки; 27 – дифузор 

 

        Рідина йде за напрямним центральним циліндром (23) (рис. 2.18) вниз,   

бовтницою (18) вона закручується, набуваючи обертовий рух. Але по трубках 

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

ні апарата (між днищем і нижньою трубною дошкою), тобто перед входом ре-

акційної маси в трубки (24), загальмувати закручування рідини, погасити кру-

гові потоки, створені пропелерною бовтницою, і рірівномірно-поступально на-

правити рідину по всіх трубках нагору апарата. Для цього в апараті встанов-

люють напрямні лопатки 26 (рис. 2.20). 

Досвід показав, що знадобився ще плавний поворот потоку рідини від на-

прямного циліндру до трубок. Для цього виявилося необхідним на нижньому 

торці напрямного циліндру встановити дифузор 27 і підібрати раціональну   

форму днища. 

Досвід показав, що знадобився ще плавний поворот потоку рідини від на-

прямного циліндру до трубок. Для цього виявилося необхідним на нижньому 

торці напрямного циліндру встановити дифузор (27) і підібрати раціональну 

форму днища.  

Найбільш раціональною формою днища є профіль, що повторює по-

верхню параболоїда обертання рідини, який утворюється зверху апарата у разі 

закручування рідини мішалкою. 
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Зверху апарата за стрілкою А, через дозатор і розпилювач, безперервно 

подається гліцерин. Проходячи донизу апарату за напрямним центральним ци-

ліндром (23), гліцерин потрапляє на ряд лопатевих бовтниць (17), якими до-

датково диспергується, потім захоплюється пропелерною бовтницою (18) і на-

гнітається донизу апарата. 

З боку днища апарата за стрілкою Б безперервно дозується РКС. Зустрів-

шись із диспергованим гліцерином вона, вступає в реакцію й продавлюється 

пропелерною бовтницєю (18) через трубки трубчатки (24) у верхню частину 

апарата. Через те що швидкість етерифікації досить велика, за час контакту й 

проходження реакційної маси через трубки компоненти повністю встигають 

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

при цьому, у вигляді емульсії двох рідин безупинно йдуть із апарата через пе-

реливну лійку (22) за стрілкою В на наступну фазу (сепарацію). Якщо раптово 

електродвигун (2) виходить із ладу або відключається електроенергія, необхід-

но негайно вжити заходів для доробки продукту. Після відключення електрод-

вигуна маховик (4), розташований на приводному валу, за рахунок накопиченої 

в розкрученому стані енергії, продовжує ще протягом  15–20 с обертати мішал-

ку. Цього часу достатньо для запуску дублювального джерела енергії (3). Якщо 

дублюючим джерелом енергії є гідротурбіна, то її живлення слід обов'язково 

передбачити від пожежного водопроводу, тому що у випадку відключення  

електроенергії припиняється також і подача води з водопровідної мережі. 

Часто як дублювального джерела енергії використовують не гідравлічну, а 

пневматичну турбіну, для обертання якої необхідний лише балон із стисненим 

газом. 

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

спрацювало. У цьому разі за раптовою зупинкою мішалок необхідно автомати-

чно скинути реакційну масу в аварійний бак. Для ціого на установці передбаче-

не реле контролю швидкості обертання мішалки, котре приєднується до вала 

мішалки або безпосередньо, або за допомогою гнучкого вала (21). Якщо рапто-

во частота обертання впала більш ніж у два рази, негайно спрацьовує аварійна 

система й недопрацьований продукт автоматично скидається в аварійний бак із 

десятикратним об'ємом води й відтак проводиться інтенсивне перемішування 

повітрям. Крім того, є також тахометр, призначений для візуального спостере-

ження за частотою обертання мішалки, з метою включення його за необхіднос-

тю аварійного скидання реакційної маси з пульта керування. 

        У нітраторі застосовується пропелерна бовтниця з порожнім валом. Щоб 

зрозуміти, чому використовують порожній вал, розглянемо поняття про кри-

тичну частоту обертання вала.  

        Критичною частотою обертання вала бовтниці називають число, за яким 

кутова швидкість обертання вала збігається із частотою власних коливань сис-

теми. Тобто коли система попадає в резонанс, допустити який не можна, тому 

що це призведе до "рознесення" вала (він  розлетиться на шматки під час пере-

ходу через критичні значення частот  обертання). 

Фактична, тобто робоча частота обертання вала повинна бути нижче кри-

тичної. Тому, крім розрахунків вала на міцність, необхідно проводити  розра-
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хунок вала на критичну частоту обертання. 

Для забезпечення нормального режиму роботи вала з мішалкою необ-

хідно, щоб дотримувалися таки умови:  

    ωраб < (0,75 – 0,8) ωкрит, 

де ωраб – робоча кутова швидкість         

або                                                nраб ≤ (0,75 – 0,8) nкрит,  

тобто робоча або фактична частота обертання вала nраб, повинна бути на  

20-25 % нижче критичної nкрит. 

        Приведемо залежність для nкрит у загальному виді: 

                                                    nкрит = f (I/q),                                                 (2. 1) 

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

Якщо з розрахунку виявиться, що nраб ≥ 2nкрит, слід або зменшити nраб, або 

підвищити nкрит. Для підвищення критичної частоти обертання потрібно,  перед 

усім, збільшити діаметр вала. Отже, часто з розрахунку на рівноміцність діа-

метр вала може виявитися невеликим (наприклад, 30 мм), а з розрахунку на 

критичну частоту обертання доводиться ухвалювати діаметр вала значно біль-

ше (90 мм). Приймемо nкрит = 550 об/хв. Розрахунки показали, що якби вал мі-

шалки був не порожнім, а суцільним, то при цьому ж діаметрі критична частота 

обертання була б рівна 400 об/хв. У цьому випадку не можна було б працювати 

за 550 об/хв довелося б робочу частоту обертання знизити до                    

0,75nкрит = 0,75·400 = 300 об/хв. Щоб мати можливість працювати за 550 об/хв, 

треба    збільшити  nкрит до 550 : 0,75 = 733 об/хв. Для цього у разі суцільного 

валу мішалки довелося б суттєво збільшувати його діаметр. Домагатися підви-

щення nкрит за рахунок збільшення діаметра вала не доцільно. З одного боку, 

підвищимо nкрит за рахунок росту моменту інерції I, а з іншого, понизимо nкрит 

через збільшення маси вала q. Як випливає з формули (2. 1), ріст nкрит можливий 

також за рахунок зменшення маси одиниці довжини вала, тому що q знаходить-

ся в знаменнику. У зв'язку із цим з'явилася оптимальна конструкція порожнього 

вала з відносно більшим діаметром і малою масою. 

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

ні. Конструкція порожнього валу нітратора показана на рис. 2.21.  

 
Рис. 2.21. Порожній вал нітратора: 

                                                 1 – верхня суцільна частина вала;  

 2 – порожній вал; 3 – лопатева бовтниця; 

   4 – пропелерна бовтниця; 5 – козирок-відбивач;  

6 – отвори, розташовані тангенційно;  

А, Б – напрям руху реакційної маси. 
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Щоб не допустити застою реакційної маси усередині вала під час роботи  

бовтниці, розробили конструкцію порожнього вала з проточною системою.      

У верхній частині порожнього вала передбачили три отвори 6, розташовані за 

дотичною до внутрішньої окружності перетину вала. 

Продукт, захоплюваний під час роботи бовтниці усередину порожнього 

вала, піднімається нагору до рівня цих тангенціально розташованих отворів і 

відцентровими силами викидається через них трьома струмками. Над цими 

отворами на суцільній частині вала передбачений козирок-відбивач (5), при-

значений для запобігання розбризкування продукту. 

Дуже важливою для нітратора є конструкція аварійного клапана, який по-

винен забезпечувати максимальну швидкість зливу реакційної маси з апарата в 

аварійний бак. При цьому слід ураховувати абсолютну герметичність, яку по-

винен створити аварійний клапан із розрахунком, що він працює в   агресивно-

му середовищі й не має піддаватися тертю та ударному на-вантаженню. Най-

більш ефективною й досить надійною виявилася конструкція, що являє собою 

шток із клапаном, ретельно притертим до сідла (рис. 2.22). Такій конструкції 

аварійного клапана для забезпечення герметичності не потрібно ніяких пружин 

або механічних запорів. Практика показала, що для виготовлення клапана не-

обхідно брати різний за твердістю матеріал. Добре себе зарекомендувало, на-

приклад, поєднання кислототривка сталь–кислототривкий чавун, яка й викори-

стовується у виробництві НГЦ. 

 

 
 

Рис. 2.22. Аварійний клапан: 

1 – шток; 2 – клапан ; 3 – сідло  

Аварійний клапан не можна опускати 

дуже низько, щоб не було застійних 

зон. Аварійний клапан зблокований із 

реле контролю швидкості обертання 

мішалки та з температурним датчи-

ком. Він відразу ж автоматично від-

кривається, якщо час тота обертання 

вала мішалки впала більш ніж у два рази, або якщо температура в реакторі під-

нялася вище 28 °С.  

Подача гліцерину і РКС у нітратор проводиться через відсікач. Якщо тем-

пература в апараті піднімається вище 23 °С, подача гліцерину повинна автома-

тично припинятися. У міжтрубному просторі трубчатки апарата циркулює хо-

лодоагент, при цьому швидкість циркуляції можна регулювати в межах від 0,1 

до 1,0 м/с. Чим вище швидкість циркуляції холодоагента, тим ефективніше 

охолодження реакційної маси. Як холодоагент звичайно застосовують розчин 

хлористого натрію. Але він призводить до посилення корозії зовнішньої по-

верхні трубок, незважаючи на те, що трубки виготовляються з нержавної сталі. 

Щоб не було корозії трубчатки, у міжтрубний простір вставляють алюмінієві 

стрижні – протектори. Різке уповільнення процесу корозії трубчатки за наявно-

сті в міжтрубному просторі протекторів відбувається тому, що алюміній має 

більший потенціал і кородує значно швидше, ніж кислототривка сталь. 

У пороховій промисловості для нітрування рідких багатоатомних спиртів 
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(наприклад гліцерину) використовуються нітратори трубчастого типу на малу й 

більшу продуктивність, точніше на Q = 700900 кг НГЦ/год і                              

Q = 15001600 кг НГЦ/год. Основна визначальна характеристика нітратора глі-

церину є поверхня охолодження Fохл, тому що реакція утворювання НГЦ пере-

бігає практично миттєво. Від величини Fохл залежать продуктивність, габарити і 

ємність нітратора. Стислі технічні характеристики нітраторів наведено у табли-

ці 2.3.  

За безсепараційним способом виробництва нітроестер не відділяється від 

міцної ВК, а нітроемульсія передається в апарат, за конструкцією аналогічний 

нітратору, де розбавляється водою, вміст якої в ВК підвищується до                

55–60 мас. %. Після цього проводиться відділення НЕ від розведеної ВК. 

       Завдяки більшій інтенсивності перемішування механічними бовтницями, у 

порівнянні з барботуванням стисненим повітрям, що обумовлює зменшення 

розмірів часток НЕ, завантаження перших апаратів нітроестером менше, ніж 

інші, але все ж таки досить велике. Це вимагає розміщення обох видів вироб-

ництва в обвалованих будівлях.  
 

                                                                                                                Таблиця 2.3 

                                   Деякі технічні характеристики нітраторів 

                  Нітратори  

Характеристики Низькопродуктивні Високопродуктивні 

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

Продуктивність, Q, кг НГЦ/год 700–900 1500–600 

Об'єм апарата, м
3
: 

повний, Va 

корисний,  Vраб 

 

0,27 

0,20 

 

0,60 

0,45 

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

Частота обертання двигуна, nдв, об/хв. 1420 980 

Частота обертання мішалки, nмеш, об/хв.  550 550 

Передатне відношення 2,58 1,78 

         

         Істотне скорочення одноразового завантаження нітроестером можна за-

безпечити в разі проведення процесу етерифікації в інжекторі-нітраторі       

(рис. 2.23). Завдяки малому часу перебування в апараті (≈ 0,1 с), з'явилася мож-

ливість ще більше інтенсифікувати процес і забезпечити його безпеку, підви-

щивши при цьому температуру нітрації до 3638 °С (ДЕГДН) і до 4854 °С 

(НГЦ). 

Інтенсивне відведення тепла реакції здійснюється через використання     

більшого (приблизно в 2 рази) модуля нітрації. Робоча нітросуміш у цьому ви-

падку складається із свіжої суміші такого ж складу й модуля як за «сепарацій-

ним» способом виробництва й відпрацьованої кислоти, що рециркулює (РВК). 

Кількість РВК характеризують за коефіцієнтом рециркуляції а, рівним    
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відношенню кількості ВК, використаної для рециркуляції, до кількості ВК,  

одержуваної під час нітрації. 

 

Рис. 2.23. Схема інжектора-

нітратора: 

А – подача робочої нітросуміші; 

Б – подача спирту; В – вихід емульсії 

нітроестеру у відпрацьованій кислоті; 

Г – підсмоктування повітря; 1 – сопло;   

2 – дифузор; 3 – термометри; 4 – клапан 

регулювання подачі спирту 

Рис. 2.24 Взаємозв'язок модуля нітрації й   те-

мператури робочої нітросуміші  

з температурою нітрації у разі інжекторного 

способу виробництва НГЦ: 

1 – α = 0; М = 5,0; 2 – α = 1,0; М = 8,5; 

3 – α = 2,0; М = 12,0; 4 – α = 5,0; М = 22,5; 

5 – α = 7,0; М = 29,5 

 

 

 
Рис. 2.25. Принципова схема інжекторного апарата 

 

Наприклад, під час одержання НГЦ на одну частину ГЦ беруть 5 частин 

нітросуміші, у результаті О-нітрування, крім нітроестеру, виходить приблизно 

3,5 частини ВК. У разі 𝛼 = 1 уся отримана ВК використовується як рециркулю-

юча й загальний модуль нітрації М у цьому разі складає 5 + 3,5 = 8,5. 

Варіювання сумарного модуля за рахунок α приводить до зміни вмісту 

HNO3 у робочій нітросуміші і є способом регулювання температури нітрації. 

З даних рис. 2.24 випливає, що для забезпечення температури нітрації,  

рівної 50 °С, під час відсутності рециркуляції (α = 0) слід було б охолоджувати 

робочу нітросуміш до температури мінус 61 °С. 

Температура замерзання нітросуміші становить мінус 815 °С, її охоло-

джують приблизно до 0 °С, у цьому випадку за температури нітрації 50 °С     

потрібно використовувати модуль нітрації близько 10 і α ≈1,4. 

У випадку перевищення критичних температур проводиться відсічення 
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подачі спирту в інжектор-нітратор шляхом скидання в ньому вакууму й припи-

нення подачі робочої нітросуміші. У табл. 2.4 наведені деякі технологічні пара-

метри процесів безперервного одержання НЕ 

 
                                                                                                                                         Таблиця 2.4  

                            Деякі параметри технологічного процесу виробництва нітроестеру 

Спирт; температура 

його дозування, °С 

Компоненти робочий 

нітросуміші, % 

Модуль 

нітрації 

Температура 

HNO3 H2SO4 H2O штатна,°С аварійна, °С 

Сепараційний і безсепарацийний способи виготовлення 

Гліцерин; 

38–42 

49–51 51–49 ≤1 4,8–5,2 15–20 28 

Діетиленгліколь; 

1822 

64–67 36–33 ≤1 3,0–3,5 10–17 23 

Інжекторний спосіб виготовлення 

Гліцерин;  

5560 

29–34 56–61 6–11 9,5 – 10 48–54 56 

Діетиленгліколь; 

3540 

33–39 44–50 10–7 6,0–7,0 36–8 40 

 

 

 

 
Рис. 2.26. Схема сепаратора типу Бяцці:  

1 – уведення нітроемульсії за дотичній;  

2 – шар НЕ за «сепараційним» або ВК  

за «безсепараційним» способі; 3 – шар ВК за 

«сепараційним» або НЕ за  

«безсепараційним» способом 

 

 

Швидкість процесу, як видно з 

рівняння (2.2), суттєво залежить та-

кож від розміру часток нітроестеру, 

тому статичним відстоєм відокреми-

ти НЕ з розміром часток у десятки 

мікрометрів від ВК не можливо. 

       У разі інжекторного способу ви-

робництва сепарацію роблять в апа-

ратах, у яких поле сил гравітації за-

мінено на поле відцентрових сил. Ви-

раження для швидкості відцентрової 

сепарації Vвідцентр має вигляд: 

Vвідцентр = Vцентроб∙∙2∙ω
2
∙(R22-R12) H∙∆p∙r

2/9
∙ε∙ln(R2/R1), 

де ω – кутова швидкість обертання ротора центрифуги, Н – висота ротора,          

R1 – радіус поверхні сепарації, R2 – радіус ротора.  

Сепарація нітроестеру від ВК заснована на відмінності густин цих рідин. 

У разі статичного відстою швидкість процесу Vстатич, визначається дією сил гра-

вітації: 

                                         Vстатич=2∙g∙∆p∙r
2/9

∙ε,                                        (2.2) 

де g – прискорення сили ваги; ∆p – різниця густин нітроестеру та ВК; r – радіус 
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частки нітроестеру; ε – в'язкість ВК. Відділення ДЕГДН від ВК здійснюється 

швидше, ніж у випадку НГЦ, тому що в першому випадку забезпечується біль-

ша величина ∆p. 

        З метою підвищити безпеку процесу конструкція статичного сепаратора 

типу Б
’
яцці забезпечує зменшення шляху відстою, зменшення поверхні розпо-

ділу НЕ і ВК та товщини шару нітроестеру (рис. 2.26). Час відділення становить 

13–15 хв. 

        У разі безсепараційного способу виробництва розведена ВК легше відділя-

ється від НЕ через більшу різницю густин поділюваних рідин.  

         Фактор поділу Фп = ω
2
∙R/g може досягати 3000–4000. Відцентровий сепа-

ратор призначений для відділення нітроестерів від відпрацьованої кислоти. 

Конструкцій сепараційних центрифуг багато й вони досить складні, тому  важ-

ливо розглянути лише сам принцип устрою відцентрового апарату  (рис. 2.27).  

                                 

Рис. 2.27. Сепаратор відцентрового типу: 

                                      1 – корпус; 2 – ротор; 3 – обмежник легкої фракції;  

                                      4, 5 – трубки для відводу важкої й легкої фракцій;  

                                       6 – шток; 7 – диск; 8 – порожній вал; А – подача  

                                        емульсії; Б – важка фракція; В – легка фракція; 

                                       Г – вихід важкої фракції; Д – вихід легкої фракції 

 

         Ротор (2) обертається разом із порожнім валом (8). Швидкість обертання 

повинна бути високою (30004000 об/хв) для того, щоб значення фактора поді-

лу були достатньо великими (Фп = 25003000), тобто це має бути суперцентри- 

фуга. Емульсія подається до центру за стрілкою А на повному ходу ротора, за-

кручується валом і по дискові (7) відкидається до стінок ротора.  У цьому разі, в 

поле відцентрових сил емульсія розподіляється: безпосередньо до стінки ротора 

прилягає циліндричний шар з відпрацьованої кислоти Б (більш важкої рідини), 

а потім циліндричний шар нітроестеру В. Зверху ці продукти відводяться через 

відвідні трубки (4, 5) відповідно за стрілками   Г и Д. Після закінчення роботи 

або в аварійних випадках скидання продукту відбувається за різними варіанта-
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ми: 

      – можна зменшити оберти за рахунок гальмування ротора, тоді емульсія з 

отвору днища ротора, поступає в корпус центрифуги, а звідти – в аварійний бак 

за стрілкою Е. 

     – якщо передбачити отвори між диском і порожнім валом, то у разі змен-

шення частоти обертання ротора, продукт буде вивантажуватиметься через по-

рожній вал за стрілкою Ж. 

         Нітроестер, відділений від ВК, спрямовують далі на стадію стабілізації. 

Він містить розчинену кислоту (переважно нітратну, що має з НЕ більшу спорі-

дненість), а також нестійкі домішки – неповні нітрати, сульфо- і сульфонітроес-

тери, які знижують хімічну стійкість основного продукту. Стабілізація призна-

чена для видалення з НЕ всіх цих домішок за рахунок процесів їх екстрагуван-

ня, нейтралізації кислот і лужного гідролізу СЕ, СНЕ й неповних нітратів. 

         Процес здійснюють багаторазовими промиваннями НЕ водою та лужним 

агентом. Нейтралізація кислот і лужний гідроліз нестійких домішок відбува-

ються швидше, якщо використовується лужний агент, розчинний у нітроестері, 

наприклад анілін, але в цьому випадку швидкість усього процесу менша, тому 

що надалі важко відмити лужний агент із нітроестеру. Тому процес стабілізації 

проводять із використанням 1,02,5 % розчину Na2СО3. 

         Враховуючи дифузійний характер процесу і його тривалість, завантаження 

фази стабілізації нітроестеру визначають розміром часток останнього та інтен-

сивністю масо- і теплообмінних процесів. Швидкість процесу можна підвищити 

через збільшення температури. Проте, якщо тривалість перебування НЕ в апа-

раті велика, те поряд з нейтралізацією кислот і лужним гідролізом нестійких 

домішок це може призвести до небажаного лужного гідролізу основного проду-

кту й зменшенню його виходу. 

         Утім використати температурний фактор для додаткового прискорення 

процесу стабілізації вдалося лише у відцентровому промивному апараті (табл. 

2.5). У цьому апараті час перебування нітроестеру малий, що обумовлено інте-

нсивним диспергуванням як НЕ, так і промивних рідин. 

        У відцентровому промивному апарату поле відцентрових сил використо-

вують для розгону НЕ й промивних рідин, які потім направляються у забірну 

трубку. 

         Плівка, що утворюється на внутрішній поверхні трубки, коли суміші за-

значених рідин, що диспергують під дією дотичних напружень, які виникають 

під час їх течії. Послідовно здійснюють промивання нітроестеру водою, содо-

вим розчином і знову водою. Кислу воду після попереднього    промивання ніт-

роестеру холодною водою разом з ВК направляють на  розкладання  нітротіл 

(табл. 2.6).  

У реакторі за температури 90100 °С без перемішування або з механічною 

мішалкою відбувається кислотний гідроліз НЕ, СЕ, СНЕ й неповних нітратів із 

наступним окисненням продуктів, що утворювалися. НГЦ і ДЕГДН у цьому  

разі розкладаються за такими схемами: 
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C3H5(ONO2)3+3HNO3→3CO2+2NO2+4NO+4H2O+Q 

C4H2O(ONO2)2+8HNO3→4CO2+5NO2+5NO+8H2O+Q 

Кислота після розкладання надходить у холодильник і збірник кислот, з якого 

перекачується у сховище, а потім на денітрацію. 

 
 

                                                                                                                                         Таблиця 2.5 

               Вплив апаратурних особливостей на величину одноразового завантаження  

                                                             фази стабілізації НЕ 

Обладнання, що 

перемішує та диспергує 

Температура, °С Розмір часток 

НЕ, мкм 

Відносний час 

перебування в 

апараті, хв 

Колони, барботування 

повітрям 

до 50 2002000 до 150 

Апарат з мішалкою до 50 1560 до 75 

Відцентровий промивний 

апарат 

до 60 46 1 

 

        Оксиди нітрогену й пари нітратної кислоти відсмоктують через холо-

дильник-конденсатор, де HNO3 конденсується, а нітрозні гази направляють на 

абсорбцію. 
                                                                                                                             Таблиця 2.6      

                                      Склад кислот до й після розкладання нітротіл 

Кислота Вміст компонентів, % ρ20, кг/м
3
 

H2SО4 HNО3 H2O N2O4 НЕ 

НГЦ 

Міцна ВК 6874 1016 1318 до 0,5  до 3,0 17201740 

Кисла вода до 6 515 7593 –  до 1,0 10501200 

Кислота після 

розкладання 

≥ 35 ≥ 5 ≤ 50 ≤ 3 ≤ 0,1 14001600 

ДЕГДН 

Міцна ВК 6065 1014 2025 до 0,5  до 5,0 16301660 

Кисла вода 25 1030 7080 –  до 2,0 10501200 

Кислота після  

розкладання 

≥ 20 ≥ 10 ≤ 67 ≤ 3 ≤0,25 13001450 
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РОЗДІЛ 3. ВИРОБНИЦТВО ПОРОХІВ І ТВЕРДИХ РАКЕТНИХ 

ПАЛИВ НА ОСНОВІ НІТРОЦЕЛЮЛОЗИ 

3.1. Виробництво піроксилінових порохів 

Піроксилінові порохи (ПП) – енергонасичені полімерні композити на осно-

ві нітроцелюлози (вміст 9095 мас. %), які обов'язково мають 12 мас. % стабі-

лізаторів хімічної стійкості (дифеніламіну) і, залежно від призначення, також й 

інші добавки. 

Виробі із ПП можуть мати форму одно- і багатоканальних зерен (1), трубок 

(2) і пластинок (3) (рис. 3.1). 

 

Рис.3.1. Форми порохових елементів із ПП: 

1 – багатоканальне зерно; 2 – трубка ; 3– пластинка 

Максимальна товщина палаючого склепіння (2е1) порохових елементів із 

ПП становить 12 мм. Це обмеження обумовлено необхідністю забезпечення пов-

ного й рівномірного видалення розчинників із виробів, тому ПП використовують 

переважно як метальні ВВ для зарядів стрілецького й артилерійського озброєння, 

а також як паливо для газогенераторів. 

ПП виготовляють із використанням пластифікаторів, що вилучаються з го-

тових порохових елементів. Пластифікатори, що вилучаються, призначені тільки 

для забезпечення реологічних властивостей, необхідних для формування готових 

виробів методом прохідного пресування. Найчастіше – це легко-летки спиртое-

терні пластифікатори, проте також використовують і важколетки пластифікато-

ри, що вилучаються з виробів, наприклад формаль гліцерину, синтанол. 

Випускають такі типи ПП: 

     – звичайні ПП, крім НЦ та дифеніламіну (ДФА), містять 0,5–3,7 мас. % залиш-

кових розчинників (так званих летких речовин, що не вилучаються,) і               

0,7–1,8 мас. % вологи; 

      – флегматизовані (Фл) порохи, крім зазначених компонентів, ще містять кам-

фору (1,5–1,8 мас. %), що вводять у поверхневі шари тонкосклепінних порохо-

вих елементів; вона забезпечує більшу прогресивність їх горіння за рахунок змі-

ни швидкості пошарового горіння; іх запилюють графітом  (0,2–0,4 мас. %); гра-

фітовані порохи відрізняються більшою стабільністю горіння, кращою сипкістю 

та відсутністю електризації; 

     – малогігроскопічні ПП (МН, МНФ, МГ), відрізняються від звичайних   наяв-

ністю у своєму складі важколетких гідрофобних пластифікаторів, які не вилуча-

ють із порохових елементів, наприклад, динітротолуол, тринітротолуол, дибути-

лфталат, що обумовлює їх істотно меншу гігроскопічність порівняно зі звичай-
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ними ПП; 

     – швидкозгоряючі (пористі П) ПП, відрізняються наявністю в пороховій масі 

калієвої селітри, що вилучається з готових елементів за рахунок розчинення у во-

ді, обумовлює їх підвищену пористість і, як наслідок, більшу швидкість горіння. 

У готових порохових елементах у цьому випадку залишається до  0,5 мас. % за-

лишкової селітри; 

     – безполум’яні (БП) і полум’ягасильні (УГ) ПП, містять каніфоль і сульфат 

калію; 

     – малоерозійні (Ц) ПП містять церезин, що за рахунок зменшення теплоти 

згоряння пороху знижує його розгарно-ерозійну дію на канал стовбура  знаряддя; 

     – кольорові (КПП) містять органічні кольорові полум'яні добавки. 

Порівняно з баліститними (БП) порохами піроксилінові порохи мають такі 

переваги; 

     – більша механічна міцність та її менша температурна залежність; 

     – менший температурний градієнт тиску під час використання їх як заряду для 

стрільби з артилерійських знарядь; 

     – додання виробам із них зерноподібної багатоканальної форми, можливість 

одержання зерен із тонким склепінням (2e1 < l мм) для виготовлення набоїв для 

стрілецької зброї або до знарядь дрібних і середніх калібрів. 

Наявні періодичні й безперервні технології мають ті самі технологічні фази, 

що представлені на блок-схемі (рис. 3.2).       

Сумішева НЦ у вигляді 3–5 % водної суспензії (піроксиліно-водна сус- 

пензія, ПВВ) перекачується на порохове виробництво, де, НЦ  насамперед   зві-

льняють від води. 

Основна кількість води вилучається у двостадійному процесі – водо-            

віджимі й зневоднюванні ПВВ, відповідно від 9395 до 3050 мас. % і від 3050 

до 2,74,0 мас. %. 

Водовіджим здійснюють у періодично діючих водовіджимних центрифу-

гах або в циклічно діючих апаратах – фільтр-пресі автоматичного  камерного 

ФПАК або у фільтрувальній горизонтальній автоматичній центрифузі ФГА. 

Наступне зневоднювання спиртом: періодично у збезводнювальних центрифу-

гах або безперервно у шнековому апараті, або циклічно у ФГА чи ФПАК. 

Виготовлення композицій починається зі змішування у водному середовищі 

піроксиліну № 1 із вмістом нітрогену не менше 13,1 % (209 мл NO/г) і піроксилі-

ну № 2 із вмістом нітрогену 11,912,4 % (190196 мл NO/г) або піроколодію із 

вмістом нітрогену 12,512,6 % для одержання високонітрогеного, середньонітро-

геного або низьконітрогеного сумішевого піроксиліну. Ця операція проводиться, 

як правило, на нітроцелюлозному виробництві. Залишок  2,74,0 мас. % води по-

зитивно впливає на подальший процес пластифікації нітроцелюлози (розділ 1.1). 

Співвідношення спиртоестерного пластифікатору із сумішевою нітроцелюлозою 

(так зване відношення Р/Н) залежно від виду полімеру й вмісту додаткових  

пластифікаторів і наповнювачів, може змінюватися від 0,5 до 1,6. 

Технологічні параметри процесів змішування й формування визначаються 

фізико-хімічними особливостями процесів взаємодії основних компонентів пі-
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роксилінової порохової маси. 

Відмінними рисами процесу взаємодії нітратів целюлози зі спиртоетерним 

пластифікатором є: 

1. Екстремальна залежність розчинності НЦ від: 

     – вмісту нітрогену в полімері, причому максимум відповідає N=10 12,6 %. 

Тому компоненти сумішевого піроксиліну, що різняться за вмістом нітрогену, 

по-різному розчиняються за кімнатної температури у спиртоетерному розчинни-

ку (1:2); піроксилін № 2 – не менше 94 мас. % (розчинна частина сумішевого пі-

роксиліну), піроксилін № 1 – не більше 17 мас. % (нерозчинна частина суміше-

вого піроксиліну). 

 
                       Рис. 3. 2. Блок-схема виробництва піроксилінових порохів 

 

     – співвідношення спирту і етеру. змішування етилового спирту й діетилового 

етеру ендотермічне й екстремальне і залежить від складу розчинника;  змішуван-
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ня НЦ із СЕР екзотермічне, причому залежність теплового ефекту цієї взаємодії, 

а також тиску набухання НЦ у розчиннику, від співвідношення компонентів 

останнього також екстремальні. Всі три залежності проявляють екстремум при-

близно за еквимолярним співвідношенням спирту й етеру, так само як залеж-

ність в'язкості розчинів НЦ у спиртоетерних розчинниках. 

        2. Збільшення глибини взаємодії НЦ із спиртоетером за зниженням тем- 

ператури (як відзначалося в розділі 1.1) так, що, наприклад, партія піроксиліну 

№ 1, що має 10 % розчинність за кімнатної температури, за температури  

50 °С розчиняється повністю. Із цієї причЗважаючі на це змішувачі охо-

лоджують артезіанською водою з температурою приблизно 5 °С. 

3. Набухання малорозчинного піроксиліну № 1 (як відзначено в розділі 1.1) 

істотно зростає, якщо замість спиртоетеру використовувати розчини піроксиліну 

№ 2 у цьому розчиннику, тобто розчин піроксиліну № 2 у спиртоетері є більш 

ефективним пластифікатором для піроксиліну № 1. 

4. Значимий вплив морфологічних особливостей полімеру. Нітрати бавовня-

ної целюлози (НБЦ) через особливості молекулярно-масового розподілу поліме-

ру, структури волокна й хімічного складу домішок легше зневоднюються й кра-

ще пластифікуються, чим такі з деревної сировини (НДЦ). Нітрати деревної це-

люлози характеризуються менш розвинутою капілярно-пористою структурою; 

для них  присутня більша кількість розчинних у спирті домішок, що заважають 

зневоднюванню. Розчинні домішки обумовлюють погіршення процесу зневод-

нювання, тому що підвищують в'язкість і знижують дифузійну активність ета-

нолу. Крім того, просуваючись через   нижчележачі шари сумішевого пірокси-

ліну, що зневоднюється, вони висаджуються з розчину на поверхні НЦ у вигляді 

плівки, що перешкоджає його зневоднюванню. За необхідності використання 

композиційної НЦ доцільно піроксилін № 2 готовити із БЦ, а піроксилін № 1 – із 

ДЦ. 

5. Властивості піроксиліну № 2 (вміст нітрогену, в'язкість) – ці показники 

впливають на пластифікацію істотніше, ніж напіроксилін № 1. Збільшення, на-

приклад, в'язкості піроксиліну № 2 від 4,1 до 7,9 °Е приводить, за інших рів- 

них умов, до необхідності збільшення Р/Н на 15 % для збереження незмінним 

тиску пресування Р, така ж зміна для піроксиліну № 1  не впливає на реологічні 

властивості порохової маси. У разі зменшення вмісту нітрогену в піроксиліні  

№ 2 підвищується його активність, як високомолекулярного пластифікатора пі-

роксиліну № 1, що дозволяє знизити (P=const) величину Р/Н або, за тім же Р/Н, 

зменшити тиск пресування.   Інтенсифікувати процес взаємодії НЦ зі спиртое-

терним розчинником, знизити величину Р/Н можна також через використання 

додаткових структурних пластифікаторів і поверхнево-активних речовин. Мі-

німальне відношення Р/Н, за інших рівних умов, забезпечується у тому випадку, 

коли в'язкість піроксиліну № 1 відрізняється від в'язкості піроксиліну № 2 не 

більше ніж на 2 °Е. 

6. Ступінь здрібнювання нітратів целюлози. Ця характеристика впливає на 

процеси одержання порохових мас. Грубо здрібнені НЦ легше збезводнюються. 

Разом із тим, якщо у разі використання грубо здрібненого піроксиліну № 2 для 

якісного проведення пластифікації потрібно лише збільшити Р/Н і тривалість 
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процесу змішування, то одержати якісну порохову масу з використанням грубо 

здрібненого піроксиліну № 1 неможливо. 

Призначення стадії змішування – готування однорідної та пластичної по-

рохової маси, з якої надалі формуватимуть порохові шнури. На цю стадію над-

ходить піроксилін, що містить до 4 % води та 32 % спирту. Стабілізатор хіміч-

ної стійкості – дифеніламін подають на цю стадію у вигляді розчину в етилово-

му етері. Змішування виконують у горизонтальних, безперервно діючих перових 

змішувачах НМ-2 (рис. 3.3; 3.4), вали яких мають обертальний і зворотно-

поступальний рух або в лопатевих змішувачах типу Вернер-Пфляйдерер       

(рис. 3.53.7) із оболонками для охолодження та двома   Z-подібними бовтни-

цями, що обертаються у протилежних напрямках чи назустріч одна одній або в 

кас-кадному змішувачі-пресі КСП (рис. 3.15). 

У разі безперервного технологічного процесу, порохову масу вигідно   

одержувати кришивоподібною, а не у вигляді грудок, тому що в шнек-прес во-

на повинна надходити безупинно і добре заповнювати витки черв'яка живиль-

ника. В основу безперервно діючого змішувача покладений принцип   каскаду 

трьох змішувачів за  принципом дії, що відповідає змішувачу, який має зворот-

но-поступальний і обертовий рух вала лопаті (пера) із примусовою затримкою 

маси, що змішується. Змішувач такого типу забезпечує одержання гомогенної 

кришивоподібной маси й практично не має застійних зон, що перебувають поза 

сферою впливу лопатів. Апарат має три лопатеві (перові) бовтниці (7), що роб-

лять обертальний і зворотно-поступальний рух, завдяки якому порохова маса 

перемішується й перекидається з однієї секції в іншу (рис. 3.3). 

 

  

 
 

Рис. 3.3. Схема змішувача безперервної дії (НМ-2): 

1 – стіна; 2 – шнековий дозатор; 3 – насос-дозатор; 4 – корпус апарата; 

5 – оболонка; 6 – переділ; 7 – лопатеві (перові) бовтниці; 8 – люки; 

9 – повідня; 10 – сегментальний отвір у перегородці; А – подача НЦ; 

Б – подача розчинника 

 

Рух бовтниць здійснює повідня (9), винесена у машинне відділення й  від-

городжена від технологічного приміщення залізобетонною стіною (1).  Змішу-

вач має у своєму складі шнек-дозатор (2) і плунжерний насос (3), за допомогою 
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яких подають компоненти порохової маси. У кожній секції змішувача є люки 

(8) для очищення апарата. Докладніше конструкцію безперервно діючого змі-

шувача НМ-2 наведено на рис. 3.4.  

Технічні характеристики: установлена потужність 10 кВт; частота обер-

тання двигуна 720 об/хв; ємність 1,3 м
3
; робочий об’єм – 1 м

3
; продуктивність 

200 кг/год ; частота обертання лопатів 28 об/хв; число подвійних ходів/хв. – 4; 

загальна довжина апарата 2600 мм; внутрішній діаметр 800 мм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.4. Установка змішувача безперервної дії (НМ-2): 

     1 – люк нижній; 2 – защільникове ущільнення; 3– вал; 4 – вальниця; 5 – покришка  

      дерев'яна; 6 – бункер вивантажувальний; 7 – секція циліндрична; 8 – люк верхній;  

9 – перо бовтниці; 10 – переділ; 11 – втулка бронзова; 12 – оболонка; 13 – покришка люку;     

  14 – горловина завантажувальна; 15 – патрубок; 16 – защільникове ущільнення у стіні; 

       17 – пружина; 18 – кулачок; 19 – розмикач; 20 – ковзанець; 21 – електродвигун;  

  22 – редуктор із корбово-гонковим механізмом; 23 – триб циліндричний;24 – важіль без     

                                          вальця; 25 – валик, 26 – важіль із вальцом 

 

Двохвальний змішувач періодичної дії типу ВернерПфляйдерер широко 

застосовують у пороховій промисловості. Схема установки змішувача для ви-

робництва порохової маси представлена на рис. 3.5 та 3.6. 

З метою забезпечення безпеки виробництва технологічне відділення, що 

включає змішувач (5) і зубчасту передачу (4), відокремлене від машинного від-

ділення стіною (1), за якою встановлені електродвигун (2) і редуктор (3). 

Двохвальний змішувач являє собою коритоподібну ємність (1) із кришкою 
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(2) і оболонкою (3). Усередині змішувача розташовані дві Z-подібні    бовтниці 

(6), що обертаються у протилежному напрямі або назустріч одна одної. Вони 

обертаються за допомогою повідня, розташованого за залізобетонною стіною. 

Також із метою забезпечення безпеки процесу змішування змішувальні лопаті 

виготовлені з кольорового металу, а вальниці винесені з корпусу змішувача. 
 

 

 

 

 

 

 

 Рис. 3.5. Схема установки двохвального змішувача:  

1 – стіна; 2 – електродвигун; 3 – редуктор; 4 – зубчаста 

передача; 5 – корпус; 6 – змішувальні лопаті; 7 – вісь 

перекидання; 9 – механізм перекидання 

 

Під час обертання гвинтоподібних лопатів у різні сторони порохова маса 

змішується завдяки деформації зсуву та перерозподілу компонентів. Вона пере-

сувається уздовж осі корпусу змішувача у різних напрямках і в місці  контакту 

шари маси, що переміщаються відносно один одного, змішуються. Приклад 

установки двохвального змішувача наведено на рис. 3.6. Під час обертання ва-

лів усередину назустріч один одному, порохова маса під дією лопатів притиска-

ється до сідла корпусу змішувача й здавлюється. У цьому разі частина її, що 

виходить зі сфери дії даної лопаті, підхоплюється другою лопаттю, яка, як і пе-

рша, притискає масу до сідла й здавлює її. Таким чином, відбувається ущіль-

нення й розподіл маси. Під час обертання валів змішувача назовні відбувається 

її перерозподіл. Але тому, що ця маса не притискається до сідла корпусу змі-

шувача, вона розпушується, а не ущільнюється. 

        Щодо уникнення зустрічі тих самих обсягів мас після повного оберту мі-

сильних лопатів, необхідно, щоб їх положення один до одного під час   обер-

тання постійно змінювалося. Тому обоє вали обертаються з різними швидкос-

тями й відношення частот обертання приблизно рівно 1:2. 

       Протягом усього часу виготовлення порохової маси у змішувачі місильні 

лопаті періодично міняють напрямок обертання. Зміна напрямку обертання ло-

патів поліпшує й прискорює перемішування маси, робить її більш однорідною. 

Компоненти піроксилінового пороху завантажують у змішувач і перемі-

шують там необхідний час із метою одержання пластичної маси, якість якої  

контролюють по тискові пресування на контрольному пресі. 
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Рис. 3.6. Вид зверху установки двохвального змішувача: 

1 – змішувач; 2 – вал горизонтальний; 3 – защильник; 4 – редуктор; 

5 – електродвигун; 6,7,8 – муфти; 9 – механізм перекидання 

Після закінчення перемішування порохову масу вивантажують із змішува-

ча й направляють на подальшу переробку. Вивантаження порохової маси про-

водять шляхом перекидання змішувача навколо осі кріплення до станини, у 

цьому разі кришка 2 залишається в горизонтальнім положенні (рис. 3.7). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 3.7. Двохвальний змішувач: 
1 – корпус; 2– кришка змішувача; 

3 – оболонка; 4 – станина; 5 – гребінець; 

6 – змішувальні лопати; 7 – шарнір; 

8 – противага кришки; 9 – механізм 

перекидання 

У разі використання перових змішувачів, що не здійснюють тиску на поро-

хову масу за її змішуванням, процес пластифікації піроксиліну не закінчується на 

цій технологічній фазі й триває під час пресування, що здійснюється в цьому ви-

падку за допомогою періодично діючих гідравлічних пресів (рис. 3.8) або безпе-

рервно діючих шнек-пресів Ш-2В (рис. 3.9) у дві стадії: 

1) «фільтрація» порохової маси на гідравлічному пресі через решітки або її пода-

чею живильним шнеком 1 двохшнекового апарату; 

2) остаточне формування виробів через формуючі втулки, закріплені в матрич-

ній обоймі (3), за допомогою формувального шнека (2) двохшнекового апарату  

Ш-2В (рис. 3.10) або випресовуванням із другої виливниці гідравлічного преса, 
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куди завантажуються шнури, отримані у першої виливниці. 

У процесі формування відбувається ущільнення порохових елементів, додання їм 

необхідної форми та розмірів, а також часткова орієнтація макромолекул уздовж на-

прямку руху порохової маси вздовж каналу матриці. 

  Внаслідок орієнтації макромолекул виникає анізотропія властивостей порохів. 

Пресування здійснюється на гідравлічних пресах (рис. 3.8), що мають двопозиційну 

обертову виливницю (5), головний гідравлічний циліндр (6) та циліндр зворотного 

ходу (7) із поршнями, які установлені на двох масивних колонах (3). 

                                                                                          
           Рис. 3.8. Гідравлічний прес: 

1 – верхня траверза; 2 – нижня траверза; 3 – колони 

(ліва й права); 4 – головний плунжер, що пресує;        

5 – виливниця; 6 – головний циліндр; 7 – циліндр 

зворотного ходу; 8 – циліндр підпресування; 9 – ци-

ліндр виштовхувача; А, Б – подача води відповідно у    

          головний і циліндр зворотного ходу 

 

 
 

 

                                                                                  

           Пресування здійснюють таким чином. У виливницю вставляють обойму з 

матрицями і дисками, що направляють і фільтрують порохову масу. Поверх 

дисків встановлюють дві сталеві сітки для затримки сторонніх включень. Потім 

у виливницю завантажують 30 кг порохової маси в п'ять прийомів із підпресов-

ками за тиском близько 1,0 МПа. Підпресовки необхідні для видалення повітря 

з порохової маси, що за стискуванням розігрівається і може ініціювати її запа-

лення. Після завантаження порохової маси у виливницю вставляють пороховий 

«корж», що залишився від попереднього пресування, і мідне розрізне обтюрувальне 

кільце. Підготовлену виливницю повертають навколо колони на 180°, установлюють 

співвісне із поршнем головної циліндричної системи й фіксують за допомогою засув-

ки. Включають головний гідравлічний циліндр, і починають пресування порохових 

шнурів (порохових ниток). Порохові шнури на виході з преса скручують у бухти або 

подають на барабани. Шнури, що мають товсте склепіння (трубчасті порохи), нако-

люють на рами. Порохові нитки для гвинтівкових порохів і гарматних порохів, що 

мають тонке склепіння, розрізають на відрізки довжиною близько 3 м і розвішують на 

дерев'яних стрижнях.  

Під час пресування порохових шнурів можливі наступні види браку: 

 шнури з неправильними (зміщеними) каналами (утворюються в тому випадку, 

якщо голки в матриці погнуті або встановлені неправильно); 

 розширені канали (винікають за високої швидкості пресування); 

 вузькі канали (з’являються у разі повільного пресування «жирної» маси, що міс-

тить надлишок розчинника); 

 шнури із шорсткуватою поверхнею (утворюються за високої швидкості пресу-

вання); 
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 шнури з поганою пластифікацією на зовнішній поверхні й у зламі мають білі 

пухкі включення не пластифікованого піроксиліну. Цей вид браку частіше виникає у 

разі погано зневоднюваного піроксиліну, за недостачею розчинника, у разі неправиль-

ного вибору співвідношення між спиртом і етером, за підвищеною температурою або 

недостатньому часі змішування. 

Живильний і формувальний гвинти шнек-преса Ш-2В розташовані пер-

пендикулярно один до одного (рис. 3.9). Шнек-прес Ш-2В являє собою здвоєний 

або двокаскадний шнек-прес, що має однозаходні циліндричні гвинти, тому, що 

тиск пресування в матричній решітйі невеликий і він не перевищує   67 МПа 

внаслідок низької в'язкості піроксилінової порохової маси в порівнянні з поро-

ховою масою баліститного типу. 

Тому навантаження на гвинт значно менше і зношування рифів у втулці  

(27) (рис. 3.11) також незначнє. Хоча проміжок між гвинтом і корпусом регу-

лювати важко, така конструкція працює стійко. Оскільки в'язкість порохової 

маси мала, потрібен гвинт більшої довжини, ніж для шнек-пресів у вироб-

ництві порохів баліститного типу, (витків, що пресують три замість одного,  

(всього вісім витків).  

 

 

Рис. 3.9. Вид шнек-преса Ш-2В з верха: 

1, 2 – проміжні вали; 3 – шлицьова муфта; 

4 – вал трибу; 5 – вал редуктора 

 

Два шнек-преса потрібні тому, що під час пресування на одному з них від-

сутня достатня подача порохової маси гвинтом. Тому додали ще один шнек-

прес (живильний (рис. 3.10), з більшою частотою обертів гвинта. За рахунок 

цього порохова маса досить ущільнюється, що забезпечує добре живлення    

формувального шнек-преса (рис. 3.11).    
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Рис. 3.10. Живильний шнек преса Ш-2В: 

6 – втулка бронзова; 7 – живильний черв'як; 8, 9 – гвинт; 10 – шлицьова муфта; 

11 – вікно; 12 – стакан; 13 – вальниця упорна; 14 – триб конічний; 15 – вальниця 

радіальна; 16 – вал редуктора; 17 – гайка; 18 – гвінт; 19 – корпус кутового редуктора 

У пресі Ш-2В відношення довжини до діаметра гвинта l/d = 34, у той час 

як у пресах для пресування баліститних порохів l/d = 2, а для пластмас              

l/d = 2025. 

 
 

Рис. 3.11. Формувальний шнек преса Ш-2В: 

20 – плита преса; 21 – хомут кріплення; 22 – гратка формуюча; 23 – матричне 

(зрізне) кільце; 24 – горщик; 25 – черв'як формувального пресу; 26 – оболонка; 

27 – втулка бронзова; 28 – корпус формувального преса; 29 – головна вальниця 

упорна; 30, 33 – вальниця ковзання; 31 – вальниця упорна; 32 – покришка 

вальниці; 34 – покришка корпусу редуктора; 35 – триб циліндричний; 

36 – канал у черв'яку; 37 – корпус редуктору 

Отже, порохова маса подається в живильний шнек-прес (1) по стрілці А 

(рис. 3.12), де продовжує пластифікуватися, ущільнюється й пересувається до 

формуючого преса (2), де остаточно ущільнюється й пресується через формую- 

чу гратку (3) (рис. 3.13), що оснащена матрицями (рис. 3.14). 
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Рис. 3.12. Схема преса Ш-2В: 

1 – живильний шнек-прес; 

 2 – формуючий прес; 3 – матрична  

решітка; 4 – клиновий затвор;  

5 – оболонка; 6 – ведучий вал; 

7 – зубчаста передача; 8 – муфти; 

9 – конічний редуктор;  

А – завантаження маси; Б – вихід    

                     шнурів 

 

Рис. 3.13. Схема пресування порохових мас 

шнек-пресом Ш-2В: 

   1 – живильний прес; 2 – формуючи прес; 

             3 – матрична обойма з формуючими 

      втулками; 4 – відстань між голівкою  

  гвинта формуючого преса й матричною            

          обоймою (товщина «бабки») 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3.14. Матриці для семиканальних 

і трубчастих порохів: 

а, б – матриці для семиканальної форми пороху, 

в – матриця для трубчастої форми пороху, 

1 – втулка; 2 – голкотримач із голками 

 

Матриця являє собою металеву втулку (1) з конічно-циліндричним  отво-

ром. У верхню частину втулки в спеціальне гніздо вставляється голкотримач 

(2) з однієї, трьома, сьома або чотирнадцятьма голками залежно від марки по-

роху. Розмір втулок і голок вибирають із урахуванням усадки пороху. Усадкою 

пороху називають зменшення розмірів порохового елемента в процесі видален-

ня з нього летучого розчинника. Величина усадки залежить від складу порохо-

вої маси, форми й розмірів порохових елементів, режимів виготовлення поро-
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ху, ступеня пластифікації, тиску пресування, режимів пров'ялювання й вимоч-

ки. Середня величина усадки зернуватих і трубчастих порохів становить за 

діаметром близько 30 %, за довжиною близько 10 %. 

Матриці вставляють в обойму, що являє собою масивний диск із отвора-

ми (гніздами). Число матриць, що  вставляються в  гнізда  обойми, залежить  

від марки пороху. Наприклад, в обоймі для пресування пороху марки ВТ роз- 

міщують 250 шт. матриць, марки 4/1 – 150 шт; марки 7/7 – 14 шт; марки 9/7 –    

8 шт; марок 12/7, 16/7, 22/1Тр по 6 штук. 

Втулка матриці має вхідну конічну частину й формуючу циліндричну ча-

стину. Співвідношення між довжинами циліндричної й конічної частини, а 

також величину кута нахилу утворюючого конуса роблять більшими через 

вплив на величину тиску пресування й на якість пороху. Тому під час вибору 

співвідношення між конструктивними параметрами матриці виходять із необ-

хідності забезпечення ламінарної течії порохової маси й постійної швидкості.  

        Так, для пресування багатоканальних порохів використовують матриці, у 

яких довжина циліндричної частини дорівнює 5–7 внутрішнім діаметрам (d). 

Довжина конусної частини становить (2–3)d, у разі кута нахилу утворюючої 

32–34°. Матриці для формування одноканальних порохів мають конусну части-

ну, рівну (5-10)d у разі кута нахилу утворюючого конуса до 10°. 

Для забезпечення ламінарного витікання порохової маси з матриці швид-

кість виходу шнурів під час пресування витримують 10–35 м/хв. залежно від 

марки пороху. 

Формування порохової маси в матриці в шнур з каналами відбувається   

такий спосіб. Порохова маса під тиском надходить у гніздо, в яке вставлений 

голкотримач. Гніздо має циліндричну форму, що поступово переходить у ко-

нічну форму втулки. В конічній частині порохова маса ущільнюється й починає 

входити в циліндричну частину, в якій розташовані голки голкотримача. Поро-

хова маса щільно обмиває голки й виходить із матриці у вигляді порохового 

шнура з каналами по числу голок у голкотримачі. 

Шнури з периферійних шарів маси рухаються швидше, ніж із центральних, 

охолоджуваних через термостатуємий гвинт, які мають, тому більшу в'язкість. 

Корпус не охолоджується. Зі збільшенням товщини «бабки» швидкість пресує-

мих порохових шнурів усереднюється, що сприятливо позначається на роботі 

різальних верстатів. Однак у разі зайвій товщині «бабки» зростає питомий тиск 

на реборді гвинта, через що збільшується проворіт маси із гвинтом і знижується 

продуктивність преса. Найбільш оптимальна величина товщини «бабки» стано-

вить 5–10 мм. 

Під час формування дрібних марок ПП можливе одержання напівфабрика-

ту на КСП із наступним формуванням готових виробів по черзі з обох вилив-

ниць гідравлічного преса. 

Наявність не промішування у "мертвих" зонах у лопатевому змішувачі пері-

одичної дії Вернер – Пфляйдерер, недостатня інтенсивність і тривалість зсувного 

деформування, надаваних на одержувану в ньому порохову масу, також обумов-

люють необхідність двостадійного пресування в періодичнодіючому гідравліч-

ному пресі або в шнек-пресі Ш–2В. У разі використання КСП у його змішуваль-
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ному відділенні, що складається із двох пар циліндрів з бовтницями, які змішу-

ють порохову масу постійно, вона зазнає ущільнення й піддається інтенсивним 

зсувним деформаціям, остаточне формування в цьому випадку здійснюється    

одногвинтовим шнек-пресом (5 на рис. 3.15). 

 Швидкості обертання лопатів верхнього каскаду становлять 15–28 і 8–14, 

а нижнього – 12–23 і 6–12 об/хв. У всіх зонах апарата маса, що змішується й фо-

рмується перебуває під тиском, що сприяє її пластифікації. В апарату відсутні 

«мертві» зони. Корпус змішувального відділення, шнек– преса, лопаті й гвинт 

охолоджуються. 

Просочена спиртом нітроцелюлоза надходить на фазу пластифікації в пе-

ріодично або безперервно діючі апарати, де змішується з розчином ДФА в діе-

тиловому етері, а також з іншими компонентами порохової маси. 

         Змішувальне відділення КСП являє собою камеру, що складається із чоти-

рьох циліндрів, розташованих горизонтально, попарно друг над другим. Верхня 

пара циліндрів утворює верхній каскад змішувача, нижня – нижній. 

 Для забезпечення рівномірного живлення нижнього каскаду об'єм робочої 

частини верхнього виконаний в 1,5 рази більше, ніж нижнього. Подача збезвод-

неного піроксиліну здійснюється в завантажувальну горловину верхнього каска-

ду, сюди ж через патрубок подається розчин ДФА в етері. Усередині циліндрів 

розташовані лопаті. Для кращого захоплення маси й подачі її з верхнього каска-

ду змішувача в нижній і далі в розташований нижче формуючий одногвинтовий 

шнек – прес лопаті обох каскадів обертаються назустріч один одному. 

 
 

Рис. 3.15. Схема апарата КСП: 

                         1 – верхній каскад змішувача; 2 – лопатева бовтниця верхнього  

                               каскаду; 3 – нижній каскад змішувача; 4 – лопатева бовтниця 

                               нижнього каскаду; 5 – одногвинтовий формуючий шнек-прес 

 

 Формування порохових мас, отриманих з використанням легколеткого 

спиртоетерного пластифікатору, який потім видаляється з порохових елементів, 

здійснюється за кімнатною температурою, а для композицій із невидаляємим 

труднолетким нітрогліцерином – за підвищених температур (до 80 
о
С). 

Одне або багатоканальні зерна або трубки, отримані пресуванням порохо-

вої маси через багато матричну філь'єру, далі ріжуть спеціальними верстатами 

на елементи заданої довжини. 

Можливе також виготовлення готових порохових елементів у вигляді   
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пластини товщиною 0,15–0,20 мм вальцюванням отриманої в змішувачах поро-

хової маси на вертикальних вальцях з наступним різанням і видаленням роз-

чинників. 

У процесі формування й різання враховують зміну геометричних розмірів 

готових виробів (усадку) після видалення з них розчинника – зменшення діаме-

тра на 18–36 % і довжини на 6–10 %. 

Під час пресування піроксилінових порохових мас можлива поява специ-

фічних видів браку: 

–вузькі або заплилі канали з'являються у разі повільного пресування занадто 

пластичної маси. Не отрелаксовані нормальні напруги, що виникають під час де-

формування, прагнуть збільшити зовнішній діаметр виробів і зменшити діаметр 

каналів. Для усунення такого браку необхідно видалити надлишок розчинника й 

для швидкого випару розчинника з поверхні збільшити швидкість пресування; 

– розширені канали утворюються внаслідок швидкого пресування й нали-

пання найтоншого шару піроксиліну на голки, внаслідок чого ковзання по них 

порохової маси утрудняється (підвищується макрошорсткість і деформаційна 

складова зовнішнього тертя маси по поверхні голок). Для усунення цього виду 

браку необхідно знизити швидкість пресування, а формуючі втулки з голками, 

через які виходять браковані шнури, заглушити до кінця процесу, а після його 

закінчення й розбирання прес-інструмента ці втулки з голками    замінити. 

Однієї з найбільш відповідальних і самих тривалих операцій виробництва є 

видалення розчинників з готових порохових елементів. Це складний фізико-

хімічний процес дифузії етеру, спирту й води як усередині елементів (внутріш-

ня дифузія), так і в навколишньому середовищі (зовнішня дифузія). 

Якісні вироби з необхідними фізико–механічними й балістичними характе-

ристиками утворюються тільки в тому випадку, коли під час видалення розчин-

ників встигають відтворюватися міжмолекулярні зв'язки полімеру. Для цього у 

всіх процесах видалення розчинників навмисно гальмують зовнішню дифузію 

варіюванням температури й різниці концентрацій розчинника, що видаляється, у 

порохових елементах і в навколишнім середовищі. 

Після пров'ялювання за температури 28–30 °С з допомогою повітря з  від-

носною вологістю 70–85% вміст розчинників знижується до 7–15 %, після вимо-

чування спиртовим и водяними розчинами (не більше 12 % об'ємної концентра-

ції), а потім водою (за підвищеної температури від 18 до 50 °С) вміст летучих ре-

човин, що не видаляються, (тому що вони не віддаляються шостигодинним су-

шінням за 90–95 °С) становить 0,5–3,7%. 

Тривалість процесів видалення розчинників визначається головним чином 

товщиною палаючого зведення порохових елементів. 

Під час видалення розчинників з кольорових і безполум'яних порохів щоб 

уникнути втрат водорозчинних компонентів вимочування не застосовують. 

У процесі вимочування пористих порохів необхідно, крім спирту, здійсню-

вати видалення з порохових елементів також калієвої селітри для створення по-

ристої структури, це обумовлює необхідність проведення процесу вимочування 

таких порохів з більшою тривалістю й за більш високої температурі. 

Сушіння здійснюють нагрітим до 60–85 °С повітрям, зволоження й охо-
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лодження – повітрям з температурою 20–30 °С и відносною вологістю не   менше 

80 %. 

Процеси видалення розчинників можуть здійснюватися в апаратах як періо-

дичної (пров'ялочні шафи, басейни для вимочування, столові сушарки), так і 

безперервної дії (шахтні апарати для пров'ялювання й сушіння, горизонтальний 

трифазний апарат Г–3Ф). 

Під час періодичного ведення процесу після пров'ялювання здійснюють 

відділення кондиційних порохових елементів від порохових елементів непра-

вильної форми (петель, гачків), «немірних» (подовжених або вкорочених) і по-

рохового пилу за допомогою нахилів або циліндричних розимочних апаратів. У 

випадку безперервної технології аналогічна операція проводиться на стадії меха-

нізованій мішки порохових зерен. 

Дрібні марки порохів ВТ, ВУ, 4/1 у полірувальних апаратах обробляють ка-

мфорою (так звана флегматизація) і графітом (так зване графітування), відповід-

но 1,0–1,8 і 0,1–0,4 % від маси пороху. 

Для усереднення отриманих порохових елементів по фізико-хімічних і ба-

лістичних показниках змішують їх в апаратах періодичної або безперервної дії. 

За допомогою капсулюючих пристроїв і адсорберів з активованим вугіллям 

уловлюють пари летучих розчинників із всіх фаз технологічного процесу, потім 

після їх десорбції нагрітою парою й конденсації у вигляді потрійної суміші спир-

ту, етеру й води проводиться ректифікація суміші. Сукупність цих операцій на-

зивають рекуперацією розчинників. 

На рис. 3.16 представлена технологічна схема стадій змішування, форму-

вання й різання під час виготовлення зернистих піроксилінових порохів з вико-

ристанням змішувача НМ–2, двогвинтового шнек-преса Ш–2В и різального аг-

регату. 

 
Рис. 3.16. Технологічна схема стадій змішування, формування й різання 

за безперервним виготовленням зернистих піроксилінових порохів з 

використанням апаратів НМ–2 і Ш–2В: 

1 – шнек-дозатор; 2 – напірний бак розчину ДФА з етером; 3 – фільтр; 

4 – насос-дозатор; 5 – контрольний ліхтар; 6 – НМ–2; 7 – Ш–2В; 

8 – похилий транспортер; 9 – верхній різальний верстат; 10 – нижній 

різальний верстат; 11 – прийомний бункер; 12 – транспортер у Г–3Ф 

(скіповий підйомник) 
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Під час виготовлення трубчастих порохів у схемі змінюється тільки апарат 

для різання. Зневоднений сумішевий піроксилін, що містить 28–29 мас. % етано-

лу й 3–4 мас. % води, за допомогою підйомника подається до протирального апа-

рату, потім шнек-дозатором (1) – у першу секцію трьохсекційного безперервно 

діючого змішувача НМ–2 (6). Сюди ж за допомогою насоса-дозатора (4) через 

контрольний ліхтар (5) з видаткового бака (2) через фільтр (3) подається розчин 

ДФА в етері. У першу секцію НМ–2 можна вводити також до 15 мас. % зворот-

но-технологічних відходів. 

Змішана порохова маса із НМ–2 по герметичній тічці надходить у двох- 

шнековий прес (7). Відформовані в ньому порохові шнури похилим транспорте-

ром (8) подаються в різальний агрегат, що складається з верхнього (9) і нижнього 

(10) різальних верстатів. 

Різання порохових шнурів здійснюється на різальних верстатах (рис. 3.17) за до-

помогою спеціальних ножів. Швидкість подачі шнурів і частота переміщення ножів 

регулюються залежно від необхідної довжини порохових елементів. 

 

 
Рис. 3.17. Різальний верстат 

  Під час різання можливі наступні види браку порохових елементів: задирки або 

зерна з гострими виступаючими краями, короткі або довгі зерна, зерна із тріщинами й 

косими зрізами, зерна із заплилими каналами. 

Порохові зерна із прийомного бункера II транспортером (12) направляють-

ся далі в апарат Г–3Ф на видалення розчинників. 

Суміш повітря й пару спирту й етеру капсюлюючими пристроями, помі-

щеними поблизу від транспортера (8) і верстатів (9 і 10), через гравійний вог-

непреградитель направляється на рекупераційну установку. 

Змішування й формування може здійснюватися в одному апараті КСП. На 

рис. 3.18 представлена технологічна схема безперервного виробництва ПП із ви-

користанням цього апарата. 

Піроксилино- водну суспензію (ПВС) з масовою часткою 3 % по естакаді з 

нітроцелюлозного виробництва направляють через уловлювач піску і електро-

магнітний сепаратор (1) в ажитатор (2). В ажитаторе ПВС відстоюється й        

осаджується до масової частки 7–8 %, підігрівається гострою парою  до 40–45 °С 

и масонасосом (3) і насосом-дозатором (6) подається на водо-віджим і зневодню-

вання у фільтруючу горизонтальну автоматичну центрифугу ФГА (5). 

Нагрівання НЦ запобігає фізико-хімічній взаємодії полімеру з етанолом, 
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що могло б утруднити процес його зневоднювання. Фільтрат (віджата вода)   

після стадії водовіджиму надходить у бак оборотної води (4), куди подаються 

також сифонні води з ажитатору (2). 

Зневоднювання здійснюють спиртом - ректифікатом (СР) з об'ємною  част-

кою не менш 95 % за температури 15–30 °С, для чого етанол з видаткового бака 

(12) за допомогою дозуючого агрегату (11) через ротаметр подають у ФГА. 

Відпрацьований спирт (ВС) після ФГА самопливом надходить у ємність 

(16). Збезводнений піроксилін вивантажується в бункер (7), де розпушується 

шнек-гвинтом і подається в шнек-протирання (8), з нього – у шнек-дозатор (9) і 

далі в КСП (10).  

Одночасно з піроксиліном в апарат КСП дозувальним агрегатом (13) з ви-

даткового бака (14) через ротаметр дозується етер з розчиненим у ньому дифені-

ламіном (РДЕ). 

 
Рис.  3.18. Технологічна схема стадій змішування, формування й різання за 

безперервним виготовленням ПП із використанням апарату КСП: 

ПВС – піроксилино-водна суспензія; СФ – сифонні води; ОС – відпрацьований спирт; 

РДЕ – розчин ДФА в етері; СР – спирт-ректифікат; 1 – електромагнітний сепаратор; 

2 – ажитатор; 3 – масонасос; 4 –бак оборотної води; 5 – ФГА; 6 – насос-дозатор ПВС; 

7 – бункер; 8 – шнек  протирання; 9 – шнек-дозатор; 10 – КСП; 11 – дозуючий агрегат 

етанолу; 12 – видатковий бак етанолу; 13 – дозуючий агрегат розчину ДФА в етері; 

14 – видатковий бак розчину ДФА в етері; 15 – різальний агрегат; 16 – ємність для 

відпрацьованого спирту 

З апарата КСП пластична порохова маса через формуючі втулки випресо-

вується у вигляді порохових шнурів, які стрічковим транспортером подаються в 

різальний агрегат (15). 

Отримані порохові елементи надходять на фазу видалення розчинників у 

горизонтальний трифазний апарат Г–3Ф (рис. 3.19) і далі на завершальні опера-

ції. Г–3Ф являє собою апарат шахтного типу, ящики якого з порохом послідов-

но проходять тринадцять зон: 

I – III – пров'ялювання; IV – VIII – вимочування ; IX – XII – сушіння;  
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ХIII – охолодження й зволоження. Першою зоною є розташований окремо від  

Г–3Ф апарат попереднього пров'ялювання (2 на рис.2.19) для зернуватих порохів, 

а для трубчастих – пров'ялочні шафи або апарат касетного пров'ялювання. 

В I – III зонах щоб уникнути втрат розчинника в навколишнє середовище 

створюють невелике розрідження за рахунок оптимізації подачі й видалення  

агента пров'ялювання (повітря з температурою 26–30 °С и відносною вологістю 

70–85 %). 

Під час пров'ялювання з порохових елементів переважно віддаляється етер, 

спочатку з більшою швидкістю, обумовленою параметрами зовнішньої дифузії 

(що залежать від швидкості, напрямку руху й відносної вологості агента про-

в'ялювання), потім з меншою швидкістю, тому що на цьому етапі визначальни-

ми стають процеси внутрішньої дифузії розчинника до поверхні порохового 

елемента. 

У разі надмірної швидкості пров'ялювання за неоптимальним співвідношен-

ням параметрів внутрішньої й зовнішньої дифузії створюються передумови утво-

рення на поверхні порохових зерен «скоринки», важко проникної для розчинни-

ка, що залишається в глибинних шарах, циліндричні зерна в цьому випадку здо-

бувають форму барильця з увігнутими торцями. 

Якщо після пров'ялювання вміст розчинника в порохових елементах пере-

вищує 15 мас. %, то під час наступного їх вимочування відбувається видалення 

ДФА й можливе порушення сплошності порохових елементів (не встигають від-

творюватися зруйновані пластифікацією усередині міжмолекулярні зв'язки в НЦ). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 3.19. Схема горизонтального трифазного апарата Г-3Ф для 

безперервного видалення розчинників із ПП: 

1 – скіповий підйомник (міжфазний транспорт від різального 

агрегату до Г–3Ф); 2 – апарат попереднього пров'ялювання; 

3 – Г–3Ф; 4 – напірні баки секцій вимочування; 5 – напірний 

бак води з теплообмінником; 6 – теплообмінники; 7 – прийомний 

бак спирту (4 – 9 об. %); 8 – прийомний бункер; 

9 – розвантажувальний транспортер 

Вимочування в IV – VIII секціях здійснюють за принципом перехресного 

протитоку. В IV секції порох, що містить  7–15 мас. % розчинників, зрошується 
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спиртовими (з концентрацією 4–9 об. % ) водами за температурою 26–30 °С, у 

міру просуванняд о VIII секції підвищують температуру й знижують концентра-

цію спирту у воді, що зрошує, у напірний бак VIII-й секції подають воду, нагріту 

до 50–55 °С. 

Рідина, що зрошує, пройшовши через товщу порохових елементів, які пере-

бувають у ящиках Г–3Ф, і здійснивши екстракцію спирту з них, збирається в 

прийомної ємності, звідки масонасосом вертається в напірний бак тієї ж секції. 

Напірні баки IV–VIII секцій розташовані у вигляді каскаду, і вміст поперед-

нього бака по переливних трубах переливається в бак сусідньої секції, розташо-

ваний нижче (з VIII в VII, далі в VI і так далі). З бака IV секції спиртові води на-

правляють на ректифікацію. 

Сушіння здійснюється подачею в IX–XII секції повітря (агента сушіння), на-

грітого до 56–85 °С, причому для виключення втрат тепла в навколишнє середо-

вище подачу й відсмоктування агента сушіння здійснюють так, щоб в апараті 

створювався невеликий підпір. 

З фізико-хімічної точки зору сушіння ПП аналогічне процесам видалення 

вологи з будь-яких капілярно-пористих тіл. Процес відбувається в XIII секції    

Г–3Ф подачею в неї повітря з відносною вологістю 80–85 % і температурою 20–

30 °С. Технологічний режим роботи апарата Г–3Ф наведено у таблиці 3.1. 
                                                                                                      Таблиця 3.1 

Технологічний режим роботи апарата Г-3Ф 

Операція Порохове 

зерно 

Порохова 

трубка 

Пров'ялювання 

Температура повітря, 
о
С 26–30 26–30 

Відносна вологість повітря, % 70–85 70–85 

Час попереднього пров'ялювання, год 2,5–8,0 2,5–8,0 

Перепад тиску на відсмоктуванні на рекупераційної 

установці, Па 

98–284 284–588 

Вміст видаляємих летких речовин 

після 1 секції, %,не більше 

після 2 та 3 секції,%, не більше 

 

25–27 

15 

 

25 

15 

Вимочування 

Температура води в секціях, 
о
С   

IV 20–28 20–28 

V 30–32 30–32 

VI, VII 30–40 30–40 

VIII не більше 55 не більше 55 

Вміст невидаляємих летких речовин, %, не меньше 1,2–3,3 1,2–3,3 

Сушіння 

Температура повітря в секціях, 
о
С   

IX, X  65–85 65–85 

XI, XII 60–75 60–75 

Охолодження та зволоження (XIII секція)   

Вміст невидаляємих летких речовин, % 1,0–1,8 0,7–1,4 

Температура повітря, 
о
С 20–30 20–30 

Відносна вологість повітря, %, не меньше 80 80 

Швидкість цепного конвеєра, м/год 0,35–0,45 0,30–0,40 
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У першому періоді постійної швидкості сушіння процес видалення вологи 

здійснюється з постійною швидкістю, що не залежить від вологовмісту, й за пос-

тійної температурі (так званій температурі мокрого термометра або температурі 

паркої рідини). 

Парціальний тиск пари води над порохом у цьому випадку дорівнює тиску 

пари води над вільною рідиною. Процес визначається тільки параметрами зов-

нішньої дифузії. 

Другий період падаючої швидкості сушіння лімітується параметрами внутрі-

шньої дифузії, швидкістю підведення вологи із глибини до поверхні й наступ- 

ного її випару. Температура матеріалу поступово зростає аж до температури   

агента сушіння, що свідчить про закінчення процесу. 

У другому періоді сушіння порохових елементів, які мають товсте зведення 

можливо додаткове зниження швидкості процесу за рахунок так званої термо-

дифузії – напрямку руху вологи по напрямку градієнта температур. Якщо темпе-

ратура поверхневих шарів матеріалу, що висушується, більше, ніж внутрішніх, 

то градієнт вологи за рахунок термодифузії буде спрямований від поверхні 

вглиб і сушіння матеріалу утрудниться. 

Практичне значення термодифузія має тільки для виробів, які мають товсте 

зведення наприклад для порохових таблеток з баліститних порохів. 

Під час зволоження попередньо висушених порохових елементів вони охо-

лоджуються й знижується їх електризування, що підвищує безпеку цієї найне-

безпечнішої фази виробництва ПП. 

Особливістю сушіння й зволоження ПП є так званий гістерезис вологості – 

кількість вологи, сорбованої висушеним попередньо матеріалом, менше, ніж йо-

го вихід на вологість (досушіння) за тій же відносній вологості повітря. Це обу-

мовлено тим, що у ході висушування матеріалу утворюються усередині -і між-

молекулярні водневі зв'язки в НЦ і в наступному зволоженні матеріалу беруть 

участь тільки поверхневі шари порохових елементів, завдяки чому зростає про-

гресивність їх горіння. 

 

3.2. Виробництво баліститних порохів 

Баліститні порохи (БП) – енергонасичені полімерні композити на основі 

НЦ (колоксиліну «Н» з вмістом нітрогену 11,8–12,3 % або його суміші з пі-

роксиліном №1), пластифікованого НГЦ, ДЕГДН та іншими нітроестерами, 

обов'язково містить стабілізатори хімічної стійкості (централіти, ДФА й ін.) і 

технологічні домішки (вазелін, індустріальне масло тощо). Вироби з БП можуть 

мати різноманітну форму (рис. 3.20) і габарити, наприклад діаметр від декіль-

кох міліметрів до 800 мм і довжину до 6000 мм.  

  Композиції можуть містити  додаткові, більш  активні  пластифікатори, 

наприклад, дибутилфталат (ДБФ), диоктилфталат  (ДОФ), триацетин  (ТАЦ),        
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Рис. 3.20. Деякі форми поперечного перерізу порохових елементів із БП: 

1 – пластина; 2 – циліндр; 3 – овал; 4 – із зіркоподібним каналом; 

5 – багатопроменева; 6 – багатоканальна; 7 – з виступами (зиґзаґами)  

на бічній поверхн 

 

органічні  азиди, лінійні  нітраміни,  динітротолуол (ДНТ) та ін. Відношення 

сумарної  кількості  пластифікаторів (розчинників) до НЦ (Р/Н)  змінюється для 

різних композицій від 0,53 до 1,50. Залежно від призначення БП можуть місти-

ти також і інші компоненти:  

– у ракетних порохах: стабілізатори горіння (MgO, А12О3, CaCО3, TiO2 то-

що); каталізатори горіння (сажа, неорганічні й органічні сполуки свинцю, міді, 

олова, нікелю, заліза й інших); енергетичні домішки (порошки алюмінію або 

його сплавів із магнієм, циклотриметилентринітрамін (гексоген),  циклотетра-

метилентетранітрамін (октоген) і ін.); вогнегасні домішки (KNО3, K2SО4, 

K3[Co(NO2)6] – гексанітрокобальтат (ІІІ) калію); 

– в артилерійських порохах: органічні й неорганічні домішки, що зменшу-

ють разпально-ерозійний вплив порохових газів на стволи гармат (нітрогуані-

дин, ТiО2, тальк та ін.); домішки, що знижують полум'яність пострілу оксамід 

(амід щавлевої кислоти) C2O2(NH2)2, сульфат і нітрат калію); енергетичні домі-

шки (табл. 3.2). 
                                                                                   Таблиця 3.2 

 Приклади складу баліститних порохів 

   Марки пороху 

Н М–30 БП–11 НМ–2 НБГ– 8 

Хімічний склад, % 

Колоксилін 57,0 – 9,0 54,0 45,0 

Піроксилін №1 – – 27,6 – – 

Піроколодій – 28,0 – – – 

НГЦ 28,0 22,5 29,6 27,0 12,0 

ДЕГДН – – – – 11,0 

ДНТ 11,0 – – 15,0 6,0 

Нітрогуанидин – 47,7 – – – 

Гексоген – – – – 8,0 

Алюмінієво-магнієвий сплав – – 20,0 – – 

Cs3[Co(NO2)6] – – 11,0 – – 

MgO – – – 2,0 – 

Поліметилметакрилат – – – – 12,0 

Стабілізатори хімічної стійкості.   4,0 1,5 2,8 2,0 6,0 
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Порох М–30 є артилерійський, Н и НМ–2 – ракетні тверді палива, БП–11 – 

плазмовий, для застосування в імпульсних МГД-генераторах, НБГ–8 – джерело 

низькотемпературних газоподібних продуктів горіння, використовуваних як 

робоче тіло в газогенераторах і порохових акумуляторах тиску. 

– у плазмових паливах: металеві порошки (А1, Al3Mg4 тощо) й іонізовні 

домішки (KNO3, CsNО3, K3[Co(NО2)6], Cs3[Co(NО2)6]); 

– у паливах для порохових акумуляторів тиску: інгібітори горіння (γ-

поліоксиметилен, співполімер формальдегіду з діоксоланом, поліметилметак-

рилат, політетрафтороетилен, політрифторохлоретилен, залізоамонійфосфат і 

ін.); 

– в аерозоль утворювальних пожежогасних паливах: сажа, фенолформаль-

дегідна смола, нітрат і перхлорат калію тощо. 

Виготовлення порохових мас баліститного типу здійснюють періодич-

ним, напівбезперервним і безперервним способами шляхом змішування компо-

нентів у водному середовищі, як правило, у вигляді суспензії, що має концент-

рацію 7–10 мас. %. 

Підготовка компонентів полягає в приготуванні водних суспензій НЦ, 

потужних вибухових речовин (наприклад, гексогену, октогену), металевих по-

рошків, каталізаторів, інгібіторів і стабілізаторів горіння, емульсій суміші плас-

тифікаторів, що містять крім нітроестерів також ДБФ, ДОФ, ТАЦ, ДНТ, а та-

кож стабілізатори хімічної стійкості (централіти й ДФА). 

На рис. 3.21 представлено блок-схема безперервного виробництва ба-

ліститних порохів і палив. 

Металеві порошки попередньо пасивують і гідрофобізують, а оксид  маг-

нію – гідратують і також гідрофобізують (рис. 2.37). Така обробка захищає ці 

порошки від взаємодії з водою, підвищує їх спорідненість до баліс-титної маси 

й зменшує зовнішнє тертя під час формування композицій, що містять ці напо-

внювачі. Можна застосовувати тонке додаткове диспергування суспензій ката-

лізаторів горіння для їх механічної активації з метою підвищити ефективність 

каталітичної дії й забезпечити більшу однорідність   розподілу в складі палив-

ної композиції. 

Суспензії й емульсії, за винятком колоксилино-водної суспензії (КВС), 

стабілізують поверхнево-активними речовинами. Для безперервного дозування 

порошкоподібних компонентів на стадії готування розчинів і суспензій викори-

стовують тарілчасті дозатори-контролери й дозатори безперервної дії марки 

ДН. 

          Дозування суспензій і емульсій здійснюють масонасосами з використан-

ням різних об'ємно-імпульсних дозаторів, насосами-дозаторами, гвинтовими 

насосами й іншими апаратами. Уведення до складу композицій водорозчинних 

речовин (наприклад, нітратів калію й цезію) здійснюють на стадії вальцювання. 

Підготовлені компоненти дозують в змішувачі безперервної дії й далі в змішу-

вач загальних партій, де відбуваються процеси пластифікації НЦ і гомогенізації 

композиції. 

Після одержання позитивних результатів хімічного аналізу порохової су-
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міші й балістичних показників зразків, виготовлених з маси передових замісів, 

суміш спрямовують на віджимання води. 

          Безперервне водовіджимання здійснюють у віджимних пресах              

ПО–125–1000 до вологості 6–12 мас. %. Отримане порохове кришиво транс-

портують на стадію безперервного вальцювання до вологості 1,5−3,5 мас. %, де, 

крім сушіння, здійснюють процеси остаточної пластифікації НЦ і гомогенізації 

композиції. Отримана після безперервного вальцювання порохова таблетка 

транспортується на сушіння. За періодичним процесом виготовлення під час 

вальцювання одержують порохове полотно з вологістю готового продукту (0,3–

1,0 мас. %). 
 

  

Підготування та дозування компонентів 

 
Змішування компонентів у водному середовищі 

(виготовлення порохової маси) 

 
Усереднення компонентів та формування  

загальних партій 

 
Віджим порохової маси від води, одержання  

порохового кришива 

 
Вальцювання, одержання порохової 

таблетки 

 

Сушіння порохової таблетки 

 

Гранулювання 

 

Пресування порохових виробів (надання форми та  

поперечних геометричних розмірів порохових  

трубок або шашок – заготівок) 

 

Різка 

 (формування продольних  

геометричних розмірів) 

 Визначення паспортних  

характеристик, укупорка, 

відгрузка користувачу 

 

Кінцеві операції 

 

 

Охолодження 

шашок 

 Дефекто-

скопування 

шашок 

 Механічна 

обробка 

 Панцеру-

вання  

виробів 
 

 

Рис. 3.21. Блок-схема безперервного виготовлення баліститних порохів 
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Для укрупнення, ущільнення напівфабрикату, з метою зменшити його вибухо-

небезпечність, висушена порохова таблетка перед подачею у формувальний 

прес піддають гранулюванню в таблетувальних пресах як закритого (ПСГ–3), 

так і відкритого (ПКТ, рис. 3.42) типу. 

Безперервне формування здійснюється одно гвинтовими шнек-пресами 

ШС–34 (рис. 3.22), ПСГ (рис. 3.24), ПВГ з дифузорно-конфузорним прес-

інструментом у разі одержання шашок-заготівок або з прес-інструментом, що 

має матричну обойму з розташованими в ній формувальними втулками у ви-

падку одержання артилерійських порохових трубок. 

 

 
                             Технологічна кабіна                                 Машинне відділення 

Рис. 3.22. Принципова схема шнек-преса ШС–34: 

                     1 – електродвигун; 2 – з'єднувальна муфта; 3 – редуктор;  4 – вальниці  

                    ведучого вала; 5 – стіна; 6 – сальник; 7 – зубчаста передача; 8 – радіальні                

                     вальниці; 9 – опорні вальниці; 10 – корпус; 11 – втулка; 12 – оболонка;  

                   13 – шнек-гвинт; 14 – формувальна решітка; 15 – ніж; 16 – клиновий затвір; 

                   17 – станина; А – безперервна подача таблетки; Б – вихід відпресованого  

                       пороху; В, Г і Д, Е – вхід і вихід гарячої води (відповідно в оболонку  

                                                                      й шнек-гвинт) 

 

На перший погляд здається, що конічна форма гвинта (рис. 3.23, а)     не-

обхідна для збільшення об'єму забірного витка порівняно з пресувальним для 

того, щоб забезпечити нормальну роботу шнек-преса, інакше неможливо буде 

досягти високої щільності й монолітності виробу.  

Дійсно, оскільки насипна щільність таблеток, що попадають на забірний 

виток гвинта, дорівнює 0,8, а щільність готового виробу приблизно у два   рази 

вище, те коефіцієнт стиску (ε), що являє собою відношення об'ємів  забірного 

(Vзаб) і пресувального (Vпресс) витків, повинен складати 

ε = Vзаб/ Vпресс≈ 2. 

 
                               а                                                                 б 

Рис. 3.23. Варіанти конструкції конічного (а) і циліндричного (б) гвинтів 

1 – корпус; 2 – пресувальний виток; 3 – реборда; 4 – втулка;5 – бункер; 6 – забірний  

виток; 7 – гвинт; А – напрямок руху пороху 
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Гвинт у спіральному гвинтовому пресі ПСГ відрізняється від усіх інших 

своїм профілем (рис. 3.24). Для гвинтів ПСГ характерне те, що перехід через зо-

ну ущільнення відбувається по крутій спіралі. Причому зона ущільнення займає 

всього половину витка, тобто радіус його осердя збільшується круто по спіралі 

від значення радіуса для зони завантаження до значення радіуса зони пресування 

(рис. 3.24). Це пов'язано з тим, що зона ущільнення є найбільш небезпечна.  У 

цій зоні порох ще пухкий, а тиск уже великий. Тому необхідно швидше підви-

щити щільність пороху й зменшити його питому поверхню. 

 

 
Рис. 3.24. Схема гвинта ПСГ: 

                  1, 2, 3 – зони завантаження, ущільнення й пресування відповідно 

Ці заходи різко зменшують імовірність переходу можливого загоряння  у 

вибух. Крім того, головка шнек-гвинта преса ПСГ на відміну від інших гвинтів 

має форму гвинтової спіралі й максимально заповнює конфузорну частину гор-

ловини шнек-преса. Це забезпечує рівномірний зазор між спіраллю й горлови-

ною й сталу швидкість витікання пороху. 

Можлива безперервна переробка порохової маси без використання валь-

ців, у цьому випадку віджимання здійснюють у віджимних пластикувальних 

пресах ПО-300, потім напівфабрикат транспортують у пластикувальний шнек-

прес СПА, що заміняє вальці, сушарку й таблетувальний апарат, і далі – у фор-

мувальний прес ПВВ. Для інтенсифікації процесів в апаратах ПО-300 і СПА 

використовують наявні в них зони вакуумування. 

Після різання артилерійських трубок за допомогою різального автомата їх 

транспортують у майстерню з виготовлення зарядів. Шашки-заготовки, відріза-

ні за допомогою пневмо- або гідравлічного ножа, транспортують на кінцеві 

операції. 

Охолодження до кімнатної температури здійснюють методом вільної 

конвекції за допомогою повітря – витримкою шашок на стелажах або в оберто-

вих барабанах, або у ваннах із водою – поступово, зі зниженням температури, з 

наступною просушкою. 

На фазі дефектоскопії шашок-заготовок діаметром від 60 до 800 мм вияв-

ляють внутрішні дефекти (порожнини, тріщини, сторонні включення й ін.). 

Процес здійснюють за допомогою ультразвукового дефектоскопа, шашку по-

міщають у ванну з водою, яку залишають кип'ятитися без повітря. Порохова 

шашка обертається, а ультразвукові випромінювач і приймач здійснюють пос-

тупальний рух уздовж неї. У результаті виявляють розміри й місце розташу-

вання дефектів, робиться висновок про придатність заготовки або бракують її 

та відправляють на переробку у вигляді зворотно-технологічних відходів. Гото-
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ві ракетні вироби можуть мати складну форму й конфігурацію, які неможливо 

одержати без посередньо під час пресування. Тому шашки-заготовки піддають 

механічній обробці на верстатах (токарському, фрезерному, свердлильному). 

Процес здійснюється з охолодженням місця різання повітрям або водою з      

наступним підсушуванням заряду протягом 2–4 год. повітрям, нагрітим до тем-

ператури 40–60 °С. 

Далі шашки спрямовують на стадію панцерування – нанесення на їх по-

верхню негорючої маси – панцерного покриття, що захищає цю поверхню від 

горіння під час роботи ракетного двигуна. Панцерування можна здійснювати 

методом намотування бавовняної пряжі, просоченої панцерною сумішшю, на 

спеціальних верстатах із наступним її твердненням. 

        У разі виготовлення малогабаритних зарядів циліндричної форми діамет-

ром до 150 мм можна наносити «панцерну панчоху» на бічну поверхню поро-

хової шашки за допомогою шнек-преса й прес-інструмента. Для малогабарит-

них виробів складної форми розроблено інші методи панцерування – заливання 

панцерної суміші з наступним її твердненням, багатошарове  намазування й об-

клеювання негорючими матеріалами (азбестовою або склотканиною). 

Фірма «Динаміт Нобель АГ» розробила метод виготовлення виробів із ба-

ліститних порохів, що включає змішування компонентів під водою, віджимання 

від води до вмісту її 15−20 мас. %, змішування у двохшнековому екструдері, 

що обігрівається, подвійну грануляцію, сушіння й формування  канальних або 

безканальних виробів у двохшнековому екструдері. 

Виготовлення порохових мас баліститного типу. Проміжну виробни- 

чу композицію, що містить усі компоненти певної марки пороху й знаходить- 

ся у стані однорідно розподіленої у воді суспензії називають пороховою масою. 

Як правило, концентрація маси у воді становить 10–20 % (модуль 1:5 –1:10). 

Порохову масу, виготовлену з одних і тих самих партій сировини й пере-

мішану в змішувачі загальних партій (об'ємом до 120 м
3
) – називають порохо-

вою сумішшю. Її характеризують результатами хімічного аналізу (хімічний 

склад) і швидкістю горіння, одержаною, як правило, зі зразків, відібраних з різ-

них місць змішувача й усереднених перед аналізами. Термін зберігання поро-

хової суміші до її переробки становить, залежно від складу композиції, 1–6 діб. 

Під час виготовлення порохових мас баліститного типу необхідно забезпе-

чити: 

     − точне дозування всіх компонентів, що входять у порохову масу; 

     − розподіл усіх компонентів між собою. Від цього залежать як реологічні 

властивості порохових мас, так і фізико-хімічні й балістичні властивості гото-

вих виробів (міцність, термостабільність, розкид за швидкостями горіння); 

     − міцний зв'язок усіх компонентів порохової маси волокнами НЦ; 

     − найбільшу глибину взаємодії НЦ з пластифікаторами; 

     − безпеку змішування всіх компонентів. Для забезпечення безпекі перемішу-

вання компонентів здійснюють у воді (розд. 1.1). 

Вода, крім того, уможливлює перерозподіл пластифікаторів за об'ємом 

НЦ в результаті їх молекулярної сорбції полімером із водних розчинів. 

Для кожного складу пороху існують певні межі вмісту окремих компо-
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нентів і допустимі відхилення від цього вмісту. 

Дозування необхідно здійснювати з більшою точністю, ніж передбачено 

технічними умовами, для компенсації неточності аналізів хімічного складу й 

неоднорідності порохової маси. Під час дозування окремих компонентів урахо-

вують також величини їх термохімічних констант βі (зміна теплоти горіння по-

роху Qг у разі введення до його складу 1 мас. % даного компонента). На-

приклад, величина βнц для нітроцелюлози дорівнює: 

βнц = (5,44N–28,04),кДж/кг. 

          Зміна вмісту нітрогену (N) в НЦ у межах допусків технічних умов (11,8–

12,3 %) призводить за незмінного хімічного складу пороху до зміни Qг, що пе-

ревищує допустимі межі за цим параметром. Для компенсаціїцих змін передба-

чено варіювання вмістом (у межах допусків технічних умов за  кожним компо-

нентом) усіх компонентів композиції, відмінних як величинами βі, так і вартіс-

тю, щоб забезпечити задоволення вимог щодо Qг за мінімальною вартостю всієї 

композиції. Процес здійснюють автоматично за допомогою ЕОМ. Емульсії й 

суспензії для наступних партій пороху виготовляють з використанням оборот-

ної води, що циркулює на пороховому виробництві (рис. 3.25). Процес здійс-

нюють автоматично за допомогою ЕОМ. Із метою зменшити втрати водороз-

чинних компонентів виготовляють емульсії й суспензії для наступних партій 

пороху з використанням оборотної води, що циркулює на пороховому вироб-

ництві. 

 

              

                      Рис. 3.25. Схема оборотного водопостачання: 

1 − змішувач загальних партій; 2 − віджимний прес; 3, 6 − ажитатори; 4 − масонасоси; 

5,7 − фільтри; 8 − бак оборотної води для порохового виробництва; 9 − ажитатор для 

обробки води піногасником; 10 − дозатор піногасника; 11 – фільтр-згущувач; 

12 − ажитатор готування КВС; 13 − гвинтовий насос; 14 − бак оборотної води для 

нітроцелюлозного виробництва; А – витрата очищеної від механічних домішок 

оборотної води для готування емульсій і суспензій; Б – дозована подача приготовленої 

КВС на порохове виробництво; В − подача КВС із нітроцелюлозного виробництва на 

порохове; Г − повернення оборотної води з порохового виробництва на нітроцелюлозне 
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Колоксилино-водну суспензію 8–10 % концентрації, приготовлену на 

оборотній воді, після визначення точної концентрації гвинтовим насосом під 

тиском подають дозовано у «варильний» апарат (процес Б). 

КВС із нітроцелюлозного виробництва згущають за допомогою  фільтра-

згущувача. Воду, що не містить домішок, збирають у баку, і масонасосом по-

вертають на нітроцелюлозне виробництво (процес Г). Згущену НЦ в ажитаторі 

розводять оборотною водою порохового виробництва, попередньо очищеною 

від порохової маси у фільтрах 5, 7 і обробленою в ажитаторі піногасником. 

Під час підготовки НЦ враховують зміну гідродинамічних характеристик 

КВС внаслідок варіювання концентрації суспензії й довжини волокна полімеру. 

В'язкість КВС різко зростає в разі перевищення критичної концентрації НЦ в 

цій суспензії Скр, причому величина Скр тим менша, чим більша довжина волок-

на полімеру. Довжина волокна НЦ, крім того, впливає на реологічні властивості 

порохових мас і фізико-хімічні характеристики готових виробів. З огляду на це, 

готують КВС із концентрацією 8–10 % мас. Концентрацію КВС (СKВС, %) ви-

значають пікнометричним методом шляхом багаторазового автоматичного ви-

значення маси КВС (mКВС) у відомому об'ємі υ: 

 

                    СKВС = [ρнц(1- (υρводи/mквс)) 100]/(ρнц - ρводи).                                 (3.1) 

 

СКВС  розраховують, беручи до уваги температурну залежність густини НЦ  

(ρнц, кг/м
3
) і води (ρводи, кг/м

3
): 

                                                ρнц = - 0,48Т+1660,8,                                            (3.2) 

                                 ρводи= - 0,0048Т
2
+0,0021Т+1000,02.                                   (3.3) 

Особливість операції готування суміші пластифікаторів полягає в тому, що 

тривалість цього процесу визначена головним чином часом розчинення криста-

лічного централіту в рідких компонентах суміші. Тому попереднє його здріб-

нювання за допомогою гідродинамічного пристрою дозволяє зменшити час го-

тування суміші пластифікаторів, і за рахунок цього знизити майже на порядок 

завантаження апарата вибухонебезпечним продуктом. 

Необхідність спеціальної підготовки оксиду магнію обумовлена тим, що 

під час змішування компонентів порохової маси у воді вихідний MgO піддають 

гідратації, гідроксид магнію спричиняє лужний гідроліз нітроестерів, що обу-

мовлює втрати цих пластифікаторів, а також водорозчинних нітратів і  нітритів 

магнію з віджимними водами. Тому попередньо поверхню часток оксиду маг-

нію піддають гідратації перемішуванням у воді за температури 75–85 °С, а по-

тім – гідрофобізації шляхом обробки розплавом стеарату цинку в ДБФ, ДНТ 

або індустрійної оливи з утворенням захисної плівки стеарату магнію          

(рис. 3.26, а). 
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Рис. 3.26. Схема підготовки оксиду магнію (а) і металевих 

порошків (б) під час виготовлення порохових мас баліститного  

типу (m– стехіометричний коефіцієнт) 

 

         Необроблені алюмінієво-магнієві порошки також здатні до взаємодії з во-

дою, що може призвести не тільки до втрати їх активності й зниження енер-

гетичних характеристик композицій, але й істотно погіршити комплекс техно-

логічних і експлуатаційних властивостей останніх. Тому поверхню таких на-

повнювачів попередньо оксидують (пасивують) обробкою водними розчинами 

окиснювачів, а потім – гідрофобізують  обробкою стеаратами металів з       

утворенням хемосорбованої захисної плівки стеаратів магнію й алюмінію     

(рис. 3.26, б).  

Динаміка розвитку порохової промисловості від моменту становлення да-

ного виробництва в 30-і рр. минулого століття до 90-х рр. визначається не тіль-

ки перетворенням ручного періодичного виробництва на повністю  безперервне 

автоматизоване, але й істотною інтенсифікацією фізико-хімічних процесів ви-

готовлення маси в результаті застосування гідродинамічних випромінювачів і 

подрібнювальних апаратів типу дисмембраторів і   дезінтеграторів.  

 Технологічна схема виробництва, що існувала раніше, базувалася на змі-

шуванні у водному середовищі компонентів композиції. У змішувач («вариль-

ний» апарат) подавали послідовно та дозували вручну НЦ, нітроестери зі стабі-

лізатором хімічної стійкості, суспензії твердих компонентів. Перемішану про-

тягом декількох десятків хвилин масу подавали у великий змішувач, де форму-

валася порохова суміш. Далі цю схему вдосконалили введенням двох по черзі 

працюючих «варильних» апаратів, які практично безупинно подавали змішану 

масу в змішувач загальних партій (напівбезперервне  виробництво). 

Для підвищення однорідності розподілу компонентів та інтенсифікації 

процесу змочування (рівняння 1.3), у результаті гідрофобізації НЦ (підвищення 

величини ζнц–вода) за періодичного й напівбезперервного процесів виготовлення 

порохових мас баліститного типу, а також у випадку безперервного процесу, 

здійснюваного з використанням двох «варильних» апаратів, на КВС насамперед 

дозують індустрійну (вазелінову) оливу, а тільки потім–суміш пластифікаторів. 

Організація технологічного процесу має такі вимоги: 

     – уміщення у складі компонентів їх строго визначеного співвідношення; 

     – рівномірний розподіл усіх компонентів за об'ємом аппарата; 

     – забезпечення хімічної сумісності компонентів і фізико-хімічної            
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стабільності композиції; 

     – достатня глибина процесу пластифікації НЦ. 

Відповідно до цього виробництво БП включає такі технологічні операції: 

     – ручне або автоматичне дозування компонентів порохової маси; 

     – готування водних суспензій і емульсій кожного компонента або групи 

компонентів;  

     – захист водорозчинних або хімічно не сумісних із водою чи масою компо-

нентів; 

       – змішування всіх компонентів і формування порохових сумішей. 

Безперервне попереднє змішування компонентів порохової маси здійсню-

ється у двох послідовно розташованих змішувачах («варильних» апаратах), 

з'єднаних переливною трубою (15) (рис. 3.27). 

Змішувачі відрізняє один від одного тільки розташування штуцерів на  

верхніх кришках. У перший апарат завантажують послідовно всі компоненти, 

за винятком суміші пластифікаторів – по трубі (7) подається КВС, потім – вазе-

лінова олива, суспензії каталізаторів, гідратований і гідрофобізований оксид 

магнію, пасивовані та гідрофобізовані порошкоподібні метали. 

 

 
Рис. 3.27. Змішувачі порохової маси («варильні» апарати): 

  1 − запірний клапан; 2 − вал із мішалкою; 3 − труба для подачі  

   стисненого повітря; 4 − дифузор; 5 − оболонка для обігріву;  

6 − корпус змішувача; 7 − подача КВС; 8 – корпус приводу;  

9 − редуктор; 10 − електродвигун; 11 − ежектор для подачі  

                       вазелінової оливи;12 − ежектор для подачі суспензії твердих 

                         компонентів; 13 − кришка; 14 − патрубок для переливу;  

                       15− переливна труба; 16− труба для інжектування суміші 

                                                                   розчинників 

 

 У другий апарат інжектують суміш пластифікаторів. Порохова маса по 

переливному патрубку (14) надходить у проміжний змішувач, потім – у змішу-

вачі загальних партій, у яких здійснюють тривале перемішування для  «дозрі-
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вання» маси – перерозподілу пластифікатору й остаточного усереднення ком-

позиції. 

Для дозування компонентів використовували безперервні об'ємно-

імпульсні й вагові дозатори, а змішування компонентів здійснювалось у двох 

послідовно встановлених змішувачах («варильних» апаратах), з яких маса над-

ходила безупинно за рахунок переливу в проміжний змішувач, а потім –  у змі-

шувач загальних партій.  

У другій половині 50-х рр. минулого століття була розроблена без-

перервна технологічна схема виробництва баліститних порохів (рис. 3.28).  

В 60−70-х рр. для виготовлення порохів ця схема була доповнена процеса-

ми гідратації оксиду магнію й захисту від води металевого пального (пасивація 

й гідрофобізація − рис. 3.26). 

У 80-х рр. було розроблено технологічну схему найвищого сучасного  рів-

ня, у якій враховувано всі аспекти хімії, технології й керування виробництвом 

(рис. 3.29). У цій технологічній схемі передбачено: 

− дистанційно зв'язане дозування з автоматичним перенастроюванням 

комп'ютером на заданий хімічний склад маси; 

− тонке диспергування емульсії пластифікаторів (нітроестерів) для підви-

щення питомої поверхні змочування полімеру (нітрату целюлози); 

 

 
 

Рис.  3.28. Безперервна технологічна схема виготовлення порохової маси  

високоенергетичних баліститних порохів: 

1 – ажитатор; 2 − масонасос; 3 − об'ємно-імпульсний дозатор; 4 – дозатор 

сипких компонентів; 5 – витратна ємність; 6 − витратний бак; 

7 − шестеренний насос;8 – апарат попереднього розчинення; 9 − інжектор; 

10 – контейнер;11 − пасиватор;12 − гідрофобізатор; 13 – розчинник; 

14 − змішувач;15 − проміжний змішувач; 16 − змішувач загальних партій 
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− оптимальні температурні режими суміщення полімеру з пластифікато- 

ром (низька температура на першому етапі – капілярного просочення – і висока 

на другому – дифузії в міжкапілярну надмолекулярну структуру); 

− тонке диспергування суспензій каталізаторів горіння для їх механоак-

тивації і однорідного розподілу в складі;  

− інтенсивне перемішування композиції з метою одержання одноманітного 

розподілу компонентів у складі; 

− уведення вибухових речовин (гексогену, октогену й ін.) до складу маси у 

вигляді суспензії, яку готують дистанційно; 

− інтенсифікація процесів пластифікації в результаті застосування гідро-

динамічних, ультразвукових або електромагнітних випромінювачів. 

Для інтенсифікації процесів одержання тонкодисперсних емульсій і сус- 

пензій вихідних компонентів, а також процесів капілярного просочення НЦ 

пластифікаторами й наступної їх дифузії у важкодоступні області полімеру за-

стосовуються поряд із ПАР різні механічні пристрої (ультразвукові, гідродина-

мічні, електромагнітні) (рис. 3.29). 

 

 
 

Рис. 3.29. Сучасна схема виробництва порохової маси баліститного типу: 

1 – фільтр-згущувач; 2 − приймальний ажитатор КВС; 3 − ажитатор точної 

концентрації КВС; 4 − насос відцентровий; 5 − об'ємно-імпульсний дозатор; 

6 − витратний бункер централіту, 7 − ваговий дозатор; 8 − гідродинамічний 

апарат для готування й транспортування суспензій; 9, 10 − витратні ємності; 

11 – насос-дозатор; 12 − пристрій для введення пластифікаторів; 13 − змішувач 

статичний; 14 − гідродинамічний емульгувальний пристрій; 15 − пасиватор 

сплавів; 16 − гідрофобізатор; 17 − насос гвинтовий; 18 − пристрій для 

вивантаження ВВ; 19 − суспензатор; 20 − гвинтовий насос-дозатор суспензії ВВ; 

21 – дезінтегратор; 22 − суспензатор прийомний для каталізаторів;  

23 – гідродинамічний змішувач-насос; 24− суспензатор витратний; 25 − форзмішувач  

безперервної дії; 26 − змішувач проміжний; 27 − гідродинамічний змішувач-насос   для маси; 

28 − нагрівач суспензії маси; 29 − змішувач загальних партій 
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Наприклад, у гідродинамічних апаратах роторного типу створюються по-

тужні акустичні коливання в процесах, почергового збігу, або перекриття отво-

рів у роторі й статорі. У результаті знакозмінних пульсацій рідкого середовища 

й виникнення в ньому кавітації істотно прискорюються тепло- і масообмінні 

процеси. Таки апарати використовують для приготування й транспортування 

суспензій, одержання емульсій, обробки порохової маси. 

Нині технологічна схема включає чотири групи технологічних операцій: 

     − підготовка компонентів до змішування, гідратація, пасивація, гідрофобіза-

ція й ін.; 

     − вагове або об'ємно-імпульсне дозування; 

     − змішування; 

     − пластифікація. 

НЦ і НГЦ, виготовлювані в пороховому цеху або в окремих цехах заводу, 

дозують ваговим чи об'ємно-імпульсним способами й направляють для пода-

льшої переробки у вигляді суспензій і емульсій із концентрацією 10–20 %. НГЦ 

перед змішуванням із метою прискорити процес змочування НЦ додатково 

тонко диспергують у спеціальному гідродинамічному пристрої. 

Модифікатори горіння (каталізатори, інгібітори, стабілізатори горіння) для 

підвищення їх ефективності піддають механоактивації у високоефективному 

дезінтеграторі. 

Металеве пальне (А1 абосплав А1 + Mg) захищається від взаємодії з водою 

оксидною (Аl2О3 ) (пасивація окиснювальними розчинами) і гідрофобною (зви-

чайно стеаратною) плівками. 

Оксиди металів (MgO), що реагують із водою, гідратують і гідрофобізу-

ють. Вибухові речовини (гексоген, октоген та ін.) готують у вигляді суспензії у 

воді з певною концентрацією, яку забезпечує дозування ваговим насосом-

дозатором. 

Для організації роботи в автоматичному режимі технологічна схема осна-

щена: 

     – дистанційно керованими за продуктивністю дозаторами; 

     – подвійним циркуляційним контуром для кожного компонента або групи 

компонентів (на «себе» і на змішувач); 

– комп'ютерною програмою, що передбачає таки режими: підготовка до ро-

боти, «початок» роботи, «стабільний» режим, «кінець» роботи. 

Змішування компонентів здійснюють із використанням гідродинамічних 

або електромагнітних змішувачів, що забезпечують інтенсивність зсувних про-

цесів, як мінімум на три порядки вище, ніж у звичайних змішувачах. Із метою 

виключити налипання маси на робочих поверхнях апаратури перед фазою змі-

шування застосовують форзмішувач, у якому відбувається сорбція НГЦ час-

тинками НЦ (змочування й початок капілярного просочення). 

Інтенсифікацію процесу капілярного просочення здійснюється шляхом   

гідродинамічного змішування, а сам процес просочення з метою забезпечити 

його більшу глибину (виключення закриття капілярів унаслідок набухання) 

проводять за низької температури (12–22 
о
С). 

Для прискорення процесу пластифікації (підвищення швидкості дифузії 
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НГЦ у НЦ) на другому етапі температуру підвищують до 80–90 
о
С. 

Фазу змішування здійснюють у форзмішувачі безперервної дії, куди по-

дають суспензії КВС, металевих порошків, ВР, каталізаторів горіння, поперед-

ньо змішаних у гідродинамічному змішувачі-насосі, а також суміш пластифіка-

торів, тонко диспергованих у гідродинамічному емульгувальному пристрої. 

Процес здійснюється за температури12–20 
о
С. 

Із форзмішувача маса надходить у проміжний змішувач, потім її оброб-

ляють у гідродинамічному змішувачі-насосі й подають  у  нагрівник для  при- 

скорення дифузійних процесів взаємодії НЦ з пластифікаторами за підвищення 

температури до 80–90 
о
С. 

Сучасна технологічна схема виробництва БП не потребує великих змішу-

вачів для «дозрівання» маси й формування порохової суміші, однак їх викорис-

товують як синхронізатори продуктивності фаз «варення» – переробка, тому що 

остання, як правило, має у п'ять разів нижчу продуктивність (один блок пере-

робки). 

Переробка порохових мас баліститного типу прохідним пресуванням. 

Суспензію порохової маси спрямовують на віджимання у віджимні преси 

безперервної дії типу ПО-125 (рис. 3.30) за температури 30–60 °С. 

Шнек-прес ПО-125-1000 являє собою апарат, у якому фактично є дві зони. 

Перша зона (I) працює під невеликим тиском 0,005–0,1 МПа, вологовміст зни-

жується з 900 до 50 мас. %. У цій зоні відбувається фільтрація води через кру-

гову фільтрувальну решітку, установлену по всьому колу.                

Надалі порохова маса просувається в конічну частину преса, тобто в другу 

зону віджимання (ІІ), де під зростаючим тиском, величина якого доходить до  

15 МПа, вода віджимається і маса виходить із формувальної решітки з вологіс-

тю 6–12 %. У ПО–125–1000 є оболонка, але в цьому пресі подають гарячу воду 

й у гвинт для більш ефективного підігріву порохової маси.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.30. Схема шнек-преса ПО–125–1000: 

1 − кругова жалюзійна решітка; 2 − вакуумна 

камера; А − подача порохової маси; Б − вихід 

порохового кришива; В, Г, Д, Е – подача й 

вихід гарячої води; I – зона віджима; II – зона 

інтенсивної фільтрації 

 

         Взагалі кажучи, для процесу віджимання підігрів не потрібен. Навпаки, 

тепло виділяється в процесі віджимання. Але оскільки процес віджимання є ви-
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бухо- і пожежобезпечний, можна масу незначно підігріти, щоб змен-шити енер-

говитрати на вальц-машинах і, таким чином, підвищити їх продуктивність. 

Під час роботи на шнек-пресі ПО–125–1000 необхідно мати на увазі, що 

вологість одержуваного порохового кришива залежить від числа обертів  гвин-

та: чим більше число обертів, тим вище вологість кришива. У шнек-пресі  

ПО–125–1000 передбачено вакуумну камеру, яка дозволяє працювати на  ниж-

ній межі вологості (6 %), що дає можливість підвищити продуктивність     

вальц-машини. У пресах типу ПО–300 крім цих двох зон додаткове видалення 

вологи забезпечує вакуумна випарна зона. 

        Швидкість фільтрування (об'єм фільтрату Vф за час t) прямопропорційна 

різниці тисків ∆Р і обернено  пропорційна в'язкості фільтрату εф, загальному 

опору порохового осаду Rос та фільтрувальній перегородці Rфт, і залежить від 

поверхні фільтрації S і модуля суспензії М: 

                           Vф/t = [∆РS
2
]/[εф(RосVфM + RфтS)].                                         (3.4) 

Віджимні преси працюють із  відкритим або напірним бункером:  

у першому випадку різниця тисків ∆Р створюється за рахунок статичного тис-             

ку стовпа суспензії в завантажувальному бункері преса, а в другому – за раху-

нок тиску в циркуляційному трубопроводі. 

Величина Rос залежить від рецептурних особливостей композиції (вели-

чини Р/Н, кількості та якості наповнювачів тощо), а також від температури  

процесу. Після виходу напівфабрикату з віджимного преса ПО–125–1000, його 

подрібнюють на порохове кришиво в протиральному апараті й спрямовують на 

вальцювання. Вальці безперервної дії (рис. 3.31, 3.32) призначені для гомогені-

зації, сушіння порохової маси й остаточної пластифікації НЦ. 

Процес здійснюється в результаті термомеханічного впливу на вальцьо-

ваний матеріал під час його багаторазового проходження через міжвалковий 

зазор. Порохове кришиво безупинно подається в середину між валками й утво-

рює на поверхні робочого валка  «панчоху», що просувається вздовж цього ва-

лка в обидва боки та продавлюється у вигляді шнурів через отвори у формува-

льних кільцях (рис. 3.31, 3.33). 

 
       Рис. 3.31. Схема вальців 

               безперервної дії:  

1 − холостий валок з гострозубими 

рифами;  2 − формувальні кільця; 

3 − робочий валок із прямокутними 

рифами; 4 − дисковий ніж (рис. 3.34); 

5 − отвори у формувальних кільцях 

                     (рис. 3.33) 

 

 

 
 

Рис. 3.32. Рифи на валках: 
1 – валок: а – робочий; б – холостий; 

А – рифи прямокутні;  Б – рифи гострозубі 
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Температура валків різна. Якби вона була однакова, то «порохової панчо-

хи» не було б. Полотно налипало б то на один валок, то на інший. Тому за до-

помогою гарячої води, що подається всередину обох валків, температура   на 

робочому валку становить 90–95 °С, а на холостому 70–75 °С. 

Порохова маса налипає на робочий валок  і утворює «панчоху» по всій 

циліндричній поверхні валка. Однак, незважаючи на досить велику різницю  

температур, були випадки зриву «панчохи» з робочого валка. Тому поряд із за-

безпеченням різниці температур валків, було прийнято низку  конструктивних 

рішень: по-перше, на робочий валок нанесли поздовжні рифи, спочатку напів-

круглого, а потім – квадратного профілю; по-друге, на холостий валок також 

нанесли поздовжні рифи, але трохи іншої форми (рис. 3.32). За такої рифленої 

поверхні робочого валка можливе тільки переміщення пороху вздовж валка до 

його торців. Рифи на холостому валку забезпечують гарне захоплення валками 

порохового кришива. Рифи потрібні для того, щоб забезпечити додаткове меха-

нічне зчеплення «панчохи» з робочим валком і запобігти провертанню порохо-

вої маси відносно валка під час його обертання. 

 Заміна напівкруглих рифів на квадратні дозволила ще більше підсилити 

зчеплення порохової «панчохи» з робочим валком. Як виявилося, це впливає на 

підвищення продуктивності вальц-машини. Просування матеріалу по робочому 

валку забезпечує різна форма поздовжніх жолобків-рифів на їх поверхні – пря-

мокутна форма на робочому валку й гострозуба – на холостому. Крім того,    

температура обігріву робочого валка приблизно на 20 °С вища, ніж холостого. 

Шнури зрізують дисковими ножами (рис. 3.34), у результаті виходять по-

рохові таблетки висотою 3–5 мм. Вологовміст напівфабрикату після вальцю-

вання становить 1,5–3,5 мас. %. Спочатку форма отворів у формувальних кіль-

цях була кругла й отвори на кільці розташовувалися в один ряд (рис. 3.33, варі-

ант I). Отримана таблетка мала циліндричну форму й була велика за розмірами. 

Тому в сушарці її центральні шари не встигали просушитися. 

 

 
 

Рис. 3.33. Типи отворів у  

формувальних кільцях 

 
 
Рис. 3.34. Схема різання порохової таблетки  

дисковими і різцевими ножами: 

1 – формувальне кільце; 2 – дисковий ніж;  

3 – пружина; 4 – порохова «панчоха»;  

5 – таблетка; 6 – різець 

 

Для того щоб одержати задану вологість таблетки й особливо рівномірний 

розподіл її по перерізу, таблетку перед сушінням дробили на  спеціальному 
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дробильному верстаті. Однак під час дроблення виходило кришиво різної фор-

ми й розмірів, сушіння якої було нерівномірне. Дрібне кришиво пересушува-

лось, а велике – недосушувалось. Крім того, дроблення таблеток  утворювало 

багато порохового пилу, що підвищувало небезпечність процесу сушіння. 

У пошуках оптимальних розмірів і форми отворів у формувальних кільцях 

зменшили діаметр отвору, через яке відбувається формування порохової маси. 

Отвори розташували по окружності у два ряди (варіант II).У процесі сушіння 

таких таблеток установили, що їх центральні шари не встигали просушуватися, 

тому таблетки також необхідно було дробити. 

Крім того, швидкості випресовування шнурів зовнішнього й внутрішнього 

рядів виявилися різними, і таблетки під час різання шнурів мали різну довжину. 

Тому прийшли до третього варіанта отворів у формувальних кільцях (ІІІ), через 

які порохова маса набувала плоскої форми таблетки. Ідея  цього варіанта поля-

гала в тому, що процес сушіння такої таблетки повинен бути лімітований най-

меншим її розміром. Таблетки плоскої форми не потребували здрібнювання пе-

ред сушінням і мали задовільний розкид вологості за перерізом після сушіння, а 

ефективність і безпечність процесу сушіння підвищилися. Подальші до-

слідження показали, що інтенсивність сушіння таб-летки вздовж осі пресуван-

ня через отвори формувального кільця вища, ніж в інших напрямках. Тому 

з'явився четвертий (IV) варіант форми отворів у формувальних кільцях. Хоч у 

варіанті IV форма отворів близька до квадратного, розмір і форма таблеток ви-

ходять майже такі, як і в третьому варіанті за рахунок малої висоти таблетки. 

Але умови сушіння таблеток виявилися значно кращими, тому що найменший 

розмір таблетки, який лімітує сушіння, збігається з напрямком осі пресування. 

У процесі вальцювання через зменшення вологості напівфабрикату під час 

пластифікації НЦ зростає величина енерговитрат Е і опір деформуванню мате-

ріалу – як унаслідок підвищення його зовнішнього тертя ημ, так і ефек-тивної 

в'язкості η (рис. 3.35). 

 
Рис. 3.35. Вплив тривалості валь-

цювання n' на енерговитрати процесу Е, 

реологічні характеристики порохового 

напівфабрикату (η, τμ) і його густину (ρ)  

      Густина матеріалу ρ спочатку 

трохи знижується в результаті роз-

пушення вторинної структури НЦ, 

потім підвищується, досягає стало-

го значення, а за надмірно тривало-

го вальцювання – зменшується вна-

слідок виділення газоподібних про-

дуктів термічного розпаду, що роз-

пушують матеріал. 

      Умовно процес вальцювання 

поділяють на два періоди: у першо-

му проходять усі позитивні процеси 

(сушіння, гомогенізація, пластифі-

кація), у другому, за зміни знака 

похідної  dE/dn – небажані процеси  

деструкції, денітрації, окиснення. Тому доцільно проводити вальцювання в 

першому періоді, а вологу, що залишилася, видаляти в сушильних апаратах.     
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У разі вальцювання «досуха» можливі спалахи на вальцях, особливо для напов-

нених композицій. Вальцьований матеріал розігрівається внаслідок дисипатив-

них втрат, причому тепловиділення від переходу механічної енергії в теплову 

пропорційне квадрату швидкості зсуву j. 

Величина j у цьому випадку зростає за підвищення частоти обертання  

валків (n, об/хв) і збільшення їх діаметра D, а також за зменшення міжвалкового 

зазору δ: 

                                                  j = πDn/30δ.                                                  (3.5) 

Величина поперечного розміру одержуваної таблетки впливає на характер 

її наступного сушіння в сушильних апаратах. Для таблетки циліндричної форми 

діаметром 12–14 мм імовірність гальмівного впливу термодифузії під час су-

шіння істотно більша, ніж для щілинної таблетки товщиною близько    4 мм. 

Для використання термодифузії (руху вологи за напрямком градієнта тем-

ператур) як за вальцювання, так і під час сушіння в шнекових сушильних апа-

ратах здійснюють додатковий обдув матеріалу повітрям (50–80 °С).   У цьому 

випадку реалізується осцілювальний режим сушіння й термодифузія не гальмує 

процес, а підвищує його ефективність. 

Обдув порохової «панчохи» під час вальцювання з метою інтенсифікувати 

сушіння особливо актуальний у випадку введення на вальцях до складу компо-

зиції водорозчинних домішок. 

        Схему модернізованої вальц-машини 1530 показано на рис. 3.36. 

 

 
 
Рис. 3.36. Схема модернізованої вальц-машини 1530 

1 − блок-редуктор; 2 − карданні вали; 

3, 4, 5 − механізм регулювання зазору; 

6 − шнек транспортуючий. 

Завданням фази формування 

є перетворення напівфабри-

кату (вальцьованого полот-

на або порохових таблеток) 

у монолітні шашки – заго-

тівлі або порохові трубки, 

що може бути реалізовано 

тільки в умовах, які забезпе-

чують аутогезійну взаємо-

дію  частин формуємого ма-

теріалу. Для цього процес 

пресування варто проводити 

за необхідних величин тиску  

Р,  температури  Т, часу t і 

швидкості зсуву,  від  яких 

 

залежить автогезійна міцність матеріалу: 

                                                             Au= Au(P, T, t, j).                                    (3.6) 

У разі відсутності хоча б одного з цих параметрів або за неоптимальної їх 

величини неможливо одержати якісні вироби.Зсув у формувальному прес-

інструменті (витяжка) створюють в ході продавлювання матеріалу з більшого в 
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менший об'єм шляхом зміни габаритів формуючих втулок або голок, що фор-

мують канали у виробі. Кількісно витяжку можна оцінити коефіцієнтом витяж-

ки Кв: 

                                               
2

2 2
,м

в

фв гол

D
К

d nd



                                       (3.7) 

де Dм – діаметр матриці (виливниці преса), з якої здійснюють формування; 

dфв − діаметр формувальної втулки; n – кількість голок, що формують канали у 

виробі; dгол  – діаметр голки. 

У випадку виготовлення циліндричних безканальних виробів 

                                                           Kв=Dм / dфв                                                                   (3.8) 

Величина Кв може змінюватися від 1,2 до 10. Для формування ракетних 

шашок-заготовок застосовують конфузорно-дифузорний (розтрубний) прес- 

інструмент (рис. 3.37), що дозволяє виготовляти вироби, діаметр яких з ураху-

ванням забезпечення необхідного Кв і рівнянь (3.7, 3.8) більший, ніж діаметр 

вихідного отвіру формувального пресу dфп. Діаметр виробів у цьому випадку 

може досягати 800 мм. 

                                               

 
 

Рис. 3.37. Схема формування БП із використанням розтрубного інструмента: 
1 − корпус преса; 2 – бункер завантажувальний; 3 − втулка пресувальна; 4 − затвор 

клиновий; 5 − дифузор; 6 − голкотримач; 7 − голка; 8 − втулка формувальна; 

9 − конфузор; 10 − гвинт преса; h − глибина гвинтового каналу; θ − кут нахилу             

гвинтової лінії; dфп − вихідний отвір формувального преса; Dр − діаметр розтруба;            

dфв − діаметр θформувальної втулки; dгол − діаметр голки; b – ширина гвинтового каналу 

 

Виготовлення виробів для артилерійських зарядів відбувається саме через 

формувальні втулки, закріплені в матричній обоймі прес-інструмента (рис. 

3.38). На відміну від безперервного формування виробів із піроксилінових по-

рохів (рис.3.12, 3.13), матрична обойма з формуючими втулками повинна пе-

редбачати значно більший об'єм прес-інструмента (рис. 3.38). 
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Рис. 3.38. Схема формування БП із ви-

користанням прес-інструмента з 

матричною обоймою 
1 – дифузорний прес-інструмент, 

2 – матрична обойма з формуючими 

втулками, 3 – епюри швидкостей руху 

формуємих виробів. 

Істотно більші порівняно з 

піроксиліновими масами, величини 

в'язкості й характеристичного часу 

релаксації обумовлюють неможли-

вість забезпечити якісну автогезій-

ну взаємодію у виробах із балістит-

них композицій, якщо використо-

вувати для них прес-інструмент ма-

лого об'єму з невеликим часом пе-

ребування маси в ньому. 

Гальмівний вплив зовнішнього 

тертя об прес-інструмент для пери-

ферійних шарів маси, а також вища 

температура й, отже, менша в’яз- 

кість центральних шарів маси обумовлюють нерівномірність виходу виробів із 

різних рядів матричної обойми – шнури з центральних шарів рухаються швид-

ше, ніж із периферійних, що утрудняє роботу різальних верстатів. Підвищення 

температури центральних шарів маси обумовлено її розігрівом від тертя об  го-

ловку гвинта преса та її малою  теплопровідністю,  що   не дозволяє, незважаю-

чи на  термостатування прес-інструмента, вирівняти температуру маси за його 

об'ємом. 

Епюра швидкостей виходу виробів у цьому випадку відрізняється від епю-

ри для піроксилінових композицій (рис. 3.13, 3.38) і залежить крім реологічних 

властивостей зразків також від продуктивності преса й геометричних розмірів 

матричної обойми. Вигляд епюри швидкостей виходу порохових шнурів із різ-

них рядів матричної обойми визначений головним чином величиною «бабки» 

(рис.3.13). Зі зменшенням товщини «бабки» прес працює більш стійко, але   

значно зростає розходження швидкостей руху шнурів, що виходять із різних 

рядів матричної обойми. 

Прес-інструмент будь-якої конструкції чинить опір у наслідок втрат на 

внутрішнє тертя Рε за течією маси, її зовнішнє тертя Рμ по поверхні прес-

інструмента, формувальних втулок, голкотримачів і голок, а також напружну 

віддачу Рн, що являє собою компоненту нормальних напруг, які виникають по-

ряд із дотичними за деформування в'язкопружних матеріалів: 

                                                   Р = Рε+Рμ + Рн .                                                                     (3.9) 

Успішне формування маси шнек-пресом можливе тільки в тому випадку, 

коли сумарний опір прес-інструмента менший напірності апарата Рн, що зале-

жить крім конструктивних особливостей преса b, h, θ на рис. 2.48 і Zпр  (довжи-

на пресувальної зони), також і від характеристик формованої маси (міцності на 

зріз ζзр і зовнішнього тертя по поверхні гвинта ημ
гв 

та пресувальної втулки ημ
вт

): 
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Сумарна об'ємна витрата матеріалу Q під час його формування шнек-

пресом складається з прямого потоку Qd, що залежить тільки від конструк-

тивно-технологічних параметрів, і потоків, які знижують продуктивність  апа-

рата, а саме – від зворотного потоку Qр (утворюється під впливом перепаду тис-

ку) й витоків Qζ у зазорі між ребордами гвинта й рифами пресувальної втулки. 

Обидва потоки залежать крім конструктивно-технологічних параметрів також і 

від реологічних характеристик формованої маси: 

                                                       Q=Qd- Qp- Qζ .                                      (3.11) 

Нормальну роботу преса можна забезпечити в тому випадку, якщо: 

                                                   (Qp+ Qζ)/ Qd≤0,3 .                                  (3.12) 

У разі не виконання умов (3.11, 3.12) відбувається прокручування маси з   гвин-

том, так званий «зрив маси з рифів», наслідком чого може бути загоряння поро-

ху в пресі. Загоряння може статися й з інших причин (наприклад, недостатнє 

живлення преса напівфабрикатом, недотримання температурно-часових режи-

мів процесу й ін. 

У випадку використання двохшнекових екструдерів для переробки поро-

хових мас процес формування здійснюється більш стійко, величина Qp таких 

апаратів близька до нуля. 

Порох – метальна ВР, тому він повинен горіти за геометричним законом. 

Але за певних обставин (замкнутий об'єм, пухка, пориста структура  матеріалу, 

перевищення критичної швидкості (dP/dt)кр наростання тиску газоподібних 

продуктів його горіння в манометричній бомбі) горіння його може переходити 

у вибух. Найнебезпечніша зона преса, з огляду на це є зона ущільнення матері-

алу (перехідних щільностей). Імовірність цього небажаного процесу зменшу-

ється в результаті скорочення розмірів зони ущільнення, тобто за збільшення 

dp/dZ (градієнт зміни щільності пороху за довжиною гвинтової лінії преса) ве-

личина (dP/dt)кр  зростає. Якісно таку ж зміну (dP/dt)кр можна забезпечити вико-

ристанням динамічно ослабленої пресувальної втулки (рис. 3.39), руйнування 

якої приводить до миттєвого скидання тиску, що наростає й розриву детонацій-

ного ланцюга.За такої конструкції втулки й   корпуса у випадку раптового під-

вищення тиску в разі загоряння пороху в пресі, втулка руйнується, тиск скида-

ється й тим самим унеможливлюється перехід горіння у вибух і руйнування ко-

рпуса шнек-преса. На сьогодні розроблено конструкцію ослабленого корпуса 

шнек-преса (рис. 3.40), що складається з трьох кільцевих бандажів, скріплених 

поздовжніми ребрами жорсткості. 
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Рис. 3.39. Динамічно ослаблена  

втулка: 

1 − корпус; 2 − легка кришка; 

3 − втулка; 4 − ослаблений переріз 

втулки; 5 − вікно в корпусі 

 
 

Рис. 3.40. Корпус-втулка: 

1 – бандажі; 2 – ребра; 3 – втулка 

 

Фактично корпуса як такого немає, а є пустотілий каркас, у який впресова-

но динамічно ослаблену втулку з ребрами жорсткості. У разі раптового  підви-

щення тиску ця втулка миттєво розсипається, тому навіть каркас і гвинт зали-

шаються неушкодженими. 

         Шнек-гвинт обертається в корпусі, що має втулку. На внутрішню 

поверхню втулки нанесено поздовжні рифи (рис. 3.41, 6), потрібні для при-

гальмовування руху пороху в коловому напрямку, тобто для того, щоб під час 

обертанні гвинта порох не обертався відносно втулки, а рухався вздовж неї й 

випресовувався. У міру зношення втулки через сильні абразивні властивості 

пороху її заміняють на нову. Якби втулки не було, то через зношення корпуса 

шнек-преса довелося б міняти його, що не є економічно. 

Втулку виготовляють із бронзи марки БРАЖ−9. Крім того що втулка за-

безпечує нормальний рух пороху в корпусі преса, вона ще захищає корпус пре-

са від руйнування в разі загорянні порохової маси під час пресування. Із цією 

метою на втулці зроблено ослаблений переріз із насічкою (рис. 3.39), а в корпу-

сі над цим перерізом зроблено вікно. 

 
                  а                                     б 

Рис. 3.41. Розріз корпуса преса за Е – Е 

(рис. 3.22) (а) і фрагмент втулки (б): 

1 − корпус; 2 − втулка; 3 − оболонка; 4 − гвинт; 

5 − осердя гвинта; 6 − реборда; 7 − рифи; 

А − порохова маса 

Властивості порохового 

напівфабрикату також впли-

вають на можливість перебігу 

небажаних перехідних проце-

сів. Крім рецептурних особли-

востей композицій (наприклад, 

наявність у них важких твер-

дих домішок ВР, металів) імо-

вірність цих процесів зростає 

за підвищеного вмісту в на-

півфабрикаті дрібного криши-

ва, порохового пилу, за недо-

статньої ущільненості й гомо-

генності таблетки після су-

шильних апаратів. 

        Тому для підвищення вибухобезпечності напівфабрикату було запропоно-

вано здійснювати його ущільнення й укрупнення перед подачею у формуваль-

ний прес. Одним з апаратів, призначених для виконання цього завдання, є кіль-

цевий таблетувальний прес ПКТ. 
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Величина dP/dt напівфабрикату після обробки його в ПКТ зменшується в 

3–6 разів. ПКТ (рис. 3.42)  складається зі станини, на якій закріплено барабан, 

що обертається і рифлений ролик. Порохове кришиво із завантажувального  

бункера надходить у внутрішню порожнину барабана, по всій циліндричній 

поверхні якого розташовано радіальні циліндричні калібрувальні отвори, діа-

метром 10 мм, що калібрують. 

 
Рис. 3.42. Схема преса ПКТ: 

1– станина; 2 – ніж; 3 – лотік;  

4– завантажувальний бункер; 5 – барабан;  

6– ролик; 7 – вали зі спільним приводом;  

8– порохова «панчоха»; 9 – порохові шнури;  

А– завантаження порохової таблетки зі стадії  

сушіння; Б – вивантаження ущільненої таблетки  

після пресування на стадію формування виробів  

У ході одночасного обертання ріфленого ролика і барабана порохове кри-

шиво, захоплюване рифленим роликом, утворює на внутрішній поверхні бара-

бана порохову «панчоху» ущільнювану роликом що продавлюється через отвори 

в барабані та утворює порохові шнури, які зрізуються ножем у вигляді щільної 

таблетки. Таблетки зсипаються по лотку в бункер транспортера, що подає їх у 

формувальний шнек-прес. Ролик і барабан нагрівають до температури 75–95 °С. 

Уявлення про безперервну переробку порохових мас баліститного типу 

дають схеми, показані на рис. 3.43, 3.44. 

 

 
 

Рис. 3.43. Технологічна схема безперервної переробки порохової маси: 

1 – віджимний прес ПО-125-1000; 2 – дозатор зворотного браку; 3 – протиральний 

апарат; 4, 8, 10 – ківшеві елеватори для транспортування напівфабрикату; 

5, 11 – шнекові дозатори; 6 – вальці; 7 – шнековий транспортер; 9 – шнекова сушарка; 

12 – металовідсекач; 13 – формувальний шнек-прес ШС-34 з розтрубним прес-

інструментом; 14 – стрічковий транспортер; 15 – ніж пневматичний; 16 – візок для при-

йому й транспортування порохової шашки; ЗТВ – зворотно-технологічні відходи 
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Напівфабрикат із фази на фазу можна передавати ківшевими елеваторами 

(рис. 3.43) (скіповими підйомниками) або пневмотранспортом (рис. 3.44). Це 

дозволяє виключити передачу загоряння, що виникло з фази на фазу. Зворотний 

брак (ЗТВ) уводиться на стадіях віджимання (рис. 3.43), вальцювання або в 

пластикувальний шнек-прес (рис. 3.44). 

Технологічна схема ПО–СПА–ПВВ (рис. 3.44) значно компактніша, уні-

версальніша, менше енергоємна, метало- і трудомістка у порівняні зі схемою 

ШС–34 (рис. 3.43). 

Виготовлення зарядів методом намотування. Для виключення небезпе-

чної фази пресування запропоновано одержувати заряди методом намотування 

вальцьованого порохового полотна зі склейкою його по шарах. Такий метод 

дозволяє готовити вироби з баліститного й сумішевого порохів, реологічні вла-

стивості яких варіюють у більш широкому діапазоні порівняно з масами, пере-

роблюваними методом прохідного пресування. Це особливо важливо в разі пе-

реробки високоенергетичних композицій. 

 

 
           Рис. 3.44. Технологічна схема ПО-СПА-ПВВ автоматизованої 

безперервної переробки порохової маси: 
1 – синхронізатор; 2 – віджимний прес пластикувальний ПО-300; 

3 – пристрій контролю продуктивності; 4 – пристрій уведення домішок; 

5 – пристрій зберігання й уведення зворотно-технологічних відходів; 

6 – шнек-прес пластикувальний СПА; 7 – пристрій автоматичного 

завантаження формувального преса; 8 – формувальний шнек-прес  

ПВВ-300 із прес-інструментом 

 

У технологічній схемі методу намотування відсутні закриті апарати з ве-

ликим завантаженням, тобто в цьому випадку покращується забезпечення без-

пеки виробництва й поліпшується пожежобезпека. Заряди, отримані методом 

намотування, набувають нових властивостей, яких не можуть мати шашки, 

отримані прохідним пресуванням. Зокрема, можна одержувати багатошарові 

заряди з порохів різного складу, що дозволяє забезпечити запрограмований за-

кон зміни швидкості горіння за товщиною палаючого склепіння. 

Крім того, є можливість одержувати армовані заряди з поліпшеними фі-
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зико-механічними й балістичними характеристиками, у тому числі розміщати 

між шарами порохового полотна металеві сітки. 

Нижче розглянуто технологічну схему одержання рулонованих зарядів 

(рис. 3.45).   
                                                            

Рис. 3.45. Принципова схема нане-

сення клейкої рідини на полотно: 

1 – ванна з клейкою рідиною;  

2 – резервуар із клейкою рідиною;  

3 – валки для захоплення рідини;  

4 – валки для нанесення рідини; 

5 – вальцьоване полотно 

 

 

 

Порохове полотно товщиною 2–6 мм за температури 60–80 °С покрива-

ють клейкою рідиною з двох боків за допомогою валків, які відповідають діа-

метру каналу майбутнього виробу. 

Для забезпечення монолітності заряду необхідно подавати клей у кут, утво-

рений полотном, що набігає, і рулоном, який створює гідравлічний затвор. Клей 

заповнює зазори, якщо вони не ліквідовані натягом полотна. Полотно притис-

кають спеціальним валком до рулону. Вирішальне значення мають два факто-

ри: 

 – підбір клейкої рідини, що забезпечує довгострокове скріплення шарів у 

моноліт; 

 – намотування з певним натягом для щільного укладання шарів полотна в 

рулоні, оскільки пізніше ліквідувати прозори 

між шарами буде неможливо. 

Клейка рідина повинна бути: 

     – енергетично активною, щоб не знизити теплотворну здатність палива; 

     – ефективною, щоб забезпечувати необхідну якість склеювання за мінімаль-

них витрат; 

     – мати оптимальні реологічні характеристикі, тому що за низької в'язкості 

вона стікатиме з полотна, а за надмірно високої – погано затікатиме в зазор між 

рулоном і полотном. Під час склеювання потрібне утворення гідравлічного   

затвора, що перешкоджає проникненню повітря між шарами; 

     – мати оптимальну швидкість набухання в ній порохового полотна (набу-

хання не повинне відбуватися швидко, оскільки це призводить до зайвої    кіль-

кості клею в полотні, але глибина набухання повинна бути достатньою для 

утворення міцного об'ємного шва). У якості клею доцільно використовувати 

речовини, здатні полімеризуватися. Клейовий шов за фізико-механічними влас-

тивостями повинен бути близький до властивостей самого полотна; 

     – невибухонебезпечна, нетоксична, нелетуча за температури полотна   (60–

80 °С). 

Як клейкі рідини використовують суміші НГЦ з активними важколеткими 

пластифікаторами, що флегматизують НГЦ. Наприклад, суміш НГЦ з триети-
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ленглікольметакрилатом (біс-метакриловим естером триетиленгліколю,  

ТГМ-3): 

 
 

Кількість клею має складати близько 1 % від маси пороху. Полотно набу-

хає під час просування від ванни з клеєм до притискного валка протягом   10–

40 с; швидкість намотування – від 0,2 до 2,0 м/хв. 

Після рулонування шашки не термостатують (для тверднення клею), тому 

що рулон охолоджується кілька годин і цього часу досить для утворення міцно-

го шва. Для повного тверднення достатньо 6–8 год за температури 50–80 °С. 

Під час охолодження відбувається усадка розтягнутого в результаті намотуван-

ня полотна, що сприяє його ущільненню. Довжина виробів, отриманих методом 

намотування, обмежена шириною полотна (до 1,2 м), але виріб можна склеюва-

ти. 

За всіма показниками такі заряди не поступаються пресованим і мають у 

порівнянні з ними, низку переваг, відзначених вище. Крім того, їм властива  

більша термостабільність через відсутність тривалого перебування пороху за 

високої температури, як це відбувається в розтрубному прес-інструменті. 

Виготовлення зарядів методом штампування. Формування листових 

матеріалів поділяють: на негативне, позитивне, вільне, негативно-позитивне. 

Негативне формування (формування в матриці) забезпечує одержання виробів, 

зовнішня поверхня яких відтворює форму внутрішньої поверхні матриці. Пози-

тивне формування (формування на пуансоні) дозволяє отримувати вироби,  

внутрішня поверхня яких повторює форму зовнішньої поверхні пуансона. Не-

гативно-позитивне формування поєднує елементи формування як у матриці, так 

і на пуансоні. Можливі й інші змішані варіанти. 

Методом штампування виготовляють: 

а) із БП – вироби з тонким склепінням із вальцьованого на гладких вальцях по-

рохового полотна, вироби складної форми, які не потребують додаткової меха-

нічної обробки з попередньо отриманих екструзією заготовок; 

б) із полотна на основі целюлози з домішками – різні елементи гільз, що згоря-

ють. 

Виготовлення зарядів методом фільтрації (насичення). Для виготовен-

ня великогабаритних ракетних зарядів складної форми з двоосновних палив 

можна застосовувати метод насичення, що виключає пожежо- і вибухонебезпе-

чні операції вальцювання й пресування. У камеру (рис. 3.46) поміщають поро-

ховий напівфабрикат, виготовлений: 

     – за піроксиліновою технологією у вигляді безканальних циліндричних ви-

робів діаметром і довжиною близько 1 мм на основі НЦ. Такий напівфабрикат 

містить тверді добавки, стабілізатори хімічної стійкості, інертні пластифікатори 

(наприклад, дибутилфталат). Спиртоетерний пластифікатор вилучають із на-
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півфабрикату сушінням; 

     – за технологією сферичних порохів у вигляді гранулі з середнім діаметром 

0,25 мм на основі частково пластифікованої нітроцелюлози. Гранули можуть 

містити перхлорат амонію, гексоген, нітрогліцерин і триацетин. 

 
 

Рис. 3.46 Схема виготовлення зарядів 

методом фільтрації 

       Форма часток напівфабрикату та 

їх укладання повинні забезпечувати 

мінімальний гідравлічний опір під 

час їх просочування пластифікатора-

ми.  

Камера має форму майбутнього 

заряду, на її внутрішній бічній по-

верхні та, у випадку необхідності, на 

дні камери закріплюються листи тов- 

щиною 3–12 мм із ацетилцелюлози 

або етилцелюлози, які виконують 

функцію панцерування майбутнього 

заряду. Камеру заповнюють порохо- 

 вим напівфабрикатом приблизно на 2/3 об'єму й потім ії вакуумують для вида-

лення повітря й пари залишкових розчинників. 

   Простір між часточками напівфабрикату повільно заповнюється су-

мішшю пластифікаторів, у якій можуть міститися нітрогліцерин, діетиленгліко-

льдинітрат, інші естери і централит. Заповнення може здійснюватися зверху (як 

показано на рис. 3.46), знизу або через голку, розташовану в центрі (у цьому 

випадку вона повинна мати відповідні отвори). Видалення повітря з фронту 

пластифікаторів, що просуваються, здійснюється вакуумуванням. 

Заповнена камера герметизується, іноді в ній створюється надлишковий 

тиск, потім її поміщають у термостат (звичайно за 60 °С) для тверднення за ра-

хунок дифузії пластифікаторів, набрякання й часткового розчинення гранул на-

півфабрикату. Процес контролюється рентгенівським методом. Перевагою цьо-

го методу є можливість виготовлення великогабаритних зарядів (до 4 т), недо-

ліком – більша тривалість процесу. 

 

3.3. Виробництво сферичних порохів 

Сферичні порохи СфП – це дрібнозернені порохи, що мають кульову (сфе-

роїдальну), дископодібну або еліпсоїдну форму. Середній розмір гранул СфП 

може змінюватися від декількох мікрометрів до одного-двох міліметрів. 

Елементи СфП характеризуються звичайно найменшим розміром – товщиною 

палаючого склепіння (2е1) і середнім діаметром, що являє собою напівсуму ро-

змірів по двох інших осях, наприклад: середня товщина зерна 2e1 = 0,30 ± 0,03 

мм; середній діаметр 0,60 ± 0,15 мм. Густина СфП  1500–1600 кг/м
3
; гравімет-

рична густина 650– 1050 кг/м
3
. 

У цей час СфП знаходять широке застосування в багатьох країнах для 

спорядження патронів бойової, спортивної, мисливської зброї, а також у боє-

припасах артилерії малого калібру. 
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Технологічний процес одержання СфП заснований на розчиненні компо-

нентів пороху в легколеткому розчиннику, наприклад етилацетаті (ЕА),  

емульгуванні в реакторі-диспергаторі порохового лаку, що утворився, у воді з 

наступним видаленням ЕА із крапельок емульсії й фіксуванням форми отрима-

них твердих порохових часток. 

Найпоширенішим є спосіб первісного дозування компонентів пороху у 

водне середовище (в суміші або окремо), а потім заливання в реактор етилаце- 

тату, в якому швидко розчиняються компоненти пороху й переходять із водно-

го середовища в ЕА, тобто процес утворення порохового лаку здійснюється під 

водою. Лак диспергують, утворюючи емульсію. Всі подальші процеси форму-

вання СфП ідентичні. За способом одержання ці порохи також називають    

емульсійними. 

Модуль за водою Мвода = 3,5 – 4,4 (відношення маси води до маси поро-

хової композиції). Модуль за ЕА МЕА = 2,8 – 4,5 (відношення маси ЕА до маси 

порохової композиції). 

Більшість СфП – двоосновні системи, близькі за складом до порохів балі-

ститного типу.Вони можуть містити (мас.%): НЦ – до 85, НГЦ – до 25, динітро-

толуол, дибутилфталат – до 8; дифеніламін – до 1; централит – до 0,4; залишко-

вий розчинник, наприклад, ЕА – до 0,8; графіт – до 1,5 і деякі інші компоненти. 

Інтерес до цих порохів постійно зростає, тому що вони мають такі пере-

ваги в порівнянні з порохами у вигляді зерен і пластинок: 

     – більшу гравіметричну густину, що дозволяє зменшити довжину набоїв, не 

змінюючи маси заряду й початкової швидкості польоту куль, або, не змінюючи 

габаритів набоїв, збільшити масу заряду й початкову швидкість; 

     – процес одержання СфП простіший, безпечніший і менш тривалий (стано-

вить приблизно 20 % від часу виробництва ПП); більша безпека в порівнянні із 

БП пояснюється тим, що не тільки одержання порохової  маси, але й форму-

вання порохових елементів відбувається у водному середовищі; 

     – для виробництва СфП потрібні малі виробничі площі й порівняно просте 

обладнання; 

     – існує можливість  широко варіювати компоненти й здійснювати безпечне 

введення потужних вибухових речовин в етилаце-татний розчин; 

     – для виготовлення СфП можна використовувати як сировину старі порохи, 

термін придатності яких уже минув, наприклад, нефлегматизовані зерноподібні 

й трубчасті ПП, баліститний порох НБ (як носій нітрогліцерину), обов’язково 

необхідно додавати стабілізатори хімічної стійкості; 

     – можливість регулювати щільність пороху в широких межах за рахунок 

зміни пористості його структури; 

     – висока точність об'ємного дозування при спорядженні патронів завдяки 

гарній сипкості СфП. 

У виробництві СфП всі основні процеси перебігають послідовно, а іноді й 

одночасно в одному герметичному апараті– реакторі–диспергаторі    (рис. 3.47).  

Через центр апарата проходить бовтниця, що має чотири пари лопатів, 

конфігурація яких забезпечує постійні дотичні напруження за всім контуром 
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лопаті для рівномірного диспергування порохового лаку. Іноді використовують 

рамну бовтницю з обертанням рам у протилежні сторони. Для зменшення во-

ронкоутворення застосовують також розсікач потоку, що кріпиться на верхній 

кришці. Він розвертає більш високі частини потоку (уздовж стінок апарата) і 

скидає їх до центра лійки. 

Апарат має оболонку. Кришка постачена люком для введення порохової 

суспензії у воді й штуцерами для подачі етилацетату, розчинів емульгаторів і 

сульфату натрію.   

Для відводу пари етилацетату є теплоізольований патрубок. У напів-

сферичному днищі розташований зливальний штуцер. 

Виготовлення СфП – складний і багатофакторний процес (рис. 3.48), в 

якому формуються його експлуатаційні характеристики. 

 

                                                
                              Рис. 3.47. Схема реактора-диспергатора: 

1 – реактор із оболонкою; 2 – штуцер для 

подачі Na2SO4; 3 – штуцер для подачі 

розчину емульгаторів; 4 – штуцер для 

 подачі етилацетату; 5 – люк 

для введення порохової суспензії 

у воді; 6 – патрубок відводу пари 

етилацетату 

 

Диспергування порохового лаку у воді (за 55–65 °С) приводить до утво-

рення емульсії типу «масло – вода», тобто ліофобної системи (за певної конце-

нтрації дисперсної фази, перевищення якої може призвести до небажаного про-

цесу обігу фаз). 

Для полегшення процесу емульгування і стабілізації емульсії необхідно 

використовувати гідрофільні емульгатори: поверхнево-активні речовини або 

високомолекулярні природні сполуки білкового типу, наприклад міздровий 

клей (0,8−1,5 мас. %). Він утворює на поверхні часток порохового лаку захис- 

ний адсорбційний гідратний шар (гранично сольватований молекулами води), 

тобто забезпечує стійкість емульсії за механізмом колоїдного захисту. Для ре-

гулювання в'язкості дисперсійного середовища вводять 0,8−1,5 мас. % декстри-

ну – продукту гідролізу крохмалю. 

Під час диспергування порохового лаку в частках емульсії капсулюються 

крапельки води. ЕА (Tкип = 77 °С) обмежено розчинюється у воді  (близько     

6,5 мас. % за 50 °С), а вода – в ЕА (близько 3 мас. %); ЕА утворює із водою азе-

отропну суміш (Ткип близько 70 °С). Таким чином, краплі води містять невелику 
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кількість ЕА, а останній – воду. 

Воду із крапельок емульсії необхідно видаляти, тобто проводити опера-

цію зневоднювання. В протилежному випадку після сушіння вийде порох із  

більшою кількістю пор і дуже низькою густиною. З цією метою в апарат уво-

дять ефективні вологовід'ємні агенти, зокрема сульфат натрію   (до 3 мас. %). 

Відомо, що полярні неорганічні солі (K2SO4, Na2SО4, NaCl й інші) здатні 

дегідратувати гідрофільні колоїди. Ступінь гідратації солі пов'язана з її поляр-

ністю. Чим більше полярність солі, тим більше поверхневий натяг її водяних 

розчинів (ζ), тобто ці солі є типовими поверхнєво-інактивними речовинами й 

ідуть із поверхні розділу в глиб рідини, захоплюючи молекули води гідратного 

захисного шару, тобто товщина його буде зменшуватися. Найбільш доступною 

добавкою  є Na2SО4, що має більшу величину ζ. 

 

 
 

Рис. 3.48. Блок-схема виробництва СфП 
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Утворення гідратної оболонки на колоїдних частках – процес, що перебігає 

мимовільно, тому шари будуть прагнути заповнити загублену воду з боку дис-

персної фази. Кількість Na2SО4 впливає не тільки на процес зневоднювання й 

щільність часток, але й на їх форму. Чим більше поверхневий натяг на границі 

розділу фаз, зокрема емульгованних часток порохового лаку, тим більшою мі-

рою крапля емульсії прагнутиме до мінімальної поверхні, тобто до форми кулі. 

По закінченні зневоднювання починається тривалий процес витягу ЕА із 

крапель емульсії й формування твердих часток СфП за рахунок поступового 

підвищення температури до 92 °С. Це двостадийний тепломасообміний процес. 

Він перебігає разом із відгоном ЕА з дисперсійного середовища за рахунок під-

ведення зовнішнього тепла. 

Перша стадія – екстракція ЕА водою із часток порохового лаку (масопе-

редача) здійснюється шляхом зовнішньої й внутрішньої дифузії. Процес перебі-

гає в системі: рідина (тверде тіло) – рідина, тобто спочатку йде рідинна екстра-

кція, тому що частки порохового лаку мають властивості рідини. Зі зменшен-

ням вмісту ЕА частки починають здобувати властивості твердого тіла, змен-

шуються в розмірах; усадка супроводжується зміною структури й дифузійних 

характеристик часток. 

Друга стадія – відгін ЕА перебігає в системі: рідина – газова фаза й  визна-

чається законами дистиляції. Відгін ЕА з водяного розчину відбувається під 

впливом підвищеної температури й розрідження, що утворюється за рахунок 

конденсації пари ЕА (більш м'які умови) або за допомогою вакуум-насоса. Най-

важливіший фактор, що впливає на якість пороху,  швидкість відгону ЕА. Якщо 

швидкість нагромадження дистиляту за постійним тепловим навантаженням на 

систему незмінна, то можна говорити про стабільний, стійкий процес, тобто 

про баланс потоків розчинника в дисперсійному середовищі: кількість ЕА, що 

перейшла в дисперсійне середовище, дорівнює    кількості розчинника, відігна-

ного із системи. 

Різке зниження швидкості відгону дистиляту свідчить про вповільнення 

дифузійних процесів усередині часток (через їх ущільнення), а, отже, і про зни-

ження концентрації ЕА у водному середовищі. Це викликає необхідність під-

вищення температури в оболонці. 

        Таким чином, температура води в оболонці – керуючий параметр процесу. 

У разі її підвищення знижується концентрація ЕА у воді, що призводить до збі-

льшення різниці концентрацій ЕА в частках і воді та до підвищення     швидко-

сті дифузії, тобто інтенсивність витягу ЕА із часток порохового лаку пов'язана з 

інтенсивністю його відгону із системи. 

        Процес повинен бути організований так, щоб у ході його видалення ЕА із 

часток встигали перебігати релаксаційні процеси з утворенням оптимальної 

структури й щільності одержуваного СфП. Відпрацьований ЕА використовують 

повторно спільно зі свіжим розчинником у співвідношенні при-близно 5/1. 

Основними факторами, що впливають на розміри, форму й щільність  

часток СфП є: Мвода, МЕА; кількість і тип емульгаторів і інших домішок; число 

обертів бовтниці (для одержання дископодібної форми застосовують     інтен-
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сивне перемішування порохового лаку, тому що відцентрові сили перевищують 

силу поверхневого натягу й деформують сферичні краплі в дископодібні); три-

валість і температура змішування; кількість збезводнювального агента; інтен-

сивність відгону ЕА із часток порохового лаку, а також режим сушіння пороху. 

По закінченні процесів у реакторі-диспергаторі його вміст зливають у 

промивну ємність. Порох відділяють від води відстоюванням, потім його пере-

мішують і, одночасно, промивають теплою і холодною водою та перекачують 

масонасосом у напірну ємність для подачі на сортування, яке здійснюють під 

час зрошування водою у двох–трьох каскадно розташованих барабанах із сіт-

ками певних розмірів і шнеками. Некондиційні за розмірами зерна СфП знову 

повертають у цикл. 

Порохи строго сферичної форми мають дегресивний характер горіння, то-

му вони піддаються операції флегматизації, яку здійснюють емульсийним спо-

собом у водному середовищі за 78–95 °С протягом 0,5−2,0 год за інтенсивним 

перемішуванням. В апарат уводять попередньо підготовлену водну    емульсію 

флегматизатора (ДНТ, ДБФ і інші). 

Віджим порохів від води (до вмісту ≈25 мас. %) здійснюють на карусель-

ному вакуум-фільтрі. Для зниження електризації пороху на наступній операції 

сушіння в трубу пневмотранспорту, що йде від фільтра, безперервно дозують 

водну суспензію графіту. Сушіння з одночасною графітовкою і поліруванням 

пороху здійснюють в апаратах роторного типу з киплячим шаром. Порох про-

тягом 50−100 хв послідовно обробляється гарячим повітрям з   температурою в 

першій і другій зонах сушарки 88–98 °С, у третій і четвертій зонах 80–90 °С, 

п'ята зона призначена для охолодження (t ≥35 °С). 

Потім здійснюють остаточне сортування сухого пороху і його змішування 

для усереднення фізико-хімічних і балістичних характеристик в одній загальній 

або малій партії. Всі небезпечні операції здійснюють за дистанційним керуван-

ням. Порох упаковують у герметичну металеву оцинковану тару, вставлену в 

дерев'яний ящик. 

Більшість СфП є двохосновними й містять НГЦ, тому їх виробляють тільки 

на заводах, де є НГЦ і порохова маса баліститного типу. Створено й одноосновні 

порохи, близькі за складом до піроксилінових порохів, вони не містять НГЦ. В 

ЕА можна розчиняти вологий піроксилін, що містить до 30 мас. % вологи. 

Поряд з емульсійним способом виробництва СфП розроблені екструзійний 

метод, що дозволяє одержувати порох з більшими розмірами часток. Він засно-

ваний на механічному гранулюванні порохового лаку, що продавлюють гвинто-

вим насосом через решітку різальної голівки екструдера. 

Вихідні шнури ріжуть на частки заданої довжини й завантажують у ре-

актор із технологічним розчином. Потім здійснюють відгін розчинника. Розмі-

ри й форму часток регулюють в'язкістю порохового лаку, розмірами та   фор-

мою отворів решітки, швидкістю продавлювання шнурів і руху ножа, співвід-

ношенням водної й лакової фаз та інших факторів. Подальші операції аналогіч-

ні емульсійному методу. Для одержання більшої кількості елементів, які мають 

тонке зведення зі СфП, може бути використане їх додаткове вальцювання на 

гладких вальцях. 
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3.4. Виробництво віскозних порохів 

Віскозні порохі (ВП) за своїм складом близькі до піроксилінових порохів, 

але спосіб їх виробництва принципово відрізняється, тобто в даному випадку 

використується «зворотна» технологічна схема, а саме: спочатку із целюлози 

одержують «заготівки» порохових елементів певних розмірів, форми й щільно-

сті, а потім піддають їх процесу нітрування. 

Для одержання таких «заготівок» необхідно спочатку перевести целюлозу 

в такий стан, у якиму із неї можна формувати волокна (нитки). З цією метою Ц 

спочатку пластифікують розчином NaOH, потім обробляють сірковуглецем і 

одержують продукт, розчинний у розведеному лузі (рис. 3.50). 

 

 

 
Рис. 3.50. Блок-схема виробництва віскозних порохів 
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З таких концентрованих розчинів (віскози) одержують волокна будь-

якого необхідного малого діаметра (у тому числі й з каналом), а потім ріжуть їх 

на задану довжину. Нижче наведено приклад складу нефлегматизованого віс-

козного пороху: 

Піроксилін № 1 (N=13,5 %) – 97 мас. %; 

CH3CONHC6H5 – 2 мас. %; 

(ацетанілід – стабілізатор хімічної стійкості) 

Волога – 1 мас. %; 

Графіт – 0,5 мас. % (понад 100 %). 

За енергетичними характеристиками віскозні порохи значно перевищу-

ють ПП. Вони вироблялися у великій кількості для гвинтівкових набоїв (ВВТ) у 

вигляді зерен з одним каналом і для пістолетів-кулеметів і пістолетів (ВП) – у 

вигляді безканальних зерен, а також для мінометів (ВМ). 

       Це порохи воєнного часу, тому що вони не підлягають тривалому збере-

женню через недостатню хімічну стійкість. Крім того, вони дуже чутливі до 

удару й тертя. За вибуховими властивостями ВП близькі до мінометних  

баліститних порохів. На рис. 3.50 показано блок-схему виробництва віскозних 

порохів.  

Під час дії на целюлозу 16–20 % розчину NaOH за 45–60 °С відбувається 

утворення адитивної сполуки целюлози з лугом (лужної целюлози)  

і алкоголятів    

                  [C6H7O2(OH)3]n + nxNaOH↔[C6H7O2(OH)3-x (OH
.
 NaOH)x]n, 

 

                [C6H7O2(OH)3]n + nxNaOH↔[C6H7O2(OH)3-x (ONa)x]n +nxH2O 

Одночасно за мерсеризацією відбувається значне набухання целюлози й  

розчинення геміцелюлоз, що сприяє дифузії агента, якій етерифікує, усередину 

волокна за наступним ксантогенуванням лужної целюлози – одержанням ксан-

тогенату Ц (натрієвої солі целюлозоксантогенової кислоти) взаємодією лужної 

целюлози із сірковуглецем: 

  [C6H7O2(OH)3-x(OH·NaOH)x]n + nxCS2↔[C6H7O2(OH)3-x(OCS2Na)x]n + nxH2O  

Ксантогенат Ц розчиняють у розведеному лузі й одержують віскозу.       

В'язкі концентровані віскозні розчини продавлюють через філь'єри у ванну з 

осаджувальною сполукою, де відбувається гідроліз ксантогенату (регенерація 

целюлози): 

 

  [C6H7O2(OH)3-x(OCS2Na)x]n + nxH2SO4→ [C6H7O2(OH)3]n + nxCS2 + nxNaHSO4  

 

Присутність сульфату Na в осаджувальній сполуці дозволяє регулювати 

швидкість гідролізу ксантогенату. Віскозні зерна – «заготівки» для порохових 

елементів можуть бути канальними й безканальними; наприклад безканальні 

зерна для виготовлення ВП і ВМ мають такі розміри: діаметр  d = 0,15−0,17 мм, 

довжина l = 1,5−1,7 мм. 
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Нітрування проводять періодичним способом. Загальні закономірності 

процесу нітрування віскозного зерна принципово не відрізняються від нітру-

вання штатної целюлози. Однак необхідно відзначити деякі особливості. Висо-

ка гравіметрична густина зерна (у 5−6 разів більша, ніж густина ЦА) дозволяє 

проводити процес за модулем 10−15. Ця обставина, а також значно більша 

щільність упакування макромолекул і товщини стінок віскозного зерна обумов-

люють необхідність використання нітросумішей із високим вмістом нітратної 

кислоти (HNО3 – 70 мас. %; H2SО4 – 27 мас. %, Н2О – 3 мас. %) і проводити 

процес за температурою 30–40 °С  приблизно за 1,5 год. 

Це дозволяє прискорити дифузію нітросуміші вглиб зерна.  Під час нітру-

вання перебігають процеси набухання зерна і його діаметр збільшується на 18–

20 %, a довжина практично не змінюється. Однак, навіть за зазначених вище 

умовах процес нітрування перебігає нерівномірно за об'ємом зерна; тому воно 

має явно дегресивний  характер горіння (вміст нітрогену в центральних зонах 

менше, ніж у зовнішніх). 

У зв'язку із цим, у разі використання ВП у нарізній зброї проводять їх  

флегматизацію за допомогою водної емульсії дибутилфталату. Через високу 

густину вкрай утруднен  процес стабілізації, тобто видалення з пороху кислот і 

нестійких домішок. Стабілізація в содовому розчині (близько  0,03 мас. %) не-

достатня, як би довгостроково вона не проводилася. Тому використовують та-

кож розчин ацетаніліду (близько 1 мас. %) і процес перебігає не менше 15 год. 

Під час стабілізації триває набухання порохових елементів. 

Дуже розвинена внутрішня поверхня віскозних порохів, можливість від- 

носно легко регулювати товщину палаючого зведення, високий вміст нітрогену 

(через відсутність операції пластифікації нітроцелюлози) дозволяють одержу-

вати порохи, які швидко згоряють без штучного збільшення їх внутрішньої по-

верхні добавками селітри з наступним її видаленням. Qж віскозних порохів зна-

ходиться у межах 4185–4395 кДж/кг. 

 

 

РОЗДІЛ 4. ВИРОБНИЦТВО СУМІШЕВИХ ТВЕРДИХ ПАЛИВ 

НА ОСНОВІ СИНТЕТИЧНИХ ПОЛІМЕРІВ 

 

Порохи на основі синтетичних полімерів використовують, головним чином, 

у ракетній техніці. Тому їх звичайно називають сумішевими ракетними тверди-

ми паливами (СРТП) або сумішевими твердими ракетними паливами (СТРП), 

що ідентично. У випадку застосування їх для інших цілей (у газогенераторах, 

активно-реактивних ладунках, пожежогасильних системах та інших) їх назива-

ють просто сумішевими твердими паливами (СТП). Проте, це скорочене позна-

чення часто використовують і в ракетній техніці. 

    Розробка СРТП в СРСР розпочалася значно пізніше, ніж у таких країнах 

як, наприклад,  Німеччина і США – 40 рр минулого століття (1940–1942 рр). 

СРСР  батьківщина ракетних порохів балиститного типу, що успішно викорис-

товувалися в період Другої світової війни в легендарних "Катюшах". Для їх ви-
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робництва  були використані велика сировинна база та величезний досвід виго-

товлення балиститних порохів для стовбурної артилерії. Крім того, у той час 

практично не було виробництва перхлорату амонію (основного окиснювача для 

СТРП), а також необхідних синтетичних полімерів, тому активно розробляли 

ракетні порохи на баліститній основі. 

   У 1962 р. відбувся перший пуск твердопаливної ракети з дальністю польо-

ту 2500 км із стартовою масою 34 т. Використовували вкладні заряди діаметром 

800 мм із баліститного пороху НМФ-2 з питомим імпульсом 204 кгс·с/кг [13]. 

Подальший розвиток ракет на основі баліститного палива утруднувався через 

недостатній рівень їх енергомасових характеристик, а також технологічних об-

межень щодо максимального розміру виробів (їх діаметр не перевищував одно-

го метра). 

  У США вже в 1963 р. були на озброєнні армії 

твердопаливні ракети (на СТРП) стратегічного при-

значення «Мінітмен» з дальністю польоту               

10 000 км, а на атомних підводних човнах − ракети 

типу «Полярис» із дальністю польоту 2200 км. В їх 

розробці активну участь брала велика група німець-

ких фахівців, які були вивезені з Німеччини після 

Другої світової війни. У США проводилися роботи 

зі створення надвеликих двигунів на основі СТРП 

діаметром від 3,0 до 6,6 м (рис. 4.1) з масою від 190 

до 760 т і більш. 

         В 1965 р.  здійснено  запуск  ракети «Титан», 

у  якій  були   встановлені  по  два  твердопаливні 

Рис. 4.1. Поперечний переріз    двигуни діаметром 3,0 м  з  масою заряду близько 

    частини виробу із СРТП     кожний. Зазначені   системи   використовувли   як 

    діаметром 4,27 м           200 т  стартові двигуни ряду ракет-носіїв для косміч-

них  об'єктів з метою виводу на орбіту дуже важких                                     

корисних вантажів. 

         Для виготовлення всіх типів надвеликих зарядів у США застосовували тіль-

ки технологію вільного лиття, тобто паливна маса заливалася безпосередньо в 

корпус  двигуна  з  наступним  твердненням  і  одержанням  зарядів,  міцно-

скріплених із корпусом який розміщували у спеціальній шахті. Корпуси таких 

двигунів були моноблочними або їх виконували у вигляді секційних конструк-

цій. 

   Для готування паливної маси використовували, як правило, планетарні 

змішувачі періодичної дії, які розміщувалися в окремих будинках. Одержана 

паливна маса надходила потім у спеціальні контейнери, в яких її транспортува-

ли в будинок, де були розташовані шахти. Таким чином, здійснювалася порцій-

на заливка корпусів, яка за часом тривала кілька діб. Процес тверднення зарядів 

проводився в цих же шахтах. 

   Паралельно із виготовленням корпусів великогабаритних РДТП із металу 

велися розробки корпусів діаметром 3,0−6,6 м із склопластику шляхом намоту-

вання скловолокна на спеціальну оправку й використання відповідних вер-
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статів. 

   Незабаром після закінчення війни в нашій країні розпочалися дослідження 

зі створення СТП для ракетних двигунів як стратегічного (на дальність польоту 

до 10 000 км), так і оперативно-тактичного призначення. Роботи проводились 

дуже інтенсивно, і за короткий строк фактично була створена принципово нова 

галузь порохової промисловості. 

Перша вітчизняна ракета на СТРП стратегічного призначення є − РТ-2, вона 

ж SS-13, на дальність польоту 9500 км зі стартовою масою 51 т була прийнята 

на озброєння в 1968 р. [13]. 

Стрімкий розвиток СРТП обумовлений більш високими энергомассовими та 

іншими характеристиками у порівнянні з баліститними порохами. СТРП − ви-

соконаповнені полімерні системи, які містять: окиснювачі − основні джерела 

оксигену або іншого елемента, що окиснює; полімерні пальні-зв'язувальні 

(ППЗ) і горючі речовини, а також інші компоненти (пластифікатори, твердники, 

каталізатори та інгібітори процесу горіння, поверхнево-активні речовини та ін-

ші). У табл. 4.1 наведено приклади складу СТРП. 

 
                                                                  Таблиця 4.1 

Деякі склади СТРП  

Найменування й вміст компонентів Склад палив 

ПЭКА−18 НП–56 

Вміст компонентів, мас. % 

Перхлорат амонію 53,5 30,0 

Алюміній 18,0 16,0 

Гексоген 15,0 34,0 

Каучук СКД-КТР 11,5 2,5 

Каучук НП - КТР − 10,0 

Домішки 2,0 7,5 

Характеристики СТРП 

Питомий імпульс, кгс·с/кг 247 250 

Густина, кг/м
3
 1780 1780 

 

       Усі компоненти, що входять до складу СТРП, ретельно контролюють перед 

подачею на виробництво, і до них мають дуже високі вимоги. Окиснювачі по-

винні:  

− бути твердими речовинами з високою температурою плавлення й від-

сутністю поліморфних перетворень за температури виготовлення й експлуатації 

палив;  

− мати високі значення ентальпії утворення, оптимальний зміст активного 

оксигену (або іншого елемента, що окиснює);  

− мати високу густину;  

− мати термічну й гидролітичну стабільність, низьку чутливість до механіч-

них та інших імпульсів;  

     − виділяти при розкладанні велику кількість газоподібних продуктів і не да-

вати твердого залишку;  
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      − добре змочуватися зв'язувальними речовинами, змішуватися з усіма ком-

понентами з утворенням однорідної паливної маси, що має необхідні реологічні 

властивості;  

  − вироби на їх основі повинні мати задані фізико-механічні й інші характе-

ристики. 

Промисловий ПХА має деякі недоліки, зокрема, частки неправильної фор-

ми, несприятливої для реологічних характеристик паливних мас. Тому доцільно 

проводити облагороджування ПХА й надавати часткам округлу  форму       

(рис. 4.2). 

 

 

 

Рис. 4.2. Вид кристаллов ПХА звичайних (а) 

й округлої форми (б) 

 Для підвищення енергетичного рівня деяких СТРП використовують по-

тужні вибухові речовини (ПВВ) − гексоген і октоген, які вводять у разі  змен-

шення умісту NH4ClО4. 

Новим ефективним окиснювачем у составах СТРП є амонієва сіль ди-

нітраміда NН4N(NО2)2 (АДНА). Це безбарвні кристали з Тпл = 92–94 °С. Темпе-

ратура початку розкладання 130−135 °С, ρ = 1830−1840 кг/м
3
. За чутливістю до 

механічних впливів цей окиснювач перебуває на рівні типових вторинних ви-

бухових речовин. Застосування АДНА замість ПХА дозволяє суттєво підвищи-

ти енергетичну ефективність палив і знизити збиток, що надається навколиш-

ньому середовищу, завдяки відсутності в продуктах згоряння хлоріду гидроге-

ну (табл. 4.2). За цією же причини утрудняється виявлення запуску ракет. 

 
                                                                                                                                Таблиця 4.2 

Основні типи СРТТ  

Основні компоненти Питомий імпульс, Масова частка 

 Н·с/кг НС1 

ПХА+А1+вуглеводне зв'язувальне 2600 0,20 

ПХА+А1+октоген+ вуглеводне зв'язувальне 2700 0.12 

ПХА+А1+октоген+нітроетерне зв'язувальне 2730 0,02 

АДНА+А1+ вуглеводне зв'язувальне 2760 - 

АДНА+А1+ГА+ вуглеводне зв'язувальне 2840 - 

АДНА+Аl+нітроетерне зв'язувальне 2880 - 
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     У цей час розроблено різні склади СРТП, що відрізняються за видом  

окиснювача та інших компонентів. У табл. 4.2 наведені розрахункові величини 

питомого імпульсу у разі тиску в камері 7,0 МПа та на зрізі сопла − 0,1 МПа. 

Також наведено дані за вмістом хлористого гидрогену в продуктах згоряння, 

що характеризує екологічну безпеку їх складників. 

         Полімерні пальні-зв'язувальні (ППЗ) – це олігомери або високомолекуляр-

ні полімери (з більшим вмістом пластифікатору). Полімерні пальні-зв'язувальні 

повинні добре змочувати всі порошкоподібні компоненти, змішуватися з ними  

утворюючи однорідну систему, що має комплекс заданих реологічних характе-

ристик і «живучості», тобто надавати паливним масам необхідні технологічні 

властивості й здатність безпечно перероблятися у вироби за помірних темпера-

тур ( як правило, Тпер ≤ 70 °С). Полімерні пальні-зв'язувальні мають бути фізич-

но й хімічно стабільними речовинами й добре сполучатися з ПХА й іншими 

компонентами. 

Процес тверднення ППЗ повинен перебігати за помірних температур (Тотв 

виробів, як правило, не перевищує 80 °С) без розкладання, з мінімальним теп-

ловим ефектом і мінімальною усадкою (рис. 4.3.). 

   Після тверднення ППЗ повинні мати гарні эластичні властивості, необхід-

ну когезійну міцність і оптимальну адгезію до часток наповнювачів для того, 

щоб забезпечити формування заданих физико-механічних характеристик 

(ФМХ) виробів. Одночасно їх можна віднести до пальних речовин, що виявля-

ють істотний вплив на енергетичні характеристики палива. 

  Сумішеві ракетні тверді палива можна виробляти різними способами, з 

яких основними є:  

− метод вільного лиття (вакуумне формування);  

− метод лиття під тиском.  

 

4.1. Принциповий склад СРТП і призначення його компонентів 

СРТП − це багатокомпонентна композиція, кожний компонент якої виконує 

конкретну й важливу роль незалежно від його вмісту в рецептурі. 

 

4.1.1. Окиснювачі 

 

Роль окиснювача в СРТП багатофункціональна, але насамперед він є поста-

чальником активного (вільного) агенту, що окиснює (O2, F2). Крім того, 

окиснювач впливає на густину і об'єм газоподібних продуктів горіння палива, 

тому що його вводять до складу до 70,0−72,0 % і визначає токсичність продук-

тів горіння. 

Роль окиснювача можуть виконувати солі нітратної кислоти (нітрати), солі 

хлорної кислоти (перхлорати) і нітросполуки органічних речовин. Під час їх 

розкладання виділяється певна кількість активного агенту, що  окиснює. 
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Рис. 4.3. Блок–схема производства СРТП 
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У таблиці 4.3 представлені реакції розкладання деяких окиснювачів. 

 

Таблиця 4.3 

                                        Реакції розкладання окиснювачів 

Хімічна  

формула 

окиснювача 

 

Реакція розкладання 

Кількість 

оксигену в 

1 кг на 1 кг  

речовини 

Розчинність у воді у 

грамах на 100 г  

розчину 

20 С 100С 

KClO3 2KClO3 = 2KCl + 3O2 0,39 7 36 

NaClO3 2NaClO3 = 2NaCl + 3O2 0,45 50 97 

KClO4 KClO4 = KCl + 2O2 0,46 1,7 74 

NaClO4 NaClO4 = NaCl + 2O2 0,52 66 75 

NH4ClO4 2NH4ClO4 = 4H2O + Cl2 +2O2 + N2 0,34 18 - 

KNO3 KNO3 = K2O + N2 + 2,5O2 0,40 24 71 

NaNO3 2NaNO3 = Na2O + N2 + +2,5O2 0,47 47 63 

NH4NO3 NH4NO3 = 2H2O + N2 + +0,5O2 0,2 64 91 

 

У таблиці 4.4 наведено деякі властивості солей і нітросполук органічних 

речовин, які можуть виконувати роль окиснювача СРТП.  

Вимоги до окиснювачів: 

1. Максимальний вміст вільного (активного) агенту, що окиснює (O2, F2) − 

не менше 30 % і легке виділення його під час горіння палива; 

2. Мінімальна теплота утворення. Чим вона менше, тем вище значення оди-

ничного імпульсу палива  

J = 9,3264  ,Н  

де Н  = Qобр. прод. горіння Qобр. исх. компонентів; 

3. Стабільність властивостей за температурою переробки, зберігання й екс-

плуатації виробів. Окиснювач не повинен розкладатися й змінювати свого 

агрегатного стану; 

4. Окиснювач повинен мати: гарну адгезію до пального-зв'язувального; мі-

німальну чутливість до механічних впливів; максимальну густину; широку си-

ровинну базу й низьку вартість. 

5. Окиснювач повинен сполучатися без хімічної взаємодії й виділення газо-

подібних продуктів у процесі змішування паливної маси під час зберіганн й 

експлуатації виробів. 

Виходячи з перерахованих вимог до окиснювачів, і їх фізико-хімічних влас-

тивостей (таблица 4.2), можна зробити наступні рекомендації:  

1. Ураховуючи вміст активного агенту, що окиснює, найбільш виграшно ви-

глядають перхлорати нітронію, нітрозилу, літію й нітрат літію, але жоден з них 

не знайшов застосування в СРТП, тому що вони надто гігроскопічні, а перхло-

рати нітронію й нітрозилу нестійкі. 

2. Оскільки робочим тілом у ракетному двигуні є газоподібні продукти го-
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ріння палива, вигідныше за об’ємом газоподібних продуктів, що утворюються 

під час розкладання, застосування нітрату амонію (0,980 м
3
/кг). Але він гігро-

скопічний і має низький вміст вільного оксигену (20 %). Нітрат амонію знай-

шов застосування як окиснювач у складах для порохових акумуляторів тиску. 

Заряди невеликі за розмірами, їх можна зберігати у тарі, що герметично закри-

вається або у поліетиленових пакетах. 

 
                                                                                                                                   Таблиця 4.4 

                Фізико-хімічні властивості солей і нітросполук органічних речовин 
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Нітрат  

літію 

 

LiNO3 

 

69,0 

 

2,38 

 

252 

 

0,568 

 

58,0 

Дуже  

гігроскопічна 

Нітрат  

натрію 

 

NaNO3 

 

85,0 

 

2,20 

 

308 

 

0,439 

 

47,1 

Гігроскопічна 

Нітрат  

калію 

 

KNO3 

 

101,0 

 

2,11 

 

336 

 

0,386 

 

39,6 

Мало 

гігроскопічна 

Нітрат  

амонію 

 

NH4NO3 

 

80,0 

 

1,72 

 

169 

 

0,980 

 

20,0 

Гігроскопічна 

Нітрат  

барію 

 

Ba(NO3)

2 

 

261,0 

 

3,20 

 

592 

 

0,138 

 

30,6 

Мало 

гігроскопічна 

Перхлорат 

нитронию 

 

NO2ClО4 

 

145,5 

 

2,25 

 

180 р 

 

0,616 

 

66,2 

Дуже  

гігроскопічна, 

малостіїка 

Перхлорат 

нитрозилу 

 

NОСlО4 

 

129,5 

 

2,17 

 

50 р 

 

0,605 

 

61,8 

Сильно  

гігроскопічна,  

нестійка 

Перхлорат 

літію 

 

LiСlО4 

 

106,4 

 

2,43 

 

236 

 

0,422 

 

60,2 

 

Гігроскопічна 

Перхлорат 

натрію 

 

NaСlО4 

 

122,5 

 

2,02 

 

482 

 

0,365 

 

52,3 

 

Гігроскопічна 

Перхлорат 

калію 

 

KСlО4 

 

139,0 

 

2,52 

 

610 

 

0,322 

 

46,2 

Не  

гігроскопічна 

Перхлорат 

амонію 

 

NH4ClО4 

 

117,5 

 

1,95 

 

150 р 

 

0,790 

 

34,0 

Мало 

гігроскопічна 

Перхлорат 

барію 

 

Ba(ClО4)2 

 

336,4 

 

2,34 

 

505 

 

0,270 

 

38,0 

Мало 

гігроскопічна 

Октоген C4H8N8O8  1,92 278,5-280,0    

Гексоген C3H6N6O6  1,82 204,5-205,0    

Примітка : р − початок реакції розкладання  
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3. Важливим показником для компонентів СРТП  є густина. Вона визначає 

показник вагової якості ракетного двигуна. Максимальну густину мають солі 

барію, але під час їх розкладання виділяється невеликий об’єм газоподібних 

продуктів. Їх широко застосовують для виготовлення піротехнічних виробів, 

тому що вони та їх оксиди надають полум'ю інтенсивне зелене фарбування. 

   З комплексу характеристик як окиснювач СРТП широке застосування має 

перхлорат амонію, хоча й виділяє під час розкладання невелику кількість віль-

ного оксигену (34 %).  

Перхлорат калію знайшов застосування в плазмоутворюючих складах. Інші 

компоненти, представлені в таблиці 4.4, застосування в складах СРТП не знай-

шли, тому що вони гігроскопічні. Останнім часом у складі СРТП широко засто-

совують гексоген, октоген, а також АДНА.  

        Властивості ПХА і способи його виробництва. ПХА – біла кристалічна 

речовина. Густина 1880–1950 кг/м
3
. Температура початку розкладання  150 С   

( у разі тривалого впливу). 

        Він існує у двох кристалічних модифікаціях: ромбічній і кубічній. Звичай-

на кристалічна форма − ромбічна, за температури 240 С переходить у кубічну. 

У цьому випадку збільшується об'єм кристалів і поглинається тепло.   Ромбічна 

модифікація являє собою кристалічний порошок білого кольору, з густиною 

1950 кг/м
3
.  

        ПХА схильний до електризації, причому його електризація зростає зі        

збільшенням дисперсності. Так, фракція з розміром часток 200−300 мкм   елек-

тризується до потенціалу 1,0−2,6 кВт, а фракція з розміром часток до 100 мкм – 

до 6,0−11,0 кВт. Збільшення його вологості з 0,04−0,07 % до 5,0−6,0 % знижує 

порівняльну електризацію з 8,0−11,0 кВт до 0,4−1,7 кВт. 

        ПХА здатний зволожуватися. Його гігроскопічна точка за 20 С становить 

96,0 %. У разі відносної вологості повітря 75,0 %, вологість ПХА за   4−6 год 

досягає рівноважного стану 1,5 %. Проте зі зміною гігроскопічності ПХА у разі 

зміни умов його зберігання він може злежуватися. Злежуваність і погана сип-

кість утрудняють його переробку (фракціонування, дозування, транспортуван-

ня). Він налипає на робочі органі дозатора, що впливає на точність дозування. 

Утворення агломератів може стати причиною поганого змішування паливній 

маси. Для зниження злежуваності застосовують антизлежувальні добавки. 

        ПХА розчинний у воді, спиртах, а також у гліцерині й ацетоні. Не розчи- 

няється у бензині, толуолі, дибутілфталаті, нітрометані, етиловому ефірі, ети-

ленгліколі та в абсолютній більшості пальних − зв'язувальних речовин. 

       Хімічна активність ПХА визначається тим, що це сіль дуже сильної кисло-

ти й слабкого основання. Внаслідок цього, водяні розчини проявляють   кислу 

реакцію, під дією концентрованих соляної і нітратної кислот відбувається повне 

розкладання ПХА. 

       Луги легко вступають із ПХА в обмінну реакцію, тому не можна викорис-

товувати в контакті з ним матеріали й речовини з основними властивостями.    

У сухому стані ПХА не взаємодіє з металами, у вологому виявляє кородувальну 

дію. Це є наслідком утворення хлорної кислоти  
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NH4ClО4 +H2O = HСlО4 + NH4OH, 

яка викликає корозію металу. Тому все обладнання, призначене для переробки 

ПХА, повинне бути виготовлене з кислотостійкої сталі. 

          ПХА − термічно стійка речовина, тільки у разі тривалого нагрівання за 

температури 150 С можна добитися його розкладання. З підвищенням темпе-

ратури й у присутності домішок швидкість розпаду росте. 

 Швидкість і глибина розкладання ПХА суттєво змінюються в присутності 

каталізаторів. Наприклад, добавлення 1 % фероцену підвищує швидкість роз-

паду ПХА в 2 рази, а добавлення 1 % фтористого літію сповільнює низькотем-

пературну стадію його розпаду. 

           Вибухові характеристики. ПХА здатний детонувати від капсуля-

детонатора № 8, якщо діаметр заряду перевищує 60 мм і його щільність   близь-

ка до одиниці. Зволоження ПХА різко знижує його сприйнятливість до детона-

ції. Швидкість детонації ПХА у разі зміни діаметра заряду від 60 до  90 мм зро-

стає з 2340 до 2780 м/с. Зі збільшенням ступеня дисперсності ПХА швидкість 

детонації зростає. 

 ПХА малочутливий до теплового імпульсу. Вільно насипаний на по верх-

ню в кількості до 100 кг не запалюється від потужного променю вогню. 

 Чутливість ПХА до механічних впливів залежить від його дисперсності, 

вологості, присутності домішок і умов випробувань. 

          Токсичність. ПХА відносять до досить токсичних речовин. Сполуки   

хлорної кислоти блокують вступ йодидів із крові у щитоподібну залозу. Під 

впливом ПХА на організм розповсюджується гостра або хронічна інтоксикація, 

спостерігається розлад кровообігу й дистрофічна зміна м'язів серця,  бруньок, 

печінки. Знижується діяльність вегетативної нервової системи. 

          ПХА впливає на кальцієвий обмін − призводить до руйнування кісткової 

тканини емалі. Припустима концентрація ПХА у воді 3 мг/л. Максимальна кон-

центрація в суміші виробничих і господарських фекальних вод не повинна пе-

ревищувати 150 мг/л. Гранично допустима концентрація (ГДК) у повітрі     

0,001 г/м
3
. 

          Виробництво ПХА. Промисловістю засвоєно два способи одержання 

ПХА, а саме: 

− нейтралізація хлорної кислоти газоподібним аміаком; 

− обмінная реакцією між перхлоратом натрію, аміаком і соляною кислотою. 

   Основною сировиною для одержання ПХА за методом нейтралізації є: со-

ляна кислота, газоподібний аміак і дистильована вода. 

   Технологічний процес має три стадії: 

1. Одержання технічної (48–50 %) хлорної кислоти електролізом водяного 

розчину соляної кислоти. 

2. Очищення хлорної кислоти від соляної кислоти електрохімічним мето-

дом. 

3. Одержання ПХА через взаємодію хлорної кислоти з аміаком. 

   Обмінний метод одержання ПХА застосовують на більшості діючих заво-

дів. Основна сировина: хлорид натрію, аміак, соляна кислота. 
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   Технологічний процес одержання ПХА складається з таких стадій: 

1. Електрохімічне окиснення хлориду натрію до хлорату натрію. 

2. Електрохімічне окиснення хлорату натрію до перхлорату натрію. 

3. Обмінна рівноважна реакція у розчині перхлорату натрію, аміаку і соля-

ної кислоти. 

          Промисловість випускає такі маркі ПХА: 

− вологий валовий (середній розмір часток dСР = 210−230 мкм); 

− сухий модифікований (вміст остаточной вологі ≤ 0,05 %) марок:              

 Д-315+160 (dCР=210 −230 мкм);  Д−160 (dCР =120 −130 мкм); К –700+500   

(dCР =530−550 мкм); 

− дрібнокристалічний марки К−50 (dCР =25−27 мкм); 

− високодисперсний марки РА (dCР =8−12 мкм) з питомої поверхнею  

(6−10)·10
3
 см

2
/г; 

− ультрадисперсний (dCР=0,7−1,2 мкм) з питомої поверхнею  

(17−30)·10
3
 см

2
/г. 

  У виробництві СРТП використовують перхлорат амонію з округлою  фор-

мою часток із метою зниження в'язкості паливних мас і підвищення рівня фізи-

ко-механічних характеристик палива (рис. 4.2). 

 

4.1.2. Пальне-зв'язувальне 

  У складі СРТП пальне-зв'язувальне виконує такі функції: 

 забезпечує певний рівень реологічних характеристик паливної маси в 

комбінації з окиснювачем та енергетичною домішкою; 

 зв'язує в єдине ціле компоненти палива, надаючи заряду необхідний рі-

вень фізико-механічних характеристик; 

 є додатковим джерелом теплової енергії й газоподібних продуктів горіння 

палива. 

  Кількість пального-зв'язувального в складі СРТП визначають насамперед 

вмістом активного агенту, що окиснює. Чим більше активного оксигену в 

окиснювачі, тим більше можна взяти пального-зв'язувального для забезпечення 

стехіометричного співвідношення компонентів. Якщо пальне-зв'язувальне у 

своєму складі містить активні групи −NO2, −ONO2, −F та ін., то його кількість 

для одержання стехіометричного співвідношення досягатиме 30 мас. % та існує 

можливість одержати паливну масу з низькою в'язкістю. Щоб забезпечити од-

норідність складу палива, стійкість її структури та високі фізико-механічні ха-

рактеристики палива, кількість пального-зв'язувального повинна бути не менше 

10 мас. %. Крім того, кількість пального-зв'язувального дуже впливає на реоло-

гічні властивості паливної маси  й визначає здатність її до переробки. Так, у ра-

зі вмісту пального-зв'язувального у рецептурі в кількості 10 мас. %, паливна ма-

са може пере-роблятися глухим пресуванням; за вмістом 10–15 мас. % − про-

хідним пресуванням; 10–20 мас. % − литтям під невеликим тиском; 15−              

20 мас. % − вільним литтям. 

  Пальне-зв'язувальне може являти собою суміш пального і зв'язу-вального 
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(метал+смола) або сполуки, що має одночасно властивості пального й зв'язу-

вального (бітуми, каучуки). Низькомолекулярні пальні-зв'язувальні  як компо-

ненти СРТП мало придатні. Практичний інтерес у якості пальних-зв'язувальних 

СРТП представляють високомолекулярні сполуки. 

  Вимоги до пального-зв'язувального:  

1. Пальне-зв'язувальне повинне бути грузлою рідиною або твердим поліме-

ром, здатним утворювати з низькомолекулярною речовиною термодинамічно 

стійкі системи, здатні до сприйняття великої кількості наповнювачів (окисню-

вач, спеціальні добавки). Низька в'язкість пального-зв'язувального може 

призвести до розшаровування паливної маси й не дозволить виконати вимоги за 

рівнем фізико-механічних характеристик. 

2. Пальне-зв'язувальне повинно мати: 

 гарну змочувальну здатність і адгезію до наповнювача; 

 низьку температуру склування; 

 високе відношення гідрогену до вуглецю;  

 відсутність у складі елементів, що дають агресивні продукти горіння; 

 малу теплоту утворення, а продукти окиснення більшу теплоту утворен-

ня; 

 оптимальну густину; 

 високу фізичну й хімічну стабільність із метою забезпечення необхідного 

гарантійного строку зберігання виробу; 

 широку сировинну й промислову базу, що гарантує низьку вартість. 

3. Пальне-зв'язувальне повинно мати необхідну «живучість» (життєздат-

ність) під час переробки паливної маси й здатність тверднення за температури  

40–60 С без істотного виділення тепла та з мінімальною усадкою.  

       4. У стані полімеризації воно повинне мати високі фізико-механічні ха-

рактеристики та пружну еластичність для забезпечення збереження суціль-

ності виробу, опірності стиску й розтяганню. 

 5. З метою безпечної переробки повинне мати низьку чутливість до механі-

чних впливів. 

  Основні представники пального-зв'язувального. Одним з перших кау-

чуків, що були застосовані в якості пального-зв'язувального СРТП, є полі-

сульфідний каучук − тіокол. Це продукт взаємодії дихлордіетиленформалю з 

тетрасульфідами лужних металів. Відмітна ознака тіоколу − наявність меркап-

тановіх груп −SH. 

  У виробництві СРТП знайшли застосування тіоколи марок НВТ-1 і Т-2. 

Тіокол НВТ-1 

 

HS(CH2CH2 O CH2OCH2CH2-S-S-)nSH      

       

 Малосірчаний тіокол Т− 2 

 

HS(CH2CH2OCH2CH2OCH2OCH2CH2OCH2CH2-S-S-)nSH. 
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Основні характеристики тіоколів НВТ- 1 і Т-2 представлено в табл. 4.5. 

 

                                                                                   Таблиця 4.5 

Основні характеристики тіоколів НВТ-1 і Т-2 

Основні показники Марки тіоколу 

НВТ -1 Т - 2 

В'язкість за 25С, Па·с 7,5–11,0 7,5–10,0 

Молекулярна маса 1200 1700–2300 

Густина d
20

, кг/м
3 

1290 1220 

Вміст сірки, %  39,5–40,5 25,5–26,0 

Температура склування 

вулканізату, С 

мінус 53–мінус 57 мінус 55–мінус 57 

 

Переваги використання тіоколів: 

- можливість регулювання фізико-механічних характеристик зарядів у ши-

роких межах за рахунок зміни складу каучуку; 

    - можливість полімеризації за порівняно низької температурі; 

- гарна адгезіїя полімеру до наповнювача, обумовлена наявністю полярних 

груп. 

     Поліуретани − це гетероланцюгові полімери, для яких характерний зв'язок 

між вуглеводними радикалами за допомогою уретанової групи 

N C O

H O n

 

 
       Вони являють собою продукт співполімеризації багатоатомних спиртів або 

простих і складних етерів, що містять кінцеві гідроксильні групи, з діізоціана-

тами 
(n+1) OCNR1NCO + n HOR2OH

OCNR1N

H

C

O

O R2O C

O H

N R1NCO

 

         Перший поліуретановий каучук, застосований в СРТП, – каучук СКУ-1. 

Процес його одержання складається із двох стадій:  

  - одержання складного поліефіру; 

  - одержання каучуку. 

         Одержання складного поліефіру. Складними поліефірами називають 

продукти поліконденсації багатоатомних спиртів з дикарбоновими кислотами.   

Поліефіри − це олігомери з молекулярною масою (ММ) 1200−2000. Поліефіри 

одержують взаємодією адипінової кислоти з молярним надлишком диетилен-

гликолю або триетиленгликолю. Реакція відноситься до реакцій поліконденса-
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ції. У разі використання диэтиленгликоля виходить поліефір П-9, а триэтиленг-

ликоля − П-10. 

(n+1)HO(CH2CH2O)2H + nHOOC(CH2)4COOH =

=HO(CH2)2O(CH2)2[OC(CH2)4 C      O(CH2)2

O

O(CH2)2]

O

nOH + 2H2O.

 

  Поліефір П-9. Поліконденсація перебігає протягом 9 годин у разі підви-

щення температури від 130 С до 240 С і безперервному відгону води у вакуу-

мних апаратах. Вміст вологи повинний бути не більш 0,1 %. Дані поліефірів ду-

же гігроскопічні рідини, тому їх зберігають в тарі, що герметично закривають. 

Тверднення поліефірів сумішшю діізоціанатів – толуілен-діізоцианат (80 %) і 

гексаметилендіізоцианат (20 %) за 60  80 С протягом 30−50 год. 

  Макромолекула поліефіру П-10 має більшу гнучкість, тому температура 

склування на 5–6 С нижча, чим у поліефіру П-9 (мінус 35 – мінус 38 С), у     

П-10 вона становить мінус 40 – мінус 44 С. 

  Одержання рідкого уретанового каучуку СКУ-1. СКУ-1 одержують під 

час взаємодії поліефірів П-9 або П-10 із двомольним надлишком суміші гекса-

метилендіізоціаната й толуілендіізоцианата в співвідношенні 1:4. 

 

(n+2) OCNRизоц NCO + nHO(CH2)2O (CH2)2 

= OCNRизоц [N    C     O(CH2)2 O(CH2)2

H O

OH =[Rпэ]

 Rпэ
O    C     N

O H

Rизоц ] NCO .

 
 

  Рідкий уретановий каучук здатний до тверднення завдяки наявності ізоці-

анатних груп. 

      Уретанові каучуки − густі медоподібні рідини від жовтого до світло-

коричневого кольору без заходу. ММ від 500 до 1500, густина 1250 кг/м
3
, в'яз-

кість за 30 С залежно від молекулярної маси становить 5−15 Па·с. Поліуретани 

добре розчиняються в більшості органічних розчинників, у тому числі в ацето-

ні, діоксані. 

      Зберігання за підвищеній температурі сприяє загусненню через зшивання 

ланцюгів полімеру в результаті взаємодії ізоціанатних груп з уретановими гру-

пами й водою. 

      СКУ-1 добре змочує мінеральні наповнювачі, має високу адгезію до мета-

лів, солей, сумістен з багатьма органічними речовинами. 

      Гарну змочуваність перхлорату амонію каучуком СКУ-1 пояснюють, в 

очевидь, взаємодією рухливого атома гідрогену перхлорату з ізоціанатної гру-

пою каучуку 
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Rизоц NCO + NH4ClO4

Rизоц  N    C    NH3ClO4

H O  
 

       Тверднення СКУ-1. Тверднення СКУ-1 речовинами з рухливими атомами 

гідрогену − поліамінами, поліспиртами, аміноспиртами, епоксидними смолами. 

У разі використання біфункціональних твердників виходить високо-еластичний 

продукт із довгими ланцюгами. У разі застосування твердників із трьома функ-

ціональними групами й більш утворюється сітчаста структура й, як наслідок, 

твердий продукт. Вулканізат СКУ-1 має міцність на розрив 2,5−3,5 МПа, від-

носну деформацію 80−100 %, температуру склування мінус 33 С. 

  Модифікований поліуретановий каучук ПДИ-3А (полі-

дієнуретандіепоксид). На модифікованих поліуретанових пальних-

зв'язувальних розроблений цілий ряд палив, які швидко горять і низькотемпе-

ратурних палив, які застосовують як у вкладному, так і згодом міцно   скріпле-

ному варіантах. 
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Але можливості цих зв'язувальних обмежені через таке: 

   низька відтворюваність властивостей; 

   неоптимальне співвідношення Н/З; 

   висока теплота утворення. 

Велике застосування в якості пального-зв'язувального СРТП знайшли    

карбоксил- і нітрилвмсні каучуки. 

      Карбоксилатними каучуками називають співполімери, що містять у ланцю-

зі або кінцевих ланках невелику кількість карбоксильних груп. Ці співполімери 

характеризуються простотою тверднення й комплексом спеціальних властивос-

тей. Вони вигідно відрізняються співвідношенням Н/З, стабільністю властивос-

тей, сумісністю з іншими компонентами СРТП, високою стабільністю в процесі 

горіння. 

 Карбоксильні каучуки − це здебільше співполімери бутадієну (дивінілу) з 
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різними органічними кислотами та їх нітрилами. Залежно від того, яку речови-

ну беруть для співполімеризації, одержують каучуки типу СКН, СКД-1, СКД-

НК, СКД-КТ. Промисловість випускає бутадієннітрильні каучуки наступних 

марок: СКН-10, СКН-18, СКН-26, СКН-40, СКН-10-1, СКН-18-1, СКН-26-1.  

     Одним із перших серед карболанцюгових каучуків почали застосовувати 

дивінілнітрильний каучук СКН, що являє собою співполімер дивінілу,   ме-

такрилової кислоти й нітрілакрилату: 

CH2
CH CH CH2 ;

CH2 C

COOH

CH3

 ;

CH2
CH

CN  . 

 

 У шифрі перша цифра вказує на вміст акрилонітрилу в 100 елементарних 

ланках каучуку (10, 61, 80), а друга цифра − кількість карбоксильних груп.  

 Наприклад, СКН-18-1  
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Вулканізацію здійснюють по карбоксильним групам за допомогою сірки, 

оксиду магнію, епоксидної смоли ЕД-20 або смоляною системою вулканізації. 

     Вулканізати на основі каучуків типу СКН мають високі механічні характе-

ристики й низьку температуру склування (від мінус 43 С для СКН-26-1 до мі-

нус 47 С для СКН-10-1). 

     Найбільше застосування у виробництві СРТП знайшли каучуки СКН-18-1 і 

СКН-26-1. Це грузлі маси від світло-жовтого до темно-коричневого кольору.  

В'язкість за 50 С у каучуку СКН-18-1 становить 80−120 Па·с, у СКН-26-1 – 

(100–140) Па·с.  

 Через високу теплоту утворення каучуків (285 ккал/кг), схильність до крис-

талізації, низькі деформаційні характеристики палив і недостатньо  низьки 
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температури склування палива на основі цих каучуків широкого застосування 

не знайшли. Їх використовували тільки у вкладному варіанті. 

        Карбоксилвмісні каучуки СКД-1 і СКД-НК знайшли більш широке засто-

сування. СКД-1 − полібутадієновий каучук, який одержують спів-

полімеризацією дивінілу й метакрилової кислоти. Це густа маса з в'язкістю від 

100 до  150 Па·с. Температура склування від мінус 70 С до мінус 80 С. 
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CH CH CH2 + CH2 C
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      СКД-НК − стереорегулярний полібутадиієновий каучук з карбоксільнимі 

групами − виходить співполімеризацією стереорегулярного полібутадієнового 

каучуку з метакріловою кислотою 
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. 

      Каучук являє собою густу масу з в'язкістю від 120 до 150 Па·с за 50 С. На-

явність функціональних груп 2–3 %. Застосовують для виготовлення зарядів 

СРТП для жорстко скріпленого варіанту методом вільного лиття. 

      Вуглеводні каучуки. Найкращі фізико-механічні характеристики мають 

вулканізати й наповнені композиції на основі вуглеводніх каучуків.  

  За своїм хімічним складом вони найбільш оптимально задовольняють ви-

могам щодо співвідношення вуглецю й гідрогену. Ці продукти мають широку 

сировинну базу у вигляді продуктів нафтопереробки. 

        Каучук СКИ-3. Це синтетичний ізопреновий каучук – повний аналог на-

турального каучуку й має найкращі властивості. Знаходить широке застосуван-

ня у виробництві гуми й фрикційних виробів. Це твердий продукт, що має таку 

будову:  

CH2 C CH CH2

n

 CH3

CH2 C CH CH2

CH3

. 

       Каучук СКД. Це дивінільний каучук регулярної будови: 

  
CH2

CH CH CH2       → 

CH2
CH CH CH2 n
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      Вулканізати на його основі відрізняються низькою розривною міцністю, 

але з додаванням активного наповнювача (сажі), їх розривна міцність підвищу-

ється до рівня міцності вулканізатів на основі бутилкаучуку. 

      У випадку застосування у сумішах СРТП необхідний добір підсилювачів 

або поверхнево-активних речовин (ПАР). СКД має найнижчу температуру 

склування − мінус 110 С. Це твердий високоеластичний продукт. 

      Каучук СКДН  синтетичний полібутадієновий каучук стереорегулярної 

будови 

CH2

CH CH

H2C
n

 

. 

      Це високов'язка маса. За температури 50 °С в'язкість рівна 700–900 Па·с.  

      Помітним етапом в історії розвитку ракетної техніки стала розробка         

составів СРТП на основі бутилкаучуку (БК). Бутилкаучук − співполімер ізобу-

тилену з ізопреном: 

CH2 C

CH3

CH3

+ CH2 C

CH3

CH CH2

CH2

n

 

C

CH3

CH3

CH2 C

CH3

CH CH2

m
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      Для кількісної оцінки вмісту ланок ізопрену в бутилкаучуку користуються 

поняттям ненасиченість. Під ненасиченістю БК розуміють кількість ланок ізо-

прену на 100 елементарних ланок ланцюга, виражену у відсотках. Звичайно не-

насиченість БК становить від 1 до 2 %.  

      Дуже гарною властивістю БК як пального-зв'язувального є висока змочу-

вальна здатність його стосовно наповнювачів і, зокрема, до ПХА. 

      Високомолекулярний БК − твердий високоеластичний продукт від світло-

жовтого до темно-коричневого кольору. За звичайних умов БК аморфний і має 

лінійну структуру ланцюга. Під час охолодження без навантажень він не крис-

талізується, зберігаючи гнучкість ланцюга до мінус 50 С. Під час розтягання й 

охолодження він здатний до кристалізації в чистому виді, навіть якщо він плас-

тифікований. БК стійкій до дії світла, кислот, оксигену повітря, має малу газо-

проникність завдяки щільному впакуванню макромолекул.   Вулканізати на йо-

го основі мають високі фізико-механічні характеристики. 

      Для одержання паливних мас і виготовлення зарядів СРТП використову-

ють тільки пластифікований БК. Найбільше застосування як пластифікатори 

знайшли низков’язкі оливи (авіаційне, індустріальне й трансформаторне), па-

рафін, церезин. 

  Перші спроби використання БК як пального-зв'язувального ставляться до 
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1960–1961 рр. під науковим керівництвом Я.Ф. Савченко й  Г.В. Саковича в 

НДІ-9. коли поряд із розробкою рецептур СРТП на основі БК розпочалося від-

працьовування технології виготовлення великогабаритних зарядів (до 28 т). 

Причому спочатку використовували БК із молекулярною масою до 25·10
3 
од. за 

Штаудингером, тому що за такої молекулярної маси він є в'язкою рідиною, але 

такий БК не забезпечує необхідного рівня физико-механічних ха-рактеристик 

палива. За молекулярну масу каучуку більше 25·10
3 

од. за Штаудингером − це 

вже твердий високоеластичний продукт. 

     Збільшити технологічність вдалося шляхом використання пластифікаторів. 

Пластифікований БК виявився відмінним зв'язувальним. Він зберіг усі переваги 

високомолекулярного бутилкаучуку, але придбав в'язкопластичність. 

 Переробляти паливні маси на основі пластифікованого бутилкаучуку стало 

можливо методом лиття під невеликим тиском. Причому вміст трансформатор-

ної оливи (ТО) у розчині коливається від 50 до 70 % залежно від молекулярної 

маси каучуку. Наприклад, для бутилкаучуку із ММ 29  1·10
3
 од. за Штаудин-

гером трансформаторну оливу вводять до 50 мас. %, а для каучуку с ММ 35  

1·10
3
 од. за Штаудингером − до 70 мас. %. 

 Через гарне співвідношення Н/З = 2/1 температура продуктів горіння була 

знижена, слад газів мало агресивний. Висока плівкоутворювальна здатність бу-

тилкаучуку привела до низької чутливості СРТП до механічних впливів. 

      Але крім позитивних характеристик БК мав і такі недоліки: 

 високу в'язкість паливних мас;  

 погану адгезію його до ПХА й, як наслідок, низьку розривну міцність па-

лив. 

      У результаті проведених робіт ці недоліки були усунуті. 

      1. В'язкість паливних мас додатково знижена використанням поверхне-

во−активних речовин. 

      2. Адгезія бутилкаучуку до ПХА підвищена введенням до складу епоксид-

ної смоли ЕД-20. 

      3. Балістичні характеристики поліпшені введенням каталізаторів горіння. 

    На основі пластифікованого бутилкаучуку розроблено цілу серію палив 

типу Т-9 БК, використаних для виготовлення зарядів до всіх ступенів ракети 

8К98. В 1965 р. вперше у вітчизняній практиці здійснено формування вели-

когабаритних зарядів із складу Т-9 БК безпосередньо в корпус двигуна. Реалі-

зовано жорстко скріплений варіант твердопаливного заряду з корпусом двигу-

на.  

        Крім неактивних пальних-зв'язувальних використовують активні поліме-

ри, що містять у складі нітро (NO2), нітратні (ONO2), нітрильні (СN), азидні 

(N3) групи й –F.  

       Активні пальні-зв'язувальні мають такі переваги: 

 містять у своєму складі агент, що окиснює; 

 мають підвищену густину. 

  Але активні зв'язувальні мають певні недоліки: 

 меншу термічну й хімічну стійкість; 
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 вузчий температурний діапазон високоеластичного стану (за рахунок    

сильно розвиненої міжмолекулярної взаємодії); 

 вища температура склування; 

 більш висока залежність технологічних і фізико-механічних характе-

ристик від складу палива; 

 вищий рівень температури горіння. 

      З активних полімерів використовують синтетичний каучук СКВІ (ві-

нілізопреновий), поліефіри − нітрозополіефіри, полігліцедилнітрат, азідополіе-

фір, борвмісні сполучні. 

 

4.1.3. Енергетичні домішки 

 Енергетичні домішки використовують в СРТП із метою підвищення оди-

ничного імпульсу й відповідно величини тяги двигуна. У якості енергетичних 

домішок використовують металеві порошки алюмінію, магнію, бору, берилію, 

сплави магнію з алюмінієм, гідриди деяких металів. За теплотою згоряння 

найбільш якісно відрізняють берилій, але як він сам, так і його оксиди, токсич-

ні. Бор, як правило, являє собой тонкодісперсний продукт, він дуже реакційно-

здатній, легко окиснюється ї запалюється. Застосування бору гальмує значна 

агломерація часток під час горіння складу, низька теплота сгоряння и невисока 

температурой горіння. 

      Алюміній за теплотою згоряння уступає, крім берилію і бору, гідриду алю-

мінію, але він має широку сировинну базу, добре відпрацьовану промислову 

технологію і низьку вартість, тому він знайшов широке застосовування у скла-

дах СРТП. 

      Гідрид алюмінію. крім теплового ефекту. відрізняється утворенням 

(виділенням) великого об'ему гідрогену. Його застосовування у СРТП обмеже-

но через нізьку физичну стабільність. 

      Застосування металевих порошків як енергетичних домішок СРТП засно-

вано на їх окисненні у процесі горіння палива з виділенням великої кількості 

тепла й газоподібних продуктів з низкою молекулярною масою.  

 

  2Al + 1,5O2 = Al2O3 + 1674,8 кДж/кг 

  2Al + 3СO2 = Al2O3 + 3CO + 824,8 кДж/кг 

  2Al + 3H2O = Al2O3 + 3H2 + 950,4 кДж/кг. 

 

       Продукти горіння мають високу температуру й збагачуються легкими газа-

ми (СO і H2) у результаті розкиснення металом вуглекислого газу й води. 

          У якості енергетичних домішок використовують потужні вибухові речо-

вини (ПВР) – гексоген, октоген, а також пальне, що втримується у складі NO2, 

ONO2, NF2, –F, N3  та інші. 
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  Вимоги до енергетичних домішок. Фізико-хімічні властивості металевих 

горючих надано в таблиці 4.6. 

Енергетичні домішки як компонент СРТП повинні відповідати таким вимо-

гам: 

 виділяти під час взаємодії з окиснювачем найбільшу кількість тепла або 

тепла й газоподібних продуктів з низкою молекулярною масою; 

  оксиди металів, що утворюються, повинні мати високу температуру   

плавлення й кипіння, виділяти велику кількість тепла при утворюванні; добре 

змішуватися з окиснювачем і зв'язувальними речовинами; мати високу густину 

і дисперсність; мати мінімальну токсичність, достатню інертність до повітря, 

води, компонентів палива; 

 оксиди металів повинні мати найменшу атомну масу самого металу і його ок-

сиду, що обумовлює високий тепловий ефект 

 
                        Таблиця 4.6  

Фізико-хімічні властивості металевих горючих 

 

Р
еч

о
в
и

н
а 


, 

к
г/

м
3
 

Температура, ˚С Теплота, 

кДж/моль 

К
о
еф

іц
іє

н
т
 

 Д
ем

и
д
о
в
а 

 

 

 

pС , 

Дж/ 

моль, 
. 

К 

H  , 

кДж/мо

ль (для 

газу) 

плав-

лення 

кипін 

ня 

само-

запалю

лю-

вання 

в O2 
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рову-

ван 

ня 

Be 1 850 1284 2477 800 біль-

ше 

800 

14,7 309 0,56 1,68 16,4 321,1 

B 2 340 2075 3860 500–

900 

900 23,0 530 0,45 4,0 11,1 407,3 

Mg 1 740 651 1107 500–

600 

550 9,2 132 1,52 0,81 23,9 150,4 

Al 2740 659 2494 800 1300 10,8 293 1,12 1,45 24,4 - 

Si 2330 1423 3309 - 1000 біль-

ше 

900 

49,2 356 0,88 1,88 20,0 368,9 

Ti 4 500 1670 3277 200–

600 

600 15,0 410 1,50 1,73 25,1 469,3 

Cu 8960 1083 2543  бли-

зько 

1000 

 13,0 302 3,96 1,72 24,4 341,6 

Zn 7130 419,

5 

907 400–

500 
 7,2 115 4,07 1,55 25,4 130,7 

Zr 6450 1852 4377 150–

500 

240–

350 

14,6 558 2,85 1,45 25,4 523,8 

Nb 8580 2497 4927 500–

600 
 28,0 662 2,32 2,68 24,6 773,1 

Ta 16 600 3015 5500   34,7 745 4,50 3,3 25,4 776,2 

W 19 320 3420 5680   61,5 769 3,81  24,3 844,7 
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4.1.4. Технологічні домішки 

Технологічні домішки вводять до складу палива для поліпшення техноло-

гічності паливних мас, здійснення процесу тверднення полімеру, регулювання 

фізико-механічних характеристик твердопаливного заряду. 

    До технологічних домішок відносять: пластифікатори, поверхнево-активні 

речовини, твердники й сповільнювачі (інгібітори) вулканізації. 

Пластифікатори не тільки поліпшують технологічність паливних мас, але й 

знижують температуру склування палив. У якості пластифікаторів, залежно від 

типу полімеру, широке застосування знайшли низьков'язкі речовини, такі як 

оливи (трансформаторна, вазелінова, індустріальна, авіаційна), дибутілфталат 

для палив на основі неактивних полімерів і для активних полімерів − нітроглі-

церин, динітратдиетіленгліколь, евтектичні суміші (евтектики Холево й ЛТИ, 

біс-(2-фтор-2,2-динітроетил) формаль). 

       Основною вимогою, сформульованою до пластифікаторів, є їх термодина-

мічна сумісність із полімером у всьому температурному діапазоні готування 

паливної маси, виготовлення заряду і його експлуатації. 

       Поверхнево-активні речовини у складах сумішевих палив використовують 

з метою регулювання реологічних властивостей паливних мас та їх фізико-

механічних характеристик. 

       Дія ПАР заснована на тому, що, адсорбуючись на поверхні твердих часток 

наповнювача СРТП, вони змінюють процеси, що відбуваються на межі 

розподілу фаз. З одного боку, змінюється інтенсивність коагуляційного кон-

такту між частками наповнювача, з іншого боку − взаємодія поверхні наповню-

вача з полімерним зв'язувальним. Ефективність дії ПАР визначається головним 

чином будовою їх молекул, природою наповнювача й зв'язувального. 

      Як звичайний зміст ПАР в СРТП коливається від 0,1 до 0,3 %, що призво-

дить до зниження в'язкості паливної маси на один порядок. 

 

4.1.5. Твердники або вулканізуючи системи 

      Вибір системи тверднення визначають типом полімеру в складі СРТТ. Для 

вуглеводніх каучуків найбільше застосування знайшла окисно-відновна система 

або вулканізація за допомогою хінолових ефірів. Для інших видів каучуків мо-

же використовуватися сірчана система або вулканізація за допомогою діізоціа-

натів. 

4.1.6. Регулювання швидкості горіння СРТП 

      На практиці необхідно мати палива зі швидкістю горіння від 2−3 мм/с до 

100−150 мм/с. Для забезпечення таких швидкостей горіння застосовують спеці-

альні домішки.  

      Компоненти, що підвищують швидкість горіння, називають каталізатора-

ми, а понижувальні − інгібіторами. Каталізатори й інгібітори вводять до складу 

СРТП не тільки для регулювання швидкості горіння палива, але й для регулю-

вання її залежності від тиску. Каталізатори можуть бути як твердими, так і рід-



167 

 

кими речовинами. Їх вводять до складу в кількостях не більш 1 %, якщо каталі-

затор порошкоподібний, і більш 1 %, якщо він рідкий. 

 

4.2. Виробництво паливних мас і формування зарядів СРТП 

      Технологічний процес змішування паливних мас і формування зарядів ви-

значають в'язкістю паливної маси. Високов'язкі паливні маси з вмістом поліме-

ру до 10 % в переважно переробляють методом глухого або прохідного пресу-

вання, до 15 % − методом лиття під тиском, 15−20 % − методом вільного лиття.  

 

4.2.1. Виготовлення робочої суміші порошків 

      Робоча суміш порошків являє собою механічну суміш мінерального  окис-

нювача, твердника, експлуатаційної домішки й антизлежувальних речовин. Усі 

компоненти, що входять до складу РСП, повинні мати неорганічну природу. 

      Категорично забороняється вводити в РСП компоненти, що мають ор-

ганічну природу, а також металеві горючі, сплави металів та їх гідриди. 

      Основним компонентом РСП є окиснювач, роль якого в більшості рецептур 

виконує ПХА, який виробляється у відповідності з суворими технічними умо-

вами (ТУ). Найбільш трудомісткою операцією готування РСП є підготовка 

ПХА, тому що від його вологості, форми часток та їх розподілу по розмірах за-

лежать як реологічні властивості паливних мас, так і фізико-механічні характе-

ристики палива 

      Встановлено, що найкращі результати досягають у разі використання ПХА 

із двох або трьох фракційним складом, тому що такий розподіл дозволяє доби-

ватися щільного впакування часток і мінімальної відстані між ними. 

      Одержання необхідного розподілу часток по розмірах і виконання перед-

бачених ТУ розмірів і форми часток – найважливіші завдання процесу готуван-

ня окиснювача. Великі фракції часток ПХА надходять у спеціальний контейнер 

КК-1 або КК-1М (рис. 4.4) із необхідним гранулометричним складом і воло-

гістю.  

     Транспортний контейнер КК-1 призначений для транспортування, зберіган-

ня й змішування сухих порошкоподібних ВМ у виробництвах палив. Він має 

два варіанти виконання, які відрізняються один від одного тільки формою захи-

сних мембран (ЗМ) у вибивних поверхонь (ВП): прямокутна та  кругла. 

 Транспортні контейнери КК-1 можуть виготовлятися як з кислотостійкої 

сталі (КК-1М), так і з алюмінію (КК-1А). З метою забезпечення безпеки для   

ВМ визначається свій коефіцієнт заповнення (КЗ).  

  Конструктивно транспортний контейнер (ТК) КК-1 виконаний у вигляді 

твердого металевого корпусу (3), зверху якого є завантажувальний люк (2), а 

збоку – розвантажувальний люк (5), що закривається кришкою. Дві бічні й зад-

ня стінки контейнера мають вікна (1), які закриваються захисними мембранами 

(4)   (вставками – вибивними поверхнями). 
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Рис. 4.4. Транспортний контейнер КК-1М: 

1 − вікна; 2 − завантажувальний люк; 3 − корпус;  

4 − захисні мембрани; 5 − розвантажувальний люк;  

6 − гумова прокладка; 7 − притискний фланець: 

А − з круглими захисними мембранами;  

Б − з квадратними захисними мембранами 

 

 

   Герметичність з'єднання ЗМ і корпусу за-

безпечують прокладкою 6, яка підтискається 

фланцем (7). Для запобігання ЗМ від руйнування 

при транспортуванні й зберіганні (у випадку 

удару) встановлено великокоміркова  сітка.   

  Загальна площа поверхонь мембран стано-

вить 21 % (для ряду ВМ 40 %) усієї по-верхні 

апарату. У якості матеріалу для вибивних елеме-

нтів використовують електропровідний поліпропілен − СПП товщиною 3 мм. 

Застосування даного матеріалу обумовлено конструктивними міркуваннями: у 

разі достатній твердості й  міцності цей матеріал має невелику густину ( близь-

ко 0,3 г/см
3
).  

   Контейнер КК-1М виконаний з кислотостійкої сталі, крім кришки  розван-

тажувального алюмінієвого люка, оснащеної гумовою прокладкою. У за ванта-

жувальний люк вставляють патрон із силікагелем для поглинання вологи. В 

кришці завантажувального люка закріплено два клапани, призначені для вирів-

нювання тиску усередині контейнера із зовнішнім атмосферним  тиском. Опи-

сана конструкція пройшла широкі випробування, які показали її гарну вибухо-

безпечність. Для проведення операції змішування контейнер ставлять на спеці-

альну раму з гідроприводом, яка здійснює його обертання.  

        Створений ТК КК-1 дозволяє розширити область його застосування,       

зокрема, використання в технологічних потокових лініях для міжфазного тран-

спортування, готування і накопичування РСП.  

        Одержання готових сумішей порошків у єдиних уніфікованих контей-

нерах КК-1 і доставка їх на фазу заповнення контейнерним способом значно 

спрощують транспортування, знижують втрати продукту й небезпеку процесу, 

стабілізують технологічні параметри, забезпечують гнучкість і мобільність тех-

нологічного процесу в частині готування як малих, так і великих партій напів-

фабрикатів. У цьому випадку контейнер КК-1 використовують в якості змішу-

вальної ємності або ємності для «освіження» (розпушення) РСП після тривало-

го зберігання або транспортування. 

   Процес підготовки ПХА здійснюють у такий спосіб: із дробильно-

протирального апарата ПХА подають системою транспортерів, а потім шнеко-

вим живильником у сушарку з "киплячим" шаром (рис. 4.5).  
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Рис. 4.5. Схема сушарки з киплячим шаром:  

                     1 – сушарка; 2 – бункер з ворошувачем; 3 – шнек завантаження;  

                     4 – вібратор; 5 – перегородки верхні; 6 – перегородки ніжні;  

                     7 – сітка; 8 – шнек вивантаження; 9 – вентилятор; 10 – фільтр для повітря;  

                    11 – калорифер паровий; 12 –гаряче повітря; 13 – калорифер електричний 

 

 Вона має вібруючу ґратку, завдяки якій ПХА можна сушити за підви-

щених температурах. Вологість на виході із цієї сушарки становить 0,01−      

0,03 мас. %.  

Дрібну фракцію ПХА з розміром часток менше 50 мкм одержують 

здрібнюванням його на ефективних струйно-вихрових млинах, призначених для 

роботи з вакуумним насосом (рис. 4.6.).  

          
                               а                                                       б 
                 Рис. 4.6. Схема струйно-вихрового млина СВМ-500 (а) 

                                                 і двохшнекового затвора (б): 

        а) 1 – колектор; 2 – помольна камера; 3 – сопла; 4 – кришка; 5 – корпус; 

                                          6 – вихідной патрубок; 

        б) 7 – привід шнека; 8 – пневмоцилиндр; 9 – клапан; 10 – шнек; 11 – камера; 

                                     12 – клапан нижній; 13 – патрубок  
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  Істотною гідністю струмінних млинів вихрового типу є простота кон-

струкції, невеликі габарити й об'єднання в одній камері процесів помелу й кла-

сифікації. Млин складається з помольної камери й колектора, який має чотири 

канали рівного перетину, що служать для рівномірного розподілу матеріалу між 

соплами. Млин являє собою плоску циліндричну камеру, що полягає із кришки, 

корпуса й вихідного патрубка. 

  Кожний канал колектора з'єднаний із соплом. Частки ПХА розганяють по-

вітрям, яке подають із сопел. Швидкість повітря − один із головних факторів, 

що визначають результати помелу; інший важливий фактор − концентрація 

часток ПХА в потоці, тому що вона визначає частоту й характер їх зіткнень.   

   Із колектора аеросуміш надходить через сопла в помольну камеру, де част-

ки подрібнюються, ударяючись одна об одну та стінки камери. 

Дрібна фракція разом із повітрям видаляється з помольної камери через 

центральну трубу. Далі аэросуміш проходить у циклони, ПХА видаляється й 

розвантажується з установки, а повітря проходить через фільтри, вакуум-насос і 

викидається в атмосферу.  

    Вихідний ПХА дозується в колектор (рис. 4.7). 

 

 
 

Рис. 4.7. Схема установки зі струйно-вихровим млином СВМ-500: 

                       1 – віброшнековий дозатор; 2 – вихідний продукт; 3 – колектор;                                   

                      4 – помольна камера; 5 – сопла; 6 – циклон первинний; 7 – циклон  

                      вторинний; 8 – затвір ручний; 9 – вакуумний насос; 10 – двошнековий  

                        затвір; 11 – готовий продукт на вібросепаратор і далі на КС-4А 

 

   Під час вихрового руху повітря в камері здійснюється також класифікація 

часток за розмірами. Великі частки під дією відцентрової сили відкидаються до 

периферії камери, у зону здрібнювання. Для готування РСП можна використо-

вувати контейнер КС-4А (рис. 4.8) або змішувач ССК-1 (рис. 4.9). 
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Рис. 4.8. Контейнер-змішувач КС-4А: 

1 − привод ротора; 2 − ротор; 3 − завантажувальний люк;  

4 − лаз із вибивною кришкою; 5 − завантажувальне сопло;  

6 – колектор 

 

        Набрані в заданих співвідношеннях навішення фракцій ПХА завантажують 

в пересувний контейнер-змішувач КС-4А. У нього ж дозують негорючі порош-

коподібні компоненти; далі проводять змішування всіх зазначених компонентів 

(готування робочої суміші порошків  РСП) та їх транспортування в будинок 

одержання паливної маси. Змішування здійснюють під час обертання контей-

нера. 

   У порівнянні із двохопорною конструкцією у змішувачі ССК-1 консольно-

го типу (рис. 4.9) предоставляна можливість  вільно маніпулювати з контейне-

ром під час його роботи.  

   Усі вузли змішувача ССК-1 закріплені на корпусі (1), який являє собою 

зварену  рамну конструкцію, що забезпечує необхідну стійкість і міцність у разі 

впливу динамічних навантажень. 

         Ложемент (6) контейнера встановлено в шарнірах (4) повідкової вилки, 

закріпленої на центральному валу. Усередині герметичного корпусу розташо-

вана повідня, що полягає з електродвигуна з редуктором і ланцюгової передачі. 

Тут для зручності обслуговування передбачені двері (2) і бічний люк (3). 

   Надійне кріплення контейнера в ложементі забезпечують траверси (5) 

верхнього й бічних притисків. Траверси переміщаються за допомогою пневма-

тичних циліндрів. У робоче положення під нахилом ложемент із контейнером 

встановлюють й фіксують також пневматичними циліндрами.  
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Рис. 4.9. Змішувач ССК−1: 

                                             1 − корпус (зварена рамна конструкція);  

                                              2 – двері для обслуговування привода;  

                                             3 – бічний люк; 4 – шарніри повідкової  

                                          вилки; 5 – траверса; 6 – ложемент контейнера 

 

 На початку роботи ложемент змішувача встановлюється у вихідне гори-   

зонтальне положення й електронавантажувач вкладає в нього контейнер із про-

дуктом (рис. 4.10, положення I)..  
  

Рис. 4.10. Порядок роботи змішувача 

ССК-1 із ТК КК-1: 

I − установка ТК у змішувач ССК-1;  

II − режим змішування; 

III – знімання ТК. 

  

        З пульта керування змішувач 

включають у роботу. Контейнер зати-

скують, нахиляють і фіксують в робо-

чому положенні (рис. 4.10, положення 

II). Наприкінці операції фіксатор 

включає обертання контейнера. 

 Після закінчення заданого часу 

функціонування електродвигун відк-

лючають, відбуваються гальмування й 

орієнтація ложемента в горизонталь-

не, а потім у вихідне положення. Кон-

тейнер звільняється, електро навантажувач знімає й відвозить контейнер з гото-
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вою  сумішшю (рис. 4.10, положення III). 

          Змішувач працює в автоматичному режимі по заданому алгоритму відпо-

відно до циклограми.  

 

4.2.2. Технологічний процес виготовлення пасти 

         Паста − це висококонцентрована суспензія. Технологічний процес одер-

жання пасти має дві мети: 

1) флегматизація енергетичної добавки (металеві горючі або їх сплави, 

гідриди металів); 

2) спрощення технологічного процесу змішування паливної маси. 

  Залежно від в'язкості пального-зв'язувального змішування рідких компо-

нентів з порошкоподібними наповнювачами може здійснюватися по технологі-

чних схемах: 

- для низков'язких пальних-зв'язувальних  (в'язкість нижче 100 Па·с) − у змішу-

вачі планетарного типу (рис. 4.11);  

 для високов'язких сумішей (в'язкість 10001500 Па·с): у змішувачі лопатевого 

типу   (Вернер-Пфляйдерер) з розвантажувальним шнеком, розташовуваним у 

нижній частині змішувача з наступним усередненням її у накопичувальний єм-

ності об'ємом 13 м
3
. 

 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рис. 4.11. Схема планетарного змішувача: 

  1 − термопара; 2 − вал; 3 − редуктор; 4 − люк;  

5 − бовтниці; 6 – корпус 

 

         Процес готування пальної-зв'язувальної основи ТРП і матеріалу для пок-

риття стінок камери, розроблений в США, представлено на рис. 4.12. 

   На пункті готування пального спочатку здійснюють змішування компоне-

нтів полімерного зв'язувального й різних домішок, використовуваних для по-

ліпшення фізичних властивостей ТРП і регулювання швидкості горіння. Таку 
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суміш називають «субсумішшю». Потім у неї додають металевий порошок та 

інші тверді компоненти. 

 

 
 

Рис. 4.12. Процес готування пальної основи ТРП 

і матеріалу для покриття стінок камери: 

1 − автоцистерна із пластифікатором; 2 − резервуар для зберігання 

пластифікатора; 3 − бункер для зважування; 4 − резервуар для 

зберігання рідкого пального; 5 − автоцистерна з рідким пальним; 

6 − додаткові рідкі інгредієнти; 7 − живильник твердих інгредієнтів; 

8 − резервуар готування преміксу; 9 − інгредієнти ізолюючого матеріалу; 

10 − пересувний змішувач; 11 − бак-збірник преміксу; 12 – перекачувальний 

насос; 13 − дозуючий насос; 14 − вертикальний тигель із сумішшю; 

15 − пересувний бак із преміксом 

 

4.2.3. Підготовка прес-форм, корпусів двигунів  

і технологічного оснащення 

 

  Підготовка прес-форм полягає в очищенні й знежиренні внутрішньої по-

верхні й нанесенні на неї антиадгезійного покриття. Це покриття запобігає ад-

гезії (прилипанню) виробу до форми, і тому після тверднення й охолодження 

він порівняно легко виймається з форми й не має поверхневого браку (подря-

пин, здирів та інших дефектів). При цьому знижується також небезпека операції 

розпресовування. 

   Для антиадгезійного покриття використовують, наприклад, поли-

тетрафторетилен (фторопласт), який наносять у кілька шарів із наступним за-

кріпленням на поверхні під час термостатування. Аналогічно обробляють тех-

нологічні кришки прес-форм і корпусів, а також голки, які згодом закріплюють 

в них (при виготовленні виробів з каналом), та інше технологічне оснащення, 
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яке контактуватиме з паливною масою. Для запобігання корпусу двигуна від 

впливу продуктів згоряння палива застосовують теплозахисні й ерозійнотривкі 

матеріали зі спеціальної гуми. 

   Заряди твердого палива можуть бути вкладними або скріпленими з корпу-

сом. Останні використовують у двигунах маршових ступенів, двигунах дове-

дення й корекції орбіт, прискорювачів ракет - носіїв різного класу й інших. 

   Скріплені заряди готують тільки зі сумішевих ракетних палив. Вони мають 

істотні переваги перед вкладними зарядами: 

− поліпшується коефіцієнт якості двигуна, завдяки більш високого коефіці-

єнта заповнення корпуса паливом, зниженню маси панцеропокриття й відсут-

ності спеціальних пристроїв для фіксування заряду в корпусі; 

− здешевлюється виробництво зарядів внаслідок зменшення об''єму техноло-

гічного оснащення (прес-формою служить корпус двигуна) і відсутності осна-

щення  для складання заряду з корпусом; 

− скорочується виробничий цикл виготовлення заряду, тому що відсутні опе-

рації добування заряду з формуючого оснащення, їх панцерування й інші. 

   Для забезпечення міцного скріплення заряду з корпусом двигуна на очи-

щену внутрішню поверхню останнього попередньо наносять проміжний шар, 

що одночасно є панцеропокриттям для заряду й захисно-закріпним шаром 

(ЗЗШ), що забезпечує міцне скріплення зарядів з корпусом ракетного двигуна 

(РД) у процесі його експлуатації в заданому інтервалі температур. Він також 

захищає корпус від впливу високотемпературних потоків продуктів згоряння 

палива. ЗЗШ являє собою двошаровий матеріал, що полягає з гуми й асболавса-

нової або капронової тканини. Цей матеріал приклеюють до внутрішньої по-

верхні корпуса, а потім наносять склад, призначений для забезпечення адге-

зійного шва між паливом і ЗЗШ. Принципова схема такої конструкції наведена 

на рис. 4.13. 

   Більш доцільним є застосування одношарового матеріалу, що об'єднує  

функції теплозахисту і закріплення. Для ціого використовують спеціальні ріди-

ноподібні пасти (панцеромаса) на основі, як правило, пальних-зв'язувальних, 

які входять до складу палива, призначеного для міцного скріплення з корпусом 

двигуна. 

   Змішування компонентів панцеромаси проводять з вакуумуванням у змі-

шувачах періодичної дії. До суміші вводять технічний вуглець як посилюючий 

наповнювач, добавки тверднення й інші компоненти. На рис. 4.14 наведено 

принципову схему панцерування корпусу двигуна. 

    Корпус (2), встановлюваний на вальцеопорах платформи (1) спеціальної 

конструкції, робить обертальний і зворотно-поступальний рух. Панцеромасу (3) 

наносять на його внутрішню поверхню через закріплену на штанзі розпилю-

вальну головку (4), куди вона подається насосом (5) з ємності (6). 

Тверднення панцеромаси проводять під час термостатування корпусу в спе-

ціальних кабінах за 50–70 °С. Міцне скріплення зарядів зі стінками корпусу 

двигуна можна здійснювати й шляхом спорядження (вклеювання) у корпус за-
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здалегідь відформованих і вулканізованих блоків з наступним заливанням у 

щиліни між ними панцеромаси й тверднення останьої. 

 

 

 

 
 

 

 

                                    

                                   

                                      Рис. 4.13. Схема заряду, скріпленого з корпусом  

ракетного двигуна: 

1 − корпус РД; 2 − заряд СТРП; 3 − сопловий блок;  

4 − тканинна складова ЗЗШ; 5 − гумова складова ЗЗШ;  

6 − теплозахисне покриття; 7 − кришка РД; 8 – запалювач 

 

     

     

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.14. Принцип дії установки для нанесення панцеропокриття: 

1 – платформа; 2 – корпус двигуна; 3 – панцеропокриття; 

4 – розпилювач; 5 – насос; 6 – ємність для панцером аси 

 На відміну від вкладних виробів, скріплений заряд одночасно є несучим 

елементом усієї конструкції. У разі коливання температури заряд змінює свої 

розміри слідом за зміною розмірів корпуса двигуна. У цьому разі зв'язок корпу-

са й заряду не повинен порушуватися. Тому до палив для таких систем         

пред'являють дуже високі вимоги по ФМХ. Вони залежать і від характеристик 

матеріалу корпуса, а також інших факторів. Для виготовлення корпусів РД ви-

користовують не тільки леговану сталь, але й склопластики, органопластики 

або вуглепластики. 

 

4.2.4. Змішування паливної маси й формування зарядів 

        У цей час найбільше застосування для виготовлення зарядів СРТП знай-

шли дві технологічні схеми – спосіб лиття під невеликим тиском та вільне лит-

тя. 

        Спосіб лиття під невеликим тиском – дозволяє переробляти паливні маси 

із загальним вмістом наповнювача до 90 мас. %.  
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        Особливості відпрацьованої технології дозволяють виготовляти вкладні й 

міцно скріплені з корпусом двигуна заряди СРТП простих і складних геометри-

чних форм із використанням прецизійного лиття без наступної механічної об-

робки, а також одержувати односкладні, двоскладні й багатошарові заряди.  

Максимальний діаметр моноблочних зарядів СРТП становить 2,5 м за масою 

більш 50 т. Можливе одержання зарядів з масою більше 80 т діаметром понад   

3 м та значно ширшими межами за габаритами для секційних зарядів, що скла-

даються із окремих паливних блоків.  

 Технологічний процес змішування паливних мас і формування зарядів за 

методом лиття під тиском проводять у змішувальних апаратах безперервної дії 

(ЗБД). Установка ЗБД (рис. 4.15) дозволяє об'єднати подачу порошкоподібних і 

рідких компонентів та їх безперервне змішування.  

 
Рис. 4.15. Схема апарата ЗБД: 

1 − попередній змішувач; 2 − шнек  

попереднього змішувача; 3 − вакуумна  

камера; 4 − вакуумний змішувач;  

5 − шнек вакуумного змішувача 

 Компоненти палива, що дозуються 

через синхронну ваго-вимірювальну сис 

тему, з видаткових ємностей і контейне-

рів надходять у попередній змішувач, де 

відбувається змішування порошкоподіб- 

них і рідков'язких компонентів.  

 Отримана суміш надходить в основ-

ний   апарат змішування, у якому відбу-

вається усереднення й вакуумування ма-

си. Напірним шнеком готову  паливну масу на гнітають у прес-форму або кор-

пус двигуна (рис. 4.16).  
Рис. 4.16. Принципова схема технологічного  

процесу з використанням змішувача ЗБД: 

1 − вакуум-насос; 2 − ємність порошкоподібних              

компонентів; 3 − циклон; 4 − дозатор сипучих  

компонентів; 5 − тічка; 6 − імпульсний дозатор;  

7 − реактор; 8 − фільтр; 9 − дозатор зв'язувального;   

10 – форзмішувач; 11 − змішувач типу   «Вернер-                                                  

Пфляйдерер» з напірним гвинтом; 12 – масопровід; 

                                                                           13 − опора; 14 – прес-форма 

 

 

      

Великогабаритні заряди формують у 

вертикальному положенні корпусу двигуна 

з подачею маси знизу. Процес здійснюють 

автоматично за допомогою дистанційного 

керування. Метод лиття під тиском засто-
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совують у виробництві зарядів масою до 50 т. Незважаючи на те, що схема за-

рекомендувала себе позитивно, у виробництві в цій схемі виявлено такі недолі-

ки:  

− складність процесу у зв'язку з комбінацією великого комплексу дозаторів, 

передаточних механізмів, апаратів із механічними органами, що перемішують;  

− змішування й формування в одному будинку, що призводило до скупчен-

ня в ньому великої маси палива;  

− сильний механічний вплив на масу пристроями, які перемішують, що    

збільшувало небезпеку процесу.  

  Виникло питання щодо забезпечення безпеки процесу змішування.  

 Значно кращими є об'ємні (барабанні) змішувачі типу «п'яної бочки»     

(рис. 4.17, 4.18), які обертаються не навколо своєї осі, а навколо горизонтально 

розташованої діагоналі циліндра (ротора змішувача).  

 
Рис. 4.17. Схеми потоків паливної маси в роторі (а) 

 і руху маси у разі обертання ексцентричного  

 барабана (б) за ступенем його заповнення 0,5 

 
 

   Перемішування компонентів у таких змішувачах проводять без впливу 

лопатів або інших органів, що дозволяє підвищити безпеку цієї операції й    

одержувати паливні маси, чутливі до механічних впливів. 

  Перемішування здійснюють за рахунок взаємодії полів відцентрових сил і 

гравітації. При обертанні ротора паливна маса, піднявшись на деяку висоту,  

стікає вниз; певна кількість паливної маси за рахунок адгезійної взаємодії на-

липає на стінку ротора, обертається разом із нею і зустрічається з потоком, що 

набігає назустріч, у зоні активного змішування. Крім того, паливна маса цирку-

лює уздовж осі обертання, тому що ротор нахиляється то в одну, то в іншу сто-

рону.  

   Якщо барабан перебуває в положенні I, то паливна маса заповнить усю йо-

го ліву нижню частину до рівня осі обертання. Під час повороту барабана   па-

ливна маса рівномірно розподіляється по всій його довжині і у напів-циліндрі в 

той момент, коли кут повороту барабана досягнеть 90°  (положення II). У разі 

переходу з положення II у положення III маса накопичуватиметься в правій   

частині апарата та спускатиметься вниз, і заповнить цю область, коли кут пово-
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рота досягне 180°. У процесі подальшого обертання (положення IV) повторить-

ся процес, аналогічний процесу, описаному вище під час переходу з положення 

I у положення II і так далі.    

 

Рис. 4.18. Схема змішувача типу «п'яна боч-

ка» З-5А2: 

1 − ротор; 2  − люк; 3 − порожній вал;  
4 − вивантажувальний люк із затвором 
 

Змішувач являє собою ротор із двома 

порожніми валами; він має 

оболонку, розділену ребрами   жорсткості 

на окремі сектори. До днищ змішувача 

приварені порожні цапфи, на які надіті муфти для підведення й відводу тепло-

носія, стисненого повітря до затвора зливального люка й пробовідбірника, а та-

кож вакуумування порожнини змішувача. На днищах ротора є два люки: огля-

довий і зливальний. 

  Змішувач має вузли завантаження порошкоподібних і рідков'язких компо-

нентів. Зазначені компоненти можуть подаватися через різні напіввали.   Зв'язу-

вальне можна підготовити безпосередньо в цьому змішувачі перед завантажен-

ням РСП. 

  Робочу суміш ПХА з негорючими домішками завантажують у змішувач із 

відповідних ємностей, наприклад з контейнера-змішувача КС-4А (в ньому 

утримують певну кількість РСП, відповідно до одноразового завантаження апа-

рата). 

  Завантаження РСП проводиться в 2−3 прийоми до зупиненого або оберто-

вого змішувача. По закінченню завантаження всіх компонентів, у апараті  ство-

рюють необхідне розрядження для видалення повітря й проводять змішування 

за певної температури. 

  Для кожної конкретної рецептури встановлюють оптимальний температур-

но-часовий режим, частоту обертання ротора, коефіцієнт заповнення апарата. 

  Керування процесом і його контроль проводять дистанційно з пульту або в 

автоматичному режимі. Виміряють температуру води на вході в оболонку й ви-

ході з неї, температуру паливної маси, частоту обертання ротора, остаточний 

тиск у змішувачі. Передбачено також дистанційне завантаження рідко-в'язких 

компонентів і РСП, відкриття й закриття затвору зливального люка, приєднання 

й від'єднання прес-форми (корпуса). За окремими вузлами змішувача встанов-

лено візуальний контроль по телевізору. 
Під час змішування компонентів перебігають складні фізико-хімічні проце-

си: 

− змочування твердих часток наповнювачів рідкими компонентами з витис-

ненням повітря з їх поверхні та з пор; 

− утворення часток наповнювачів адсорбційно-сольватных оболонок на їх 

поверхні з макромолекул і надмолекулярних утворів зв'язувального й виник-

нення коагуляційних структур під впливом силового поля; 
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− усереднення складу й упорядкування в розподілі часток різних розмірів у 

рідков'язкой матриці; 

     − можлива початкова взаємодія зв'язувального із домішками тверднення з 

поступовим зростанням в'язкості паливної маси. 

  Спосіб вільного лиття. Технологічна схема виготовлення СРТТ способом 

вільного лиття в апаратах барабанного типу представлена на рис. 4.19.  

        Для переробки паливних мас по методу вільного лиття використовують як 

періодичні, так і безперервні установки змішування, причому процес періодич-

ного змішування має певні переваги перед безперервним, що обумовлено мож-

ливістю забезпечувати більш високу точність дозування компонентів і краще 

усереднення складу за об'ємом.       

        Від рівномірності змішування компонентів (однорідності паливної маси) 

залежать не тільки реологичні властивості композиції, але й експлуатаційні ха-

рактеристики готових виробів. Однорідність паливної маси виявляють визна-

ченням вмісту одного або декількох компонентів у досить малих пробах, які 

відбирають зі змішувача рівномірно до всього об'єму. 

   По закінченню змішування апарат зупиняють зливальним люком униз. 

Прес-форма або корпус двигуна, перевірені на герметичність, транспортують на 

платформі під змішувач, центрують щодо перехідника зливального люка та 

приєднують до нього спеціальними пристроями. Після цього в них створюється 

розрядження, потім дистанційно відкривають затвор змішувача й масу злива-

ють. Процес зливу повинен проводитися оптимальним образом. 

Завдання оптимізації процесу зливу паливної маси в прес-форму (корпус 

двигуна) полягає в тому, щоб з одного боку, підвищити продуктивність, скоро-

тити тривалість операції зливу, а з іншого – забезпечити необхідну якість (мо-

нолітність) зарядів (виключити прорив повітря з апарата у формуючу ємність) і 

мінімізувати втрати (залишки паливної маси в змішувачі). 

                             
       Рис. 4.19.  Технологічна схема виготовлення СРТТ  

     способом вільного лиття: 

                                      1 − контейнер окиснювача; 2 − реактор рідков'язких  

                                      компонентів; 3 − мірник зв'язувального; 4 − ємність  

      для алюмінію; 5 − змішувач; 6 − виливниця;  

  7 − транспортна платформа 
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Для зручності й спрощення аналізу процес течії модельної паливної маси 

умовно поділяють на три етапи: 

1) – витікання паливної маси з модельного змішувача (рис. 4.20); 

2) – течія паливної маси в масопроводі, що зв'язує змішувач із виливни-

цею;  

3) – заповнення виливниці. 

 
Рис. 4.20. Схема структури потоку модельної паливної маси 

під час зливу з модельного об'ємного змішувача: 

1 − активна зона потоку; 2 − загальмована зона потоку; 

3 − зона потоку, що вирівнює 

 

З рис. 4.20 випливає, що у змішувачі існує певна 

нерівномірність течії паливної маси. У зоні 1 – спостері-

гається розвинений спадний рух; у зоні 2 – течія ослаблена гальмуванням сті-

нок; у зоні 3 – течія спрямована в основному від периферії до центру, завдяки 

чому «вільна» поверхня вирівнюється й залишається пласкою. 

Потім, у міру наближення до загальмованої зони вільна поверхня починає 

прогинатися вниз, і в центрі утворюється вирва, яка швидко збільшується й до-

сягає вихідного отвору. Через вирву повітря проривається у виливницю, а в за-

гальмованій зоні потоку залишається деяка   кількість паливної маси. Тому 

проводять регульований злив. 

Загальний тиск (загальний напір) Робщ під час зливу паливної маси зі змі-

шувача складається з напору, створюваного шаром маси над зливальним пат-

рубком Рρ, і перепадом тиску між змішувачем і прес-формою (корпусом двигу-

на): 

                                   Рзаг = Рρ + ΔР.                                                           (4.1) 

Рρ залежить від висоти (товщини) шару паливної маси Н та її густини ρ: 

                               Рρ = f(g,ρ,Н).                                                            (4.2) 

Рзаг витрачається на входові втрати ΔРВХ під час звуження потоку, що     

надходить у масопровід, і на підтримку течії, що встановилась, у ньому ΔРε: 

                                 ΔРзаг = ΔРвх + ΔРε                                                                                     (4.3) 

Залежність втрати напору від витрати Р(Q) під час течії в масопроводі 

аномально-грузлих систем, що описуються рівнянням Оствальда−де Виля, ви-

ражається порівняно просто: 
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 Для систем із границею текучості (рівняння Балкли-Гершеля) суттєво усклад-

няється, тому що параметр Р може одночасно входити у декілька додатків і 

співмножників  
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де R − радіус масопроводу; L − довжина масопроводу; n, К1 − реологічні конста-

нти; τо− умовна границя текучості; τс− напруга зрушення на стінці масопроводу. 

Залежність Р(Q) може бути встановлена рішенням диференційних рівнянь 

або математичною обробкою дослідних даних, отриманих на модельному змі-

шувачі. 

На характер течії паливної маси під час заповнення прес-форми (корпусу) 

сильно впливають: розташування заливальної горловини, конфігурація її внут-

рішньої поверхні, поперечні розміри й геометрична форма голки (циліндрична, 

зіркоподібна й інші). 

Під час розташування вузла заливання в центральній частині прес-форми 

(корпусу) течія паливної маси починається по голці й перебігає в цілому більш 

рівномірно, ніж у разі ексцентричного її розташування. В останньому випадку 

конструктивні особливості голки не дозволяють здійснювати процес заливання 

в центральній частині прес-форми (корпусу). Тому перші порції паливної маси 

накопичуються, спочатку в зоні зливу, а потім починається їх перебіг в проти-

лежний сектор, тому що нові порції впроваджуються в порції, що знаходяться 

нижче. Лінії розподілу в протилежних напівперетинах виявляються на суттєво 

різній висоті. Це явище повинне бути зведене до мінімуму, особливо під час 

виготовлення двоскладних зарядів з поперечною границею розподілу. Під час 

виготовлення великогабаритних зарядів, маса яких перевищує одноразове  за-

вантаження змішувача, використовують так званий контейнерний спосіб із роз-

поділом фаз змішування й формування. 

Роль змішувача й одночасно пересувного контейнера можуть виконувати й 

апарати типу З-5П2 (рис. 4.21) у разі установки їх на залізничній платформі, за 

допомогою якої їх пересувають у будівлю формування. 

Паливну масу зливають послідовно з декількох змішувачів, що працюють 

за графіком, у прес-форму або корпус, які розташовані в шахтах, тобто здійс-

нюється процес порціонного формування. У ціх же шахтах проводять й процес 

тверднення виробів.   

 Виготовлення зарядів СРТП методом вільного лиття має такі переваги: 

− висока вибухобезпека процесу, обумовлена розривом фаз змішування та 

формування;  

− можливість формування зарядів будь-яких форм і маси;  

− висока відтворюваність і стабільність хімічного складу (середньоквадра-

тичні відхилення основних компонентів становлять 0,2−0,3 %).  

 Керування технологічними процесами одержання паливних мас, форму-

вання й тверднення зарядів здійснюють дистанційно із широким використан-

ням автоматизованих систем.  

Контроль якості зарядів включає перевірку хімічного складу палива,   його 

механічних характеристик і швидкості горіння, міцності скріплення палива зі 

стінками корпусу двигуна й суцільності цього скріплення, моноліт-ності заря-

ду, його геометричних і вагових характеристик і т.д.  
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Рис. 4.21. Пересувний змішувач З - 5П2: 

1 – ротор; 2 – дистанційно керуємий люк; 3 – зливний клапан; 4 – повідня 

ротору; 5 – вузол завантаження рідино-в'язких компонентів; 6 – вузол 

завантаження РСП; 7 – платформа; 8 – фіксатор платформи; 9 – муфта 

подачи повітря; 10 – муфта подачи води; 11 – вальниця; 12 – редуктор; 

13 – термопара; 14 – фіксатор; 15 – гальмо; 16 – струмоз'ємник; 

17 – автозчеплення; 18 – вузол стикуванняповітряних комунікацій; 

19 – вузол стикування комунікацій теплоносія; 20 – вузол стикування 

          вакуумних комунікацій; 21 – вузол стикування КВП і А, 22 – пристрій            

підводу піддону, 23 – мірник, 24 – заглушка  

 

Виготовлення малогабаритних зарядів проводять на напівавтоматах зали-

вання (ПАЗ). 

 А. А. Рогожин уперше в країні розробив напівавтомати заливання   (ПАЗ-1, 

2, 3 і 4). Утворення цих напівавтоматів розв'язало проблему промислового ви-

робництва малогабаритних зарядів із СРТП. Увесь процес виробництва ведуть 

без присутності людини й контролюють з пульта керування по телеканалах. 

 Розроблено й упроваджено чотири типорозміри ПАЗ. 

− ПАЗ-1 − для виготовлення зарядів масою до 2,5 кг діаметром 61 мм і дов-

жиною 460 мм; 

− ПАЗ-2 − для виготовлення зарядів масою від 4,6 до 40,0 кг діаметром від 

60 до 200 мм і довжиною до 1500 мм. На ПАЗ-2М можна виготовляти  більше 

20 типів зарядів і одночасно заповнювати одну, дві або чотири виливниці; 

      − ПАЗ-3 − дозволяє виготовляти заряди масою до 100 кг; 

       − ПАЗ-4 − призначений для виготовлення зарядів масою більш 100 кг.  

   Створення й використання напівавтоматів типу ПАЗ стало значним досяг-

ненням у виробництві СРТП. Вони дозволили автоматизувати процес виго-
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товлення малогабаритних ракетних зарядів, знизити трудомісткість, убезпечити 

людей на всіх небезпечних фазах виробництва. 

 

4.2.5. Тверднення й охолодження виробів СТП 

Перетворення в’язкопластичної паливної маси у твердий еластичний мате-

ріал із необхідними для експлуатації фізико-механічними властивостями дося-

гають шляхом подовження вихідних полімерних молекул і утворення попереч-

них зшивок між ними, що виключає надалі можливість необоротної зміни фор-

ми паливного елемента, тобто текучості. 

Якщо вихідний полімер досить високомолекулярний, молекули по довжині 

не нарощуються, обмежуються поперечною зшивкою (наприклад, палива на 

основі бутилкаучуку). 

Тверднення виробів СТП проводять термостатуванням за температури, що, 

як правило, не перевищує 90 °С, і тиском 2–3 МПа. Це найтриваліша операція 

виробничого циклу, яка становить 70–80 % усього часу виготовлення зарядів і 

може досягати 25 діб і навіть більше. На цій стадії завершується формування 

структури й фізико-механічних характеристик виробів у результаті протікання, 

як хімічних реакцій, так і різних фізико-хімічних процесів. Скоротити трива-

лість операції можна через підвищення температури, однак верхня межа Ттв 

обмежена як можливістю початку розкладання будь-якого компонента й палива 

у цілому, що збільшує потенційну небезпеку вироб-ництва, так і граничним  

тиском, на який розраховані изложницы – він збільшується із підвищенням   

температури. Тому для  кожної конкретної системи встановлюють оптимальні 

температурно-часові умови, за яких хімічні реакції та фізико-хімічні процеси 

досягають потрібної глибини, а побічні процеси (деструкція, розкладання ком-

понентів та інші) не розбудовуються або перебігають у мінімальному ступені, 

тому що вони призводять до погіршення ФМХ і зниження гарантійних строків 

зберігання (ГСЗ) зарядів. 

   Завдання полягає в тому, щоб у мінімальний час і в безпечних умовах   

одержати вироби з необхідною повнотою тверднення й одноманітністю ФМХ 

по всьому об'єму заряду. Для одержання таких виробів необхідно в кожному 

конкретному випадку встановлювати найбільш доцільну комбінацію агентів 

тверднення і оптимальних умов тверднення. Для того, щоб свідомо управляти 

процесом тверднення й направленно регулювати ФМХ виробів, необхідно на-

самперед знати механізм хімічних реакцій, які перебігають на цій фазі.  

        Процес тверднення багато в чому залежить від виду й кількості добавок 

тверднення, до яких пред'являють високі вимоги, наприклад мала активність за 

температури одержання й переробки паливної маси для того, щоб була забезпе-

чена необхідна її «живучість»; досить висока активність за Ттв, що забезпечує 

завершення хімічних реакцій і необхідний рівень ФМХ виробів, перебіг проце-

сів тверднення з мінімальним тепловим ефектом, невеликою   усадкою і без ви-

ділення газоподібних продуктів та інші. 

Тверднення ненасичених еластомерів часто проводять з використанням     
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сірки, використання якої засновано на можливості розриву її циклічної молеку-

ли у разі підвищених температур з утворенням вільного радикала: 

 

 

 

Для прискорення процесів вулканізації й зниження температури за викорис-

танням сірчаних систем тверднення застосовують спеціальні речовини – при-

скорювачі й активатори. Типовим органічним прискорювачем є тіурам (тетра-

метилтіурамдисульфорид), молекули якого за підвищеної температури розпа-

даються на вільні радикали  

 
Під час взаємодії продуктів розпаду тіурама із сіркою утворюються ак-     

тивні, сірковмісні вільні радикали 

 
Під час взаємодії цих радикалів з молекулою каучуку проходить реакція де-

гідрогенізації й утворюється макрорадикал 

 

 

 

 

 

Можливість реакції дегідрогенізації обумовлена підвищеною рухливістю 

атомів гідрогену групи (=СН2 ) через вплив електронодонорного замісника        

(–СН3). 

 В остаточному підсумку багатостадійного процесу взаємодії активного 

макрорадикала:  

 

 

 

 

 

 

 

вільних радикалів 

 

 

с неактивною молекулою каучуку, відбуваються процеси зшивання макромоле-

кул із утворенням сульфідного містка. 

Олигомер може перетворюватися в полімер у результаті реакції полімери-
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зації або поліконденсації. Так, реакцію тверднення полісульфідних каучуків за 

допомогою парахінондіоксима й прискорювачів (дифенилгуанидина, перекисів 

металів), називають окисною вулканізацією (ставиться до реакції поліконден-

сації), проте залишки молекул твердника не входять у макромолекулу. Реакцію 

між гидроксилвмісними сполуками й ізоцианатними групами називають мігра-

ційною полімеризацією. 

        Під час активації тіураму оксидами металів утворюється комплекс, що   

розкладається з утворенням ТS − радикала: 

 
      ТS

.
 − радікал, в свою чергу, бере участь у реакції вулканизації. Вулканиза-

цію каучуків можно проводіти як у присутності вільної сірки, так і без неї. Для 

цієї мети використовують тіурами, органічні та неорганічні пероксиди, оксиди 

металів та інші сполуки. 

       Каучуки, які мистять функціональні групи -ОН; -СООН; -SH і інші, вулка-

нізують епоксидними смолами, що харрактерізуються наявністю циклів 

    які мають високу реакційну здатність по відношенню до вищевка-

заних сполук. Реакційно-здатними сполуками є також толуілендіізоціанат              

ОСN-(C6H4CH3)-NCO і гексаметилендіізоціанат ОСN-(CH2)6-NCO. Вони реагу-

ють з різними сполуками, які мають рухливі атоми водню, що може   привести 

до як до подовження ланцюгів макромолекул так і до утворення їх зшивок.  

       Діізоціанати використовують , переважно, для вулканизації гідроксилвміс-

них поліестерів з утворенням лінійних і зшитих поліестеруретанових каучуків. 

       Вулканізати поліуретанових еластомерів можна одержати одно- і дво-

стадійним методом. У разі використання одностадійного методу реакційна су-

міш складається з розгалуженого поліестеру, одержаного, наприклад, з діети-

ленгліколю, гліцерину і адипінової кислоти 

 
     Цей етер можна умовно позначити у такий спосіб: 

 

 
   Під час взаємодії поліестеру з диізоціанатами перебігають реакції з утво-

ренням уретанових груп. Це супроводжується як подовженням ланцюга, так і 

утворенням поперечних зшивок, що схематично показано нижче. До найважли-

віших характеристик вулканізатів зараховують концентрацію поперечних  зв'я-

зків і молекулярну маса (Мм) відрізка ланцюга, укладеного між двома попереч-

ними зшивками. Чим більше Мм, тем рідше сітка полімеру. 

 



187 

 

 
Наведені вище реакції утвору зшитого поліуретанового каучуку не вичер-

пують усіх можливих варіантів. 

Підкреслимо лише можливість взаємодії изоцианатів з водою та органіч-

ною кислотою, тому що наявність цих речовин у паливній масі призводить до 

погіршення ФМХ виробів:  

 
Волога може надходити в паливну масу з вихідними компонентами, а по-

ліестер − містити невелику кількість карбоксильных груп, Тому до вихідних 

компонентів пред'являють дуже жорсткі вимоги щодо їх вологості та інших по-

казників. 

Реакції тверднення СТП протікають у тонких шарах полімеру, що перебу-

вають у тісному контакті з поверхнею часток наповнювачів, які можуть вплива-

ти на їх механізм. Наявність розвитої поверхні часток може впливати на швид-

кість процесів тверднення.   

Якщо система тверднення являє собою суміш компонентів, то можлива 

вибіркова сорбція якого-небудь із них на поверхні часток, що сприятиме під-

вищенню твердості вулканізату поблизу межі розподілу фаз і утворенню більш 

рідкої сітки в об'ємі. Вплив наповнювачів проявляється залежно від їх природи 

й дисперсності. Все це необхідно врахувати під час вибору системи тверднення 

для кожної конкретної композиції.  

Карбоксилвмісні каучуки отверджують оксидами металів за рахунок       

реакції солеутворення, епоксидними смолами – за рахунок реакції етерифікації 

карбоксильних груп епоксидними й гідроксильними групами. Каучук  ПДІ-3А 

вулканізують за рахунок реакції етерифікації епоксидних груп карбоксильними 

групами (СКД-КТР) за участю аніліна. Полібутадієновий каучук із кінцевими 

карбоксильними групами вулканізують епоксидною смолою в присутності сте-

арату цинку, тетраметілтіурамдисульфуріда, який сприяє розкриттю епокси-

кільца, під час цього швидкість тверднення й частота зшивок збільшуються.  
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   До складу суміші тверднення додають також тиурам і стеарат цинку. Зши-

вання таких каучуків за допомогою оксидів металів у простому випадку перебі-

гає за механізмом реакції утворення солі: 

 
де Ме – метал (Zn, Mg та ін.) 

Серед всих видів синтетичних неграничних каучуків найнижче число по-

двійних зв'язків має бутилкаучук (БК), які обумовлено малим числом ланок ізо-

прену, що входять до складу його полімерної молекули. Внаслідок цього він 

хімічно інертний і погано отверджуеться сірчаними системами. Для безсіркової 

вулканізації БК використовують парахінондиоксим і пероксиды металів (МnО2 

і інші), які відіграють роль окиснювачів, перетворюючи парахинондиоксим у 

паранитрозобензол. Останній є структурующим агентом, що зшиває моле-     

кули БК: 

 
Один із можливих механізмів зшивання − приєднання паранітрозобензола 

до молекули БК через відрив атома водню від α-метильной або α-метиленової 

груп. 



189 

 

 
    

Поперечні зв'язки, які утворюються, =С =N досить міцні, що підвищує ста-

більність вулканізаційної сітки. 

        Паранитрозобензол не можна безпосередньо використовувати в якості 

отверджуючого агента, тому що він має дуже високу реакційну здатність і може 

викликати втрату «живучості» композицій. Реакцію окиснення парахінондіок-

сима в паранітрозобензол використовують для підтримки необхідного рівня 

останнього в реакційній масі. 

Тверднення великих зарядів ставиться до блокової полімеризації, за якою 

реакція між зв'язувальним і твердником перебігає в об'ємі, що досягає іноді   

десятків кубічних метрів. Для блокової полімеризації такого типу харак-            

терні низька швидкість теплообміну із-за низької теплопровідності матеріалу, 

нерівномірність температури й неоднорідність тверднення по всьому об'ємі  

заряду. 

        Питання вибору оптимального тверднення суміші СТП ускладнюється 

тим, що перепад температур між процесами одержання й переробки паливної 

маси й тверднення виробів невеликий. Тому в деяких випадках для забезпечен-

ня необхідної «живучості» паливної маси, в неї вводять інгібітори, які сповіль-

нюють процес вулканізації за температурами переробки, що особливо важливо 

у разі тривалого заповнення прес-форми або корпуса. Такої затримки не завжди 

можна досягти просто зменшенням кількості добавок тверднення, тому що тоді 

збільшується загальна тривалість процесу тверднення й, крім того, можуть по-

гіршуватися ФМХ виробів. Інгібітори, як правило, роз-кладаються за темпера-

турами вулканізації, тому не збільшують тривалості цієї операції, або збільшу-

ють її в незначному ступені. Отже, система тверднення може бути багатоком-

понентною й, залежно від типу полімеру, містити сірку, тіурам, эпоксидні смо-

ли, оксиди металів або інші речовини. 

На цій стадії перебігають складні фізико-хімічні процеси: тривають        

сорбція й перерозподіл компонентів пального-зв'язувального на поверхні  час-

ток наповнювача з утвором адсорбційно-сольватних шарів, формується адгезій-

ний шов на межі розподілу фаз, упрочняються коагуляційні структури. На ці 

процеси впливають не тільки склад пального-зв'язувального, але й технологічні 

фактори (температура і тиск в изложніце), технологічні пара-метри на стадії 

підготовки компонентів (режими сушіння, способи здрібнювання ПХА), а та-
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кож характер поверхні часток наповнювачів. 

Через складність і різноманітність процесів тверднення використовують 

різні методи їх вивчення і контролю, які фіксують інтегральні параметри, що 

враховують одночасне спільне протікання хімічних реакцій і фізико-хімічних 

процесів. 

Напруги, що виникають під час тверднення й охолодженні зарядів.                           

Під  час тверднення зарядів можуть виникати внутрішні напруження, по- 

в'язані з параметрами технологічного процесу. 

Причини їх виникнення: 

– пошарове тверднення палива; 

– нерівномірний розподіл температури за обсягом блоку у момент тверднення 

його різних ділянок;   

– тепловий зіступ, обумовлений охолодженням блоку від температури тверд-

нення ( від 50 до 90 °С) до температури експлуатації; 

– зміна об'єму палива за рахунок зіступу під час тверднення.  

Пошарове тверднення палива має місце у великих зарядах, коли час          

хімічної реакції менше часу прогріву блоку. У цьому разі виникають деформа-

ції палива й корпусу двигуна у випадку, коли зовнішні шари палива прогрілися 

й повністю вулканізовалися, а його внутрішні шари ще не прогрілися й тверд-

нення не досяглося більших глибин. Подальше нагрівання холодних шарів су-

проводжується збільшенням обсягу за рахунок теплового розширення паливної 

маси. У цьому разі зовнішній твердий шар палива випробовує внутрішній тиск, 

через що й виникають напруги й деформації.   

Нерівномірне охолодження (зовнішні шари прохолоджуються, а внут-

рішні шари ще мають температуру тверднення) викликає зростання  кільцевої 

деформації в зовнішньому шарі палива. Під час тверднення у товстостінних 

прес-формах у системі метал–паливо розбудовуються високі тиски, виникають 

стискаючі напруги, які не небезпечні для палива.  

Крім того, у блоці можуть виникнути теплові напруги, обумовлені не-

рівномірністю температури в момент тверднення різних ділянок заряду.   До 

моменту завершення тверднення палива за зведенням заряду встановлюється    

певне температурне поле, подальша зміна якого призводить до нерівномірного 

розширення вулканізованого блоку, що викликає температурні напруги.  Ці на-

пруги є залишковими й не зникають у разі вирівнювання температури за зве-

денням блоку.   

Температурні напруги, що з'являються під час охолодження зарядів,  мож-

на поділити на дві групи: 

– напруги, що виникають у процесі охолодження або нагрівання та зника-

ють у разі досягнення теплової рівноваги;  

– напруги, що зберігаються в системі паливо−матеріал корпуса двигуна  

після того, як температура нагрівання або охолодження вирівнялася в об'ємі 

всього блоку. 

З метою зменшення напруг першої групи необхідна затримка процесів на-

грівання й охолодження. Тому процес тверднення й охолодження виробів є 

найтривалішим серед інших технологічних процесів.  
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  Виріб вважають кондиційним, якщо значення параметрів, що характеризу-

ють його властивості, відповідають заданому значенню й незмінні в часі. Захід 

завершеності процесів тверднення – ступінь тверднення β, η, N − може бути ви-

значена в будь-який момент часу t як відношення зміни будь-якого параметра в 

процесі тверднення, наприклад, модуля зрушення ΔG до пов 

ної зміні цього параметра (ΔGmax)  

                                                                            
max

tG

G






 .                                                (4.6) 

       Основними методами контролю процесу тверднення є: 

– хімічний спосіб, заснований на визначенні зміни реакційно-здатних груп у 

компонентах зв’язувального. Його застосовують у лабораторних умовах, го-

ловним чином на початкових стадіях процесу, тому що пальне-зв'язувальне (з 

утворенням просторової гратки) переходить у нерозчинний стан; 

   – реологичні способи дозволяють визначати в лабораторних умовах зміну   

в'язкості й інших характеристик паливної маси також на ранніх стадіях проце-

су, тому що вона втрачає текучі властивості під час тверднення приблизно на 

50 %; 

   – калориметричний метод, заснований на вимірі теплового ефекту в процесі 

тверднення. Для цієї мети розроблений автоматичний калориметр, який широко 

застосовують у разі відпрацьовування рецептур у лабораторних умовах; 

   – дилатометричний спосіб дозволяє оцінювати в лабораторних умовах зміну 

обсягу зразка (усадку) при його твердненні; 

   – електрофізичні методи (визначення електропровідності, діелектричної про-

никності й інших параметрів), тісно пов'язані із природою й фізичною структу-

рою зразків, дозволяють контролювати процес тверднення, як у лабораторних, 

так і в натурних умовах. 

 Недолік методів – мала зміна зазначених характеристик на кінцевих стадіях 

процесу. Крім того, необхідно встановити взаємозв'язок між цими  характерис-

тикам і ФМХ палива; 

     – ультразвуковий спосіб дає можливість визначити зміну швидкості поши-

рення ультразвуку у виробі в міру його тверднення; він також має зазначені 

вище недоліки; 

    – визначення ФМХ зразків як у лабораторних, так і в натурних умовах.  

  В останньому випадку використовуються заряди–«супутники». Для їх ви-

готовлення на верхній технологічній кришці виливниці встановлюють спеціа-

льні ємності, які заповнюються паливною масою в процесі формувания основ-

ного виробу. Після операцій тверднення й охолодження з цих ємностей извле-

кают блоки й визначають їх ФМХ. Зразки для випробувань можна взяти також 

із гнізд, які виточують на внутрішній поверхні верхньої технологічної кришки 

виливниці (після її відриву на стадії розпресування); 

     – механічний неруйнуючий метод контролю ФМХ заснований на визначенні 

зміни модуля зрушення паливної маси в процесі її тверднення. Зразок паливної 

маси завантажують у виливницю, поміщену в термостат. Виливниці та цент-

ральний стрижень уздовж її осі мають поздовжні рифи для запобігання проков 
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зування паливної маси. Стрижень періодично повертається на малий кут (22 °) і 

швидко примусово вертається у вихідне положення. Тривалість напруженого 

стану зразка становить тисячні частки від часу тверднення, тобто    паливна ма-

са практично увесь час перебуває в недеформованому стані, тому метод нази-

вають неруйнуючим. У міру тверднення паливної маси модуль зрушення      

збільшується до граничного значення і потім не змінюється, що свідчить про 

закінчення процесу. Експериментально було встановлено, що після стабілізації 

модуля зрушення інші ФМХ теж не змінюються, тобто досягають заданого рів-

ня; 

     – експериментально-розрахунковий метод, заснований на використанні кіне-

тичних даних по тепловиділенню та зміні модуля зрушення в процесі    тверд-

нення, а також багатьох інших параметрів. Під час тверднення одночасно пере-

бігають процеси теплопередачі за рахунок зовнішніх джерел тепла (виливниця  

зовні обігрівається повітрям, а усередину голки подають воду) і тепловиділення 

за рахунок хімічних реакцій (внутрішніх джерел). 

  Застосування експериментально-розрахункового методу дозволило     сут-

тєво скоротити тривалість операції тверднення, особливо для великогабаритних 

зарядів. 

   Тверднення виробів проводять у спеціальних кабінах або шахтах, у гори-

зонтальному або вертикальному положеннях. 

   У якості теплоносіїв використовують повітря, яке подають у кабіни або 

шахти, іноді – у порожнину голки та вода, яку подають у голку. 

   Будинок тверднення складається з 4–6 кабін. Шахти являють собою бето-

новані колодязі круглого перетину. В них термостатуються, головним чином, 

виливниці, які заповнюють методом вільного лиття. У процесі тверднення кон-

тролюють і регулюють температуру повітря в кабіні (шахті), температуру води 

на вході та виході з голки, тиск паливної маси в прес-формі (корпусі). 

   По закінченню процесу тверднення вироби прохолоджують у тих же кабі-

нах (шахтах) подачею повітря певної температури. У разі охолодження велико-

габаритних виробів у голку подають воду. Вироби охолоджують протягом де-

кількох діб. Режими охолодження повинні бути оптимальними: з одного боку − 

за можливістю більш короткими, з іншого – слід уникати виникнення напруг в  

системі, які зростають під час прискорення цього процесу, та дефектів, що  

призводять до їх появи.  

   Під час охолодження наявні відмінності у поведінці вкладних і жорстко-

скріплених з корпусом зарядів, що визначає й режими їх охолодження. 

   На стадії тверднення й охолодження функціонує АСУТП, що виконує такі 

завдання: 

– централізований контроль технологічного процесу й реєстрацію основних 

параметрів; 

     – програмне керування технологічним процесом на основі розроблених алго-

ритмів і за допомогою керуючих блоків регулювання температури повітря й 

води. 
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4.3. Методи контролю якості виробів 

    Порушення регламенту під час виробництва СТП, і використання неякіс-

ної сировини призводять до одержання некондиційних виробів. 

    До видів браку, що найбільш часто зустрічаються, відносять: 

– недоотверджені ділянки в об'ємі заряду, що обумовлено порушенням режиму 

роботи дозаторів, поганою якістю змішування компонентів, підвищеною їх во-

логістю, порушенням режимів тверднення та іншими причинами; 

– пористість, раковини, тріщини в обсязі виробу через підвищений вміст летких 

і вологи у вихідній сировині, поганого вакуумування зв'язувального й паливної 

маси, порушення режимів формування й тверднення; 

– здири, тріщини, подряпини по зовнішній поверхні виробів і в каналі через не-

якісне покриття прес-форми й голки антиадгезійним матеріалом, а також пору-

шення режимів тверднення, охолодження й розпресування; 

– різнощільність заряду (ділянки завищеної й заниженої щільності) через          

несінхроне дозування компонентів та їх неякісне змішування; 

– різносклепінність через недбале складання прес-інструменту; 

– тріщини та відшарування покриття від заряду або заряду разом із захисно-

закріпним шаром від корпусу двигуна або теплозахисного покриття від стінок 

корпусу через погану адгезійну взаємодію й порушення режимів нанесення. 

  Класифікація методів неруйнуючого контролю виробів. В основу кла-

сифікації методів неруйнуючого контролю виробів покладено фізичні процеси 

взаємодії фізичного поля з об'єктом контролю. З погляду фізичних явищ, на 

яких вони засновані, виділяють чотири основні види неруйнуючого контролю: 

радіаційний, акустичний, електромагнітний і оптичний (табл. 4.7).  

  Найбільш широко для неруйнуючого контролю виробів різних габаритів і 

конструкцій використовують радіаційний та акустичний методи. У значно    

меншому ступені поширені електромагнітний і оптичний методи. 

 

                                                                                                                               Таблиця 4.7. 

                                   Класифікація методів неруйнуючого контролю виробів 

 

Вид 

контролю 

Методи контролю 

 за характером взаємодії  

фізичних полів з об'єктом  

контролю 

 за первинним  

інформативним  

параметром 

за способом одержання  

 первинної інформації 

Радіаційний Минулого випромінювання Щільність  

потоку 

Сцинтиляційний 

Радіографічний 

Рентгенографічний  

Акустичний  Минулого випромінювання 

Відбитого випромінювання 

Імпедансний 

Власних коливань 

Амплітудний 

Часовий 

П'єзоелектричний 

Вихоротоковий Відбитого поля Амплітудний 

Фазовий 

Параметричний 

Оптичний  Відбитого випромінювання Амплітудний Візуально-оптичний 
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4.3.1. Радіаційний контроль зарядів 

   Радіаційні методи контролю засновані на відмінності в ослабленні іонізу-

ючого випромінювання або проходженні його через бездефектний і дефектний 

ділянки контрольованого виробу. Використовують такі види іонізуючого ви-

промінювання: гамма-випромінювання (радіоактивний ізотоп Со
60

);   гальмове 

випромінювання (бетатрон); рентгенівське випромінювання (промислові рент-

генівські установки).   

  Гамма-сцинтиляційний метод. Гамма-сцинтиляційний метод застосовують 

під час контролю вкладних і скріплених із корпусом виробів для виявлення внут-

рішніх дефектів у паливі (порушень суцільності або однорідності).  амма-

випромінювання, що пройшло через контрольований виріб, перетвориться   

сцинтиляційним детектором в електричні сигнали, які після відповідної обробки 

реєструють у вигляді дефектограми. Амплітуда електричного  сигналу пропор-

ційна інтенсивності минулого через виріб гамма-випромінювання. Через послі-

довне порівняння інтенсивності, зареєстрованої у вигляді електричних сигналів, 

визначають наявність або відсутність дефектів.  

  Гамма-сцинтиляційний дефектоскоп складається з радіоізотопних джерел 

гамма-випромінювання (тип РИД - 41 або ГУП - Со - 50 - 2С) та електронно-

регіструючий апаратури ( ГДСД - М, ГУЗД - 2900 або ГД - 700 и т.п.)  

 Діапазон контрольованих товщин наповнювача від 100 до 1100 мм.  

 Чутливість контролю (об'єм мінімального дефекту, що виявляється) від 

0,05 до 8 см
3
. Чутливість зазначена для джерела гамма-випромінювання радіо-

активного ізотопу Со
60

 активністю 50 г-экв Ra у разі продуктивності контролю 

2 м
2
/год і відношенні сигнал/шум, рівному 2. Погрішність визначення глибини 

залягання дефекту не більше 10 %.  

Настроювання електронно-регіструючої апаратури, проводять за  допомогою 

імітаторів дефектів (дефектометрів), які виготовляють з матеріалу палива або з 

матеріалу, що відрізняється за густиною не більше чим на  0,5 г/см
3
 від густини 

палива. Розглянемо як приклад дві схеми просвічування паливних елементів на 

гама - дефектоскопах (рис. 4.22): діаметральну й радіальну. 

 

                                
                                 Рис. 4.22. Діаметральна (а) і радіальна (б)  

                                    схеми просвічування паливних елементів: 

                                         1 – джерело випромінювання; 2 – заряд;  

                                       3 – детектор (приймач випромінювання) 

 

        У якості джерела випромінювання використовують ізотоп Со
60

, а в прий-

мачі розміщують сцинтилляційний кристал NaJ. Метод засновано на проника-

ючій здатності твердого гама-випромінювання, яке, пройшовши через контро-
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льований виріб, попадає на кристал NaJ і викликає в ньому світлові спалахи 

(сцинтилляції). 

Світіння перетворюють фотоелектронним помножувачем детектора в елек-

тричний струм, який підсилюють електронною апаратурою. Результати фіксу-

ють у вигляді дефектограм. Якщо у виробі є раковина, то в ньому      поглина-

ється менша кількість гама-квантів, натомість, більша їх кількість попадає на 

кристал, що реєструється на дефектограмі. 

У діаметральній схемі просвічування джерело випромінювання й детектор 

перебувають у діаметрально протилежних сторінах виробу,  у радіальній – дже-

рело випромінювання вводять у канал виробу,  детектор встановлюють ззовні у 

бічній поверхні виробу, співвісне із джерелом випромінювання.    Застосування 

тієї або іншої схеми визначають габаритами виробів і наявністю або відсутніс-

тю каналу. Цей метод використовують під час контролю як вкладних, так і 

скріплених із корпусом зарядів (безпосередньо в корпусі).  

Контроль може здійснюватися по спіралі або по рядку. У першому випадку 

уздовж обертового виробу переміщається система джерело−детектор, або щодо 

цієї нерухливої системи обертається і рухається виріб. Під час контролю по   

рядкові уздовж нерухливого виробу переходить система джерело−приймач або 

уздовж цієї нерухливої системи переміщається виріб без обертання. Нині роз-

роблено уніфіковану радіометричну апаратуру РД-11Р, призначену для заміни 

РД-10Р.  

 Радіографічний метод контролю. Радіографічний метод використовують 

переважно у разі контролю виробів, скріплених з корпусом. Для виявлення  

внутрішніх дефектів наповнювача і відшарування наповнювача від   корпусу на 

ділянках виробу, не придатних для контролю гамма-сцинтиляційним і ультра-

звуковим методами, а також для визначення конфігурації й глибини залягання 

дефектів, що виявляють вищевказаними штатними методами. Як джерело галь-

мового випромінювання застосовують бета-трон Б-5Д-25 з  максимальною енер-

гією випромінювання 25 Мэ-в і потужністю дози 80 R/хв на відстані 1 м від мі-

шені.  Як детектор випромінювання використовують   рентгенографічну плівку 

РТ-1 або РТ-5.  

 Чутливість радіографічного методу контролю суцільності й однорідності 

наповнювача залежить від характеру, місця розташування й орієнтації дефекту 

й становить 1,5–2,5 % контрольованої товщини наповнювача. Оцінку чутливос-

ті проводять за допомогою імітаторів дефектів, що виготовляють у    вигляді 

дисків із центральним отвором. Густина матеріалу імітатора дефекту не повин-

на відрізнятися від матеріалу наповнювача більш ніж на   0,1 г/см
3
. Виражене 

у відсотках відношення товщини імітатора дефекту, що виявляють під час кон-

тролю (розрізняють на радіографічному знімку), до контрольованої товщини 

наповнювача, визначає чутливість методу.  

Мінімальне розкриття відшарування, що виявляється, залежить від діа-

метра виробу і становить 0,2−0,5 мм.   

Контроль здійснюють по одній із трьох схем просвічування: радіальної,    

діаметральної і хордової залежно від мети контролю й конструкції виробу.  

Контроль  вибірковий − кількість знімків визначають конструкторською до-
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кументацією на виріб.  

Рентгенографічний метод. Рентгенографічного контролю зазнають   

вкладні вироби з товщиною наповнювача в напрямку просвічування до 100 мм.  

  У якості джерел випромінювання використовують рентгенівські апарати, а 

в якості детекторів випромінювання − рентгенографічні плівки РТ-1, Р-5             

і РМ-1. Чутливість методу залежно від контрольованої товщини наповнювача 

становить 1−2 %.  

  Для оцінки чутливості під час контролю виробів із просвічуваною товщи-

ною до 70 мм застосовують канавковий імітатор дефекту за ГОСТ 7512−75, а 

під час контролю виробів із просвічуваною товщиною 70−00 мм − імітатор де-

фекту у вигляді кільця з центральним отвором. Матеріал імітатора дефекту по-

винен мати густину, що відрізняється не більше ніж на  ± 0,1 г/см
3
 від густини 

наповнювача.  

 Рентгенографічний метод може бути застосований для контролю суцільно-

сті скріплення наповнювача з корпусом або покриття з наповнювачем малога-

баритних виробів.  

 

4.3.2. Акустичний контроль зарядів 

 Акустичний контроль заснований на аналізі параметрів пружних коливань, 

порушуваних у контрольованому виробі. Акустичні методи неруйнуючого кон-

тролю, що використовують ультразвуковий діапазон частот, називають ультра-

звуковими.  Широке застосування знайшли тіньовий і дзеркально-тіньовий уль-

тразвукові методи, а також ультразвуковий метод вигинів хвиль. Обмежене за-

стосування мають ультразвуковий луна-метод і акустичний   спектральний і ім-

педансний методи.  

4.3.3. Ультразвукові методи контролю зарядів 

       Контроль суцільності й однорідності виробів. Контроль суцільності й од-

норідності виробів здійснюють за допомогою уніфікованої УЗ апаратури  

ВУЗД-Т-30М і уніфікованих механічних частин УЗД -150, УЗД -450 і УЗД -1000. 

       Апаратура ВУЗД-Т-30М працює в імпульсному режимі випромінювання із 

частотою посилок 1000 Гц.   

       Робочі частоти УЗК−80, 120, 160 і 320 кГц. Вибір частоти проводять у про-

цесі досвідченого відпрацьовування виробу. Механічні частини забезпечують 

контроль виробів діаметром від 20 до 1000 мм і довжиною 3000−6000 мм. Чут-

ливість контролю (площа мінімального дефекту, що виявляється) від 0,25 до  

6,0 см
2
.  

        Акустичний контакт створюють імерсійним способом, тобто виріб містять 

у вану з водою. Настроювання й періодичну перевірку працездатності дефекто-

скопа здійснюють за допомогою контрольних зразків, що мають штучні дефек-

ти у вигляді свердлінь різного діаметру. Контрольний зразок виготовляють із 

бездефектного виробу або з бездефектної його частини. Реєстрацію результатів 

контролю проводять на дефектограммі. 
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4.3.4. Методи дефектоскопії зарядів 

        Контроль дефектоскопом ЗТА-1П. Дефектоскопом ЗТА -1П контролюють 

суцільність скріплення наповнювача з корпусом і покриття з наповнювачем. 

Дефектоскоп ЗТА -1П складається з електронного блоку й випромінюючого та 

прийомного перетворювачів.  

        Швидкість контролю дефектоскопом ЗТА -1П полягає в реєстрації    змен-

шення амплітуди імпульсного УЗ сигналу, що пройшов від випромінюючого 

перетворювача до прийомного через дефектну ділянку в порівнянні з    амплі-

тудою сигналу на ділянці без дефекту.  

        Зменшення сигналу реєструють візуально по екрану електрон-

но−променевої трубки дефектоскопу. Контроль здійснюють тіньовим і  дзер-

кально-тіньовим методами. Під час контроля ділянок суцільності конфігурації 

можлива комбінація тіньового й дзеркально-тіньового методів.   

        У тіньовому методі контролю УЗ сигнал проходить через товщу виробу по 

прямій від ІП до ПП. На екрані ЕПТ дефектоскопа спостерігають один  сигнал, 

що є робітником.  

        У дзеркально-тіньовому методі УЗ сигнал від ІП приходить до ПП після 

відбиття від границі розподілу з повітрям, що лежить на шляху проходження 

сигналу. На екрані ЕПТ спостерігаються донний та іноді поверхневий сигнали.  

        У разі комбінації тіньового та дзеркально-тіньового методів на екрані ЕПТ 

видні прямій і донний сигнали.  

        Наявність відшарування на шляху проходження прямого або донного сиг-

налу приводить до різкого зменшення амплітуди робочого сигналу на екрані 

ЕПТ.  

 Мінімальні розміри відшарування, що виявляються, −30×30 мм. 

 Продуктивність контролю − 4,5 м
2
/год.  

 Робоча частота УЗК – (40±5) кГц.  

         Уведення й вивід УЗК здійснюють контактним способом. Для поліпшення 

акустичного контакту на поверхню корпусу й покриття наносять контактне се-

редовище (водяний розчин карбоксіметілцелюлози або гліцерин). Процес конт-

ролю полягає в скануванні поверхні корпусу й покриття випромінюючим пере-

творювачем із нерухливим ПП. 

         За принципом дії дефектоскоп ЗТА−1П є індикатором наявності або        

відсутності відшарування, він не має блоків виміру розмірів і глибини заляган-

ня дефектів.  

         Контроль дефектоскопом УКП−1. Дефектоскопом УКП -1 контролюють 

вироби вкладного варіанта з покриттям.  

         Дефектоскоп складається з електронного блоку і головки розшуку. Конт-

роль заснований на використанні пружних згинальних коливань ультразвукової 

частоти. Електричні коливання з генератора електронного блоку надходять на 

випромінюючий перетворювач головки розшуку, який перетворює їх у УЗ  

пружні коливання. У точці контакту ІП з поверхнею покриття виникають зги-

нальні хвилі, які поширюються вздовж покриття. 

       Наявність відшарування покриття від наповнювача сприяє порушенню зги-
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нальних хвиль із більшою амплітудою, ніж амплітуда хвиль на бездефектній 

ділянці. ПП головки пошуку перетворює згинальні коливання в електричні   

сигнали, які, пройшовши прийомний тракт електронного блоку, підсилюють, 

випрямляють і фіксують міліамперметром електронного блоку або самописним 

міліамперметром. 

       Технічні дані дефектоскопа УКП -1:  

 контрольована товщина покриття − до 10 мм; 

 розміри мінімального відшарування, що виявляється, − 40×40 мм; 

 робоча частота – 40−10 кГц. 

        Дефектоскоп УКП −1 має автономне живлення. Настроювання дефектос-

копу для контролю й періодичну перевірку його працездатності проводять за 

допомогою стандартного зразка, що являє собою натурний виріб (або його час-

тину) зі штучно створеними відшаруваннями покриття від наповнювача, роз-

ташованими на ділянках з різною товщиною покриття.  

         Контроль дефектоскопом УКП -1 проводять автоматизованим і ручним 

способами. Швидкість сканування до 150 мм/хв у разі кроку сканування до          

20 мм. Акустичний контакт здійснюють сухим способом.  

 Контроль дефектоскопом УДМ-3. Дефектоскопом УДМ -3 контролюють 

суцільність скріплення покриття зі складу 230 з наповнювачем. У цьому випад-

ку реалізують УЗ лунометод.  

 На разі контролю використовують роздільно–сполучену іспитову голівку 

з номінальною робочою частотою УЗК 2,5 МГц. Ультразвукові коливання вво-

дять у покриття контактним способом із використанням гліцерину як контакт-

ного середовища.   

 За наявності відшарування покриття від наповнювача умови відбиття 

УЗК від границі покриття-наповнювач сприятливіші, ніж у випадку відсутності 

відшарування. На екрані ЕПТ дефектоскопу з'являється відбитий  сигнал і од-

ночасно загоряється сигнальна лампочка.  

 Чутливість контролю (мінімальне відшарування, що виявляється) − коло 

діаметром 6 мм. Максимальна контрольована товщина 10 мм.  

 Циліндричну бічну поверхню контролюють механізованим способом, а 

торцеву – ручним способом.  

 Настроювання дефектоскопа та періодичну перевірку його працездатності 

здійснюють за стандартним зразко, що містить штучно створені відшарування 

покриття від наповнювача. 

 Контроль дефектоскопом УВФД-1. Дефектоскопом УВФД-1 тіньовим 

методом контролюють органопластикові й склопластикові корпуси виробів для 

виявлення розшарувань в оболонці корпусу, ТЗП, манжеті й відшаруванні на 

межах з'єднань зазначених елементів. 

 Для використання дефектоскопа УВФД-1 у якості тіньової апаратури 

зроблено його відповідну доробку: іспитова головка розділена на два окремі 

перетворювачі, а в електронний блок дефектоскопа введений додатковий   кас-

кад для забезпечення запису сигналу на самописний прилад.  

 Контроль забезпечує виявлення дефектів із мінімальними розмірами від 
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20×20 до 30×30 мм. Акустичний контакт забезпечується сухим способом.  

 Контроль дефектоскопом ИАД-2. Дефектоскопом ИАД-2 контролюють 

корпуси виробів задля виявлення дефектів у з'єднанні проміжного й гермети-

зуючого шарів з оболонкою корпусу та в самих шарах на глибині до 4 мм.     

Дефектоскоп реалізує акустичний імпедансний метод, заснований на вимірі си-

ли реакції поверхні контрольованого виробу на стрижень, поміщений на цю по-

верхню і такий, що здійснюює коливання звукової частоти.  

 Під час наявності в конструкції відшарування твердість цієї ділянки зни-

жується, і, отже, знижується сила реакції на коливний стрижень, установлений 

на дефектну ділянку. Розміри мінімального дефекту − 15×15 мм.  

 

4.4. Розпресування зарядів 

 На фазі розпресування віддаляють формуюче технологічне оснащення із 

заряду. 

 Під час разпресування виконують наступні операції: 

 розбирання з’єднувальних елементів: хомутових, бандажне-болтових та 

інших; 

 зняття відсікача; 

 зняття кришки; 

 зняття технологічної голки; 

 виштовхування заряду із прес-форми ( при виготовленні заряду в вилив 

ниці). 

 Основні параметри, контрольовані під час розпресування: 

 зусилля, необхідне для відриву деталей оснащення − по тискові масла у 

системі гідроциліндрів пресу; 

 швидкість відриву або видалення деталей оснащення; 

 зусилля й швидкість при виштовхуванні заряду із прес-форми. 

 Для розпресування зарядів застосовують наступне обладнання: 

 гідравлічні стаціонарні та пересувні станції; 

 гідропреси різних типів; 

 оливостанції; 

 платформи з регульованим ложементом; 

 підйомне-перевантажувальні пристрої. 

 

4.5. Панцерування виробів СТП 

  Підготовка виробів СТП до панцерування. Підготовка виробів до пан-

церування полягає в їх механічній обробці, знежиренні й ґрунтовці поверхні. 

Механічну обробку шашок–заготовок проводять для додання їм розмірів,  від-

повідних до вимог креслення на даний заряд. Деякі заряди мають складну фор-

му, яка не може бути забезпечена повністю в процесі виготовлення виробів.  

Деякі заряди, скріплені зі стінками корпусу двигуна, також підлягають меха-

нічній обробці (безпосередньо в корпусі), наприклад проводиться розточення 
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каналу, доробка щілинної частини та інші роботи. Верстатобудівна та інстру-

ментальна промисловість випускає для виробництва ракетних порохов спе-      

ціальні токарські та інші верстати у вибухобезпечному виконанні, а також різці, 

свердли та інший різальний інструмент. 

СТП, що зазнає механічної обробці, має специфічні особливості: 

– порівняно низька температура запалення й висока чутливість до теплових ім-

пульсів, що зобов'язує вести механічну обробку за температурою в зоні різання 

не більш 100 °С;  

– низька теплопровідність (в 200–300 раз менше металу) та висока теплоємність 

(приблизно в 3 рази більше стали). Тому тепло, що виникає під час різання, 

концентрується, головним чином, на підрезцьовій стороні стружки в місці її  

контакту з передньою поверхнею різця, а шашка практично не нагрівається, 

тобто найбільшу небезпеку являє стружка, тим більше, що вона легко електри-

зується у разі тертя; 

– висока чутливість до удару, особливо удару з тертям, що вимагає великої 

стійкості різального інструменту; 

– порівняно невисокі механічні властивості, тому необхідне спеціальне техно-

логічне оснащення для закріплення шашки;  

– вміст в складі СТП великої кількості окиснювача, що викликає корозію     

устаткування.  

  Операцію механічної обробки проводять, як правило, у разі дистанційного 

керування та телевізійного контролю, з охолодженням зони різання й видален-

ням стружки стисненим повітрям. У різець вмонтований датчик температури. 

Безперервний запис температури стружки проводять на діаграмній стрічці   

електронного потенціометра, сблокированого з електродвигуном  верстата. 

Схему настроюють на певний температурний режим. У випадку  підвищення 

температури відбувається автоматичне відключення верстата. Передбачено та-

кож блокування вхідних дверей кабіни із приводом верстата. 

   Після механічної обробки поверхню шашки очищають від пилу сухим про-

тиральним матеріалом (наприклад, марльою), потім поверхню знежирюють за 

допомогою марлі, змоченої ацетоном, і підлягають ґрунтовці. Вона полягає в 

нанесенні на поверхню, що підлягає панцеруванню, тонкого шару спеціального 

складу для збільшення адгезії панцеропокриття. 

  Панцерування виробів СТП. Для запобігання горіння заряду по деяких 

поверхнях на них наносять термостійке покриття (панцеропокриття), яке в ком-

бінації з формою заряду забезпечує необхідний закон газоутворення під час ро-

боти РДТП. До панцеропокриттів пред'являють численні вимоги, які  поділяють 

на балістичні, експлуатаційні, технологічні та економічні. 

   Панцеропокриття повинні мати: 

      – гарну адгезію до заряду, що дозволяє забезпечити надійну роботу двигуна в 

інтервалі температур його експлуатації; 

– забезпечувати в комбінації з формою заряду заданий закон газоутворення; 

– бути термостійкі та стійкі до ерозії пороховими газами; охороняти поверхню, 

що панцеруют, від запалення протягом усього часу роботи двигуна; 

– необхідні і постійні фізико-хімічні та физико-механічні характеристики, що 
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забезпечують цілісність панцерошару під час транспортування, тривалого збе-

рігання та експлуатації; 

– невелику щільність для того, щоб не збільшувати пасивну масу ракети; забез-

печувати надійну роботу заряду при мінімальній товщині покриття; 

– близькі до палива значення коефіцієнтів теплового розширення; 

– не давати твердих часток, здатних порушувати роботу двигуна, наприклад, 

призводити до забивання сопла. 

Матеріали для панцеропокриття повинні мати широку сировинну базу та  

низьку вартість. 

   Методи панцерування повинні бути безпечні, придатні для масового  ви-

робництва панцерованих зарядів, допускати механізацію та автоматизацію про-

цесу; бути досить універсальні та забезпечувати панцерування зарядів різних 

форм і розмірів; виключати по можливості тривале термостатування виробів 

під час тверднення панцеропокриття.   

  Таке різноманіття вимог робить практично неможливим створення універ-

сального покриття і способу його нанесення для всіх видів зарядів. Тому роз-

роблені десятки складів панцеропокриттів і ряд методів їх нанесення.   Панце-

ропокриття можуть бути термореактивними й термопластичными. Це – багато-

компонентні системи, що містять різні смоли (епоксидні та інші), каучуки (ПДІ 

– 3А, БК та інші), мономери і полімери (поліметилметакрилат, полівінілбуті-

раль та інші), наповнювачі (каолін, вуглець, азбест, борна кислота та інші), це-

люлоза та її похідні, різні технологічні добавки. Під час  панцерування можуть 

використовуватися: бавовняна пряжа, технічна тканина та інші. 

    Застосовують різні методи панцерування, з них найпоширеніший є метод 

намотування (обмотки). Його схема наведена на рис. 4.23.  

   Стрічка або джгут ниток змотується з барабана (5), пропускається через 

ванну (3), просочується панцероскладом і потім щільно намотується (виток до 

витка) або з невеликим   нахлестом на поверхню обертового заряду (1). У цьому 

разі за допомогою    фильєры (2) встановлюється певний ступінь отжима стріч-

ки (джгута ниток). Після досягнення заданої товщини покриття виріб продов-

жує обертатися на верстаті 2–3 год для рівномірного розподілу покриття. Під 

час панцерування цим способом однієї або обох торцевих поверхонь і виробів з 

каналом використовують спеціальні оправлення.  

Під час тверднення панцеропокриття заряд термостатують за певних  темпе-

ратурно-часових режимів. Після його охолодження перевіряють якість панце-

ропокриття й проводять його токарську обробку відповідно до вимог креслен-

ня. Для збільшення вогнестійкості панцеропокриття і запобігання впливу воло-

ги зверху нього наносять термостійку емаль. Готові вироби маркують і укупо-

рюють.  
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Рис. 4.23. Схема панцерування зарядів 

методом намотування: 

             1 – заряд; 2 – фильєра; 3 – ванна із   панцероскладом; 

 4 – натяжні вальці; 5 – барабан 

    

 Принципова схема панцерування методом заливання наведена на          

рис. 4.24.  

На паливний елемент (3), що підлягає панцеруванню, у декількох місцях 

наклеюють так звані «сухарі» (4) з попередньо твердненного матеріалу (для 

центрування заряду), потім його поміщають у спеціально підготовлену форму 

(2), внутрішня поверхня якої покрита антиадгезійною плівкою; корпус форми 

має оболонку. Усе компоненти панцеропокриття перемішують в апараті (1) з 

одночасним вакуумуванням. По закінченню змішування панцеропокриття    

стисненим повітрям або за допомогою насоса подають по гнучких трубопрово-

дах у зазор між зарядом і формою; товщину панцеропокриття  визначають ве-

личиною цього зазору. Далі – операція тверднення панцеро-покриття, для чого 

в оболонку форми подають воду певної температури. 

       
                Рис. 4.24. Принципова схема  

            панцерування виробів 

             методом заливання: 

                 1 – змішувач; 2 – форма;  

                     3 – паливний елемент; 

              4 – «сухарі» 

          

   Якщо необхідно панцерувати канал заряду, то в нього вставляють         
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спеціальний стрижень і панцеромасу заливають між стрижнем і поверхнею ка-

налу. 

   По закінченню тверднення й охолодження, заряд извлекають з форми,     

контролюють якість панцеропокриття, проводять необхідну механічну доробку, 

наносять емаль і маркування. Цей метод дозволяє панцерувати вироби, що ма-

ють складну форму, а також, за необхідності, один або обоє торці зарядів,     

жорсткоскріплених із корпусом двигуна. 

  Короткий технологічний цикл нанесення панцеропокриття дозволяє вико-

ристовувати склади з малою живучістю та скоротити тривалість операції їх  

тверднення. Гігієнічні умови праці на цій фазі більш сприятливі, ніж у разі пан-

церування намотуванням.   

   Недолік методу заливання – необхідність виготовлення спеціальних форм 

для кожного типу зарядів і можливі ускладнення під час їх центрування у  фор-

мі (особливо великогабаритні) і подальшого виймання з неї. Тому метод має 

обмеження щодо габаритних зарядів (не більш 800 мм за діаметром та 1000 мм 

за довжиною). 

   Високою продуктивністю і простотою відрізняється метод экструзії, який 

застосовують для панцерування тільки циліндричної поверхні зарядів із діамет-

ром до 250 мм.  

Використовуєють також спосіб приклеювання готового панцеропокриття 

(переважно, до торців виробів). 

Заряди можна панцерувати в процесі формування з використанням готових 

панцерочохлів, у цьому разі виключається механічна доробка панцерованого 

заряду. Такі панцерочохли виготавляють на токарських верстатах у випадку ви-

користання спеціальних оправлень. На оправлення наносять антиадгезійну   

плівку (для полегшення операції зняття з неї готового чохла), потім еластичну 

тканину і шар невулканізованої термостійкої гуми. Ці шари обжимають намо-

туванням склострічки з певним натягом. Після термостатування всього цього 

складання і вулканізації гуми одержують монолітний гумо-вотканинний чохол; 

його форма й розміри відповідають параметрам вихідного оправлення. Скло-

стрічку видаляють з поверхні. Панцерочохол по конфігурації панцеропокриття 

заряду вставляють у виливницю і закріплюють у ній. У процесі заповнення ви-

ливниці паливною масою й тверднення заряду між ним і панцерочохлом утво-

рюється адгезійний зв'язок. Після охолодження та розпресування виходить го-

товий панцерований заряд.  

 

4.6. Питання екологічної безпеки під час виробництва  

й експлуатації СТП 

   Екологічну небезпеку представляють вихідні компоненти, промислові сто-

ки, викиди та інші відходи, особливо продукти згоряння, що утворюються під 

час проведення випробувань і пусків ракет, а також під час знищення зарядів, 

що отслужили гарантійний строк зберігання. 

  Основна небезпека для навколишнього природного середовища й людини 
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– хлорид гідрогену та інші галогенвмісні сполуки. Поряд із токсичною  дією, 

галогенвмісні сполуки впливають на озонний шар земної атмосфери, особливо 

під час пуску ракет на основі СРТП. Зокрема, у продуктах згоряння палив на 

основі перхлорату амонію втримується до 0,2 мас. часток НС1. Тому, на-

приклад, у кожному запуску «Шаттлів» виділялося до 190,5 т таких  токсичних 

продуктів. Ця проблема може бути вирішена шляхом розробки й застосування 

екологічно безпечніших компонентів. Зокрема, використання замість перхлора-

ту амонію нового екологічно чистого окиснювача аммонійдинітраміда в СРТП 

для прискорювачів типу «Шаттл» може до 7 разів знизити виділення НС1 у  

нижчих шарах атмосфери і значно зменшити ефект впливу продуктів згоряння 

на озоновий шар землі.  

    Під час виробництва та переробки СТП методами лиття, воду, безносе-

редньо в технологічному процесі, не використовують, її застосування передба-

чено для допоміжних цілей, наприклад: 

– миття обладнання та приміщень; 

– зрошення різального інструменту під час механічної обробки шашок–

заготовок; 

–  як поглинач у вентиляційних системах; 

– під час добування дефектного заряду з корпуса двигуна гідромоніторним спо-

собом. 

    Якщо вода мала контакт із окиснювачем палива, вона стає агресивною до 

металу і її використання в оберті утруднене. 

    Основна кількість NH4ClО4 надходить у стічні води на фазі підготовки по-

рошків при їх вакуум-транспортуванні. 

    На фазі одержання паливної маси й формовання зарядів, під час миття 

змішувачів у воді можуть утримуватися також (у зваженому й розчиненому ви-

ді) всі компоненти СТП, наприклад гексоген, октоген, парахинондиоксим, діі-

зоціанати та інші речовини, а також суспензія паливної маси у воді. 

    На фазі механічної обробки у воді може втримуватися стружка СТП. 

    Каучуки й смоли практично не розчиняються у воді, але у разі потраплян-

ня в неї можуть виділяти токсичні органічні речовини, тобто практично все 

компоненти СТП певноюою мірою можуть завдавати шкоди навколишньому 

середовищу і людині. 

    У зв'язку із застосуванням розчинників і миючих розчинів для видалення 

зі змішувачів залишків паливної маси ці речовини також можуть перебувати у 

воді. 

    Шкідливі порошкоподібні речовини, наприклад алюміній, гексоген мо-

жуть попадати в атмосферу при поганому очищенні повітря, що проходить че-

рез вентиляційні установки. 

    Тому, важливо знати і неухильно дотримуватися гранично-припустимих 

концентрацій шкідливих речовин у воді й у повітрі (табл. 4.8). 

    Для очищення стічних вод у виробництві СТТ використовують різні      

методи: 

− безпосереднє виділення домішок відстоюванням і фільтруванням; 
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− окисно-відновні електрохімічні способи; 

− висаджування з висококонцентрованих стічних вод добре розчинних речовин 

перекладом їх у важкорозчинні з'єднання з наступним викристалізовуванням     

і відфільтровуванням, наприклад, для добування перхлорату амонію з            

його концентрованих водяних розчинів, що утворюються під час гідромонітор-

ного різання дефектних виробів, він переводиться в перхлораті калію за           

допомогою КОН; 

− біохімічне очищення стічних вод, яке використовують для очищення госпо-

дарських побутових вод, є найбільш економічним і надійним способом. 

 
                                                                                                        Таблиця 4.8 

ГДК деяких речовин, що використовують у складі СТП 

Речовина Гранично-припустима концентрація 

у воді водойму, мг/л у повітрі, мг/м
3
 

Перхлорат амонію 5,0 1,0 

Гексоген 0,1 1.0 

Октоген 0,1 1.0 

Алюміній − 2.0 

Суспензія пального-зв'язувального 2,0 − 

Неотверднена паливна маса 2,0 − 

Стружка СТП 2,0 − 

Парахинондіоксим 0.1 − 

    

   Виробничі стічні води очищуються разом із господарсько-побутовими во-

дами або з водами підприємств, багатими легкоокиснюваними органічними ре-

човинами, наприклад, вода, якою користуються в їдальнях. Провідну роль у 

цьому способі виконують живі мікроорганізми, які в процесі своєї життєдіяль-

ності (за допомогою ферментів і біологічно активних речовин) використовують 

різні сполуки, що втримуються в стічній воді, окиснюючи або відновлюючи їх. 

  У разі біологічного окиснення складних органічних речовин в аеробних 

умовах вуглець окиснюється до діоксида вуглецю, водень – до води, азот –      

до нітратів, тобто відбувається мінералізація органічних речовин. Надалі нітра-

ти в анаэробных умовах бактеріями іншого виду можуть бути відновлені до  

вільного азоту. 

  Токсичність перхлорату амонію обумовлена іоном ClО4
−
. Його відновлення 

можливе разом із господарсько-побутовими водами також в анаеробних умовах 

(під час відсутності оксигену повітря) мікроорганізмами з утворенням неток-

сичних хлоридів. У цьому разі оксиген перхлорату амонію споживається мікро-

організмами на біологічне окиснення органічних забруднень. Найскладнішим 

завданням є відкриття (або спеціальне культивування) таких мікроорганізмів, 

які здатні адаптуватися в конкретних виробничих водах і проводити відбудовні 

або окисні процеси в анаэробных або аеробних умовах. Це завдання було      

успішно вирішене. 

   Через те, що у разі відновлення перхлорату амонію в стічних водах можуть 
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утримуватися й інші компоненти, були встановлені гранично-припустимі їх 

концентрації під час біохімічного очищення як в анаеробних, так і в аеробних 

умовах. Ці концентрації можуть бути досягнуті відповідним розведенням ви-

робничих вод господарсько-побутовими стоками. Суміш вод, які не містять  

токсичних речовин вище ГПК у співвідношенні 1:10, проходить піщані фільт-

ри, відстійники, де її звільняють від зважених часток і направляють в біовідно-

влювач − апарат з бовтницьою, заповнений активним анаеробним мулом. Після  

повного відновлення перхлорат аніона до хлорид-аніона, вода з активним му-

лом надходить у вторинний відстійник, де мул відділяється й повертається в 

цикл. Вода, за необхідності, направляється в біофільтри або аеротенки з актив-

ним аеробним мулом, який підтримується в цих апаратах у зваженому стані за 

допомогою бовтниць. У зазначених апаратах в аеробних умовах здійснюється 

доочищення води – окиснення органічних речовин, потім вода направляється у 

відстійник, з якого мул повертається в цикл, а вода − у змішувач для дезінфек-

ції (знищення мікроорганізмів) за допомогою хлорного вапна або рідкого хло-

ру. 

   Після такого очищення вода містить компоненти, використовувані у ви-

робництві, але концентрація їх не повинна перевищувати ГПК для води у во-

доймів. Контроль очищення проводиться за допомогою біологічних тестів, у 

якості тест-об'єктів використовують нижчі ракоподібні й зелені протококови ї 

водорослі − організми, широко розповсюджені в природних водоймах, куди 

скидають очищені стічні води. 

  За потребою роблять додаткове очищення біологічно очищеної    стічної 

води з використанням активованого вугілля та іонообмінних смол. 
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