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Анотація: Розглянуто безгазові піротехнічні склади та їхні властивості. 
Описана проблема сучасного стану дослідження властивостей безгазових 
піротехнічних складів. Проаналізовані наукові джерела, в яких описуються 
дослідження безгазових піротехнічних складів на предмет повноти дослідження 
властивостей. Наведена оцінка аналізу стану дослідження та проаналізована її 
причина. 

Вступ. Піротехнічні склади мають велику класифікаційну номенклатуру і 
широкий спектр застосування як на вітчизняному просторі, так і у світі в цілому. 
Серед них особливе місце займають безгазові та малогазові склади, які 
класифікуються як термічні склади [1, c. 4].  

Визначення безгазового складу є різним для вітчизняної піротехнічної 
промисловості і для світової. Ця різниця виникла тому, що у світовій практиці є 
чітка межа між безгазовими та малогазовими піротехнічними складами. Згідно 
цієї межі, безгазові піротехнічні склади при горінні виділяють не більше 10 см3

 

газів на 1 г піротехнічної суміші [2]. У той же час, вітчизняна практика не 
визначає цю межу, і позначає безгазові склади як малогазові, оскільки абсолютно 
безгазових складів не існує [1, c. 218].  

Безгазові піротехнічні склади використовуються у різних сферах 
промисловості. Найчастіше їх застосовують в якості уповільнюючих складів для 
різних систем ініціювання (наприклад, капсулів-детонаторів). У той же час, вони 
можуть застосовуватися як допоміжні системи ракетно-космічної техніки та для 
розігріву твердо-електричних осередків термічних батарей [1, c. 218]. 

Основною проблемою безгазових піротехнічних складів є поверхневість їх 
дослідження. Оскільки вони знайшли своє використання в якості уповільнюючих 
складів, більшість досліджень зосереджена на характеристиках, які необхідні для 
комерційної конкуренції з іншими складами (наприклад, час уповільнення, 
щільність складу, швидкість горіння). Через це інші аспекти безгазових 
піротехнічних складів майже не досліджуються. Також варто відмітити відносно 
стару базу знань про ці склади у країнах СНД. Більшість досліджень фізико-

хімічних та вибухових характеристик припадає на 1970-1980 рр., і ці дослідження 
з тих пір майже не розширюються і не доповнюються.  Це призводить до 
неможливості пошуку альтернативних засобів використання безгазових 
піротехнічних складів та відсутності шляхів вдосконалення цих складів. Ця 
проблема є актуальною не тільки для країн СНД, але і для світової практики. 

Мета роботи. Аналітичне створення початкової бази знань для визначення 
фізико-хімічних та вибухових характеристик безгазових піротехнічних складів 
для подальшої систематизації знань та пошуку шляхів альтернативного 
використання цих складів. 

Виклад основного матеріалу. Для початку аналітичного дослідження 
розглянуто та коротко описано критерії оцінювання повноти дослідження 
безгазових піротехнічних складів. 
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Серед основних фізико-хімічних та дефлаграційних властивостей 
піротехнічних складів виділяють наступні [1]: 

1. хімічний склад; 
2. щільність; 
3. теплота та температура горіння; 
4. об’єм газів; 
5. чутливість до механічних та теплових взаємодій; 
6. механізм та швидкість горіння; 
7. фізична та хімічна стійкість; 

Компоненти піротехнічного складу та їх відсоткове співвідношення грає 
ключову роль при створенні та використанні цього складу. Важливим є не тільки 
підбір окисника, пального та речовин технологічного призначення, але і їх 
відсоткове співвідношення у суміші. Також важливо проводити аналіз можливості 
заміни компонентів суміші у випадках, коли початкові компоненти є рідкісними, 
або мають високу вартість. Останнім часом набуває актуальності підбір 
компонентів, які не є токсичними для навколишнього середовища. З екологічних 
передумов, сучасні піротехнічні склади намагаються не включати в себе сполуки, 
що містять свинець, барій, перхлорати та хромати. Прикладами екологічних 
складів є B/Fe2O3, Mn/MnO2, Ti/C-3Ni/Al, B4C/NaIO4/PTFE, Si/CaSO4, та W/MnO2 

[3, c. 2]. 

 Щільність піротехнічного складу завжди має бути максимально великою як у 
порошковому стані, так і у спресованому. Залежність швидкості горіння від 
щільності складу є прямо пропорційною та лінійною: чим вище досягнута 
щільність, тим більша швидкість горіння [3]. Також щільність складу впливає на 
дефлаграційні характеристики. 

Теплота та температура горіння залежать виключно від компонентів 
піротехнічного складу. Теплота вибуху визначається теоретичним (закон Гесса) 
або експериментальним (калориметрична бомба) шляхом [1]. Температура 
горіння визначається, як правило, теоретично. 

Об’єм газів для безгазових піротехнічних складів має складати не більше 10 л 
на 1 кг піротехнічної суміші (або 10 см3

 газів на 1 г піротехнічної суміші) [2]. Це 
досягається підбором компонентів таким чином, щоб кінцевими продуктами 
горіння були оксиди металів та сажа. Варто відмітити, що безгазовість 
піротехнічного складу, як правило, у дослідженнях не доводиться.  

Чутливість до механічних та теплових взаємодій грає важливу роль як у 
працездатності піротехнічного складу, так і у безпечності його використання. Під 
механічними взаємодіями мають на увазі удар та тертя, а під тепловими – промінь 
вогню. Чутливість до удару характеризує можливість займання складів при 
випадковому ударі, а чутливість до тертя – при випадковому виникненню тертя. 
Чутливість до променю вогню характеризує можливість займання складів при 
випадковому попаданні на них іскри. Чутливість до механічних та теплових 
взаємодій залежить віл компонентів складу та визначаються в спеціальних 
пристроях, що дозволяють отримувати відтворювані результати [1]. 

Швидкість горіння є непостійною властивістю, яка залежить від ряду 
факторів. До цих факторів відносять відношення поверхні до об’єму, вологість, 
доступ до кисню, температура та тиск навколишнього середовища. Властивість, 
притаманна більшості безгазових складів, - мала залежність швидкості горіння від 
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зовнішнього тиску [1, c. 247]. Механізм горіння, в свою чергу, обумовлюється 
хімічною реакцією, що виникає, і досліджується, як правило, теоретично.  

Дослідження хімічної та фізичної стійкості проводять для визначення 
оптимальних умов зберігання піротехнічних складів та терміну їх придатності [1, 
c. 105]. Фізична стійкість включає в себе такі фактори як вологостійкість та 
стійкість до зміни агрегатного стану летких компонентів (наприклад, такі 
компоненти складу, як нафталін та гексахлоретан можуть сублімувати). Хімічна 
стійкість – здатність складу не змінювати свої фізико-хімічні властивості під час 
зберігання. Прикладами позитивної хімічної стійкості складу є відсутність корозії 
порошку металу та відсутність хімічної реакції між компонентами під час 
зберігання [1, c. 93]. Обидва види стійкості безгазових піротехнічних складів 
визначаються за спеціальними методиками. 

Для подальшого аналізу розглянуто наукові джерела, в яких досліджуються 
безгазові піротехнічні склади, та проаналізовано якість дослідження визначених 
властивостей. 

В якості першого об’єкта дослідження виступає безгазовий піротехнічний 
склад Fe/BaO2, описаний у джерелі [4]. Цей склад використовується в якості 
уповільнювача в системах ініціювання. Вибір компонентів піротехнічного складу 
пояснюється підбором компонентів таким чином, щоб продуктами реакції були 
тверді речовини. Варто відмітити, що цей склад не є повністю екологічним, 
оскільки містить перекис барію. Розрахована щільність піротехнічного складу та 
описано вплив відсоткового вмісту заліза на неї та товщину стінки оболонки. 
Детально досліджено вплив вмісту заліза у суміші на швидкість горіння, а також 
на механізм горіння. Визначена температура розкладу складу в залежності від 
вмісту заліза (що може розцінюватися як температура горіння), але не визначена 
теплота горіння. Визначена чутливість до тертя та удару, а також класифіковано 
склад як вогненебезпечний. Фізична та хімічна стійкість складу не 
досліджуються. 

У джерелі [5] розглядаються властивості вітчизняного безгазового 
піротехнічного складу PbO2/Si. Цей склад використовується в якості 
уповільнювача в системах ініціювання. Вибір компонентів піротехнічного складу 
пояснюється аналізом літератури, при цьому врахування відсутності токсичності 
не відбувається. Це є критичним, оскільки діоксид свинцю є високотоксичною 
речовиною, що робить цей склад не екологічним. Описано властивості кожних 
компонентів складу, а також умови їх зберігання. Досліджено вплив рецептури на 
щільність складу та його швидкість горіння. Детально розглянута залежність 
температури реакції від вмісту кремнію. При цьому, теплота горіння не 
розглядається. Чутливість до механічних та теплових взаємодій, механізм горіння, 
час уповільнення та фізична і хімічна стійкості складу не досліджуються.  

У джерелі [6] розглядаються властивості безгазового піротехнічного складу 
Mn/Bi2O3. Цей склад використовується в якості уповільнювача в системах 
ініціювання. Вибір компонентів піротехнічного складу є науковою новизною. 
Варто відмітити, що такий склад є екологічним. Детально описано механізм 
реакції горіння. Досліджено вплив вмісту марганцю на теплоту та температуру 
горіння. Чутливість до механічних та теплових взаємодій, а також фізична та 
хімічна стабільність складу не описується. Також відсутні дані стосовно 
щільності складу та його впливу на характеристики. 
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У джерелі [7] розглядаються властивості безгазового піротехнічного складу 
BaCrO4/TiB2. Цей склад використовується в якості уповільнювача в системах 
ініціювання. Вибір компонентів піротехнічного складу є науковою новизною та 
пояснюється необхідністю у повільному горінні складу. Варто відмітити, що цей 
склад не є екологічним через наявність хромату барію. У дослідженні відсутні 
дані стосовно щільності складу та її впливу на характеристики, оскільки цей склад 
є пресованим і представляє собою циліндр висотою 8-10 мм та діаметром 10 мм. 
Технологія пресування описана. Розглянуто механізм горіння та досліджено його 
швидкість. Розрахована температура горіння, але не надана теплота горіння. Дані 
стосовно чутливості до механічних та теплових взаємодій, а також фізичної та 
хімічної стабільності складу не надано. 

Останнім об’єктом  дослідження є вітчизняний піротехнічний склад 
Zr/BaCrO4, описаний у джерелі [8]. Цей склад використовується для нагрівання 
термічних батарей. Вибір компонентів піротехнічного складу пояснюється їх 
популярністю у цій промисловій сфері. Варто відмітити, що цей склад не є 
екологічним через наявність хромату барію. У дослідженні визначено вплив 
складу на щільність готового продукту, а також зазначено, що цей склад є 
пресованим. Він представляє собою тонкий лист, параметрами якого можна 
маніпулювати за допомогою прес-форм. Технологія виробництва описана. 
Температура горіння у дослідженні не зазначається, хоча є дані стосовно теплоти 
горіння та її залежності від відсоткового вмісту компонентів у складі. Дані 
стосовно чутливості до механічних та теплових взаємодій, а також фізичної та 
хімічної стабільності складу не надано. 

Висновки. Виходячи з аналізу досліджень піротехнічних складів, можна 
зробити наступні висновки: 

1. більшість безгазових піротехнічних складів (4 із 5) використовуються в 
якості уповільнювачів для систем ініціювання різного характеру; 

2. жодний зі складів не досліджений повністю за всіма основними 
властивостями; 

3. найчастіше за все не досліджують фізичну та хімічну стабільність складу; 
на другому місці – чутливість до механічних та теплових взаємодій; на третьому – 

теплота горіння.  
Причина недостатнього дослідження піротехнічних безгазових складів 

частково пояснюється їх основним сучасним призначенням. Для уповільнення 
спрацювання системи ініціювання не є настільки важливими описані 
недосліджені параметри, як важливі швидкість горіння, час уповільнення та 
хімічний склад суміші. Це призводить до неможливості пошуку шляхів 
вдосконалення безгазових піротехнічних складів та пошуку їх альтернативного 
застосування, що, в свою чергу, звужує поле для досліджень у піротехнічній 
сфері.  

Таким чином, проведений аналіз демонструє неповноту дослідження 
безгазових піротехнічних складів. Подальші дослідження у цьому напрямку 
допоможуть систематизувати підхід до розробок безгазових піротехнічних 
складів та підвищити якість їх оцінки. 
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