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З початком застосування Збройних Сил України та правоохоронних органів в 
антитерористичній операції, а згодом у Операції Об’єднаних Сил, виникла гостра 
потреба в забезпеченні різними боєприпасами. Різка зміна в характері збройної 
боротьби, форм і способів застосування військ в сучасних умовах призвела до 
прояву так названої «гібридної війни» із добре озброєними силами противника на 
нашій території. Для Збройних Сил України, а також для інших військових 
формувань, що приймають участь в ООС, найважливішою військово-технічною 
проблемою сьогодення є те, що гарантійні терміни зберігання та терміни (строки) 
збереженності (терміни технічної придатності) вичерпані для всього масиву 
різних боєприпасів або близькі до закінчення. Одним з напрямків вирішення цієї 
проблеми є продовження призначених строків служби, що може на деякий час 
підтримувати боєготовність Збройних Сил України і забезпечувати виконання 
бойових завдань під час сучасних військових конфліктів. Актуальним питанням є 
встановлення технічного стану боєприпасів за результатами лабораторних та 
полігонних випробувань, перевірки технічних і балістичних характеристик після 
фізико-хімічних випробувань компонентів, що входять до складу боєприпасів [1 - 
4]. 

У Збройних Силах України в основному зберігаються ракети та боєприпаси, 
що виготовлені за часів СРСР та мають строк зберігання 30-40 років та більше. 
Продукти спеціальної хімії такі як пороха, тверде ракетне паливо, вибухові 
речовини з часом втрачають свої фізико-хімічні характеристики та можуть стати 
небезпечними (хімічно нестійкими). Виникла гостра необхідність проведення 
робіт з продовження призначених строків служби   артилерійських пострілів [15 - 
17]. 

Органам військового управління при прийнятті рішень щодо встановлення 
категорії ракетам та боєприпасам необхідно мати постійну інформацію про їх 
придатність (непридатність) до бойового застосування або подальшого 
зберігання. 
[5 - 8]. 

В умовах військово-політичної обстановки сьогодення, поповнення запасів  
засобів ураження можливо за чотирма шляхами:  

- створення нових вітчизняних боєприпасів власного виробництва; 
- закупівля боєприпасів та їх компонентів за кордоном; 
- ремонт і модернізація існуючих запасів боєприпасів; 
- продовження ресурсу боєприпасів довготривалого зберігання. 

Нормативно - правовою основою прийняття таких рішень про продовження 
термінів технічної придатності застарілих боєприпасів є попереднє проведення 
експериментальної перевірки хімічної стійкості, фізичної стабільності і 
балістичних властивостей боєприпасів спеціалізованими організаціями 
Укроборонпрома, лабораторіями Озброєння Командування Сил логістики ЗС 
України, спеціальними лабораторіями МВС України та інших військових 
формувань [18-20]. 
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При цьому необхідно відзначити, що період експлуатаційної придатності 
артилерійських пострілів обмежується старінням баліститних порохів і палив, що 
входять в їх склад. В ході старіння баліститних складів відбуваються різні 
процеси, що впливають на балістичні властивості і терміни безпечного зберігання 
боєприпасів. Період експлуатаційної придатності включає: безпечний термін 
зберігання і балістичний термін зберігання. Безпечний термін зберігання – це 
період часу, протягом якого баліститні порохи і палива можна зберігати без 
загрози самозаймання. Він обмежується процесами старіння – розкладанням 
нітроефірів, реакціями продуктів розкладання із стабілізаторами хімічної 
стійкості, киснем повітря і вологою. Балістичний термін зберігання – це період 
часу, при якому порох або паливо може безпечно використовуватися і зберігати 
свої балістичні властивості. Основні чинники, що обмежують балістичний термін 
зберігання – це хімічні процеси розкладання нітратів целюлози, при яких 
відбувається зниження її молекулярної маси, густини, механічної міцності, а 
також фізичні процеси міграції (дифузії) на поверхню рідких пластифікаторів 
інших компонентів баліститних складів [10-12]. 

Основу запасів боєприпасів (артилерійських, мінометних, інженерних, до 
реактивних систем залпового вогню і засобів ближнього бою, авіаційних засобів 
ураження) складають боєприпаси, виготовлені ще до 1991 року. 

Відповідно до нормативно-технічної документації гарантійні терміни 
зберігання ракет і боєприпасів в залежності від типу – не перевищують 12 років, а 
визначені строки служби, допускаючи можливість продовження бойового 
застосування, обмежуються 25-35 роками, а для патронів до стрілецького 
озброєння 40-45 роками [14-17].  

Піроксилінові порохи, які є похідними органічних речовин і основу яких 
складають похідні природного полімеру (целюлози), поставили задачу більш 
глибокого дослідження процесу хімічної стійкості даних з'єднань. Виникла 
необхідність дослідження механізму і кінетики розкладання вибухових речовин і 
піроксилінових порохів і створення нормативних методів оцінки їх стійкості. 
Існує численна науково-технічна література, де наводиться детальний опис цих 

методик, а також нормативні документи ГОСТи, ОСТи, ДСТУ з питань 
визначення властивостей і характеристик стійкості піроксилінових і баліститних 
порохів для прикладу наведених на рис. 1. 

Відмічається, що причини, які можуть мати особливо значний вплив на 
хімічну стійкість вибухових речовин бувають двох видів. Перша і найважливіша з 
них - ступінь чистоти одержуваного при фабрикації продукту, а саме відсутності в 
ньому сторонніх домішок, особливо залишків при нітрації кислот азотної і 
сірчаної хоча б в самих незначних кількостях. Друга причина - це умови 
зберігання, головним чином температура зберігання і відносна вологість 
атмосферного повітря при зберіганні [10-12]. 

Традиційно, після виготовлення піроксилінові порохи поступають на 
спорядження зарядів для різних боєприпасів або зберігаються в заводському 
пакуванні в спеціально обладнаних місцях. В процесі довготривалого зберігання з 
причини неоднорідності умов і тривалості зберігання починають відбуватися різні 
фізико-хімічні процеси, пов’язані з перерозподілом  розчинника і флегматизатора, 
міняється щільність, кількість і хімічний склад стабілізатора хімічної стійкості – 

дифеніламіна (ДФА), відбуваються зміни і в основному компоненті пороха - 

піроксиліні. Піроксилін в результаті виділяє небезпечні речовини. Тому  
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необхідним є створення системи контроля і оцінки його якості. Ці вимоги 
виконуються проведенням аналізу пороха з визначенням в ньому вмісту летких 
речовин, концентрації стабілізатора хімічної стійкості, манометричною оцінкою 
об’єму газоподібних продуктів перетворенння при підвищених температурах і 
визначенням фізико-хімічних характеристик пороха після прискореного 
(«форсованого») старіння, що імітує необхідний і відповідний до нормативної 
документації термін технічної придатності [15-17]. Одним із найважливіших 
показників технологічної і екологічної безпеки при переробці і зберіганні пороха 
являється кількість і стан ДФА, що в ньому знаходиться. Актуальним при цьому є 
просторовий градієнт розподілу стабілізатора всередині порохового елемента в 
мікрообємах і може стати осередками самозаймання.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Нормативні документи які регламентують випробування піроксилінових і  
баліститних порохів 
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В роботах [10,12,13] показано, що найбільш перспективними методами 
досліджень цих процесів є методи тонкошарової і рідинної хроматографії і 
особливо високоефективної рідинної  хроматографії (ВЕРХ)  

Старіння та погіршення якісного стану запасів артилерійських пострілів 
набуває прогресуючий характер. Для своєчасного визначення змін, що відбулися 
в технічному стані боєприпасів, виявлення непридатних і небезпечних для 
бойового застосування боєприпасів у арсеналах (базах, центрах, складах) існує 
система контролю за технічним станом боєприпасів, яка повинна забезпечувати 
утримання боєприпасів у постійній бойовій готовності й придатності до тривалої 
експлуатації  

Під системою контролю за технічним станом боєприпасів розуміється 
сукупність взаємозалежних елементів організаційного, технічного й 
технологічного характеру. Контроль за технічним станом боєприпасів необхідно 
здійснювати на всіх етапах експлуатації і повинен включати: спостереження зі 
сторони Центру контролю якості боєприпасів за технічним станом всієї 
номенклатури боєприпасів, організацію в лабораторіях і на полігонах їх 
випробування, перевірку технічного стану на пусках і практичних стрільбах, 
узагальнення в лабораторіях Центру результатів централізованого, дослідного, 
підконтрольного і зовнішнього зберігання боєприпасів [5-8, 21-24]. 

Лабораторні випробування - заходи контролю, що проводяться в 
лабораторіях відповідно до щорічних планів вибіркового контролю боєприпасів і 
їх елементів або в науково-дослідних цілях. Методи лабораторних досліджень, їх 
обсяг і періодичність, а також норми оцінки результатів установлюються 
відповідними структурами Озброєння Командування Сил логістики Збройних Сил 
України й викладені в керівних документах. 

Полігонні випробування – заходи контролю, що проводяться на полігонах  
визначених Командуванням Сил логістики ЗС України відповідно до щорічних 
планів вибіркового контролю боєприпасів і їх елементів або в дослідницьких 
цілях. 

Результати лабораторних випробувань дозволяють встановити строк бойової 
придатності боєприпасів при їх експлуатації на арсеналах (базах, складах) і 
частинах бойового застосування. 

За результатами полігонних випробувань складається звіт і висновок, які і 
є остаточним рішенням про придатність або непридатність випробовуваних 
боєприпасів до бойового застосування. 

Проте на сьогоднішній день система технічного контролю в Збройних Силах 
України не функціонує в необхідному обсязі і на достатньому рівні. Одним із 
чинників такого стану є недостатня наповненість інструментальної 
випробувальної бази. У системі контролю Збройних Силах України полігонно-

випробувальна складова розвинута недостатньо, що значно ускладнює процес 
випробувань і об’єктивної оцінки придатності боєприпасів. 

Наявне у Збройних Силах України обладнання з перевірки якості продуктів 
спеціальної хімії виготовлялося ще за часів СРСР, періодично ремонтується та 
потребує оновлення (модернізації) з урахуванням сучасного досвіду проведення 
лабораторних досліджень.  

Використання сучасного обладнання та методів контролю продуктів 
спеціальної хімії в тому числі з урахуванням вимог стандартів НАТО дозволить: 

відновити (модернізувати) наявне обладнання; 
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збільшити об’єм перевірок за рахунок впровадження нових методів контролю 
та автоматизації процесів перевірки; 

наблизити Збройні Сили України до взаємосумісності з партнерами НАТО з 
питань безпеки поводження з вибуховими речовинами та встановлення їх якості. 

Аналіз існуючої у Збройних Силах України експериментальної лабораторної 
бази Центру контролю якості боєприпасів в/ч А2192  свідчить про наявність 
наступного інструментального обладнання для проведення випробувань: 

- методика визначення параметрів швидкості польоту кулі та тиску порохових 
газів у каналі ствола у відділенні балістики стрілецького озброєння та 
боєприпасів;  

- визначення ударної в’язкості на копрі маятниковому КМ-0,5 та випробувань 
вторинних вибухових речовин на чутливість до удару на приладі К-44-ІІ;  

- стенди для проведення механічних випробувань;  
- випробування з визначення хімічної стійкості на обчислювальному 

комплексі ВОК ―ВУЛКАН-ВМ.‖ Вимірювання тиску і температури парів та газів 
в заданому об’ємі в ізотермічному режимі при визначенні термостабільності 
речовин; 

- випробування для вимірювання теплоти згоряння речовини на системі ІКА 
КАЛОРИМЕТР С2000; 

- вимірювання інтенсивності форсу полум’я та часу горіння піротехнічної 
суміші трасерів на лабораторно випробувальному стенді для визначення 
показників горіння матеріалів «СПОЛОХ-Т»; 

- фізико-хімічний аналіз зразків вибухових речовин та порохів на приладах 
газового аналізу, оптичної та ІЧ - спектроскопії. 

Звичайно терміни зберігання моделюють штучним («форсованим»)  
старінням порохів при підвищеній температурі. Наприклад форсоване старіння 
проводять при температурі:  

для піроксилінових порохів – 398 К ( 4,5 год. нагрівання імітують  50 років 
зберігання), 

для баліститних порохів – 383 К (6,0 год нагрівання імітують 25 років 
зберігання). Глибину форсованого старіння зразків пороха контролюють по 
кількості газоподібних продуктів (по тиску в датчиках установки «Вулкан») 
продуктів розкладу. При цьму приймається, що критичний параметр хімічної 
стійкості для піроксилінових порохів складає 220 мм.рт.ст., а для баліститних 
порохів – 130 мм. рт. ст. Якщо пороха мають такі критичні параметри по 
газоутворенню, то вони відносяться до хімічно нестійких з аномальними по 
структурі фізико-хімічними властивостями [13-15]. 

Для прикладу важливості таких досліджень можна навести проблемні 
питання перевірки якості двох партій 100-мм пострілів УОФ12, придбаних в кінці 
2020 р по імпортним закупкам. У Центрі контролю якості боєприпасів в/ч А2192 
(смт. Городок, Житомирської області) комісією була проведена перевірка 100-мм 
пострілів з осколково-фугасним снарядом підвищеної могутності до 
протитанкової гармати МТ-12 на відповідність даних пострілів вимогам, що 
пред’являються до артилерійських пострілів 1 категорії (придатними до бойового 
застосування) згідно положень «Інструкції з категорування ракетно-
артилерійського озброєння», затвердженої наказом МО України від 04.01.2019 
№4 та іншої  нормативної документації.  

Використані при цьому існуючі методи контролю боєприпасів, а саме: 
технічного огляду, розбирання боєприпасів, лабораторних і полігонних 
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випробувань, є достатніми для формування висновку про приналежність пострілів 
цих партій до 1 категорії та придатність до бойового застосування. Відповідно до 
висновків комісії у пострілах дефектів, що є підставою для переводу їх у нижчу 
категорію не виявлено, комплектація, захисне покриття та маркування відповідає 
вимогам нормативних документів. Крім того, снаряди індексу ОФ35 відносяться 
до снарядів підвищеної могутності за рахунок застосування вибухової речовини 
А-1Х-2 (гексоген 80%, алюмінієва пудра 20%, що на 25% підвищує їх фугасну дію 
у порівняні із снарядами індексу ОФ-15 і були  найсучаснішими снарядами часів 
СРСР. 

З метою вивчення ступеню можливих змін бойових, фізико-хімічних, 
механічних характеристик елементів пострілів були проведені лабораторні 
випробування підривача В-429Е, метального заряду АД-17, трасеру №12. 

За результатами перевірки основні показники якості трасеру №12 та 
підривача В-429Е відповідають вимогам нормативно-технічної документації і 
відповідно до вимог Інструкції відносяться до 1 категорії. 

Під час розпатронування пострілів з виробничими даними 1-550М-20 

виявлено, що на картузах нанесені дублюючі ярлики які свідчать про 1985-1987 

роки виготовлення пороху, а для пострілів з виробничими даними 1-1284М-20 

ярлики які свідчать про 1968-1986 роки виготовлення пороху. Тобто фактично, 
баліститні порохи в герметичному стані в заводському пакуванні зберігалися 
протягом 35 та 51 року з моменту виготовлення відповідно. 

Лабораторними випробуваннями порохів визначається у першу чергу, їх 
безпека зберігання (хімічна стійкість) та можлива зміна балістичних 
характеристик, таких як початкова швидкість снаряда, максимальний тиск 
порохових газів за значенням теплоти згоряння пороху та інш. 

Поряд зі строком технічної придатності довговічність порохів оцінюється 
запасом хімічної стійкості, під якою розуміють умовні часові показники (часові 
критерії стійкості по визначених пробах). У даному випадку хімічна стійкість 
визначалась по манометричній пробі за допомогою вимірювально-

обчислювального комплексу «SEO VBP-01» який являє собою модернізований 
прототип ВОК ―ВУЛКАН-ВМ‖ (де у процесі нагріву навіски пороху вимірюється 
тиск парів і газів, що виникають у герметичній чарунці).  

Витяг з прикладом отриманих результатів лабораторних випробувань з 
перевірки метальних зарядів  наведено в таблиці 1. 

За результатами перевірки основні показники якості пороху різних партій і 
років виготовлення відповідають вимогам нормативно-технічної документації та 
мають достатній запас хімічної стійкості, що дозволяє довготривале зберігання і 
використання за призначенням. 

На полігонні випробування у рамках заняття з бойової підготовки 
артилерійським розрахунком в/ч А0409 були представлені імпортні постріли в 
штатній укупорці з виробничими даними: 1-1284М-20 8 од.;1-1550М-20  8 од. 

У ході бойових стрільб оцінювалося функціонування пострілів і початкова 
швидкість снарядів за допомогою допплерівської радарної системи DRS-1 

(Prototipa –ZM). 

Середня початкова швидкість 16 пострілів склала 698,8 м/с. 
Таблицею стрільби 100-мм протитанкової гармати МТ-12 для снаряда ОФ-15 

в закінченому спорядженні таблична початкова швидкість має становити 700 м/с 
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на заряді спеціальному (снаряд ОФ35 по масі і геометричних розмірах 
аналогічний снаряду ОФ15). 

За результатами стрільб відхилення середньої початкової швидкості снарядів 
ОФ35 склало 1,2 м/с, що входить в допустимий діапазон відхилень (до 22,6 м/с) 
для метальних зарядів АД17 1 категорії відповідно до вимог Інструкції. 

 

Таблиця 1 - Результатів лабораторних випробувань з перевірки метальних зарядів 

Найменування, 
виробничі дані 
боєприпасу 

Найменуванн
я пороху та 

його 
виробничі 

дані 

Види 
випро-

бувань 

Показник Висновок 

За НТД Фактично  

 

 

 

 

 

100-мм 
постріл УОФ-

12 

п.зб.1-1550 М-

20 

Метальний 

заряд інд.АД-

17 партії 3-87-

М з пороху: 
ДГ-3 13/1 2/87 

М; 
5/12 Д-25 

1/85К; 
8/1УГФ 
15/86К 

    

ДГ-3 13/1 2/87 

М 

 

Хімічна 
стійкість 

ОСТ В 84-

2085-83 

≤130 
мм.рт.ст. 

13,8 

мм.рт.ст. 
придатни
й 

Масова 
частка 
вологи 

ОСТ В 84-

2339-87 

0,5-0,7 % 

0,6 % придатни
й 

Теплота 
згоряння 

ОСТ В 84-

2401-88 

≥800 ккал/кг 

870 ккал/кг придатни
й 

Температу-

ра спалаху 

ОСТ В 84-

1582-78 

180-200
0С 

184
оС придатни

й 

 

Таким чином, за результатами технічного огляду, лабораторних і полігонних 
випробувань постріли УОФ 12 та їх елементи, що були придбані Міністерством 
оборони України за імпортом, придатні до бойового застосування, а їх якість 
відповідає вимогам  до боєприпасів 1 категорії. В умовах військово-політичної 
обстановки сьогодення, поповнення військових запасів шляхом закупівлі 
боєприпасів та їх компонентів за кордоном, у попередньо перевірених  партнерів, 
є перспективним напрямом. 

Підсумовуючи вищенаведене слід зауважити, що лабораторія в/ч А2192 має 
набір основних методик, але для проведення комплексних і тестових випробувань 
необхідно подальше удосконалення експериментальної бази і освоєння нових 
методик. Необхідне освоєння методик проведення прискорених кліматичних 
випробувань, що імітують вплив факторів зовнішнього середовища. Практичний 
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інтерес представляє освоєння зокрема методики високоефективної рідинної 
хроматографії (ВЕРХ), що використовується в більшості сучасних стандартів для 
контролю якості баліститних порохів і ракетних палив за вмістом стабілізаторів та 
їх похідних і дозволяє здійснювати аналіз органічних компонентів баліститних 
складів таких як нітрогліцерин, диетиленглікольдинітрат, динітротолуол та 
дибутилфталат. Необхідна також організація системної підготовки відповідних 
спеціалістів  і  підвищення їх кваліфікації на базі спеціалізованої організації. 

Для вивчення й оперативного реагування на зміни у порохах при їх 
довготривалому зберіганні у Збройних Силах України необхідно більш активно 
створювати і розвивати власну відомчу випробувальну базу обладнану сучасними 
автоматизованими інструментальними методами фізико-хімічного аналізу. З цією 
метою органам військового керівництва Міністерства оборони України 
представляється доцільним використати міжнародну допомогу з військово-

технічного співробітництва з іноземними державами (європейські країни, НАТО) 
для придбання новітнього випробувального обладнання з перевірки якості, 
фізико-хімічних і балістичних характеристик боєприпасів з довгми термінами 
зберігання. 

Необхідно спланувати алгоритм впровадження сучасних методів проведення 
лабораторних випробувань порохів, вибухових речовин, твердого ракетного 
палива при контролі технічного стану ракет та боєприпасів з урахуванням вимог 
стандартів НАТО і тим самим створити у Збройних Силах України власну 
передову лабораторну базу (комплекс) науково-дослідних та сертифікаційних 
випробувань, який був би оснащений сучасними видами обладнання світового 
рівня та атестований і акредитований в системі акредитації України. Особливу 
увагу необхідно приділяти мобільній автономній апаратурі вимірювання 
балістичних і траєкторних характеристик при проведенні полігонних випробувань 
ракетно-артилерійського озброєння. 
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