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Дослідження, розробка та застосування високоенергетичних матеріалів 
(ВЕМ), зокрема ракетних твердих палив, стикаються з низкою об’єктивних 
складнощів. Перед усім, вони пов’язані з небезпечністю ВЕМ, що потребує 
суворого дотримання правил поводження з ними та пов’язаних з цим значних 
матеріальних витрат. Тому завдання щодо зменшення ризиків, які мають місце на 
всіх стадіях обігу ВЕМ, починаючі з експериментальних досліджень, є без 
сумніву актуальним. До проблем, пов’язаних з вагомими технічними та 
економічними витратами, пов’язаними із забезпеченням належного поводження з 
ВЕМ, додана ще одна, актуальність вирішення якої помітно загострюється 
останнім часом. Загальновизнаним є факт негативного впливу сучасної ракетної 
техніки на довкілля, особливо ракетних двигунів на сумішевому твердому паливі 
(РДТП), які застосовують, зокрема, в системах Minotaur I, Minotaur IV, Minotaur 
C, Pegasus, Antares (ІІ ступінь), Чанчжен-11, Куайчжоу, Епсілон, Шавіт (RSA-3), 

Vega (І-ІІІ ступені). Збільшення кількості комерційних запусків з використанням 
РДТП супроводжується помітним погіршенням екологічної ситуації у Світі [1]. 

Із вищенаведеного можна зробити висновок, що інтенсифікація діяльності із 
освоєння Космосу, а також збільшення обсягів виробництва високоенергетичних 
матеріалів, пов’язане з перебуванням України в умовах відбиття та стримування 
зовнішньої агресії, супроводжуються актуалізацією проблеми із екологічною, 
економічною та технічною складовими. Її усунення або хоча б часткове 
нівелювання, на переконання авторів, потребує комплексного підходу, починаючи 
з досліджень в цій галузі. З огляду на це, серед завдань, що потребують вирішення 
в рамках таких досліджень, були визначені: 

- розробка та застосування дослідницьких методик, які дозволяють 
мінімізувати безпосередній контакт з небезпечними речовинами; 

- пошук та обґрунтування доцільності використання екологічно прийнятних 
компонентів ВЕМ, зокрема окиснювачів, що не містять атомів хлору. 

Вирішення цих завдань можливо через застосування розрахункових методів 
визначення основних енергетичних характеристик ВЕМ та їх окремих складових. 
Такий підхід дозволяє звузити коло дослідних об’єктів до найбільш 
перспективних та спрогнозувати доцільні шляхи і дії щодо регулювання 
властивостей ВЕМ.  

Розрахунки виконувалися із застосовуванням модифікованих методик, за 
основу яких взяті відомі методи розрахунків енергетичних характеристик 
вибухових речовин, зокрема методи ВІА, [2], Малляра-Ле-Шательє та Бринклі-
Вільсона [3, 4]. 

З метою визначення прийнятності запропонованої методики для 
прогнозування енергетичних властивостей (ЕВ) баліститних порохів та 
баліститних ракетних палив (БПР) розрахунки за нею здійснені для 
експериментальних складів, в яких варіювали вміст нітроестерів – нітрогліцерину 
(НГ) та/або нітродигліколю (НД), дибутилфталату (ДБФ) та/або динітротолуолу 
(ДНТ), централіту-1 (Ц1). Для оцінки адекватності отримуваних результатів 
відповідні розрахунки виконані для баліститних порохів з відомими 
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енергетичними характеристиками, зокрема марок НДТ, ДГ, ДГТ та НДГ [4]. У 
якості шуканих характеристик визначені: питома ізохорна теплота згоряння за 
умови рідкого стану води у продуктах згоряння QV(ж) (кДж∙кг–1); максимальна 
температура продуктів горіння в момент їх утворення Т1 (К); питомий об’єм 
продуктів згоряння W1  (м3∙кг– 1); питома робота розширення продуктів згоряння 
до досягнення ними нормальних термодинамічних параметрів (т. зв. «сила 
пороху») f (кДж∙кг–1

). 

Алгоритм розрахунків передбачав наступні кроки: 
- складання умовної брутто-формули 1 кг БПР; 
- складання рівняння перетворення БПР на продукти згоряння за умовно 
прийнятої температури, тобто визначення складу кінцевих продуктів згоряння 
БПР; 
- розрахунок теплоти згоряння 1 кг БПР; 
- розрахунок температури горіння БРП, тобто температури кінцевих продуктів 
горіння в момент їх утворення відповідно до складеного рівняння 
перетворення  БПР; 
- коригування (за потреби) рівняння перетворення БПР; 
- розрахунок питомого об’єму продуктів згоряння 1 кг БПМ; 
- розрахунок «сили пороху».. 

Умовна формула 1 кг БПР у загальному випадку має вигляд CaHbNcOd, у якій 
індекси a, b, c, d дорівнюють кількості грам-атомів відповідного хімічного 
елементу в 1 кг ВЕМ. 

Рівняння перетворення БПР складали, виходячи із припущень: 
- процес горіння відбувається в адіабатичних умовах та за умови повного 
перетворення на газо- та пароподібні продукти; 
- на кінцевий склад продуктів згоряння впливають рівноважні реакції між 
продуктами окиснювального процесу, передусім реакції водяного та 
генераторного газів; 
- кінцеві продукти згоряння БПР містять лише СО, СО2, Н2, Н2О, N2. 

У цьому випадку процес горіння композицій можна навести наступною 
узагальненою хімічною реакцією:                                  

Співвідношення перших чотирьох сполук у ПГ визначає константа рівноваги 
реакції водяного газу за умовно прийнятої температури:                

Теплоту згоряння БПР розраховували відповідно до закону Гесса як різницю 
між стандартними ентальпіями утворення продуктів згоряння          та БРП           з врахуванням внеску роботи розширення за стандартної температури 
(298  К) простих газоподібних речовин, що складають БРП та продукти горіння:         (                 )                
де b, c, d – індекси в умовній брутто-формулі БПР; 

R – універсальна газова стала, кДж∙моль–1∙К–1
; 

Т – стандартна температура, К. 
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Температуру горіння з урахуванням кінцевого складу продуктів згоряння БПР 
визначали за формулою      ∑    ̅      
де   ̅  – середня ізохорна мольна теплоємність і-го компоненту в кінцевому складі 
продуктів згоряння БРТ в інтервалі температур Т1÷Т; 

mi – кількість моль і-го компонента (x, y, z, u) в кінцевих продуктах згоряння 1 
кг БРТ. 

Якщо розрахункове значення Т1 не відрізнялося від умовно прийнятої 
температури більш ніж на 50 К, то його приймали за кінцевий результат. В 
іншому випадку розрахунки здійснювали для іншої, наближеної до Т1 

температури. 
Питомий об’єм продуктів згоряння – об’єм газо- і пароподібних продуктів 

згоряння 1 кг БПР за нормальних термодинамічних умов, можна розрахувати за 
формулою            ∑            
де mi – кількість моль і-ї газо- та пароподібної сполуки в продуктах згоряння 1 кг 
ВЕМ. 

Величину f можна розрахувати за формулою                  (2.

15) 

де f – сила композиції, кДж∙кг–1
; 

р0 – атмосферний тиск, кПа. 
Апробація методики на рецептурах БПР, дала результати,  наведені у табл. 1. 
 

Таблиця 1 – Довідкові та розраховані теплоти згоряння баліститних порохів 

QV(ж) 
Значення теплот горінняQV(ж), кДж/кг, порохів марок 

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

відповідно до 
[4] 

2970  3200  3430  2970  3200  3430  3200  3680  3870  

розрахована 2952 3118 3303 2895 3133 3399 3072 3629 3888 

відхилення, 
% 

0,61 2,56 3,70 2,52 2,09 0,90 4,00 1,38 0,46 

Відхилення розрахункових значень від експериментальних у межах 
(0,03÷4,00)% слід вважати цілком прийнятними, особливо якщо ці значення є 
вихідними для подальших практичних досліджень та випробувань. 
Спостерігається загальна тенденція щодо незначного заниження розрахункових 
значень теплоти згоряння відносно довідкових. Це може бути обумовлено 
наявністю в реальних складах ВЕМ домішок з більшою, ніж у відповідного 
компонента, ентальпією утворення, зокрема тринітротолуолу (ТНТ) у 
динітротолуолі (ДНТ) (тротиловому маслі). Розрахунки показали, що збільшення 
вмісту ТНТ в ДНТ до 30% сприяє підвищенню QV(ж) в поросі НДТ-3 на 2,4%. 

Для визначення особливостей впливу природи та вмісту нітроестерів і 
невибухових пластифікаторів на енергетичні властивості БПР здійснені 
розрахунки ЕВ експериментальних сумішей, в яких варіювали співвідношення 
колоксиліну (12,2%  N) та нітроестерів за незмінного вмісту їх суміші 85%, та 
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співвідношення ДБФ:ДНТ. Показано, що збільшення вмісту НГ в БПР сприяє 
підвищенню QV(ж) та Т1. Суттєво впливає на підвищення енергетичних 
характеристик збільшення вмісту ДНТ за незмінної сумарної долі пластифікаторів 
(рис.1): 

 
Рис. 1 Залежність QV(ж) (1, 2) та  T1 (3, 4) від співвідношення НЦ:НГ  

(вміст НЦ+НГ 85%): 1, 3 – за вмісту ДБФ 12% без ДНТ; 2, 4 – за вмісту 
ДБФ+ДНТ 12% і співвідношення 5:6 

 

Як видно, для вибраних інтервалів варіювання QV(ж) збільшується на 
(9,5÷11,2)%, а Т1 – на (7,5÷9,4)%. Розрахунки показали також збільшення f на 
(5,8÷7,4)%, та несуттєве зменшення`W1 на 1,6%. 

Аналогічні розрахунки для БРП на основі НД із незмінним вмістом ДБФ та 
ДНТ показали несуттєвий вплив співвідношення НЦ:НД на ЕВ: QV(ж) 

збільшується на 1,44%, Т1 – на 0,93%, W1 на 0,36%, f – на 1,32%. 
Останнім часом помітно активізуються дослідження, спрямовані на пошук 

нових екологічних окиснювачів для сумішевих твердих ракетних палив. Серед 
перспективних розглядають нітрогенвмісні сполуки, зокрема динітрамід амонію 
(ADN), нітроформіат гідразину (HNF), гексанітрогексаазоізовюрцитан (HNIW,  
CL-20), деякі похідні триазолів, тетразолів, піразолів, полінітроазоли [5-7]. Серед 
інших перспективних інгредієнтів ВЕМ розглядають енергонасичені зв’язувальні, 
зокрема гліцидилазидові полімери(GAP) [8], полі-3-нітратометил-3-метилоксетан 
(polyNIMMO) [9] тощо. Для прогнозування властивостей ВЕМ на основі 
перспективних окиснювачів та паливно-зв’язувальних часто вдаються до 
теоретичних розрахунків. Для цього створені численні програми, зокрема BKW, 

TIGER, PANDA, JCZS [10], NASA CEA, TERRA, ISPBKW [11], CHEETAH, 

Explo5  [12].  

Більшість із наведених програм потребує використання великих масивів 
вихідних даних та має обмежений доступ на комерційній основі. Тому цілком 
доцільним є визначення можливості застосування відомих методик, що 
використовують для розрахунків теплоти та температури вибухового 
перетворення, питомого імпульсу тяги тощо [11-16], для прогнозування ЕВ ВЕМ 
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на основі передбачуваних екологічних компонентів. З цією метою проведені 
розрахунки ЕВ експериментальних сумішей деяких нітрогенвмісних окиснювачів: 
HNIW, ADN, HNF, та паливно-зв’язувальних: відомого рідкого дієнового каучуку 
з кінцевими гідроксильними групами (НТРВ), GAP та Poly(NIMMO). Для 
складання реакцій перетворення використані правила Кістяковського-Вільсона, 
Камлета-Якобса, Спрінгала-Робертса та модифікованого правила Кістяковського-

Вільсона [17, 18]. Вихідні дані для виконання розрахунків наведені у табл. 2 

Таблиця 1 – Деякі властивості обраних компонентів 

Речовина Формула Молярна 
маса, г/моль 

     , 

кДж/моль 

Кисневий 
баланс, OB, % 

ADN NH4N(NO2)2 124,05 мінус 150,6  26 

HNF 
[H2N-NH3]

+ 

[C(NO2)3]
-
 

183,07 мінус 72  13 

HNIW (CL-20) C6H6O12N12 438,19 454 11 

HTPB C204.88H309.32O2 2800 мінус 51,9  320,9 

GAP C78H131O27N66 2423 117.2  мінус128,3 

Poly(NIMMO) C70H128O57N14 2078 мінус 335  мінус114 

Розрахунки проведені для двокомпонентних систем паливно-зв’язувальне : 
окисник від 20 : 80 до 50 : 50.Результати розрахунків показали, що досліджені 
суміші мають достатньо високі значення питомого імпульсу тяги – до 2780 Н∙с/кг 
(система HNF-polyNIMMO), теплоти перетворення – до 6000 кДж/кг та вище 
(системи ADN-polyNIMMO, HNF-GAP, HNF-polyNIMMO, HNIW-GAP, HNIW-

polyNIMMO) та температури – до 4000 К та вище (система HNIW-polyNIMMO). 

Для усіх комбінацій спостерігається збільшення величини енергетичних 
характеристик із збільшенням вмісту окиснику. Розраховані величини питомого 
імпульсу тяги палив ADN-GAP, HNF-GAP, HNF-HTPB мають гарну збіжність 
літературними даними. 

З наведеного можна зробити висновок про прийнятність та доцільність 
застосування розрахункових методів для визначення і прогнозування основних 
характеристик високоенергетичних матеріалів.  
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