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Дисертаційну роботу присвячено встановленню закономірностей фізикохімічних

процесів одержання

амоній

та

калій

перхлоратів

і

октогену

з енергоконденсованих систем для вторинного використання.
Амоній і калій перхлорати, октоген широко застосовують у промислових
вибухових

речовинах (ВР),

композиційних

складах

твердого

ракетного

палива (ТРП) та інших енергоконденсованих системах. Багатьом країнам
доводиться імпортувати ці компоненти, наприклад Україні, де їх виробництво
відсутнє. Вирішення проблеми дефіциту цих компонентів можливе за рахунок
створення надійних технологій переробки вторинних ресурсів (боєприпасів,
бойових частин, ракетних двигунів твердого палива) із закінченим терміном
зберігання. Ресурсозворотні технології є економічно й екологічно більш
доцільними порівняно з технологіями ліквідації, оскільки дозволяють отримувати
сировину для повторного цільового застосування вилученням з матеріалів,
непридатних до використання.
Серед вторинних ресурсів для отримання цих енергетичних речовин на
особливу увагу заслуговують споряджені корпуси двигунів твердого ракетного
палива (СКД ТРП) із закінченим терміном зберігання, кількість яких в Україні
сягає 1800 т. Аналіз наукової літератури свідчить, що найбільш вивченою і
відпрацьованою технологією переробки СКД ТРП зі збереженням сировинної
бази є метод гідромеханічного вимивання, під час якого утворюються фрагменти
палива, які можуть бути утилізовані у складі промислових вибухових речовин (ВР)
або використані як сировина для вилучення цінних компонентів. Визначити
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найкращі умови для отримання цих компонентів на основі літературних джерел
неможливо, оскільки дослідження проводили в різних умовах і з різними
сировинними ресурсами. Повністю відсутні дані про вилучення компонентів
з того типу ТРП, які наявні в Україні. Таким чином, переробка ТРП з отриманням
амоній та калій перхлоратів і октогену є актуальною науково-технічною задачею,
вирішення якої потребує виконання експериментальних досліджень.
Об’єктом досліджень є технологічні процеси одержання амоній та калій
перхлоратів і октогену з енергоконденсованих систем із закінченим терміном
зберігання.
До складу полімерної матриці ТРП входить NH4ClO4 у кількості до 48%,
який під час гідромеханічного вимивання зі споряджених корпусів двигунів
розчиняється у воді, проте до 35 % NH4ClO4 залишається у фрагментах полімерної
матриці ТРП. Додатковим вилуговуванням водою можна підвищити ступінь
вилучення – амонію перхлорату з полімерної матриці ТРП (ПМ ТРП). Також із
водних розчинів, утворених у процесі переробки ТРП, можна отримати калій
перхлорат, що є цінним окиснювачем для застосування в піротехнічних сумішах,
елементах

сповільнювачів

капсулів-детонаторів

неелектричних

систем

ініціювання (НСІ), нових композиційних складах твердого ракетного палива,
промислових вибухових речовинах.
У вступі обґрунтовано актуальність теми досліджень, сформульовано мету і
завдання дисертаційної роботи, об’єкт, предмет і методи дослідження, визначено
наукову новизну та практичне значення отриманих результатів, подано загальну
характеристику роботи, охарактеризовано особистий внесок здобувача.
Перший

розділ присвячено аналізу науково-технічної та патентної

літератури, що стосується питань одержання амоній і калій перхлоратів та
октогену з енергоконденсованих систем для вторинного використання. За даними
аналізу науково-технічної та патентної літератури встановлено, що в літературі
практично відсутні дані про вилучення окремих компонентів з твердого ракетного
палива, які зберігаються в Україні понаднормативний термін і підлягають
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утилізації. На підставі аналізу даних науково-технічної та патентної літератури
обґрунтовано основні напрямки та задачі досліджень.
У другому розділі описані об’єкти і методи досліджень. Наведена
характеристика вихідних реактивів, використаних при здійсненні досліджень,
методики приготування розчинів, методи аналізу вихідних і отриманих сполук.
Описано експериментальні установки і методики виконання експериментів із
дослідження процесів одержання амоній і калій перхлоратів та октогену з
енергоконденсованих систем для вторинного використання.
У третьому розділі викладено результати досліджень умов одержання
амоній і калій перхлоратів та октогену переробкою енергоконденсованих систем
із закінченим терміном зберігання.
На

основі

проведених

експериментів

встановлені

закономірності

вилуговування NH4ClO4 з полімерної матриці твердого ракетного палива.
Отримано константи і емпіричне рівняння, що відображує процес вилучення
амонію перхлорату з ПМ ТРП за температур 20ºС і 80ºС. Показано, що
підвищення температури до 80ºС покращує вилуговування амонію перхлорату і
підвищує ступінь вилучення у 4–6 раз. Методом спрямованої кристалізації зі
вторинного ПХА одержано продукт, з якого було виготовлено дослідні зразки
нового композиційного складу ТРП. Виготовлені зразки за своїми реологічними,
фізико-механічними

та

балістичними

характеристиками

не поступаються

аналогічним показникам композиційних складів ТРП, виготовлених на основі
амонію перхлорату з нормативними показниками.
У дослідно-промислових умовах була напрацьована технологія вилучення
NH4ClO4 методом ізогідричної кристалізації (при охолодженні розчину) з робочої
рідини гідромеханічного вимивання ТРП. Вдосконалення кристалізації амонію
перхлорату із застосуванням ступеневого охолодження в діапазоні температур з
25ºС до 7ºС і періодичним фільтруванням твердої фази на нутч-фільтрі дозволило
підвищити загальний ступінь вилучення NH4ClO4 до 49%, при цьому вміст
основної речовини в отриманих зразках NH4ClO4 складає 96,2–99,3% (мас).
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Методом конверсії водного розчину амонію перхлорату було отримано калій
перхлорат. Виявлено, що 10% надлишок калію гідроксиду від стехіометричного
підвищує вихід цільового продукту до 81,59–90,43%, при цьому вміст основної
речовини в отриманих зразках калію перхлорату складає 88,5–95,5% (мас).
За результатами експериментальних робіт із вилучення октогену з ТРП
показано, що найбільш доцільним способом вилучення є процес із використанням
диметилсульфоксиду (ДМСО).

Показана

придатність

цього

способу

для

вилучення октогену з «великої» (середній розмір часток від 2 мм до 15 мм) і
«дрібної» фракції (середній розмір часток до 2 мм).
Визначено температурний діапазон сушки полімерної матриці ТРП після
вилучення NH4ClO4. Встановлено, що найбільш доцільним діапазоном температур
є 90–100°С. Дегідратація полімерної матриці до вмісту вологи 3% (мас) дозволяє
забезпечити ступінь вилучення октогену на рівні 71%.
Встановлено,

що

оптимальними

параметрами

вилучення

диметилсульфоксидом октогену з ПМ ТРП є: масовий модуль 2–3 (відношення
ДМСО:ПМ), температура вилучення 60–80°С, час екстракції 2–4 години,
вологість вихідної ПМ повинна становити 3–23,5% (мас), при швидкості
перемішування 800–1000 об–1. Вилучений із полімерної матриці продукт
ідентифіковано як октоген за допомогою ІЧ-спектроскопії.
Методом перекристалізації у диметилсульфоксиді із вилученого октогену
отримано вторинний продукт, який може бути рекомендований для застосування
в технології промислових вибухових речовин.
Проведено оцінку способів отримання сферичного октогену із застосуванням
ультразвуку і способом гідромеханічного обкачування на прикладі первинного
октогену, який використовується у промисловості. Визначено, що спосіб
гідромеханічного обкатування у вихровому пристрої більш ефективний, ніж
спосіб із застосуванням ультразвуку.
Визначено параметри сфероїдизування вторинного октогену з отриманням
продукту із заданими характеристиками (густина – 1,89 г/см3, форма частинок
близька до сферичної), придатного до використання у складі промислових
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вибухових речовин і композиційних складів твердого ракетного палива
підвищеної якості.
Проведено термохімічні розрахунки й оптимізовано рецептури емульсійних
вибухових речовин (ЕВР) із добавками металополімерного залишку після
вилучення

NH4ClO4

й

октогену.

Показано,

що

присутність

до

10%

металополімерного залишку збільшує енергетичні характеристики ЕВР на 11%.
При цьому, не відбувається збільшення викидів токсичних газів. Таким чином
ЕВР, до складу якого входить металополімерний залишок після вилучення
NH4ClO4 та октогену, можуть бути застосовані для буровибухових робіт у
кар’єрах.
У четвертому розділі представлено основні стадії і технологічну схему
отримання амоній і калій перхлоратів, октогену в дослідно-промислових умовах.
Розраховано матеріальний баланс отримання 1000 кг вторинних амоній і калій
перхлоратів, октогену.
Проведені дослідження дозволяють отримати цінні енергетичні речовини
(амоній і калій перхлорати, октоген) для повторного їх використання
у промислових вибухових речовинах, композиційних складах ТРП.
Ключові слова: амоній перхлорат, калій перхлорат, тверде ракетне паливо,
октоген,

конверсія,

композиційний склад.

вилучення,

кристалізація,

технологія,

утилізація,
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ABSTRACT
M.M.Cheltonov. Obtaining ammonium and potassium perchlorates and octogen
(HMX) by processing expired energy-condensed systems. − Qualifying scientific work
as manuscript.
The dissertation for the degree of Ph.D. in Chemical Technologies and
Engineering (speciality 161), (16 − Chemical and Bioengineering). − State Higher
Education Institution “Ukrainian State University of Chemical Technology”, Dnipro,
2021.
This thesis paper considers establishing the regularities of physicochemical
processes of obtaining ammonium and potassium perchlorates and octogen (HMX)
from re-used energy-condensed systems.
Ammonium and potassium perchlorates, and HMX are widely used in industrial
explosives, solid rocket propellant (SRP) compositions and other energy-condensed
systems. Many countries where their production is unavailable, such as Ukraine, have to
import these components. The problem of their shortage can be solved using
technologies of secondary resources processing (ammunition, warheads, solid
propellant rocket engines) with expired storage life and unsuitable for further use.
Resource-recovery technologies are economically and environmentally feasable in
comparison with destruction technologies as they allow raw materials to be obtained for
targeted reuse by removing ones from materials unsuitable for use.
Among the secondary resources for obtaining these energy substances, special
attention should be paid to the equipped casings of expired solid rocket propellant
engines (EC SRPs), the quantity of which is about 1800 thousand in Ukraine. The
analysis of patents and scientific literature shows that the most studied and well proven
resource-recovery technology for EC SRPs processing with the preservation of the raw
material base is a hydromechanical washing-out method during which fuel fragments
are formed. These fragments can be disposed of in the composition of industrial
explosives, or used as raw materials for the extraction of valuable components. It is
impossible to determine the best conditions for obtaining these components on the basis
of published sources, since the studies were carried out at different conditions and with
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different raw materials. There is no data on the extraction of components from the type
of SRPs that are available in Ukraine. Therefore, the processing of SRPs with obtaining
ammonium and potassium perchlorates and HMX is a topical scientific and technical
issue, the solution of which requires experimental research.
The object of research is the technological processes of obtaining ammonium and
potassium perchlorates and octogen from from expired solid rocket fuel.
The composition of SRP polymer matrix includes NH4ClO4 in an amount of up to
48%, which dissolves in water during hydromechanical washout from the equipped
engine casings, but up to 35% of NH4ClO4 quantity remains in the fragments of the SRP
polymer matrix. Additional leaching with water can increase the degree of ammonium
perchlorate extraction from the SRP polymer matrix (SRP PM). Also, potassium
perchlorate can be obtained from aqueous solutions that are formed during the
processing of SRP. PP is a valuable oxidizing agent to be used in pyrotechnic mixtures,
detonator delay elements of non-electric initiation systems (NEIS), SRP compositions,
and industrial explosives.
The Introduction substantiates the relevance of dissertation work, the purpose is
formulated and task of dissertation work, objectives, object, subject and methods of
research, determines the scientific novelty and practical value of the results, the general
characteristic of work is submitted, and characterizes the personal contribution of the
applicant.
The first section is devoted to the analysis of scientific and technical and patent
literature concerning issues of the receipt of ammonium and potassium perchlorates and
octogen from re-used energy-condensed systems. The conducted analytical review
shows that in the literature, there are practically no data on the removal of individual
components from solid rocket fuel stored in Ukraine overtime and subject to utilization.
On the basis of the analytical data of the scientific-technical and patent literature, the
main directions and objectives of research are substantiated.
The second section gives the information about objects and research methods.
The characteristics of the initial reagents used in the implementation of studies, methods
of preparation of solutions, methods of analysis of output and obtained compounds are
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presented. Experimental installations and methods of obtaining ammonium and
potassium perchlorates and octogen (HMX) from re-used energy-condensed systems.
The third section includes the results of studying obtaining ammonium and
potassium perchlorates and octogen (HMX) by processing expired energy-condensed
systems.
Based on the works performed in laboratory conditions, regularities of AP leaching
from SRP PM are established. Constants and a empirical equation illustrating the
process of ammonium perchlorate extraction from SRP PM at a temperature of 20ºС are
obtained. It is shown that raising the temperature to 80°C improves ammonium
perchlorate leaching and increases the degree of extraction by 4−6 times. A modified
product is obtained by method of directional recrystallization from secondary AP. This
product is used to make the samples of SRP. In terms of their rheological,
physicomechanical and ballistic characteristics, the produced samples are not inferior to
those of the SRP composition made on the basis of commercial ammonium perchlorate.
In experimental production conditions, the technology of NH4ClO4 extraction by
the method of isohydric crystallization (when cooling the solution) from the SRP
hydromechanical washout working fluid is tested. Improved AP crystallization with
staged cooling in the temperature range from 25 ºC to 7 ºC and frequent Nutsche
filtration of solid phase allows obtaining ammonium perchlorate with the total degree of
49 % extraction, while the content of the main substance in the obtained AP samples
reaches 96.2–99.3 %.
In laboratory conditions, potassium perchlorate is obtained by conversion of an
ammonium perchlorate aqueous solution. It is found that a 10 % excess of potassium
hydroxide against stoichiometric quantity increases the yield of a target product to
81.59–90.43 %, while the content of the main substance in the obtained samples of
potassium perchlorate reaches 88.5–95.5 %.
According to the results of the experimental work on HMX extraction from SRP, it
is shown that the most expedient extraction method is the process of using dimethyl
sulfoxide (DMSO). The suitability of this method for extracting HMX from the "large"
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(the average particle size is from 2 mm to 15 mm) and "small" fraction (the average
particle size is up to 2 mm) is shown.
The temperature range of drying the SRP polymer matrix after NH4ClO4 extraction
is determined. It is established that the most appropriate temperature range is 90–100 °C.
Dehydration of the polymer matrix against a moisture content of 3% (by weight)
ensures the degree of HMX extraction at the level of 71 %.
It is established that the optimal parameters for DMSO HMX extraction from EC
SRP are: mass modulus 2−3 (DMSO:PM ratio), extraction temperature 60−80 °C,
extraction time 2−4 h, the moisture content of the original PM should be 3−23.5 %
(mass), at a mechanical agitator rotation velocity of 800−1000 rpm. The product
extracted from the polymer matrix is identified as HMX by IR spectroscopy.
By recrystallizing into dimethyl sulfoxide from extracted HMX, a secondary
product is obtained, which can be recommended to be used in the technology of
industrial explosives.
Ultrasonic methods of obtaining spherical HMX and a method of hydromechanical
running by the example of virgin HMX used in industry are evaluated. It is found that
the method of hydromechanical running in a vortex device is more efficient than the
ultrasonic method.
The parameters are determined for spheroidization of secondary HMX to obtain a
product with specified characteristics (density of 1.89 g/cm3, the shape of particles is
close to spherical) which can be used for manufacture of explosives and SRP
compositions of higher quality.
Thermochemical calculations of emulsion explosive formulations containing the
additive metal-polymer residue from SRP disposal are performed to demonstrate that
the addition of up to 10 % of this component to emulsion explosive composition results
in an 11 % increase in energy characteristics of emulsion explosives without generating
complemental volume of toxic gases the amount of which remains virtually unchanged.
Thus, emulsion explosives containing metal-polymer residue from SRP disposal can be
recommended to be used in blasting works at quarries.
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The fourth section presents the main stages and technological scheme for
obtaining ammonium and potassium perchlorates and octogen in the experimental
industrial conditions. Material balances of obtaining 1000 kg of secondary ammonium
and potassium perchlorates, HMX are calculated.
The conducted research makes it possible to receive valued energy substances
(ammonium perchlorate, potassium perchlorate, HMX) for reuse within industrial
explosives and SRP compositions.
Keywords: ammonium perchlorate, potassium perchlorate, solid rocket propellant,
HMX, conversion, extraction, crystallization, solid rocket propellant composition.
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ВСТУП
Актуальність теми. На сьогодні в Україні актуальною є проблема
конверсійних енергоконденсованих систем, тобто хімічних речовин або їхніх
сумішей, здатних до виділення теплової енергії без участі інших хімічних
речовин. Вони є складовими боєприпасів, бойових частин, твердого палива
ракетних двигунів, у яких закінчився термін зберігання. Для вирішення цієї
проблеми фахівці ДП «НВО «ПХЗ» (м. Павлоград) понад 20 років вирішують
завдання безпечної переробки ракетних двигунів твердого палива, що являє
собою полімерне зв’язуюче (полімерну паливозв’язуючу речовину), наповнене
амонієм перхлоратом, нітраміном (октогеном), алюмінієм і технологічними
домішками. Але питання технології вилучення й отримання вторинних
перхлоратів і нітрамінів (октогену, гексогену) з твердого ракетного палива є
недостатньо вивченим.
Проведення експериментальних досліджень з одержання амоній і калій
перхлоратів, октогену переробкою енергоконденсованих систем дозволить
визначити оптимальні технологічні параметри отримання цих речовин, що стане
завершенням циклу переробки твердого ракетного палива із закінченим терміном
зберігання, дозволить вирішити завдання безпеки у поводженні з РДТП, отримати
цільові сполуки, виробництво яких відсутнє в Україні.
Мета і завдання дослідження.
Метою дисертаційної роботи є встановлення закономірностей одержання
амоній і калій перхлоратів та октогену переробкою енергоконденсованих систем
із закінченим терміном зберігання. Для досягнення мети необхідно вирішити
наступні завдання:
– експериментально визначити оптимальні параметри вилучення з твердого
ракетного палива (ТРП) амонію перхлорату та отримання цільового продукту,
придатного для вторинного використання;
– визначити можливість застосування вторинного амонію перхлорату в
дослідних зразках нових композиційних складів ТРП;

21

– визначити оптимальні режими отримання калію перхлорату із вилученого
амонію перхлорату для цільового застосування у суміжних виробництвах
промислових вибухових речовин;
– провести експериментальні роботи і визначити оптимальний метод
вилучення октогену з продуктів утилізації ТРП;
– дослідити вплив технологічних режимів на ефективність вилучення та
отримання вторинного октогену;
– визначити оптимальні технологічні параметри, розробити технологічні
схеми вилуговування та отримання вторинних амоній і калій перхлоратів та
октогену в дослідно-промислових умовах;
– провести оцінку доцільності утилізації металополімерного залишку ТРП
після вилучення з нього амонію перхлорату та октогену у складі промислових
емульсійних вибухових речовин.
Об’єкт дослідження – технологічні процеси одержання амоній та калій
перхлоратів і октогену з енергоконденсованих систем із закінченим терміном
зберігання.
Предмет дослідження – фізико-хімічні процеси та технологічні параметри
вилуговування амонію перхлорату та екстракції октогену; закономірності
одержання вторинних амоній і калій перхлоратів, октогену з нормативними
характеристиками.
Методи дослідження: встановлення фізико-хімічних умов вилучення
енергетичних речовин здійснено за допомогою теоретичних розрахунків;
порівняння отриманих зразків із продуктами з нормативними характеристиками
встановлено методом ІЧ-спектроскопії та термічної стабільності диференційносканувальної

калориметрії;

вилучений

ПХА

і

отриманий

ПХК

було

ідентифіковано шляхом порівняльного аналізу з ПХА і ПХК з нормативними
характеристиками
рентгенофлуоресцентного

відповідно
аналізу;

методом
визначення

енергодисперсійного
масової

частки

основної

речовини – октогену – хроматографічним методом, отримання характеристик
безпеки полімерної матриці ТРП, октогену, виконували методами чутливості до
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механічних впливів (удару, тертя) і сприйнятливості до ініціювального імпульсу;
визначення фізико-механічних характеристик дослідних зразків композиційних
складів ТРП отримали деформаційними методами (міцність під час розриву,
відносне подовження, модуль пружності при 2% деформації); визначення
хімічних характеристик ТРП, амоній і калій перхлоратів, октогену, дослідних
зразків композиційних складів ТРП встановлювали хімічними методами аналізу;
визначення густини амонію перхлорату, октогену встановлювали пікнометричним
методом; оцінку зміни гранулометричного складу кристалів у часі й форми
кристалів сфероїдизованого октогену визначали методом лазерно-дифракційного
аналізу. Визначення оптимального складу ЕВР із домішками металополімерного
залишку після вилучення з нього ПХА, октогену за допомогою теоретичних
термохімічних розрахунків. Експериментальні дослідження з отримання амоній і
калій перхлоратів, октогену проводились під атмосферним і зниженим тиском на
лабораторних

і

дослідно-промислових

установках.

Статистичну

обробку

отриманих результатів і математичне моделювання здійснено за допомогою
стандартного програмного забезпечення.
Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що вперше:
– досліджені закономірності вилучення амонію перхлорату з твердого
ракетного палива. Показано, що максимальний ступінь вилучення NH4ClO4 з ТРП
становить 82,3 % (мас) при наступних режимах – температура процесу 80 °С,
швидкість обертання механічної мішалки 400 об/хв, час процесу екстракції 4 год.
Визначені коефіцієнти масопереносу (1,964·10-4 і 2,271·10-4), предекспоненціальні
константи (1,10 і 0,82) і загальні емпіричні рівняння вилуговування амонію
перхлорату при температурах 20 °С і 80 °С відповідно;
– показано, що методом спрямованої кристалізації вилученого амонію
перхлорату можна отримати продукт з нормативними показниками (розмір часток
160–315 мкм, сферичність, вологість и т.п.), який придатний для цільового
використання у виробництві нових складів ТРП;
– встановлені оптимальні параметри одержання амонію перхлорату, що
забезпечують вихід цільової фракції 160–315 мкм на рівні 89–90 %: швидкість
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охолодження розчину 0,3–0,4 град/хв, швидкість обертання мішалки 1500 об/хв,
концентрація підживлювального розчину 400–480 г/л, концентрація затравочних
кристалів 50–110 г/л;
– методом конверсії водного розчину вилученого з ТРП NH4ClO4 було
отримано

вторинний

KClO4.

Показано,

що

10%

надлишок

KOH

від

стехіометричного підвищує вихід цільового продукту до 81,59–90,43%, при цьому
вміст основної речовини складає 88,5–95,5%, яке задовольняє нормативним
показникам KClO4;
– на основі експериментальних досліджень вилучення октогену з полімерної
матриці ТРП з «великої» (середній розмір часток від 2 мм до 15 мм) і «дрібної»
фракції (середній розмір часток до 2 мм) гідроразмиву споряджених корпусів
ракет, визначені оптимальні технологічні параметри екстракції із застосуванням
ДМСО: вологість вихідної ПМ в діапазоні 3–23,5 %, температура сушки вихідної
ПМ 90–100 °С, співвідношення ДМСО:ПМ = 2:1–3:1, температура вилучення 60–
80°С, час екстракції і 2–4 годин, швидкість перемішування 800–1000 об/хв.
Показано, що отриманий вторинний октоген за параметрами чутливості до удару
та тертя відповідає нормативним вимогам і придатний до цільового використання;
– на основі термодинамічних розрахунків обґрунтовано оптимальні
концентраційні межі утилізації металополімерного залишку (МПЗ) після
вилучення амонію перхлорату та октогену у складі промислових емульсійних
вибухових речовин як енергетичної домішки. Показано, що присутність до 10 %
(мас) металополімерного залишку призводить до збільшення теплового ефекту
вибуху ЕВР на 11 % без утворення додаткового обсягу токсичних газів.
Експериментально доведено, що вміст МПЗ у складі ЕВР понад 10% призводить
до зниження детонаційних параметрів ЕВР на 17,3% та стрімкого підвищення
кількості токсичних газів вибуху.
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Практичне значення отриманих результатів.
На основі встановлених закономірностей отримані матеріали (амоній і калій
перхлорати, октоген), які промислово не виробляються в Україні, і придатні до
повторного цільового використання; запропоновані шляхи утилізації відходів
технологічного процесу. Все це в комплексі вирішує важливу науково-технічну
задачу цільової утилізації компонентів небезпечних енергоконденсованих систем
із закінченим терміном зберігання.
1) Розроблено стадії і технологічні схеми отримання амоній і калій
перхлоратів та октогену в дослідно-промислових умовах.
2) Одержані вторинні продукти (амоній і калій перхлорати, октоген), які
відповідають

нормативним

характеристикам,

і

придатні

до

цільового

використання у нових складах ТРП, неелектричних системах ініціювання та на
підприємствах спецхімії.
3) Виготовлені дослідні зразки нового композиційного складу ТРП на основі
одержаного амонію перхлорату, які за своїми реологічними, фізико-механічними,
балістичними характеристиками не поступаються аналогічним показникам
композиційних складів ТРП, що відповідають вимогам нормативної документації.
4)

Запропоновані

шляхи

утилізації

відходів

переробки

ТРП:

металополімерного залишку та водних розчинів амонію перхлорату. Визначені
рецептури промислових емульсійних вибухових речовин, що дозволяє утилізувати
відходи переробки ТРП після вилучення NH4ClO4 і октогену: емульсійна ЕКС
60,7–63,2 % (мас), нітрат амонію гранульований 20,9–22,8 % (мас), МПЗ 6,8–9 %
(мас), стабілізуючий розчин на основі 20 % водного розчину ПХА 10 % (мас).
5) Виконано оцінку економічних витрат та економічної ефективності
отримання вторинних амоній і калій перхлоратів, октогену з енергоконденсованих
систем із закінченим терміном зберігання. Промислова реалізація запропонованої
технології

отримання

вторинних

перхлоратів

за

попередньою

оцінкою

характеризується рентабельністю на рівні – 30 % та часом окупності – 3,34 роки,
рентабельність проекту одержання вторинного октогену складає 42,7 % при
терміні окупності 2,34 роки.
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дисертаційна робота виконана на державному підприємстві „Наукововиробниче об’єднання „Павлоградський хімічний завод”. Підставою для
виконання роботи є: «Комплексна програма поетапного скорочення і ліквідації
міжконтинентальних балістичних ракет РС-22», затверджена розпорядженням
Президента України від 2.12.97 р. №423/97-РП, «Програма утилізації твердого
ракетного палива міжконтинентальних балістичних ракет РС-22», затверджена
постановою Кабінету Міністрів України від 29.10.2003 р. № 1684, постанови
Кабінету Міністрів України: від 30.11.99 р. № 2185, від 07.06.2006 р. № 812, від
30.06.2010 р. № 526, плани науково-дослідних робіт державного підприємства
„Науково-виробниче об’єднання „Павлоградський хімічний завод”: “План
проведення дослідних робіт при відпрацюванні технології глибокої переробки
ТРП”

№20-01/05-521-39-2008,

“План
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дослідних

робіт

при

відпрацюванні технології глибокої переробки ТРП з вилученням і подальшим
модифікуванням водорозчинних енергетичних компонентів” №20-01/05-521-452009ПТ, у яких здобувач був виконавцем окремих етапів.
Особистий внесок здобувача.
Особистий внесок автора дисертаційної роботи полягає в обґрунтуванні
методів і методик досліджень, розробці та конструюванні лабораторних
установок, плануванні та проведенні експериментів з вилучення й отримання
енергетичних речовин (амоній і калій перхлоратів, октогену), обробці й аналізі
результатів, встановленні залежностей, що описують досліджувані явища.
Обговорення результатів дослідження, формулювання наукових положень і
висновків здійснювалися спільно з науковим керівником проф. Коваленком І.Л.
Внесок співавторів спільних публікацій полягає в проведенні експериментальних
досліджень, обговоренні результатів.
Автор висловлює щиру подяку д.т.н., проф. Півоварову О.А., к.т.н.
Опаріну С.О. за всебічну допомогу в постановці завдань, проведенні окремих
експериментів та обговоренні їх результатів.
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Апробація результатів дисертації.
Матеріали дисертаційної роботи доповідалися й обговорювалися на
XIII Міжнародній молодіжній науково-практичній конференції «Людина і
космос» (13−15 квітня 2011 р., м. Дніпропетровськ); V Міжнародній науковопрактичній конференції «Проблеми координації воєнно-технічної та обороннопромислової політики в Україні. Перспективи розвитку озброєння та військової
техніки» (11–12 жовтня 2017 р., м. Київ); VII Міжнародній науково-практичній
конференції «Інноваційні енерготехнології» (9−13 вересня 2019 р., м. Одеса);
IX Міжнародній науково-технічній конференції «Хімія та сучасні технології»
(24−26 квітня

2019 р.,

м. Дніпро);

XXI Міжнародній

молодіжній

науково-

практичній конференції «Людина і космос» (10−12 квітня 2019 р., м. Дніпро);
науково-практичній конференції «Інструменти і механізми модернізації наукових
та освітніх процесів» (20–21 грудня 2019 р., м. Львів); LXXIX Міжнародній
науково-технічній конференції «Развитие естественных наук и распространение
современных

технологий

как

прогрессивные

тенденции

в

образовании»

(27 грудня 2019 р., м. Казань), II Науково-практичній конференції «Гуманітарні та
природні науки: актуальні питання» (23−24 квітня 2020 р., м. Дніпро), науковопрактичній

інтернет-конференції

«International

scientific

integration

’2020»

(13−14 листопада 2020 р., США).
Структура та обсяг дисертації
Дисертація складається з анотації, вступу, 4 розділів, загальних висновків,
списку використаних джерел і додатків. Повний обсяг дисертації становить
219 сторінок друкованого тексту, основного тексту – 183 сторінки, містить
46 таблиць, 61 рисунок, список використаних джерел (185 найменуваннь) і
4 додатки.
Публікації
За результатами дисертаційного дослідження опубліковано 24 наукові праці,
у тому числі 12 у наукових фахових виданнях (з яких 3 – у виданнях України,
включених до міжнародних наукометричних баз, 1 – стаття опублікована

27

одноосібно) 2 − у закордонних виданнях, 9 тез доповідей на науково-технічних
конференціях, 1 стаття в інших наукових виданнях.
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РОЗДІЛ 1
АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД МЕТОДІВ УТИЛІЗАЦІЇ
ЕНЕРГОКОНДЕНСОВАНИХ СИСТЕМ
1.1 Тверді ракетні палива, що підлягають утилізації, та їх компонентний склад
Для створення реактивної тяги літальних апаратів широко застосовуються
ракетні двигуни, які працюють на твердому паливі [1–2]. Тверде ракетне паливо
(ТРП) складається з речовин, що містять у своєму складі як горючі, так і окисні
елементи, здатні вступати в екзотермічну окиснювально-відновну реакцію
горіння. За своєю фізичною структурою тверді ракетні палива поділяються на дві
групи: гомогенні (двохосновні) і гетерогенні.
До гомогенних відносяться нітроцелюлозні палива, які складаються з нітрату
целюлози

і

розчинника-пластифікатора

(нітрогліцерину,

динітрогликолю).

До другої групи належать сумішеві тверді ракетні палива, що являють собою
гетерогенну суміш окиснювача, паливно-зв’язуючого і технологічних домішок.
Сучасні

сумішеві

мінерального

палива

складаються

окиснювача,

з

полімерного

таких

основних

пального

компонентів:
(зв’язуючого),

порошкоподібного металу й енергетичних домішок (октогену, гексогену).
Окиснювачами [1] зазвичай слугують тверді солі хлорної та азотної кислот
(з масовим вмістом 60–80% у ТРП) багаті на кисень. Найбільш поширений [2]
в якості окиснювача сумішевих палив амоній перхлорат NН4СlО4 . Застосовують
також і його ефективні похідні, наприклад амоній монометілперхлорат
CH3NH3ClO4, калій перхлорат КСlO4, нітрат натрію NaNO3 та інші.
Пальне виконує в сумішевих паливах роль зв’язуючого (масова частка у ТРП
до 15%). Як пальне можуть бути використані різні речовини органічного
походження. Це важкі нафтопродукти (асфальти, бітуми); сучасні полімери
(поліефірні, фенольні й епоксидні смоли); пластмаси (поліамід, полівінілхлорид,
поліізобутилен

та ін.);

каучуки

(полібутадієновими,

полісульфідний,

поліуретановий, поліізобутиленова, бутадіенстирольний) та інші речовини. Вибір
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паливно-зв’язуючого переважно визначається вимогою отримання заданих
енергетичних

і

фізико-механічних

характеристик,

а

також

технологією

виготовлення. Підвищення питомої імпульсу сумішевого твердого палива може
досягатися за рахунок введення в нього певної кількості металевого пального
(масова частка до 20%) і органічних нітрамінів (гексогену, октогену). У якості
металевих домішок використовуються дрібнодисперсні порошки алюмінію, магнію,
берилію, цирконію, бору, сплавів алюмінію з магнієм та ін. Найбільшого
поширення набули палива з алюмінієм. У сумішеві палива, як і двохосновні, для
поліпшення

фізико-механічних

властивостей,

внутрішньобалістичних

характеристик та експлуатаційних якостей вводять різні домішки. Це каталізатори,
стабілізатори, флегматизатори, пластифікатори, інгібітори, барвники тощо.
На сьогодні в Україні більше 30 років наявні двигуни твердого ракетного
палива [3] у кількості до 1800 т із закінченім терміном зберігання, що мають буті
знищені або утилізовані. До складу такого твердого ракетного палива входить:
окиснювач – NH4ClO4, металеве пальне – алюміній, енергетична домішка – октоген,
зв’язуюче – полібутадієн із технологічними домішками.
Історично склалося, що виробництво [4] амонію перхлорату, октогену, які,
крім ракетної техніки, застосовуються також у гірничодобувній галузі, відсутнє
в Україні, а ті, які були раніше, зруйновані. Тому постачання таких речовин
безпосередньо залежить від імпортних поставок. Вирішення проблеми дефіциту
амонію перхлорату, октогену можливо за рахунок створення малотоннажного
виробництва, яке забезпечило б потреби держави, але такий підхід пов’язаний зі
значними фінансовими витратами. Другим способом вирішення проблеми є
використання речовин, наявних у твердому ракетному паливі із закінченим
терміном зберігання. Водночас подальше зберігання твердого палива [3]
спричиняє суттєвого підвищення рівня екологічної небезпеки, зумовленої
накопиченням вибухонебезпечних виробів і матеріалів. У разі виникнення
несанкціонованих ситуацій, аварій можливі викиди в атмосферу понад 1,8 млрд
літрів токсичних речовин і виникнення реальної загрози населенню. Також
екологічно небезпечними [3, 5] є методи спалювання і підривання споряджених
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корпусів двигунів твердого палива, непридатних для подальшого використання.
Отже вирішення цієї проблеми водночас вирішіть проблему імпортозаміщення
цінних енергетичних речовини і дозволить утилізувати споряджені корпуси
двигунів твердого палива із закінченім терміном придатності.
1.2 Існуючі методи утилізації енергоконденсованих систем
Утилізація енергоконденсованих систем (боєприпасів, бойових частин,
ракетних двигунів твердого палива) може здійснюватися зі збереженням або без
збереження компонентної бази енергетичних матеріалів, що входять до їхнього
складу (рис. 1.1).
Перший варіант утилізації дозволяє здійснити повернення частини коштів,
вкладених у розробку, виробництво і ліквідацію енергоконденсованих систем
(ЕКС). Утилізація повинна бути фінальною стадією технології ЕКС. Технологія
ЕКС внаслідок тривалого накопичення, закінчення гарантійних термінів
експлуатації, морального і фізичного старіння, а також військово-політичних
рішень

і

міжнародних

домовленостей

повинна

передбачити

можливість

безпечного знешкодження або утилізації.
Переробка

енергоконденсованих

систем [3–39]

повинна

передбачати

повторне цільове використання компонентів і продуктів фізико-хімічних
перетворень, а також потенційної енергії матеріалів, що входять до складу ЕКС,
з метою екологічно безпечного й економічно ефективного застосування для
виробництва продукції цивільної промисловості й оборонного комплексу.
Утилізації

ЕКС

ускладнена

неможливістю

розробки

універсальних

технологій, що зумовлено специфікою компонентного складу, рецептурою ЕКС,
різноманітністю і станом виробів, переданих на утилізацію. Як уже зазначалося
раніше, методи знешкодження й утилізації ЕКС (боєприпасів, бойових частин,
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Методи утилізації енергоконденсованих систем
(боєприпасів, бойових частин, ракетних
двигунів твердого палива)

Без збереження
бази (знищення)

Підрив

З різкою на
фрагменти

Виплавління

Механічним
інструментом

компонентної

Пуск

Спалювання

У складі
корпусів

Без соплового
блоку

Біохімічне
руйнування

Ультразвуком

Зі збереженням
бази (утилізація)

Поховання

Вилучення вибухових речовин,
твердого ракетного палива

Зі зміною агрегатного
хімічної будови

стану

і

Випресування

Лінійний
піроліз

Ударними
хвилями

компонентної

Абразивною
ерозією

Водою

Рідким
аміаком

Без зміни агрегатного стану

Механічне
руйнування

Рідким
азотом

Вимивання

Розчинниками

Рисунок 1.1 – Методи утилізації енергоконденсованих систем (боєприпасів, бойових частин, ракетних двигунів твердого
палива)
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ракетних двигунів твердого палива) умовно можна поділити на дві категорії – зі
збереженням і без збереження компонентної бази.
До першої групи належать методи підриву, пуску, спалювання та поховання
зарядів боєприпасів, бойових частин, ракетних двигунів твердого палива, а також
менш вивчені методи біохімічного руйнування, лужного гідролізу, надкритичного
водного окиснювання [40–58].
Найбільш вивченим методом із перерахованих вище є спалювання
з використанням спеціальних стендів [3, 5, 48–51]. При цьому спалювання зарядів
на стендах може здійснюватися як у складі корпусів снарядів, бойових частин,
ракетних двигунів, так і без соплового блоку (у випадку ракетних двигунів).
Основними перевагами методів знешкодження ЕКС без збереження
компонентної бази є простота й доступність таких технологій. Однак ці методи
мають ряд істотних недоліків [3, 5]:
– деструкція ЕКС спричиняє значне забруднення довкілля. Тому об’єкти з
утилізації ЕКС повинні перебувати на відстані 14,5–15,2 км від промислових
об’єктів і населених пунктів. Заряди ЕКС із виявленими дефектами неможливо
безпечно транспортувати по магістральних дорогах загального користування до
місця знешкодження;
– за своєю суттю знищення ЕКС є витратною технологією, тобто не
передбачає корисного використання матеріальних та енергетичних ресурсів і є
прямим знищенням матеріальних цінностей і природних ресурсів;
– необхідність додаткових спеціальних відповідних установ на розміщення
об’єктів знешкодження методами підриву, пуску, спалювання, поховання тощо.
До утилізації зі збереженням компонентної бази відносяться технології
вилучення з корпусів наповнювача – твердого ракетного палива і вибухових
матеріалів із корпусу шляхом дезінтеграції (подрібнення) зарядів із подальшою
переробкою отриманих фрагментів або розчинів [59–75]. Цю групу можна
поділити на методи гідромеханічного й механічного руйнування та розчинення.
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Найбільш перспективними методами утилізації, які дають можливість для
створення промислових технологій, є методи механічного й гідромеханічного
руйнування. У таких технологіях заряд фрагментується в результаті механічних
впливів різної природи, а фрагменти утвореного палива видаляються з корпусу.
Метод із застосуванням механічного руйнування ракетних двигунів був
застосований компанією «Global Environmental Solutions» під час переробки
сегментів від РДТП масою не більше 10 т [5]. Однак метод «сухої» обробки
наповнювача під час його вилучення з різних типів двигунів вимагає додаткового
відпрацювання і вирішення проблеми флегматизації вилучених фрагментів ТРП.
Оскільки при механічній обробці такого матеріалу існує небезпека його займання.
Більш прийнятним є гідромеханічний метод руйнування – гідравлічне
різання або гідророзмив, що забезпечує достатню безпечність технології
фрагментації порівняно з методами механічного руйнування [3, 5].
Процеси гідророзмиву здійснюються струменями рідини під високим тиском.
На відміну від різання, під час гідродинамічного вимивання (гідророзмиву)
з подальшим подрібненням утворюються відносно невеликі фрагменти паливного
заряду (із середнім розміром 7х4х2–15х4х2 мм). Як робоча рідина під час
гідророзмиву використовується вода, водні розчини різних хімічних речовин,
рідкий аміак або деякі види розчинників [3, 5].
На рисунку 1.2 наведена схема [3] установки вилучення твердого ракетного
палива зі споряджених корпусів двигунів методом гідророзмиву. Водні розчини зі
стабілізатором готуються в апараті із пристроєм, потім перекачуються в ємність
насоса високого тиску. Гідророзмив ТРП з корпуса двигуна виконується
дистанційно робочою рідиною за допомогою установки гідровимиванія 4, що має
можливість подовжнього й обертального руху за допомогою форсунки 3.
Фрагменти вилученого ТРП з робочою рідиною самопливом переміщаються на
вібросито 5, де проходить розділення твердої фази фрагментів ТРП і робочої
рідини. Далі фрагменти ТРП надходять за допомогою конвеєра 6 у контейнер
піддонного типу, який встановлено на рольгангу 7. Після заповнення контейнера

34

фрагментами ТРП процес гідровимивання автоматично припиняється. Контейнер
із фрагментами ТРП дистанційно візком рольганга 7 передається в зону прийому
заповнених контейнерів. На рольганг 7 встановлюється наступний контейнер,
після чого відбувається гідровимивання ТРП із корпусу СКД. Робоча рідина після
відстоювання насосним обладнанням через фільтри подається в ємність насоса
високого тиску для повторного використання в технологічному процесі. Після
багаторазового використання робоча рідина замінюється.
1
2
3
8
7
4
5
6

1 – СКД, 2 – кантувач, 3 – форсунка, 4 – установка для гідровимивання,
5 – вібросито, 6 – конвеєр, 7 – рольганг, 8 – вилучене ТРП
Рисунок 1.2 – Схема установки вилучення твердого ракетного палива зі
споряджених корпусів двигунів методом гідророзмиву
У технологічному процесі гідровимивання ТРП з двигунів використовується
робоча рідина – водні розчини зі стабілізатором (домішкою азотної кислоти). Під
час відпрацювання гідровимивання ТРП без добавок HNO3 проходили процеси
газоутворення з подальшим розігрівом отриманої пульпи, що підвищує
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небезпечність процесу. Ймовірно, у процесі гідромеханічного вимивання ТРП під
високим тиском проходить механохімічна активація Al, що входить до складу
ТРП; поступово в робочій рідині концентрація іонів ClO4–, які активують
поверхню алюмінію, збільшується за рахунок вилуговування амонію перхлорату,
що, можливо, призводить до проходження наступних процесів [76]:
2Al + 6H2O = 2Al(OH)3 + 3H2↑,

(1.1)

2Al(s) + OH–(aq) + 3H2O(I) = Al(OH)–4(aq) + 3H2(g),

(1.2)

Іони ж NO3–, імовірно, пасивують поверхню алюмінію, тому процес
гідровимивання ТРП проходить більш спокійно.
Недоліками цієї технології слід вважати високу енергоємність, наявність
великої кількості стічних рідин, які вимагають очищення й ускладнюють процес
повного вилучення палива із корпусів ракет. Проте цей метод має більш високий
ступінь безпеки порівняно з іншими, а з урахуванням застосування робочої
рідини у замкненому циклі метод гідророзмиву є найбільш прийнятним для
утилізації ракетних двигунів твердого палива. Переробка ЕКС гідророзмивом
належить до технологій зі збереженням компонентної бази і є потенційним
джерелом хімічних компонентів для подальшого використання, у тому числі у
складі вибухових речовин.
1.3 Огляд методів вилучення компонентів, що входять до складу твердого
ракетного палива
Найбільш вивченими і перевіреними на практиці засобами застосування
фрагментів ТРП, вилучених із ракетного двигуна методом гідророзмиву, є
наступні напрямки [3, 5]:
– використання фрагментів ТРП з ракетних двигунів без вилучення
компонентів як складової емульсійних і гелеподібних промислових вибухових
речовин для гірничодобувної галузі;
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– використання фрагментів ТРП із ракетних двигунів для вилучення цінних
енергетичних матеріалів і хімічних сполук (амонію перхлорату, алюмінію,
нітрамінів тощо) і подальшого використання в промисловості та спецхімії.
Методи, основані на регенерації окремих енергетичних матеріалів та
хімічних сполук, мають більший сумарний економічний ефект [77–91]. Технології
гідродинамічного,

механічного

руйнування

палива

і

хімічної

деструкції

дозволяють використовувати подрібнене паливо для вилучення окиснювачів,
зокрема амонію перхлорату, що є кінцевим етапом утилізації ЕКС.
Згідно з [5] у лабораторних умовах реалізовані два принципові способи
хімічної переробки твердого палива: з попереднім подрібненням і без
подрібнення (шляхом взаємодії з лужним розчином і подальшим видаленням
розкладеного палива з корпусу РДТП за допомогою спеціальних скребків).
До хімічних способів переробки відносяться селективне (вибіркове) і
комплексне (багатокомпонентне) розчинення ТРП (у першу чергу полімерного
зв’язуючого – ПЗ) під дією розчинників органічної (спиртів, кетонів, ефірів,
насичених, ненасичених вуглеводнів, їхніх хлорпохідних тощо) і неорганічної
(води, мінеральних кислот і лугів) природи. Дослідження кінетики [5] набухання і
розчинення палива у статичних умовах дозволяють зробити висновок про низьку
швидкість процесів масопереносу.
Екстракція NH4ClO4 із ТРП є одним з реалізованих на практиці
технологічних процесів. В [78] описана пілотна установка, розрахована на
переробку

~600 кг/год.

палива

з

отриманням

до

400 кг/год.

вологого

високочистого NH4ClO4. Установка містить пристрої механічного подрібнення
палива, відстійник, сепаратор та екстракційну ємність. Механічне подрібнення
здійснюється обертовим ножем у водному середовищі.
У 1994 р. фірмою «Thiokol» (США) були представлені матеріали [79]
з пілотної установки регенерації ПХА, який вилучався у вигляді вологого
концентрату (95% NH4ClO4 і 5% H2O) і відправлявся виробнику ПХА для
очищення і перекристалізації. Аналіз вилученого продукту відповідав вимогам до
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продукту з нормативними характеристиками. Фірмою «Thiokol» було отримано
зразки паливної маси з регенерованим, вторинним ПХА. Оцінено технологічні
параметри:

отримання,

лиття,

полімеризація,

балістичні

й

механічні

характеристики і характеристики безпеки. У Phillips Lab. проведено стендові
вогневі випробування РДТП з масою 35 і 400 кг. Результати вогневих
випробувань не відрізнялися від випробувань на ТРП із первинним амонієм
перхлоратом. Відомо, що фірма «Thiokol» за технологією гідророзмиву у значних
кількостях (близько 900 т) отримувала регенерований амоній перхлорат. Проте
слід зауважити, що досліджень і технологій вилучення ПХА з твердого палива на
основі полібутадієну, наявного в Україні, немає.
За схемою фірми «Aerojet General» [81] екстракція ПХА починається на етапі
гідророзмиву заряду ракетного двигуна. При цьому з твердого палива ракетного
двигуна у водний розчин переходить до 40–50% ПХА. NH4ClO4, який залишається
в твердому паливі (близько 35–45%) в подальшому вилучається механічним
подрібненням фрагментів палива до частинок розміром до 6,35 мм у водному
середовищі. Відокремлений від твердої фази розчин надходить на концентрування
і кристалізацію NH4ClO4. Ступінь вилучення при цьому досягає 85%. Отриманий
ПХА може бути додатково очищений у процесі перекристалізації з обробкою
розчину активованим вугіллям.
Відомі способи вилучення водою (вилуговування) NH4ClO4 з високим
виходом і високою чистотою продукту [5]. Процес переробки передбачає
використання водної суспензії палива, отриманої під час руйнування зарядів
водними струменями високого тиску. Процес здійснюється в реакторах,
оснащених лопатевими перемішувальними пристроями при температурі 65–80°С
протягом 5–30 хв. Отриманий розчин декантують, і солі кристалізуються в цьому
розчині під час охолодження до температур нижче 21°С. Повнота вилуговування
NH4ClO4 у цьому випадку складає 98%. До недоліків викладених способів
відносяться: великий об’єм стічної рідини і достатньо високу тривалість
технологічного циклу.
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Для екстракції NH4ClO4 [5] проведено руйнування полімерної матриці ТРП,
наприклад, на основі поліуретану, шляхом обробки водою за 130–170°С або
лужним водним розчином малої концентрації. При цьому у водний гідролізат
переходить до 98% ПХА.
Відомий [81] спосіб розчинення палива рідким аміаком, розроблений для
утилізації палив на основі полібутадієну з карбоксильними або гідроксильними
кінцевими групами. Як основний реагент використовується рідкий аміак, що
розчиняє ПХА і руйнує полібутадієнове зв’язуюче з кінцевими карбоксильними
групами.
Специфічним варіантом поєднання гідророзмиву з вилуговуванням окремих
інгредієнтів є спосіб регенерації з використанням рідкого аміаку і СO 2 [5, 81, 90]
як робочої рідини і розчинника. Розроблена пілотна установка [90] розрахована на
процес вилучення палива в замкнутому контурі з екстракцією до 100% ПХА з
алюмінізованого полімеру. Демонстраційні випробування такої установки [5, 90]
підтвердили проектні показники з переробки понад 100 кг твердого палива з
вилученням ПХА в одному реакторі періодичної дії. Але недоліками цієї
технології є складність і енергоємність установки, наявність відходів, висока
вибухонебезпечність, токсичність (при використанні рідкого NH3).
Параметри процесів вилуговування за стандартних умов багато в чому
визначаються характеристиками фрагментів палива (насамперед питомою
поверхнею або розміром частинок) і властивостями робочих середовищ, вибір
яких має обґрунтовуватися з урахуванням можливості подальшого вилучення
компонентів. Присутність нітрамінів (октогену, гексогену) у паливі ускладнює
або робить неможливим застосування лужних носіїв активного водню при
підвищених температурах через розкладання нітрамінів у процесі лужного
гідролізу. Використання мінеральних кислот у якості гідрогенізувальних агентів,
призводить до втрати дрібнодисперсного алюмінію, взаємодія якого з кислотою
призводить до утворення легкорозчинних солей. При цьому, як показано
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в роботі [5, 83], максимальний ступінь вилучення цільового продукту не
перевищує 87%.
Селективне екстрагування компонентів із паливної крихти без хімічної
деструкції ПЗ може бути реалізовано з використанням робочих середовищ
неорганічної та органічної природи. Вилучення ПХА з крихти палива шляхом
вилуговування водою заявлено в ряді зарубіжних патентів [5]. Основні
характеристики способів, реалізованих в технологіях регенерації компонентів
американських фірм «Thiokol» і «Aerojet General», є незадовільними для реалізації
у промислових технологічних процесах.
Швидкість процесів вилуговування компонентів істотно залежить від
розмірів фрагментів палива, тому в усіх випадках для їх прискорення потрібне
додаткове

механічне

подрібнення

великих

фрагментів

у

спеціальних

дезінтеграторах. За наявними даними, середній максимальний розмір фрагментів
після

стадії

300–400 мм,

руйнування
а

після

заряду

гідродинамічними

попереднього

способами

подрібнення – 120–130 мм.

становить
Процес

вилуговування здійснюється або в реакторі періодичної дії зі змішувачами, або
в проточному реакторі з протитечією твердої фази і розчинника.
Необхідною

умовою

повноти

вилуговування

NH4ClO4

є

додаткове

подрібнення фрагментів до певного розміру, який, на думку авторів роботи [78],
повинен становити менше 1,6 мм. При цьому повнота видалення NH4ClO4
становить 90% при температурах в реакторі 65–80°С і часі вилуговування до
30 хвилин. Для більш повного вилучення NH4ClO4 (до 98%) рекомендовано
використання добавок поверхнево-активних речовин (до 0,1% від маси суспензії) і
додаткова промивка чистим розчинником або застосування протиточної схеми
вилуговування.
Як показав проведений аналіз, прийнятними робочими середовищами є вода,
аміак або його водні розчини. Переваги застосування аміачних технологій
вилуговування зумовлені насамперед високою розчинністю NH4ClO4 у рідкому
аміаку. Недоліком же аміачних технологій є застосування високотоксичного,
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вибухо- і пожежонебезпечного розчинника. Крім того, перехід від водної пульпи
матеріалу, одержаної під час руйнування заряду гідромеханічними способами, до
вилуговування аміаком вимагає включення в технологічний цикл ряду додаткових
операцій зі зневоднення паливної крихти. У сукупності з додатковими витратами
на уловлювання та скраплення аміаку, рознесення операцій по додаткових
будівлях для убезпечення процесу, робить використання аміачних технологій
технічно складним та економічно недоцільним.
Відомі технології конверсійної переробки [84–88, 89–91], що дозволяють
вилучати з ТРП нітраміни (октоген, гексоген) із використанням мінеральних
кислот у напівпромислових масштабах. Перевага цього методу полягає в тому, що
мінеральна кислота (наприклад, азотна кислота) руйнує полімерну зв’язуючу
речовину, що забезпечує вилучення нітрамінів із високим виходом 95–98% [84–
89], зв’язуюче при цьому зазнає певних структурних і хімічних змін [92–95].
Спосіб із застосуванням мінеральних кислот було розглянуто на прикладі
азотної кислоти. У літературних джерелах [86–87, 95] для деструкції зв’язуючого і
вилучення нітрамінів (октогену, гексогену) використовується концентрація HNO3
від 60% (мас) і вище. Для більшості твердих ракетних палив основною зв’язуючого
є цис-бутадієновий каучук. Під час реакції з азотною кислотою, як із сильним
окиснювачем, він зазнає структурних і хімічних змін. Встановлено [92–94], що
першим актом такої взаємодії є нітрування за радикальним механізмом, як
показано на схемі:
2HNO3 = H2O + N2O5,

(1.3)

N2O5 = NO2· + NO3·,

(1.4)

RH + NO2· = R· + HNO2,

(1.5)

R· + NO2 = RNO2

(1.6)

де, RH – молекула каучуку.
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Разом із утворенням нітропродуктів також утворюється набір продуктів
окиснення й ізомеризації вихідного каучуку. Передбачається, що ізомеризація
зумовлена послідовними реакціями приєднання вільних радикалів за подвійними
зв’язками

цис-бутадієнового

каучуку

і

розпадом

утворених

продуктів.

Семенов [93–94] показує, що в присутності кисню навіть мала кількість NO2
здатна утворювати вільні радикали, ініціювати ланцюговий процес окиснення
вуглеводнів:
R· + O2 = ROO·,

(1.7)

ROO· + RH = ROOH + R·

(1.8)

Проте особливістю ТРП, яке зберігається в Україні, є наявність у складі
металевого порошку алюмінію (до 20%), що реакційно здатний взаємодіяти
з азотною кислотою:
Al + 6HNO3 = Al(NO3)3 + 3NO2 + 3H2O

(1.9)

Al + 4HNO3 =Al(NO3)3 + NO + H2O

(1.10)

– реакція алюмінію з дуже розведеною азотною кислотою,
8Al + 30HNO3 = 8Al(NO3)3 + 3NH4NO3 + 9H2O

(1.11)

Тому реакція Al, що входить до складу ПМ ТРП, з азотною кислотою
25–70% проходить переважно з утворенням Al(NO3)3 і суміші NO2 та NO. Отже,
для руйнування такого типу ТРП більша кількість азотної кислоти витрачається
не на руйнування зв’язуючого на основі цис-бутадієнового каучуку, а на реакцію
з алюмінієм.
Вибір органічних робочих середовищ для селективного екстрагування
нітрамінів (октогену, гексогену) пов’язаний із низкою ускладнень. Такі
екстрагенти повинні мати високу проникну здатність у пори крихт палива і
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забезпечувати високу швидкість розчинення необхідного компонента. Але при
цьому така рідина не повинна розчиняти полімерну основу, яка створює на
поверхні гранул палива желеподібну плівку і перешкоджає масопереносу
з глибоких шарів частинок на поверхню [5]. За аналізом [3, 96–100] октоген
найкраще розчиняється в диметилсульфоксиді (36,3 г/100 г розчинника при 25ºС),
тому для селективного вилучення октогену з ТРП в [3, 101] було запропоновано
використовувати саме диметилсульфоксид. Як показав проведений аналіз
літературних

джерел,

практично

використовуються

насамперед

способи

регенерації таких компонентів, як амоній перхлорат і нітраміни (октоген,
гексоген). Для їх виділення з палива переважно застосовують методи вибіркового
(селективного) розчинення компонентів, основані на процесах екстракції
в системі тверде тіло–рідина [102–131].
Окремим випадком екстракції є вилуговування, коли рідкою фазою є вода
або водні розчини. Вилуговування має лімітувальні стадії, пов’язані з
проникненням розчинника у тверду частинку і його виходом з цієї частинки разом
із екстрагованою речовиною [110–111].
Під час попередніх досліджень процесу екстракції (вилуговування) тверде
тіло–рідина виникло припущення, що тверді частинки мають однорідну пористу
структуру, через яку дифундує екстрагована речовина до межі поділу фаз і
лімітувальним є дифузний процес. Згідно з цим припущенням і розроблялися
математичні моделі екстракції (вилуговування) [102, 110–111, 117–131].
Але процесу екстракції (вилуговування) передує процес сушки твердої фази,
під час чого відбувається виділення вологи з внутрішніх порожнин пористої
твердої фази. Надалі цей обсяг заповнюється екстрагентом, який проникає
у внутрішні порожнини і розчиняє там цільовий компонент, створює умови для
дифузії останнього до зовнішньої поверхні твердої фази, а потім в основний обсяг
екстрагенту.
Таким чином, рух цільової речовини складається з наступних стадій: дифузії
з внутрішніх порожнин (комірок) до зовнішньої поверхні твердої фази, перехід
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цільової речовини з поверхні твердої фази в основний об’єм екстрагенту. Тож,
можна припустити, що лімітувальною стадією процесу екстракції (вилуговування)
з твердих частинок зі складною пористої внутрішньою структурою є дифузія
цільового компонента з об’єму до поверхні твердої фази.
Тобто, процес має складний фізико-хімічний характер, пов’язаний із низкою
таких процесів, як змочування, набрякання, дифузія, розчинення, адсорбція,
абсорбція. Екстракція (вилуговування) у системі тверде тіло–рідина складається
з трьох основних стадій:
– проникнення екстрагента (води) до частинок речовини, яка вилучається
з твердого матеріалу (ПХА);
– розчинення у воді вилучуваної речовини (ПХА);
– перехід розчиненої речовини в об’єм екстрагента.
Проникнення екстрагента до частинок вилуговуваної речовини здійснюється
за рахунок капілярних явищ. По каналах, капілярах і мікропорах, екстрагент
проникає в товщу сировини й усередину комірок, в яких є вилучувана речовина.
Під час моделювання [108–110] зроблені наступні основні припущення:
цільова речовина міститься у внутрішньому просторі комірки; концентрацію
цільової речовини в об’ємі комірок можемо вважати постійною і незалежною від
координати всередині, а залежною тільки від часу, оскільки опір стінки комірки є
доволі значним; концентрація цільового речовини в основному обсязі екстрагента
вважається доволі малою, порівняно з її концентрацією в межах простору об’єму;
частинка сировини складається з великої кількості комірок і має форму кулі або
циліндра. З урахуванням вищеописаних припущень математична модель, що
описує екстракцію (вилуговування) у системі тверде тіло–рідина після
перетворення має вигляд:
C = С p 1  Aexp kt  ,

(1.12)
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де, С – миттєва концентрація цільових компонентів у екстракті;
Ср – рівноважна концентрація цільових компонентів у екстракті;
А – логарифмічна стала (коефіцієнт вилучення);
k – коефіцієнт масопереносу;
t – час екстрагування (вилуговування).
Це рівняння в логарифмічних координатах описує пряму лінію, за
характером якої можна визначити коефіцієнт масопереносу – (k) в процесі
екстрагування (вилуговування) із відомим тангенсом кута нахилу прямої.
Тож, можна описати вилучення ПХА й октогену з продуктів утилізації
твердого

ракетного

палива

за

допомогою

селективних

розчинників

вищеописаною моделлю, основаною на процесах екстракції (вилуговування) в
системі тверде тіло–рідина.
У таблиці 1.1 наведено порівняльна оцінка основних способів регенерації
компонентів твердого ракетного палива (ПХА, Al, нітрамінів) з описом найбільш
значущих переваг і недоліків.
Згідно з вищенаведеними даними, спосіб (1) прийнятний тільки до типів
палив, які не містять нітраміни, тому він непридатний до ТРП, що містять ці
високоенергетичні сполуки.
Спосіб (2) ефективний тільки з типами ТРП, у яких зв’язуюче має кінцеві
функціональні групи, і непридатний у випадку типів палива на основі
полібутадієнів.
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Таблиця 1.1 – Загальна характеристика відомих способів регенерації компонентів твердого ракетного палива
№
з/п
1
1

Спосіб

Основні етапи

2
Регенерація

3
Вилуговування ПХА

ПХА й

Кінцеві
продукти
4

Переваги

Недоліки

5
Вихід ПХА до 95%.

6
Необхідність додаткового

водою і отримання

Спосіб більш

подрібнення крихти –

алюмінію з

кристалічного продукту

безпечний, ніж із

регенерату. Придатний для

утилізацією

Термічна деструкція

Генераторні

застосуванням

палив:

зв’язуючого

зв’язуючого (піроліз).

гази,

органічних розчинників – без енергетичних добавок

ПХА

алюміній

(нітрамінів);

Хімічна деструкція

органічні

– зі зв’язуючого на основі

зв’язуючого

сполуки,

полімерів з кінцевими групами

Література

7
[78, 80]

алюміній
2

Регенерація

Вилуговування ПХА.

ПХА,

Вихід ПХА 89–94%.

Необхідність додаткового

ПХА й

Руйнування полімерної

алюміній

Використання меншої

подрібнення крихти ТРП через

алюмінію

матриці носієм активного

кількості робочої

низьку швидкість гідрогенізації

водню.

рідини (водного

полімеру.

розчину NН3)

Ефективний тільки для полімерів

Розчинення зв’язуючого.

Розчин

Виділення алюмінію

зв’язуючого,

із кінцевими функціональними

алюміній

групами.

[83]

Наявність відходів
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Продовження таблиці 1.1
1
3

2
Деструкція

3
Руйнування полімерної

4
Нітрамін,

5
Вихід алюмінію – 99%.

6
Тривалість процесу гідрогенізації.

зв’язуючого і

матриці органічним носієм

алюміній

Вихід нітраміну 85–94%

Випробуваний на полімерах з

вибіркова

активного водню

кінцевими функціональними

екстракція

в середовищі розчинника.

групами. Необхідність регенерації

компонентів

Відокремлення

екстрагентів. Наявність відходів

ТРП

нерозчинених компонентів.

7
[84]

Послідовне виділення
окиснювачів, алюміній з
суміші
4

5

Деструкція

Руйнування полімеру

зв’язуючого

Вихід нітраміну – 87 %.

Неможливість відновлення

в середовищі мінеральних

Висока швидкість

алюмінію (через реакцію з НС1).

мінеральними

кислот.

руйнування полімеру

Утворення побічних сумішей, що

кислотами і

Послідовна екстракція

ускладнюють виділення нітраміну

вибіркова

компонентів із суміші або

з розчину зв’язуючого

екстракція

відділення нітраміну від

компонентів

полімеру за різницею

ТРП

густини

Регенерація

Екстрагування ПХА,

ПХА,

Хороша розчинність

Наявність відходів.

ПХА рідким

нітрамінів аміаком за

алюміній,

ПХА, нітрамінів в NН3.

Не універсальність процесу.

аміаком

надмірного тиску і

нитраміни

Замкненість процесу

Висока вибухонебезпечність,

руйнування полімерного

Нітрамін

[85–88]

[81–82]

токсичність і енергоємність

зв’язуючого. Виділення
ПХА, нітрамінів під час
скидання тиску
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1
6

7

2
Регенерація

3
Гідрокавітаційне

ПХА,

4

5
Екологічність і

6
Необхідно додаткове подрібнення

ПХА, нітрамінів

подрібнення ТРП з

нитрамін

економічність

ТРП до розмірів частинок не більше

вилуговуванням ПХА.

подвоєного розміру часток

Розподіл полімерних

нітраміну. Неможливо відокремити

частинок ТРП і нітраміну за

полімерну крихту високої густини,

різницею густини

що містить алюміній і нітрамін

Регенерація

Подрібнення і попереднє

ПХА,

Екологічність і

Додаткове подрібнення ТРП.

нітрамінів за

вилучення ПХА

нитраміни

економічність

Необхідність регенерації

допомогою

7
[89]

[3, 91, 101]

екстрагентів

органічних
розчинників
8

Регенерація

Екстрагування нітрамінів

Нітраміни

Вихід нітрамінів

Наявність відходів. Вибірковість дії.

нітросполук

у надкритичному СО2

60–100%

Необхідність додаткового очищення

(нітроефірів,

в середовищі модифікатора

органічного розчинника.

нітрамінів)

(органічного розчинника).

Енергоємність

діоксидом

Виділення нітрамінів під

вуглецю

час скидання надлишкового

[90]

тиску в середовищі
модифікатора
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Спосіб (3) випробуваний на полімері з кінцевими групами, вирізняється
тривалістю процесу гідрогенізації, необхідністю регенерації екстрагентів і
наявністю відходів.
Спосіб (4) полягає в застосуванні мінеральних кислот для отримання
нітрамінів і також має недоліки (неможливість відновлення А1, утворення
побічних сумішей, що ускладнюють виділення нітрамінів з полімерного
зв’язуючого), але в комплексі з попередніми вилуговуваннями водою ПХА може
рекомендуватися для подальшого техніко-економічного опрацювання з метою
вилучення високоенергетичних речовин.
Спосіб (5) – застосування рідкого аміаку – вирізняється неуніверсальністю,
високою вибухонебезпечністю, токсичністю й енергоємністю.
Спосіб (6) екологічно- і вибухобезпечний, але труднощі поділу полімерної
матриці, що містить алюміній і нітрамін, робить цей спосіб малопридатним
у випадку типу палива з алюмінієм.
Спосіб (7) – застосування органічних розчинників, попри низку недоліків:
необхідність додаткового подрібнення ТРП і регенерацію відпрацьованих
екстрагентів – є найбільш придатним для утилізації ТРП, що зберігається
в Україні.
Спосіб (8) із застосуванням надкритичного СО2 [90] (supercritscal fluid, що
існує за умов 73 атм і температурі 31,3ºС) в середовищі модифікатора
(органічного розчинника) є технічно складним, вирізняється енергоємністю і
необхідністю регенерації органічних розчинників.
Одним із завдань утилізації ЕКС є створення й організація таких технологічних
процесів, які дозволяють повертати до споживчого циклу матеріальні ресурси,
закладені в них [3, 132]. До споживчих компонентів ТРП можна віднести технології
створення нових композиційних складів ТРП і піротехнічних сумішей, які
застосовуються у виготовленні елементів неелектричних систем ініціювання (НСІ)
промислових вибухових речовин. НСІ призначена для ініціювання проміжних
детонаторів і патронів-бойовиків під час проведення підривних робіт при руйнуванні
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гірських порід як на денній поверхні, так і у вибоях підземних виробок – у рудниках
і шахтах, під час будівництва тунелів, а також для підривання під водою.
В елементах сповільнювачів капсулів детонаторів НСІ широко використовуються
піротехнічні суміші, що включають як один з компонентів калій перхлорат,
сировиною для виробництва якого може слугувати вилучений із ТРП амоній
перхлорат. Також до складу хвилеводів НСІ входить нітрамін, що також можна
отримати конверсією твердого ракетного палива.
Як було показано вище, одним із найбільш вивчених і відпрацьованих
у дослідно-промислових

умовах

методів

утилізації

ЕКС

є

технологія

гідромеханічного вимивання з подальшим використанням продуктів вимивання,
або в емульсійних вибухових речовинах, або як сировини для виділення окремих
компонентів

наповнювача

як

індивідуальних

продуктів

для

вторинного

використання. Слід зауважити, що процес гідромеханічного вилучення твердого
ракетного палива зі споряджених корпусів двигунів для забезпечення мінімізації
викидів у навколишнє середовище має замкнений технологічний цикл робочої
рідини розмиву. Тому для його організації технологічна робоча рідина піддається
фільтрації для звільнення від твердої фази і нерозчинних частинок, у тому числі
нітраміну, а також вилучення водорозчинних солей (амоній перхлорат).
Технологічну схему [132] звільнення робочої рідини від компонентів, що
вимиваються з полімерної матриці ТРП, їх виділення і конверсії подано на
рис. 1.3.
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Процес гідроразмиву твердого ракетного палива зі споряджених корпусів двигунів

Фільтрація робочої рідини

Тверда фаза
з нітраміном

Рідка фаза
з амонієм
перхлоратом

Обробка лугом

Фільтрація

Обробка
розчинником

Фільтрація

Рідка фаза розчину

KClO4

Утилізація в складі
емульсійних ВР

Твердий осад
(полімер+Al)

Водне висадження
і фільтрація

Октоген

Рисунок 1.3 – Технологічна схема виділення і конверсії ТРП
Під час гідромеханічного вилучення твердого ракетного палива зі СКД
частина NH4ClO4 з вимитої полімерної матриці ТРП розчиняється в робочій
рідині та переходить у розчин. Октоген не розчиняється у воді, тому залишається
у твердій фазі в закапсульованому виді у складі полімерної матриці ТРП або
у вигляді твердого осаду. Після гідромеханічного вимивання октогенвмісна
полімерна матриця ТРП відфільтровується у вигляді твердої фази. Після чого
тверда

фаза

обробляється

селективним

розчинником,

наприклад

диметилсульфоксидом [3, 101], для переведення октогену в рідку фазу,
а металополімерний залишок ТРП, основною частиною якого є полімерне
зв’язуюче та алюміній, направляються на утилізацію у складі емульсійних
вибухових речовин. Виділення октогену з розчинника у вигляді кристалічного
продукту проводиться водним висадженням. Робоча рідина циклу гідровимивання
після фільтрації являє собою розчин NH4ClO4, який у подальшому обробляється
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лужними розчинами для перетворення амонію перхлорату на KClO4, що є слабко
розчинною у воді речовиною. При цьому KClO4 випадає в осад і виділяється
фільтрацією для подальшого використання. Очищена таким чином робоча рідина
повертається знову у процес гідророзмиву ТРП. Отримані октоген і амоній
перхлорат після перекристалізації можуть бути застосовані в елементах
неелектричних систем ініціювання. Досвід використання конверсійних продуктів
у виготовленні НСІ марки «Прима–ЕРА» [3, 101, 132] показав, що характеристики
неелектричних систем під час передавання ініційованого імпульсу практично
відповідають тим НСІ, що використовуються в промисловості.
Виходячи з отриманої інформації і комплексу загальних вимог до процесів
утилізації ТРП, їхніх переваг і недоліків, можна запропонувати наступну схему
комплексного технологічного процесу утилізації твердого ракетного палива
з вилученням основних компонентів, що поділяються на такі основні стадії [5]:
1. Первинна фрагментація заряду (наприклад, гідромеханічним вимиванням)
з видаленням фрагментів палива з корпусу ракетних двигунів у потоці робочої
рідини (води і водних розчинів окиснювачів).
Під час руйнування заряду утворюються первинні фрагменти палива.
У процесі

гідродинамічного

руйнування

відбувається

також

інтенсивне

вилуговування водорозчинних компонентів – ПХА тощо. Одержаний розчин
відокремлюється від твердого залишку і може бути спрямований на отримання
промислових ВР, нейтралізацію, або надходить у технологічний цикл на повторне
використання як робоча рідина, чим забезпечується його поступове насичення до
допустимих технологією концентрацій, після чого насичений розчин надходить
на стадію регенерації водорозчинних компонентів.
2. Подрібнення фрагментів палива до розмірів, які забезпечують практично
повне вилуговування ПХА робочою рідиною. На цій стадії ПХА вилуговуються
з крихти ТРП й у вигляді розчину надходять на стадію регенерації компонентів
разом із концентрованим розчином, який утворюється на стадії руйнування
заряду.
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Тверда фаза, що складається з нітраміну (октогену, гексогену), зв’язуючого й
алюмінію, може бути використана для отримання промислових ВР або
направлена на стадію регенерації нітрамінів. Тверда фаза після вилучення
нітрамінів, що складається тільки зі зв’язуючого й алюмінію, може бути
спрямована на виділення Al або на спалювання у спеціальних печах із подальшим
виділенням Al2O3.
3. Регенерація амонію перхлорату й отримання калію перхлорату.
Виділення ПХА здійснюється з розчинів, отриманих на стадіях первинної
фрагментації заряду і подрібнення крихти палива або з пересичених розчинів,
отриманих на попередній стадії. Кристалічний ПХА висушують і кристалізують
до продукту з нормативними характеристиками. Утворені промислові стоки
надходять на нейтралізацію або на отримання калію перхлорату.
4. Регенерація нітрамінів (октогену, гексогену) з полімерної матриці ТРП,
після її подрібнення і вилучення ПХА.
Регенерація може здійснюватися за трьома варіантами. У першому варіанті
крихту полімерної матриці висушують і проводять екстракцію нітрамінів
органічними розчинниками. Екстракт виокремлюють і проводять осадження
нітрамінів уведенням розчинника, що не розчиняє нітраміни. У подальшому
розчин фільтрують і висушують цільовий продукт.
У другому варіанті нітраміни виділяються з отриманої водної суспензії
сепарацією на фракції з різною щільністю. Утворені під час регенерації нітрамінів
промислові стоки надходять на стадію нейтралізації та очищення. Другий спосіб
має певні недоліки, головним з яких є необхідність подрібнювати полімерну
матрицю до розмірів частинок, які є не більше подвоєного розміру частинок
нітрамінів. Крім того, цей спосіб ускладнюється при застосуванні до палива, що
містить алюміній, бо технічно складно відокремлювати полімерну крихту високої
густини, що містить Al і нітраміни.
Третій варіант полягає в розкладанні зв’язуючого, полімерної матриці за
допомогою HNO3, фільтрації отриманих нітрамінів з наступним промиванням і
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висушуванням продукту. Відпрацьована азотна кислота надходить на стадію
нейтралізації та очищення.
Аналіз показує, що для переробки ТРП, яке зберігається в Україні, найбільш
прийнятними способами вилучення нітрамінів (октоген, гексогену) з продуктів
утилізації твердого ракетного палива є: застосування мінеральних кислот
(наприклад, азотної кислоти) з деструкцією полімерного зв’язуючого і спосіб
вибіркового (селективного) вилучення нітрамінів, який можна реалізувати
з використанням

органічних

розчинників

(ацетону,

диметилформаміду,

диметилсульфоксиду). Варто зазначити, що подібні роботи з вибору методу
вилучення нітрамінів із ТРП на основі полібутадієну раніше вже проводились [3,
101]. Але в літературних джерелах не наведена інформація про використання
інших розчинників, окрім диметилсульфоксиду. А також відсутні дані про
порівняння з методом, що використовує азотну кислоту. Також треба зазначити,
що полімерна матриця ТРП після первинної фрагментації зазвичай має два
фракційні склади: «велику» фракцію (середній розмір часток від 2 мм до 15 мм) і
«дрібну» (середній розмір часток до 2 мм). Розмір частинок ТРП, з яких
вилучаються октоген, при деструкції азотною кислотою, а особливо при
екстракції органічними розчинниками, має важливе значення. Але в попередніх
роботах [3, 101] не розглянутий вплив середнього розміру частинок на
ефективність вилучення. Тому для вдосконалення технології вилучення октогену
з

ТРП

становить

інтерес

експериментальне

дослідження

закономірності

вилучення октогену з полімерної матриці різних фракцій ТРП із використанням
азотної кислоти та органічних розчинників різної природи.
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1.4 Вимоги до вторинних компонентів (амоній і калій перхлоратів, октогену)
як

заміни

продуктам,

що

використовуються

при

виготовленні

енергоконденсованих систем
Амоній перхлорат – у складі ТРП застосовується як окиснювач. Він являє
собою [133–134] безколірну кристалічну речовину з густиною 1,95 г/см3, теплота
утворення

–290,45 кДж/моль,

коефіцієнти

заломлення

кристалів

NH4ClO4

складають – 1,4824; 1,4828 і 1,4868, молекулярна рефракція дорівнює 17,22 см3.
Амоній перхлорат – пожежо- і вибухонебезпечна речовина, стійка до
температури 150°С. За температури вище 150°С починається розкладання
продукту. Горіння чистого NH4ClO4 має яскраво виражений граничний характер,
тому воно дуже чутливе до зміни умов [135]. Горіння стабільне тільки в межах
тисків pн<р<рв. Величини рн та рв залежать, у тому числі, від густини й
дисперсності NH4ClO4. Як показано в [136], для дрібнодисперсного NH4ClO4
малої густини не спостерігається падіння швидкості горіння на пульсуючий
режим. При тиску від 150 атм [136] дрібнодисперсний NH4ClO4 горить більш
повільно, ніж великодисперсний, але при більш високому тиску ця аномалія
зникає і швидкість горіння дрібнодисперсного NH4ClO4 стає вище, ніж
великодисперсного.
Амоній перхлорат у композиційних складах ТРП застосовується у вигляді
робочої суміші порошків, що являє собою суміш NH4ClO4 фракцій – менше
160 мкм, 160–315 мкм (або 315–500 мкм) і аеросилу.
Для отримання вторинного NH4ClO4 можна застосовувати продукт,
отриманий із полімерної матриці твердого ракетного палива після гідровимивання
споряджених корпусів двигунів. Для вирощування кристалів фракції 160–315 мкм
(або 315–500 мкм) найбільш прийнятним методом визначено метод спрямованої
кристалізації розчиненого продукту з розчину. Метод спрямованої кристалізації
полягає в тому, що в початковий період охолодження насиченого розчину (у
момент утворення кластерів) у нього вносять запалювальні кристали (затравку),
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які одночасно з новоутвореними зародками під час подальшого охолодження
зростають до кристалів заданих розмірів. Зростання кристалів фракцій 160–
315 мкм, 315–500 мкм здійснюють за рахунок додавання підживлювального
(пересиченого) розчину. Зростання кристалів відбувається в процесі поступового
охолодження розчину.
Калій перхлорат – може бути отриманий із NH4ClO4, який було вилучено
з твердого ракетного палива. Застосовується в піротехнічних сумішах елементів
сповільнювачів

капсулів

детонаторів

НСІ,

композиційних

складах

ТРП,

промислових вибухових речовинах. Являє собою [133–134] безбарвні кристали або
кристалічний порошок білого кольору, без сторонніх включень, із густиною
2,53 г/см3, теплота утворення –433,46 кДж/моль, коефіцієнти заломлення кристалів
KClO4 складають – 1,4717; 1,4724 і 1,4760, молекулярна рефракція дорівнює
15,37 см3. KClO4 є пожежо- і вибухонебезпечною речовиною, стійкою при
температурі 500°С. Під час нагрівання до температури 530°С починається його
розкладання на хлориди і кисень. За температури до 600°С відбувається швидкий
розпад, який може закінчуватися спалахом. Це негорюча речовина, але сприяє
займанню інших речовин. Речовина є сильним окиснювачем і реагує з горючими
матеріалами і відновниками, внаслідок чого виникає небезпека виникнення пожежі
й вибуху. Використовується як окиснювач твердого ракетного палива, що має
широкий

спектр

застосування

в

композиційних

матеріалах

спеціального

призначення, а також у складі сумішей, що використовуються у запальних трубках,
сигнальних ракетах, піротехніці [132–134].
На рис. 1.4 наведено розчинність NH4ClO4 і KClO4 у воді за різних
температур [130–131].
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а)
б)
б)

Рисунок 1.4 – Розчинність NH4ClO4 (а) і KClO4 (б) у воді за різних
температур
Октоген – у складі ТРП застосовується як енергетична домішка. Являє
собою [97, 100] кристалічний полідисперсний порошок від білого до слабкожовтого кольору із сіруватим відтінком і густиною 1,89 г/см3. Являє собою
бризантну вибухову речовину, чутливу до механічних впливів. Її отримують дією
концентрованої азотної кислоти на уротропін у розчині оцтової кислоти, оцтового
ангідриду й нітрату амонію в розчині азотної кислоти. Негігроскопічний, добре
розчиняється в диметилсульфоксиді, не розчиняється в бензолі, толуолі, ксилолі,
етиловому й метиловому спиртах. Розчини лугів із концентрацією більше 40%
можуть спричинити загоряння октогену.
Кристали октогену відносяться до моноклінної системи, призматичного
класу симетрії (рис. 1.5) [97, 100]. Кут моноклінної становить 102,8°. Простими
формами, що утворюють кристал, є: моноклінна призма (110), діедр (011) і
пінакоїд (010) і (101). Октоген, залежно від термодинамічних умов кристалізації,
може мати чотири поліморфні модифікації, кожна з яких стабільна в певному
інтервалі температур і постійному тиску. Найбільш стабільною є β-модифікація –
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(стабільна до 156°С), має призматичні кристали густиною ρ=1,96 г/см3 і належить
до орторомбічної системи.

Рисунок 1.5 – Кристалографічна форма β-модифікації октогену
Постійне підвищення ефективності складів на основі октогену висуває
підвищені вимоги до якості готового продукту. Нітрамін β-модифікації можна
отримати у вигляді витягнутої брускоподібної та ізометричної форм [100].
Витягнута

брускоподібна

форма

знижує

фізико-механічні

властивості

промислових вибухових речовин на його основі. Таким чином, основними
вимогами до технології синтезу октогену є отримання моноклінної орторомбічної
β-модифікації певного гранулометричного складу з формою кристалів [100, 137–
138], близькою до ізометричних, при густині не менше 1.89 г/см3. Октоген
застосовується в складі неелектричних систем ініціювання, у піротехнічних
сумішах на кар’єрах, рудниках, шахтах, як наповнювач ЕКС [3, 5, 97, 101].
Протягом багатьох років для ініціювання промислових вибухових речовин за
допомогою шашок детонаторів і патронів бойовиків у свердловинних і шпурових
зарядах під час проведення вибухових робіт на гірничодобувних підприємствах
використовуються такі традиційні ініціювальні вироби, як детонувальні шнури й
електродетонатори.

В

останній

час

для

убезпечення

вибухових

робіт

спостерігається тенденція до застосування переважно неелектричних систем
ініціювання відповідно до вимог Директиви ЄС 93/15/ЄЕС.
Основним компонентом «активної речовини», що входить до складу
неелектричних систем ініціювання, є нітраміни (октоген або гексоген).
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Зменшення дефіциту необхідних компонентів для виробництва НСІ в Україні
можливе за рахунок використання октогену, вилученого з твердого ракетного
палива і боєприпасів із закінченим терміном зберігання [3, 5, 101]. Однак
технологія утилізації твердого ракетного палива і боєприпасів, в якій передбачено
отримання компонентів «активної речовини» із заданими характеристиками на
даний час повністю не випрацювана. Одна з проблем, що потребує вирішення, –
отримання вторинної сировини (октогену) з відповідними параметрами. Так,
розмір і форма кристалів октогену, вилученого з ТРП, не відповідає за своїми
характеристиками вимогам, що висуваються до продукту, який використовується
під

час

виготовлення

хвилеводів

неелектричних

систем

ініціювання.

Застосований у НСІ продукт повинен мати кристали моноклінної орторомбічної
β-модифікації з розміром частинок 10–25 мкм.
Основні вимоги до продуктів (амонію і калію перхлоратів, октогену), що
застосовуються в ЕКС, подані в таблиці 1.2.
Таблиця 1.2 – Основні вимоги до продуктів (амоній і калій перхлоратів,
октогену), що застосовуються в ЕКС
Найменування показника
Форма кристалів

Амоній перхлорат
Близька до
ізометричної,
сферична

Вміст основної речовини, %, мас

Калій перхлорат
Близька до
ізометричної,
сферична

Октоген
β-форма,
близька до
ізометричної

≥99,6

≥80

≥96

–

–

≥1,89

Вологість, %, мас

≤2,0*
≤0,06**

≤2,0

≤2,0

Середній
гранулометричний
склад, мкм
* – масова частка вологості загальної,

160–315

160–315

10–25***
250–700****

Густина, г/см3

** – масова частка вологості внутрішньокристалічної,
*** – виробництво октогену для неелектричних систем ініціювання,
**** – виробництво октогену для промислових вибухових речовин, композиційних складів ТРП.
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Тобто, згідно з основними вимогами до продуктів, що застосовуються у складі
ЕКС, амоній і калій перхлорати, октоген повинні мати форму кристалів, близьку
до сферичної, з мінімальним вмістом дефектів, певного гранулометричного
складу і вологості.
Одним з найважливіших параметрів кристалічних продуктів, що входять до
складу ЕКС, є форма кристалів. Кристали, отримані в результаті масової
кристалізації, як правило, не ідеальні і являють собою полідисперсні кристали
різної форми зі значною кількістю кристалічних дефектів (зростків, тріщин,
нерівних граней, відколів, раковин тощо). Отже, масові кристалізаційні процеси
не дозволяють досягти повної ідентичності й однорідності форми та високого
ступеня сферичності отриманих кристалів.
При виготовленні нових композиційних складів ТРП (для цивільної космічної
галузі) на основі частинок, наприклад NH4ClO4, неправильної несферичної форми
різко і неконтрольовано зростає в’язкість сумішей, це унеможливлює зливання і
формування таких складів. У зв’язку із цим для можливості застосування
вторинного NH4ClO4 актуальним є питання отримання кристалів NH4ClO4,
близьких до сферичних. Відомо [137–138], що кристалічні вибухові речовини з
округлою

формою

частинок

(сферичної),

мають

поліпшені

технологічні

властивості, забезпечують більшу безпеку виробів (меншу чутливість до
механічних впливів). Маючи велику гравіметричну густину і сипкість, такі ВР
добре дозуються, не утворюють склепінь у бункерах і не налипають на стінки
обладнання. Сумішеві склади, що містять наповнювачі у вигляді сфероїдальних
дисперсних частинок вибухових речовин, гомогенізуються за менших витрат
енергії, вирізняються стабільними реологічними характеристиками, що гарантують
якість одержуваних із них виробів.
Деякі види штатних ВР, що використовується в Україні, містять дисперсні
матеріали, які мають витягнуту форму частинок, зрощені агломерати, що негативно
позначаються на їх детонаційних характеристиках. Використанням матеріалів зі
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сферичною формою частинок компонентів можна значною мірою поліпшити
технологічні й детонаційні властивості вітчизняних вибухових речовин.
1.5 Шляхи утилізації відходів твердого ракетного палива після вилучення
цільових компонентів
У процесі гідродинамічного вимивання (гідророзмиву) утворюється крихта
ТРП і стічні води, поступово насичувані NH 4ClO4.
Стічні води [3] після багаторазового використання при гідровимиванні
змінюють, тому що насичені розчини NH 4ClO4 ускладнюють роботу насосного
обладнання і можуть призвести до вибухо- і пожежонебезпеки в застійних зонах
технологічного обладнання. Потім, після ізогідричного фільтрування NH4ClO4,
стічні води підживлюються новими порціями води і знов потрапляють
до технологічного циклу гідророзмиву. Також стічні води, що містять NH4ClO4,
можна перетворити на важкорозчинну сіль – КClO4, яка є цінним окиснювачем
при використанні в піротехнічних сумішах елементів сповільнювачів капсулів
детонаторів НСІ, ТРП, промислових вибухових речовинах.
Одним зі шляхів утилізації крихти ТРП є використання її як енергетичної
домішки в складі емульсійних вибухових речовин. Основним недоліком
існуючих емульсійних ВР є відносно низька потужність, що не дозволяє
застосовувати їх для руйнування міцних гірських порід. Подолання даного
недоліку можливо шляхом підвищення енергетичних характеристик емульсійних
ВР за рахунок спеціально дібраних добавок. Але введення таких добавок не
повинно погіршувати інші важливі характеристики ВР. Одним зі шляхів
вирішення цього завдання може бути використання як енергонасичених
компонентів емульсійних ВР – порохів і твердих ракетних палив, зокрема
отриманих у ході демілітаризації відповідних видів ЕКС [139–140].
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Важливим фактором, що впливає на характеристики промислових ВР є
розмір фрагментів ТРП, який можна додавати в склади промислових ВР
у роботах [5, 141] були проведені експерименти з визначення швидкості
детонації та ефективної енергії вибуху при застосуванні фрагментів ТРП різних
форм і розмірів (стружка, гранули, крихта тощо). Показано, що використання
часток ТРП розміром <10 мм не підвищує небезпеки займання і детонації,
оскільки всі вони змочені водою. Встановлено, що детонація або перехід від
дефлаграції до детонації не виникають, якщо дисперсна маса палива змочена
щонайменше 5% (мас) водногелевим ВР [141].
У процесі переробки ТРП і вилучення амонію перхлорату й октогену
утворюється металополімерний залишок, що містить алюміній, зв’язуюче і
вологу. Такий металополімерний залишок може бути утилізовано у складі
емульсійних і водногелевих ВР. Відомо [3, 101], що додавання в емульсійні
вибухові речовини різного вмісту конверсійного ТРП підвищує енергетичні
характеристики таких складів. При цьому описується додавання крихти ТРП, що
містить амоній перхлорат, октоген тощо, але термохімічних розрахунків
застосування

металополімерного

залишку

після

вилучення

цільових

компонентів (NH4ClO4, октогену) раніше реалізовано не було. Тому науковий
інтерес становить термодинамічне обґрунтування утилізації металополімерного
залишку після вилучення NH4ClO4 й октогену в складі водонаповнених та
емульсійних ВР.

1.6 Постановка задачі досліджень

Проведений аналітичний огляд показує, що в літературі практично відсутні
дані про вилучення окремих компонентів із ТРП з металополімерною
(полібутадієновою) основою, а саме таким ТРП споряджені корпуси двигунів
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ракет, що зберігаються в Україні понаднормативний термін і підлягають
утилізації.
При цьому актуальність питання отримання цільових компонентів: NH4ClO4,
КClO4, октогену з ЕКС типу твердого ракетного палива – підтверджується
високою вартістю та дефіцитністю вказаних речовин для виробництва нових
систем ракетного палива для космічної галузі й неелектричних систем
ініціювання для руйнування гірських порід.
На сьогодні на ДП «НВО «ПХЗ» (м. Павлоград) у рамках державної
програми

відбувається

утилізація

споряджених

корпусів

двигунів

гідромеханічним методом, який полягає в вимиванні ТРП струменем водного
розчину з двигунів із подальшим подрібненням фрагментів і шматків ТРП, їх
стабілізацією і переробкою вилучених частинок у складі комерційних
емульсійних вибухових речовин.
Проте в існуючому вигляді за технологією ДП «НВО «ПХЗ» отримують
компоненти, які за своїми характеристиками (гранулометричним складом,
формою та наявністю дефектів кристалів не відповідають показникам продуктів,
що використовуються для виготовлення в ЕКС. Останнє унеможливлює
ефективне застосування вилучених компонентів на заміну NH 4ClO4, КClO4,
октогену промислового виробництва яких наразі в Україні відсутнє. Тому
основними задачами, що наразі існують є: визначення основних закономірностей
і технологічних режимів вилучення і отримання вторинних амоній і калій
перхлоратів та октогену, придатних для повторного використання; утилізація
металополімерного залишку ТРП після вилучення NH 4ClO4 та октогену в складі
емульсійних ЕКС і відповідних ВР.
На рис. 1.6 представлена загальна блок-схема послідовності технологічного
процесу переробки твердого ракетного палива з одержанням амоній і калій
перхлоратів та октогену. Стадії «Вилучення фрагментів ТРП зі споряджених
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корпусів ракет» та «Подрібнення фрагментів ТРП, вилучених зі споряджених
корпусів ракет» не є предметом розгляду даної роботи.
Вилучення фрагментів ТРП з СКД

Подрібнення фрагментів ТРП

Вилучення і одержання вторинного амонію
перхлорату з ТРП
Одержання калію перхлорату з вторинного
амонію перхлорату
Вилучення і одержання вторинного октогену з
ТРП
Утилізація відходів твердого ракетного
палива після вилучення амонію перхлорату й
октогену

Рисунок 1.6 – Загальна блок-схема технологічного процесу переробки
твердого ракетного палива з одержанням амоній і калій перхлоратів та октогену
На підставі вищевикладеного сформульовано мету роботи: встановлення
закономірностей одержання амоній і калій перхлоратів та октогену переробкою
енергоконденсованих систем із закінченим терміном зберігання. Для досягнення
поставленої мети необхідно вирішити такі завдання:
– експериментально визначити оптимальні параметри вилучення з твердого
ракетного палива (ТРП) амонію перхлорату та отримання цільового продукту,
придатного для вторинного використання;
– визначити можливість застосування вторинного амонію перхлорату в
дослідних зразках нових композиційних складів ТРП;
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– визначити оптимальні режими отримання калію перхлорату із вилученого
амонію перхлорату для цільового застосування у суміжних виробництвах
промислових вибухових речовин;
– провести експериментальні роботи і визначити оптимальний метод
вилучення октогену з продуктів утилізації ТРП;
– дослідити вплив технологічних режимів на ефективність вилучення та
отримання вторинного октогену;
– визначити оптимальні технологічні параметри, розробити технологічні
схеми вилуговування та отримання вторинних амоній і калій перхлоратів та
октогену в дослідно-промислових умовах;
– провести оцінку доцільності утилізації металополімерного залишку ТРП
після вилучення з нього амонію перхлорату та октогену у складі промислових
емульсійних вибухових речовин.
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РОЗДІЛ 2
МЕТОДИКА ЕКСПЕРИМЕНТІВ
2.1 Матеріали, реагенти та вихідні речовини
В експериментальних дослідженнях використовували речовини такої
кваліфікації: кислота азотна, ос. ч. (ГОСТ 11125–84); кислота азотна, ч. (ГОСТ
4461–77); диметилформамід, х. ч. (ГОСТ 20289–74); диметилсульфоксид, х. ч. (ТУ
6–09–3818–89); спирт етиловий, мед. (ГОСТ 18300–87); спирт ізопропіловий, техн.
(ГОСТ 9805–84); етилацетат, марка А (ГОСТ 8981–78); аміак водний, техн. (ГОСТ
9–92); вода дистильована (ГОСТ 6709–72).
Початковою сировиною для вилучення NH4ClO4, октогену слугувала
подрібнена полімерна крихта твердого ракетного палива – полімерна матриця двох
видів: «велика» (середній розмір часток 7–15 мм) і «дрібна» (середній розмір
часток – менше 2 мм) фракції. За матеріальним балансом утилізації ТРП у процесі
гідромеханічної обробки більша частина (~ ¾ маси) полімерної матриці становить
«велика» фракція. Тому більшість експериментів виконувалось саме з «великою»
фракцією. У таблиці 2.1 наведено середній гранулометричний склад «великої»
фракції ПМ ТРП після подрібнення.
Таблиця 2.1 – Середній гранулометричний склад «великої» фракції ПМ ТРП
після подрібнення
№ з/п

Розмір частинок

Вміст фракції, %, мас

1

До 7 мм (7х4х2 мм і менше)

31,7

2

Від 8 до 10 мм (від 8х4х2 мм до 10х4х2 мм)

37,8

3

Від 11 до 15 мм (від 11х4х2 мм до 15х4х2 мм)

28,9

4

Більше 15 мм (15х4х2 мм і більше)

1,1

Вихідна полімерна матриця ТРП являє собою полімерне зв’язуюче на основі
полібутадієну, наповнене окиснювачем (NH4ClO4), енергетичними компонентами
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(октогеном, алюмінієм) і технологічними домішками. У таблиці 2.2 наведено
хімічний склад «великої» фракції ПМ ТРП після подрібнення.
Таблиця 2.2 – Хімічний склад «великої» фракції ПМ ТРП після подрібнення
№ з/п

Розмір частинок

Вміст фракції, %, мас

1

Амоній перхлорат

26,3–37,8

2

Октоген

29,0–33,1

3

Алюміній

20,1–27,4

4

Волога

9,3–17,3

5

Полімерне зв’язуюче на основі полібутадієну

5,8–12,9

2.2 Методи аналізу
Під час проведення експериментальних досліджень визначався хімічний
склад

полімерної

матриці

ТРП

за

методикою,

розробленою

НДІ ВЕМ ДП «НВО°«ПХЗ» [142]. Вміст основної речовини у вилученому амонії
перхлораті визначався методом, заснованим на реакції розкладання амонію
перхлорату

лугом

шляхом

кип’ятіння

із

подальшим

ацидометричним

титруванням надлишку лугу з індикатором бромкрезоловим зеленим.
Визначення масової частки загальної та внутрішньокристалічної вологи
у амонії перхлораті проводилося титруванням методом Фішера, що полягає
в реакції взаємодії між водою та реактивом Фішера на титраторі автоматичному
Compact V20S.
Визначення масової частки нерозчинних у воді речовин проводилося
гравіметричним методом виокремленням нерозчинного осаду водного розчину
амонію перхлорату із подальшим його зважуванням.
Теплофізичні характеристики амонію перхлорату, калію перхлорату, октогену
визначалися методом диференційно-сканувальної калориметрії на диференційно-
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термічному аналізаторі L81 Lenseis за методикою [143] під час швидкості нагріву
10ºС/хв, матеріалом порівняння є Al2O3, кювети відкриті кварцові.
Вилучений

NH4ClO4

і

отриманий

KClO4

ідентифікували

шляхом

порівняльного аналізу з NH4ClO4 і KClO4, що використовуються при виготовленні
ЕКС, відповідно методом енергодисперсійного рентгенофлуоресцентного аналізу
на спектрометрі СЕФ-01-М-1 «СПРУТ».
Вилучений октоген ідентифікували шляхом порівняльного аналізу з
октогеном, що використовується при виготовленні в ЕКС, методом ІЧспектроскопії на спектрометрі Perkin Elmer Spectrum BX II FT-IR System
(таблетки з KBr).
Масову частку основної речовини у вилученому зразку октогену визначали
на

рідинному

хроматографі

Thermo

Scientific

Dionex

UltiMate 3000

із

застосуванням діодноматричного детектора DAD – 3000.
Ступінь вилучення амонію перхлорату, октогену з полімерної матриці ТРП
визначали у відношенні до фактичної маси і теоретичної маси вилученого амонію
перхлорату й октогену. Вихід KClO4 визначали у відношенні до фактичної маси і
теоретичної маси, що можуть утворитися в реакції.
Чутливість до механічних впливів (удару, тертя) полімерної матриці
визначали з використанням копра БАМ 782–0000 і фрикційного приладу
БАМ 781–0000 за методиками, розробленими НДІ ВЕМ ДП НВО ПХЗ [139–140]
відповідно до методик ООН [141] та Директиви ЄС 93/15/ЄЕС, ДСТУ EN 136311:2008, ДСТУ EN 13631-3:2015, ДСТУ EN 13631-4:2005, ДСТУ EN 13631-10:2005,
ДСТУ EN 13938-3:2006.
Чутливість до електростатичного розряду амонію перхлорату полягала у
визначенні мінімальної енергії запалювання зразків ПХА під час впливу на них
іскрового розряду між двома електродами [147].
Визначення

рН

робочої

рідини

виконували

на

основі

вимірювань

електрорушійної сили у відсутності струму шляхом накладання на електроди
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зовнішнього напруження, рівного за величиною і зворотного за напрямком
вимірювання електрорушійної сили [148].
Зовнішній вигляд і форма кристалів амонію перхлорату, калію перхлорату,
октогену визначали за допомогою мікроскопа Leica DMILM.
Фракційний склад октогену («активної речовини») визначали на установці
SALD–301V [149].
Вологість полімерної матриці ТРП визначали за відношенням маси
висушеної полімерної матриці до маси вихідної полімерної матриці.
Визначення

питомої

поверхні

NH4ClO4

проводили

методом

повітропроникності шару порошку під час всмоктування через нього повітря при
тиску, близькому до атмосферного, на приборі типу АДП.
Визначення в’язкості модельних зразків композиційних складів ТРП
проводили при 65°С. Метод засновано на вимірюванні швидкості занурення
кульки у пробірці, заповненій зразком, під дією заданого навантаження на
віскозиметр Гепплера.
Вміст алюмінію в модельних зразках композиційних складів ТРП визначали
комплексонометричним методом, який полягає в утворенні комплексної сполуки
алюмінію з трилоном Б і подальшому титруванні на титраторі автоматичному
Т50М надлишку трилону Б.
Живучість (зміна в’язкості за часом) модельних зразках композиційних
складів ТРП визначали за в’язкістю через кожні 2 години протягом 12–24 годин,
початок визначали з моменту закінчення приготування модельного зразку.
Термостатування модельних зразків перед випробуваннями проводили
в термостаті циркуляційному COLE-Parmer.
Визначення розтікання модельних зразків проводили з використанням
методу, основаному на зміні форми зразка під дією власної маси після
термостатування при заданих температурі й часі.
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Вміст NH4ClO4 у модельних зразках визначали методом, основаним на
неводному титруванні NH4ClO4 луговим титрантом на автоматичному титраторі
Т50М із візуальною фіксацією еквівалентної точки.
Густину отверділих модельних зразків визначали об’ємно-ваговим методом
за допомогою пісочного волюметра, але замість піску використовували воду.
Метод полягає у визначенні об’єму, який займає зразок, вміщений у мірний
циліндр з водою, шляхом вимірювання об’єму витісненої води.
Визначення фізико-механічних характеристик модельних зразків проводили
на розривній машині. Метод засновано на розтягуванні з постійною швидкістю
деформування стандартного зразку, що має задану температуру, під час
автоматичного запису діаграми розтягування із подальшим визначенням
деформації і напруги в характерних точках, а також модуля пружності за 2%
деформації. Випробування зразків на розтягування проводили до розриву.
Момент розриву зразку фіксували за різким падінням навантаження на діаграмі
розтягування.
Для виготовлених модельних зразків визначали балістичну характеристику –
швидкість горіння на установці випробувань під початковим тиском 40 кгс/см2 і
початковою температурою 20°С. Метод засновано на вимірюванні часу горіння
попередньо виміряної контрольної ділянки зразка, який горить з одного торця при
встановленому постійному тиску в середовищі газоподібного азоту. Час горіння
контрольної ділянки визначали за моментами перегорання легкоплавких
провідників, вставлених в отвори, які обмежують контрольну ділянку зразка.
Густину октогену визначали пікнометричним методом.
Фракційний склад октогену визначали мокрим розсівом у С2H5OH.
Середній розмір частинок відібраних проб октогену («активної речовини»)
розраховували за наступною формулою [150]:
dсер= x1d1 + x2d2 + x3d3 + x4d4 +... + хn/dn.

(2.1)
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де, xn – масові частки фракцій в суміші;
dсер – середній фракційний склад октогену («активної речовини»), мкм;
dn – фракційний склад окремих фракцій октогену («активної речовини»), мкм.
2.3 Методики обробки експериментальних даних
Шляхом паралельних дослідів перевіряли відтворюваність усіх визначень
[151–153]. Було проведено статистичну обробку експериментальних даних.
За допомогою проведення Q-тесту отримані грубо помилкові результати
виключалися за довірчої ймовірності 90%. Для відтворення проведених
вимірювань, отриманих дослідним шляхом, на наступному етапі знаходили
середнє відхилення, відносне середнє відхилення, середнє арифметичне,
S – стандартне відхилення та Sm – відносне стандартне відхилення за наступними
рівняннями:

S



 x i 2   x i 

2

N 1

Sm 

/N


,

S
N

(2.2)

(2.3)

де N – кількість дослідів;
хі – значення величини, отриманої дослідним шляхом;
хi – середнє значення величини, отриманої дослідним шляхом.
Було визначено довірчі інтервали (що склали – 95%), в яких отримана
величина відповідала її істинному значенню.
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2.4 Експериментальні установки й методики проведення експериментів
На рис. 2.1 наведена схема лабораторної установки вилучення амонію
перхлорату з ПМ твердого ракетного палива «великої» фракції.

1 – реактор для промивання ПМ водою, 2 – пропелерний змішувач, 3 – термостат
Рисунок 2.1 – Схема лабораторної установки з проведення вилучення амонію
перхлорату з ПМ твердого ракетного палива великої фракції
Для вилучення амонію перхлорату з полімерної матриці ТРП зразки
«великої» фракції ПМ промивалися водою в реакторі (1), обладнаному
пропелерним

змішувачем (2),

розміщеним

у

термостаті (3).

Масове

співвідношення ПМ:вода – 1:2. Процес проводили за температури 20, 40, 60, 80,
100°С при постійному перемішуванні пропелерним змішувачем (n=400 об/хв)
протягом 1, 2, 3, 4 годин. Після закінчення процесу ПМ фільтрували, висушували
за кімнатної температури і зважували. Після чого визначали залишковий вміст
NH4ClO4 в ПМ.
На рис. 2.2 наведена схема лабораторної установки кристалізації NH4ClO4,
вилученого з полімерної матриці ТРП.
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1 – реактор для кристалізації, 2 – термостат, 3 – термометр
Рисунок 2.2 –

Схема

лабораторної

установки

із

кристалізації

ПХА,

вилученого з полімерної матриці ТРП
Вилучений ПХА перекристалізували (рис. 2.2) з маткового розчину при
співвідношенні ПХА:вода – 1:3, розчинення ПХА виконували при температурі
70–90°С під час перемішування пропелерним змішувачем (n=400 об/хв),
фільтрували від механічних домішок і повільно охолоджували екстракт до
температури 8–10°С протягом 3–3,5 годин. Осад отриманого ПХА фільтрували,
сушили за кімнатної температури і зважували.
Спрямовану кристалізацію амонію перхлорату, вилученого з полімерної
матриці твердого ракетного палива для повторного використання, проводили за
методикою, в основу якої покладено метод 2-етапної спрямованої кристалізації.
На першому етапі з фракції 50–160 мкм отримували кристали 160–315 мкм і
315–500 мкм. На другому етапі з фракції 160–315 мкм та 315–500 мкм
отримували кристали 500–700 мкм. Згідно з методикою в насичений розчин
NH4ClO4 (С=180–200 г/л) при температурі 25°С вводили концентрований
(пересичений) підживлювальний розчин амонію перхлорату в присутності
затравкових кристалів амонію перхлорату. Зростання затравкових кристалів
відбувалося в процесі поступового охолодження розчину. У кожній серії
дослідів змінювали в заданих межах різні технологічні параметри (швидкість
перемішування і швидкість охолодження насиченого розчину, вихідної

73

концентрації підживлювального розчину, кількість затравки кристалів амонію
перхлорату) за результатами досліджень вихідних, проміжних і кінцевих
продуктів процесу оцінювали ступінь впливу конкретного параметра на якість
кристалів отриманого продукту і вихід цільової фракції (чистоту). На початковій
стадії досліджень і на фазі першого вирощування як затравкові кристали
використовували амоній перхлорат, отриманий ізогідричною кристалізацією
після вилучення з твердого ракетного палива.
На рис. 2.3 наведена схема лабораторної установки отримання амонію
перхлорату методом спрямованої кристалізації.
Кристалізатор є циліндричною посудиною діаметром 95 мм і висотою
180 мм. Кристалізатор не містить відбивних перетинок. Тип перемішувального
пристрою: турбінний змішувач відкритого типу діаметром 50 мм. Відстань від
дна кристалізатора до змішувача становить 10 мм.
1
1

2

3
4

23
4
5

5

6
6

1 – ЛАТР, 2 – двигун, 3 – змішувач, 4 – термометр, 5 – кристалізатор,

6–

термостат
Рисунок 2.3 – Схема лабораторної установки з отримання вторинного ПХА
методом спрямованої кристалізації
У кристалізатор (рис. 2.3) завантажували матковий розчин у кількості 150 мл
(С = 180 г/л), розігрівали його до 75°С після чого під час обертання змішувача
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(1100 об/хв) вводили 450 мл (С = 400 г/л) підживлювального розчину NH4ClO4
температурою 75°С та 50 г затравкових кристалів. При цьому фіксували
початкову

температуру

води

у

термостаті

й

температуру

середовища

в кристалізаторі. Після цього починали процес кристалізації шляхом охолодження.
Температуру розчину в кристалізаторі контролювали за допомогою термометра
ТПГ–160. Показання термометра фіксували кожні 10 хвилин протягом усього
процесу охолодження.

Для виготовлення модельних зразків композиційних складів ТРП готували
суміші зв’язуючого та затверджувача з домішками. Процес здійснювали вручну за
допомогою фторопластового шпателя в ємності із нержавної сталі, встановленої у
термостат.
До складу робочої суміші порошків входять «велика» (160–315 мкм) та
«дрібна» (0–50 мкм) фракції вторинного ПХА, вилученого з ТРП. Перед
приготуванням

робочої

суміші

порошків

«велику»

і

«дрібну»

фракції

висушували в електросушарній шафі СНОЛ–3,5: 60 хвилин за температури 40°С,
після чого піднімали температуру до 110°С і продовжували процес сушіння ще
60 хвилин. Приготування РСП було проведено у змішувачі гравітаційного типу
при масовому співвідношенні фракцій – «велика»:«дрібна» – 70%:30%.
Для виготовлення зразків діаметром 18 мм і довжиною 150 мм, діаметром
68/20 мм і довжиною 150 мм, діаметром 90 мм і довжиною 150 мм, неотверділим
складом модельних зразків було заповнено прес-форми і бронеформи.
Виготовлені зразки використовували для визначення швидкості горіння та
фізико-механічних характеристик. Заповнені прес-форми та бронеформи,
призначені

для

подальших

випробувань,

встановлювали

у

піч

електродинамічного підігріву ПАП–17 для отвердіння за температури 75±2°С
протягом 5, 7, 9, 12, 18 діб. З отверділих зразків виготовляли моделі-зразки для
визначення фізико-механічних характеристик.
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Схема лабораторної установки, в який було проведено експериментальні
роботи із конверсійної переробки водного розчину NH 4ClO4 у калій перхлорат
наведено на рис. 2.4.

1 – реактор, 2 – термостат, 3 – крапельна воронка для подачі водного 40%
розчину КОН, 4 – термометр, 5 – пропелерний змішувач, 6 – електромотор,
7 – автотрансформатор
Рисунок 2.4 – Схема експериментальної установки з отримання калію
перхлорату
У реактор (1), розміщений у термостаті (2) при температурі 20±2°С
завантажували

водний

26,7% (мас) розчин

NH4ClO4

При

постійному

перемішуванні змішувачем (4) при швидкості обертання змішувача 200 об/хв.
у реактор (1) додавали водний 40% (мас) розчину КОН температурою 20±2°С за
допомогою крапельної воронки (3). Отриманий розчин поступово охолоджували
за допомогою термостату до температури 0°С при постійному контролі
перемішування і температури. Після охолодження до 0°С отриманий розчин
перемішували ще протягом 30 хвилин. Кристали КClO4, які випадали з розчину,
відфільтровували через складчастий паперовий фільтр, промивали на фільтрі
водою, сушили при 25°С до постійної маси і зважували.
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Полімерну матрицю ТРП після вилучення амонію перхлорату сушили
в сушильній шафі Binder Fed 115 при температурах – 70, 90, 100°С до постійної
ваги, періодично зважуючи висушені зразки.
Експериментальні дослідження з вилучення октогену з полімерної матриці
з використанням HNO3 проводилися на лабораторній установці, схема якої
наведена на рис. 2.5.

До водоструйного насосу

1 – реакційна

колба,

2 – крапельна

воронка,

3 – запобіжна

колба,

4 – поглинальні колби.
Рисунок 2.5 – Схема лабораторної установки деструкції ПМ з використанням
азотної кислоти
У конічну реакційну колбу (1) поміщали зразок ПМ масою 20 г і додавали
250 г азотної кислоти з концентрацією 25, 56, 70% (мас). Оксиди нітрогену NOх,
утворені при цьому, відводили через запобіжну колбу (3) і спрямовували у
поглинальні колби (4), де відбувалась нейтралізація 40% (мас) водним розчином
NaOH.

Колбу (1)

з

реакційною

сумішшю

періодично

струшували

для

інтенсифікації процесу деструкції полімерного зв’язуючого й алюмінію.
Закінчення реакції визначали візуально за повнотою руйнування полімерного
зв’язуючого і зниженням температури реакційної маси до 20±3°С. Після
закінчення реакції октоген, утворений у колбі (1), фільтрували через складчастий
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паперовий фільтр, послідовно промивали водою і 100 г органічного розчинника –
етилацетату. Матковий розчин відпрацьованої азотної кислоти нейтралізували
10% (мас) водним розчином аміаку до рН–7. Експериментальні дослідження
проводили з азотною кислотою наступних масових концентрацій – 25, 56, 70%
(мас) в діапазоні температур 20, 70°С.
На рис. 2.6 наведена схема лабораторної установки вилучення октогену
органічними розчинниками із ПМ твердого ракетного палива.
2
3

1
4

1 – екстрактор, 2 – пропелерний змішувач, 3 – зворотний холодильник;
4 – термостат
Рисунок 2.6 – Схема

лабораторної

установки

вилучення

октогену

органічними розчинниками з ПМ твердого ракетного палива
В екстрактор (1) уміщували наважку полімерної матриці після вилучення
ПХА.

Туди

ж

додавали

органічний

екстрагент

(ацетон

або

ДМФА).

Співвідношення ПМ:екстрагент 1:10 та 1:2,5. Екстракцію проводили при
постійному перемішуванні пропелерним змішувачем (2) протягом 120 хвилин
(400 об/хв;

25±3 °С).

Після

закінчення

процесу

ПМ

фільтрували

через

складчастий паперовий фільтр, висушували і зважували. У екстракт, що містить
октоген, при постійному перемішуванні додавали воду при кімнатній температурі
25°С (масове співвідношення екстракт:вода – 1:1). Після випадіння осаду
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октогену його фільтрували через складчастий паперовий фільтр, висушували і
зважували.
На рис. 2.7 наведена схема лабораторної установки екстракції октогену з ПМ
твердого ракетного палива «великої» фракції із застосуванням ДМСО.

1 – реактор для промивання ПМ водою, 2 – екстрактор октогену ДМСО,
3 – ємність для кристалізації октогену
Рисунок 2.7 – Схема лабораторної установки екстракції октогену з ПМ
твердого ракетного палива «великої» фракції із застосуванням ДМСО
Процес екстракції октогену диметилсульфоксидом з полімерної матриці
проводили в екстракторі (2) після промивання водою в реакторі (1). Екстракцію
проводили

при

постійному

перемішуванні

при

наступних

параметрах:

температура (20, 40, 60, 80°С), швидкість обертання механічного змішувача (200,
400, 600, 800, 1000 об/хв), тривалість процесу (1, 2, 3, 4 години), масовий модуль
(співвідношення

ДМСО:ПМ – 1:1, 2:1, 3:1, 4:1).

Екстракцію

диметилсульфо-

ксидом проводили для ПМ з вологістю (3, 16,9, 23,5, 41,45%, мас). Під час зміни
одного з параметрів інші параметри залишалися незмінними. Потім отриманий
металополімерний залишок ТРП фільтрували, висушували і зважували, а
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матковий розчин надходив у реактор (3), де при перемішуванні в розчин ДМСО
додавали воду при масовому співвідношенні ДМСО:вода – 1:1. У реакторі (3)
випадає полідисперсний осад октогену, який фільтрували, висушували і
зважували.
Відпрацьований водний розчин диметилсульфоксиду регенерували методом
перегонки під вакуумом у ротаційному випарнику Laborota 4003 за наступних
режимів: швидкість обертання випарної колби 50–75 об/хв, залишковий тиск
11 мм рт. ст., максимальна температура 100°С.
Схема лабораторної установки з отримання вторинного октогену для
неелектричних систем ініціювання наведена на рис. 2.4. Тільки замість водного
40% розчину КОН крапельна воронка (3) містила воду.
У

термостатованому

реакторі

для

кристалізації

(1),

обладнаному

змішувачем (5), готували 20–40% (мас) розчин октогену у ДМСО. Для
експериментів використовували октоген, який було вилучено з полімерної матриці.
Після фільтрування від нерозчинених механічних домішок в отриманий
розчин ДМСО під час перемішування механічним змішувачем (5) різних
конструкцій (скляної лопатевої, мідної в формі спіралі, лопатевої з нержавної
сталі, пропелерної) додавали воду з крапельної воронки (3) з температурою 5°С.
Після перемішування протягом 10–30 хвилин випадав осад октогену, який
фільтрували, сушили і зважували.
Для приготування «активної речовини» для неелектричних систем ініціювання
у змішувач гравітаційного типу завантажували вторинний октоген і алюміній у
масовому співвідношенні 92:8. Приготування «активної речовини» здійснювали в
змішувачі з буковими кулями. Відбір проб отриманої «активної речовини»
здійснювали через 2, 4, 6, 8, 10 годин відповідно. Випробування відібраних проб
проводили за показниками:
– форма частинок (мікроскопом Leica DMILM);
– фракційний склад (установка SALD–301V).
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З відібраних проб «активної речовини» були виготовлені зразки хвилеводів
неелектричних

систем

ініціювання

з

визначенням

їх

фізико-механічних

характеристик [154].
Отримання вторинного октогену для використання в нових композиційних
складах ТРП здійснювали в установці, наведеній на рис. 2.4, де крапельна воронка
(3) містила воду.
До 60 г вихідного октогену, вилученого з ПМ ТРП екстракцією ДМСО
додавали ДМСО в масовому співвідношенні 1:3 і перемішували пропелерним
перемішувальним пристроєм до повного розчинення октогену. Для більш повного
розчинення октогену розчин підігрівали до температури 40–60°С. Потім його
фільтрували через складчастий паперовий фільтр і переносили в реактор (1) для
кристалізації (рис. 2.4). У нагрітий до температури 90°С розчин октогену в ДМСО
при постійному перемішуванні (швидкість обертання 200, 300, 400, 500 об/хв)
додавали дистильовану воду температурою 30±3°С із крапельної воронки (3)
зі швидкістю 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40 мл/хв.
Отриманий розчин поступово охолоджували до температури 25°С. Після
охолодження розчин перемішували ще протягом 30 хвилин за температури 25°С.
Кристали октогену, які випадали із розчину, фільтрували через складчастий
паперовий фільтр, промивали на фільтрі етиловим спиртом, сушили за
температури 25°С до постійної маси і зважували.
Сфероїдизування октогену виконували із застосуванням ультразвуку та
гідромеханічного обкачування.
Для сфероїдизації ультразвуком скляний стакан, оснащений механічним
змішувачем, розташували в ультразвуковій бані BANDELIN SONOREX, яка була
заповнена

дистильованою

водою.

У

стакан

додавали

октоген,

що

використовується при виготовленні ЕКС, і воду в масовому співвідношенні 1:4.
При постійному перемішуванні механічним змішувачем (300 об/хв) включали
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ультразвук (частота випромінювання 35 кГц). Суспензію перемішували при дії
ультразвукового випромінювання протягом 1 год. Після закінчення процесу
кристали октогену фільтрували, промивали на фільтрі етиловим спиртом, сушили,
зважували.
На рис. 2.8 зображено лабораторну установку з отримання сфероїдизованого
октогену методом гідромеханічного обкачування.

L

D d

Рисунок 2.8 – Лабораторна

установка

з

отримання

сфероїдизованого

октогену методом гідромеханічного обкачування
Де L – висота установки, D – зовнішній діаметр установки, d – внутрішній
діаметр установки, співвідношення геометричних параметрів установки, який
застосовувався в даних експериментах, складав – D/d – 1,4; L/D – 1,1. Діаметр
змішувача – 50 мм. У лабораторну установку (рис. 2.8), оснащену змішувачем з
пропелерним

пристроєм,

вносили

наважку

октогену

з

нормативними

характеристиками й води із масовим співвідношенням 1:5. Після чого
здійснювали перемішування механічним змішувачем (1200, 1500, 1700 об/хв)
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протягом 2 годин. Після закінчення процесу сфероїдизування кристали октогену
фільтрували, промивали на фільтрі етиловим спиртом, сушили, зважували.
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РОЗДІЛ 3
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ЧАСТИНА
3.1 Дослідження умов вилучення амонію перхлорату з твердого ракетного
палива
У лабораторних умовах проведено серію експериментів із визначення
режимів вилуговування водорозчинного компонента – амонію перхлорату з
полімерної матриці твердого ракетного палива.
На рис. 3.1 і 3.2 наведені залежності ступеня вилучення NH4ClO4 з ПМ від
температури і часу вилуговування відповідно. Згідно з отриманими даними
(рис. 3.1) найкращою температурою вилуговування є діапазон 80–100°С, у якому
ступінь вилучення NH4ClO4 сягає 61,5–76,3% відповідно (умови експериментів:
швидкість обертання механічного змішувача 400 об/хв, масове співвідношення
ПМ ТРП:вода – 1:2, час процесу екстракції 1 година).

Рисунок 3.1 – Залежність ступеня вилучення NH4ClO4 з ПМ ТРП від
температури вилуговування (швидкість обертання механічної змішувача 400 об/хв,
час процесу екстракції 1 година, масове співвідношення ПМ ТРП:вода – 1:2)
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Спостерігається підвищення ступеня вилучення NH4ClO4 з полімерної
матриці (рис. 3.2), коли час вилуговування збільшується до 2–4 годин, як під час
проведенні процесу за температури 20°С, так і за температур 60°С і 80°С
відповідно.
а
б)
в)вб
а)
)
б)

в)

Рисунок 3.2 – Залежність ступеня вилучення NH4ClO4 з ПМ ТРП від часу
вилуговування: а) 80°С, б) 60°С, в) 20°С (швидкість обертання механічного
змішувача 400 об/хв, масове співвідношення ПМ ТРП:вода – 1:2)
ваб
)
У проведених експериментах максимальний
ступінь вилучення NH4ClO4

з ПМ ТРП становив 82,3% (мас) у досліді з наступними режимами – температура
процесу 80°С, швидкість обертання механічного змішувача 400 об/хв, час процесу
вилуговування 4 години. При збільшенні часу вилуговування до 2 годин ступінь
вилучення підвищується на 11,7%, для досліду з температурою 80°С (рис. 3.2).
При подальшому збільшенні часу вилуговування до 4 годин ступінь вилучення
NH4ClO4

підвищується

на

19,8%.

Тобто,

згідно

з

отриманими

експериментальними даними, найбільш робочими режимами вилучення NH4ClO4
з полімерної матриці ТРП прийняті наступні: температура процесу 80°С,
швидкість

обертання

вилуговування 2–4 год.

механічного

змішувача

400 об/хв,

час

процесу
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З метою встановлення впливу часу на процес вилуговування амонію
перхлорату з полімерної матриці ТРП розглянуто динаміку зміни концентрації
NH4ClO4 у воді в часі за температур 20°С і 80°С при швидкості обертання
механічного змішувача 400 об/хв. У таблиці 3.1 наведені значення емпіричних
параметрів процесу вилуговування NH4ClO4 з полімерної матриці ТРП.
Таблиця 3.1 – Значення емпіричних параметрів процесу вилуговування
NH4ClO4 з полімерної матриці ТРП при температурах 20°С і 80°С
Час, c

Найменування
показника

1800

3600

5400

7200

9000

10800

12600

14400

20°С
Cексп, кг/м3

4,21

14,91

19,54

23,92

25,48

26,27

28,4

30,9

Cтеор, кг/м3

7,68

14,59

19,45

22,86

25,25

26,93

28,12

28,95

Ln(1-(C/Cp))

–0,14

–0,65

–0,98

–1,46

–1,70

–1,85

–2,41

–

80°С
Cексп, кг/м3

50,2

77,1

89,4

96,5

101,2

106,5

111,0

115,6

Cтеор, кг/м3

52,3

73,5

87,7

97,0

103,3

107,4

110,2

112,0

Ln(1-(C/Cp))

-0,57

–1,1

–1,48

–1,80

–2,08

–2,54

–3,22

–

Отримані значення, наведені в табл. 3.1, описуються рівнянням (3.1), яке має
вигляд [102–103, 110, 127, 155]:

C = C p ( 1  Ae  kt )

(3.1)

де, С – поточна концентрація NH4ClO4 в розчині за час t, кг/м3;
Ср – рівноважна концентрація ПХА в розчині. Визначається під час досить
тривалого процесу [102] і в конкретних випадків становить – 30,9 кг/м3 (20°С) і
115,6 кг/м3 (80°С);
А – передекспоненціальна константа,
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k – коефіцієнт масопереносу, м/с;
t – час, с.
Рівняння (3.1) в логарифмічних координатах набуває вигляду:

Ln( 1  C / C p ) = LnA  kt

(3.2)

і є прямою лінією, що дозволяє визначити передекспоненціальну константу – А й
коефіцієнт масопереносу – k.
На рис. 3.3 подано емпіричні залежності вилучення NH4ClO4 з полімерної
матриці ТРП при температурах 20°С і 80°С. Величина достовірності апроксимації
при цьому становить R2 = 0,98 для обох випадків.

ба
а

б

Рис. 3.3 – Емпіричні

залежності

вилучення

NH4ClO4

з ПМ ТРП

при

температурі 20°С (а) і 80°С (б)
Загальні

емпіричні

рівняння

і

константи

вилуговування

NH4ClO4

з полімерної матриці ТРП при температурах 20°С і 80°С наведено в таблиці 3.2.
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Таблиця 3.2 – Загальні емпіричні рівняння і константи вилуговування ПХА з
ПМ ТРП при температурах 20°С і 80°С
Температура, °С

k, м/c

LnA

A

Емпіричне рівняння

20

1,964·10–4

0,1019

1,10

С=30,9(1–1,10exp(–1,964·10-4t)

80

2,271·10–4

–0,1937

0,82

С=115,6(1–0,82exp(–2,271·10–4t)

Як можна побачити з отриманих результатів, зміна температури з 20°С до
80°С підвищує коефіцієнт масопереносу з 1,964·10–4 м/с до 2,271·10–4 м/с, що
сприяє вилуговуванню амонію перхлорату і підвищує ступінь вилучення в 4–6 раз
(залежно від часу вилуговування).
Для застосування в подальшому отриманих емпіричних рівнянь необхідно
провести перевірку їх адекватності. На підставі отриманих даних (табл. 3.1)
побудовані залежності зміни концентрації вилученого NH4ClO4 з ПМ ТРП у воді в
часі при температурах 20°С і 80°С (рис. 3.4 і 3.5 відповідно).

– експериментальні дані;

– теоретично розраховані дані

Рисунок 3.4 – Залежності концентрації вилученого
у розчині від часу процесу при температурі 20°С

NH4ClO4

з ПМ ТРП
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– експериментальні дані;

– теоретично розраховані дані

Рисунок 3.5 – Залежності концентрації вилученого

NH4ClO4

з ПМ ТРП

у розчині від часу процесу при температурі 80°С
Як видно з рис. 3.4 і 3.5, значення концентрацій NH4ClO4 у розчині в ході
вилучення з ПМ ТРП при температурах 20°С і 80°С, отримані з емпіричних
рівнянь (табл. 3.2), адекватно описують експериментальні дані й показують
наявність значного кореляційного зв’язку (R2=0,97 і R2=0,99 відповідно).
На наступному етапі були виконані роботи із кристалізації вилученого
з полімерної матриці ТРП амонію перхлорату. На рис. 3.6 зображено діаграму
стану водного розчину амонію перхлорату [133–134].

III
II
I

Рисунок 3.6 – Діаграма стану водного розчину амонію перхлорату
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За даними, наведеними на рис. 3.6, існують три стани рівноваги водного
розчину амонію перхлорату при різних концентраціях і температурі. I – область
стабільного стану, де є ненасичені розчини, II – область нестабільного
(метастабільного) стану, де є насичені розчини і проходить зародкоутворення і
зростання кристалів амонію перхлорату, III – область нестабільного (лабільного)
стану, де існують пересичені розчини й відбувається масова кристалізація амонію
перхлорату з водного розчину. Тобто [100], кордон метастабильного стану є
сукупність граничних концентрацій розчину, отриманих при різних температурах.
Прямих експериментальних доказів того, що пересичені розчини відрізняються
від насичених за характером взаємодії між частинками, немає. Відмінність
стабільної системи від нестабільної полягає в іншому. А саме в тому, що при
створенні пересичення різними методами (ізотермічною, ізогідричної або
кристалізацією із затравкою) в розчині найімовірніше відбувається процес
поступового утворення кластерів частинок розчиненої речовини. Що призводить
в подальшому до зародкоутворення і кристалізації на наступному етапі.
Експериментально досліджені умови отримання пересиченого розчину
амонію

перхлорату,

необхідного

для

визначення

режимів

кристалізації

розчиненого продукту. Була виконана кристалізація водних 17,4% (мас) розчинів
амонію перхлорату трьома методами [133, 134, 150, 156]:
1) ізотермічною кристалізацією, коли частина розчинника видаляється
шляхом випарювання;
2) кристалізацією введенням у розчин «речовини-затравки», яка знижує
розчинність ПХА;
3) ізогідричною

кристалізацією

за

рахунок

зниження

температури

насиченого розчину.
У таблиці 3.3 викладено умови кристалізації амонію перхлорату різними
методами (ізотермічною, ізогідричної і кристалізацією із затравкою) та
характеристики отриманого продукту.
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Таблиця 3.3 – Умови кристалізації ПХА різними методами і характеристики
отриманого продукту
Значення
Найменування

метод 1

метод 2

метод 3

показника

(ізотермічна

(кристалізація

(ізогідрична

кристалізація)

із затравкою)

кристалізація)

2

3

4

1
Умови

проведення Температура

кристалізації

Затравковими були

Температура

випаровування –

кристали ПХА, отримані

розчину 10–13ºС.

80ºС до отримання

випаровуванням

Фільтрування

насиченого розчину.

у кількості 1% від маси

отриманих

Охолодження до

кристалів у розчині.

кристалів ПХА

температури 25±3ºС,

Температура розчину від

фільтрування

13ºС до мінус 3,6ºС.

отриманих кристалів

Фільтрування отриманих

ПХА

кристалів ПХА

Результати аналізу ПХА
Вміст

основної

речовини,

87,3

97,9

98,3

0,37

0,5

0,8

78,4

75,6

76,8

%, мас
Вміст вологи,
%, мас
Вихід, %, мас

Параметри безпеки отриманого ПХА
Чутливість до удару,
Дж
Чутливість до тертя, Н

20

20

17

>360

>360

>360

8

7

7

398,9

375,2

327,8

Чутливість до
електростатичного
розряду, Дж
Температура початку
розкладання, ºС
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Найбільший вихід NH4ClO4 (78,4%, мас) спостерігається під час ізотермічної
кристалізації. Результати аналізу отриманого ПХА свідчать про те, що NH4ClO4,
отриманий ізогідричною кристалізацією, має найбільший вміст основної
речовини (98,3%, мас).
Отриманий шляхом ізотермічної кристалізації ПХА було ідентифіковано
шляхом

порівняння

спектрів

отриманого

і

ПХА

з

нормативними

характеристиками [161] методом енергодисперсійного рентгенофлуоресцентного
аналізу (рис. 3.7).

Набір (імпул.)

30000

20000

10000

0

100

200

300

№ каналу

– вилучений ПХА;

– ПХА з нормативними характеристиками

Рисунок 3.7 – Енергодисперсійні рентгенофлуоресцентні спектри вилученого
ПХА і ПХА з нормативними характеристиками
Згідно з одержаними даними (рис. 3.7) вилучений ПХА після порівняння
його спектру і спектру ПХА з нормативними характеристиками було
ідентифіковано як NH4ClO4.
Отримані параметри безпеки показують, що межа чутливості до удару і тертя
отриманого ПХА вище мінімальних значень ≥2 Дж і ≥80 Н, що висуваються для
ПХА з нормативними характеристиками [161] відповідно. Тобто, отриманий
продукт згідно з правилами безпеки ООН є безпечним при транспортуванні [146].
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Результати мікроскопії показали, що метод ізотермічної кристалізації
дозволяє отримати ПХА у вигляді крупних агломератів частинок неправильної
форми з розмірами від 500 до 1500 мкм. Під час отримання продукту за методом
висалювання отримано частинки голчастої форми з розмірами від 500 до
1500 мкм. Ізогідрична кристалізація дозволяє отримати частинки неправильної
форми з розмірами переважно від 100 до 600 мкм (рис. 3.8).

}

„

}

„

Рисунок 3.8 – Зображення кристалів амонію перхлорату, отриманих методом
ізогідричної кристалізації (ціна поділки 0,02 мм)
На основі виконаних дослідів було вирішено для подальшої роботи
використовувати комплексний підхід, оснований на застосуванні двох методів
ізогідричної та ізотермічної кристалізації. Тобто спочатку отримати насичений
розчин ПХА у воді за методом ізотермічної кристалізації, а потім провести
ізогідричну кристалізацію.
Для подальшого використання й утилізації ПМ ТРП необхідно оцінити
рівень вологості ПМ, який забезпечує безпеку подальшої роботи з ПМ. Для цього
полімерну матрицю, після вилучення з неї ПХА, сушили при температурах 70ºС,
90ºС, 100ºС до постійної маси. На рис. 3.9 і 3.10 наведені залежності сушіння ПМ
ТРП, а саме: залежність вологості W полімерної матриці від часу при зміні
температури сушіння і швидкості сушіння від вологості полімерної матриці
за різних температур відповідно.
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1
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Рисунок 3.9 – Залежності вологості W полімерної матриці ТРП від часу під
час зміни температури сушки ПМ ТРП: (1) 70ºС, (2) 90ºС, (3) 100ºС
Тобто, сушіння ПМ ТРП проходить у трьох фазах – нагріву, постійної і
спадної швидкостях сушіння, які на рис. 3.9 описуються прямими лініями
й експоненціальними функціями (I і II періоди сушки відповідно). Найбільш
швидка сушка полімерної матриці до постійної маси проходить при температурі
100°С за ~450 хв. При температурах вище 100ºС проводити сушку полімерної
матриці ТРП не доцільно, оскільки вище 115ºС октоген, що входить до складу
полімерної матриці, може утворювати чутливі до механічних впливів кристалічні
форми [97, 100].
Швидкість
сушіння, dW/dt*1000
Швідкість сушіння,dW/dt*1000

4,50

3 3

4,00
3,50
3,00

2 2
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5,00

10,00
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25,00

30,00

35,00

40,00

45,00

Вологість
полімерної матриці, %
Вологість ПМ , %

Рисунок 3.10 – Залежності швидкості сушіння від вологості полімерної
матриці ТРП за різних температур: (1) 70ºС, (2) 900ºС, (3) 100ºС
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Згідно з рис. 3.10 під час збільшення температури сушіння з 70ºС до 90ºС
швидкість сушіння підвищується в 1,75 разу. При підвищенні температури
сушіння з 90ºС до 100ºС швидкість сушіння збільшується ще в 1,6 разу. Отже,
найбільш прийнятним діапазоном температур для сушіння ПМ ТРП є 90–100°С.
Для оцінювання параметрів безпеки під час роботи з ПМ ТРП після
вилучення з неї ПХА було визначено чутливість до механічного впливу – удару,
тертя залежно від вологості, що наведено в таблиці 3.4.
Таблиця 3.4 – Параметри чутливості до механічних впливів ПМ ТРП залежно
від вологості
Вологість ПМ ТРП, %, мас

Найменування параметра
41,45

23,50

16,90

3,00

Чутливість до удару, Дж

>50

44,0

31,5

22,5

Чутливість до тертя, Н

>360

>360

>360

>360

Встановлено, що полімерна матриця ТРП після вилучення з неї ПХА
з вологістю 3,00–41,45%, нечутлива до механічних впливів (>360 Н), зниження
вологості з 41,45% до 3,00% значно підвищують чутливість до удару. Результати
свідчать про те, що межа чутливості до удару і тертя ПМ ТРП з вологістю до
3,00% (мас) вище за мінімально допустимі значення ≥2 Дж і ≥80 Н відповідно,
встановлені вимогами безпеки ООН при транспортуванні [146]. Отриману
полімерну матрицю ТРП після вилучення з неї амонію перхлорату можна
використовувати для подальшої переробки – екстрагування октогену [97, 100],
або для утилізації у складі емульсійних вибухових речовин як енергетичної
домішки [3, 101].
Висновки до підрозділу 3.1.
1. У результаті проведених досліджень встановлено, що максимальний
ступінь вилучення амонію перхлорату з твердого ракетного палива становить
82,3% (мас) при наступних режимах: температурі процесу 80°С, швидкості
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обертання механічного змішувача 400 об/хв, часу процесу екстракції 4 години.
Визначені константи й загальне емпіричне рівняння, що описує процес
вилуговування амонію перхлорату з полімерної матриці твердого ракетного
палива при температурах 20°С і 80°С. Показано, що оптимальним температурним
режимом сушіння полімерної матриці ТРП після вилучення з неї NH4ClO4 є 90–
100°С.
2. Результати оптичної мікроскопії свідчать про те, що отриманий із
полімерної матриці ТРП амоній перхлорат являє собою кристали неправильної
форми з розмірами частинок переважно 100–600 мкм. Ступінь вилучення
цільового продукту – 76,8% (мас) зі вмістом основної речовини 98,5 % (мас).
Матеріали досліджень, наведені в підрозділі 3.1, опубліковані в роботах [155,
157–159].
3.2 Дослідження процесу отримання, методом спрямованої кристалізації,
амонію перхлорату, придатного для цільового використання
У комплекс лабораторних досліджень з отримання кристалів NH4ClO4,
вилученого з ПМ ТРП, були включені експериментальні роботи з визначення
оптимальних технологічних режимів кристалізації, які дозволять отримати
високий вихід продукту з нормативними характеристиками, придатного для
подальшого цільового використання. Режим кристалізації повинен забезпечувати
отримання кристалів:
– вузьких фракцій;
– форми, близької до округлої;
– з низьким вмістом вологи.
Перед кристалізацією вихідний NH4ClO4, який було вилучено з ТРП,
досліджений за наступними показниками: вміст основної речовини, масова частка
загальної і внутрішньокристалічної вологи, гранулометричний склад, форма
кристалів. Результати випробувань продукту ПХА у порівнянні з продуктом, з
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нормативними характеристиками [161], що використовується при виготовленні
ЕКС, наведені в таблиці 3.5.
Таблиця 3.5 – Результати випробувань ПХА порівняно з продуктом з
нормативними характеристиками
Значення показника
ПХА, вилучений з ПХА марки –315+160

Найменування показника

ПМ ТРП

мкм

з

нормативними

характеристиками
1

2

3

Вміст основної речовини, %, мас

98,5

Не менше 99,6

Масова частка вологи загальної, %, мас

1,5

Не більше 2,0

0,2

Не більше 0,06

Масова частка вологи
внутрішньокристалічної, %
Гранулометричний склад, %

Форма кристалів

Масова частка основної

315 мкм

77,2

200 мкм

4,0

–

160 мкм

7,6

–

50 мкм

9,8

–

піддон

1,4

–

Неправильна

Близька до округлої

фракції, не менше 86

Як показали результати випробувань, ПХА, вилучений з ПМ ТРП, є
кристалічним продуктом з частинками неправильної форми. Даний продукт має
високий

вміст

внутрішньокристалічної

вологи,

це

передбачає

наявність

у кристалах значної кількості газорідинних включень, які, у свою чергу,
знижують міцність кристалів. З усього викладеного випливає, що вилучений
з ПМ ТРП амоній перхлорат за основними характеристиками не відповідає
вимогам до продукту, який використовується при виготовленні ЕКС, тому не
придатний для цільового використання і підлягає подальшій переробці.
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Переробка ПХА полягає в його кристалізації, а саме: в отриманні
кристалічного продукту з частинками певного розміру, форми, близької до
округлої, із низьким вмістом вологи й однорідною поверхнею. Технологічні
режими процесу вирощування кристалів ПХА наведені в таблиці 3.6.
Таблиця 3.6 – Технологічні режими процесу вирощування кристалів ПХА
у дослідах 1–3
Номер досліду

Технологічний режим
1
Початкова температура, ˚С
Кінцева температура, ˚С

2
75

3

10–15

Швидкість охолодження розчину, град/хв

0,5

0,4

0,3

Тривалість, годин

1,5

2,2

3,0

Швидкість обертання змішувача, об/хв

1100

Маса затравкових кристалів, г

У

досліді

(3а)

застосували

50

режим

охолодження

розчину,

який

кристалізується зі змінною швидкістю охолодження. У процесі попередніх
досліджень впливу швидкості охолодження розчину, який кристалізується, на
чистоту цільової фракції встановлено, що за швидкості охолодження 0,2–
0,3 град/хв у процесі вирощування затравкових кристалів фракції 315–500 мкм
відбувається самочинне утворення нових дрібних кристалів. Ці кристали
агрегують з великими початковими кристалами, перешкоджають їх подальшому
нормальному зростанню й формуванню заданої округлої форми.
З метою запобігання нового зародкоутворення була випробувана змінна
швидкості охолодження розчину від 0,1 до 0,3 град/хв. Ведення процесу
вирощування зі змінною швидкості охолодження дозволило забезпечити
зростання затравкових кристалів, тобто високий вихід великих кристалів під час
першого нарощування (із фракції затравкових кристалів 50–160 мкм до фракцій:
160–315 мкм, 315–500 мкм).
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У процесі експериментальних робіт було проведено досліди з вирощування
кристалів під час зміни швидкості охолодження від 0,2 до 0,5 град/хв, оскільки
забезпечити швидкість 0,1 град/хв технічно не виявилося можливим. При цьому
були використані затравкові кристали з розміром частинок 50–160 мкм, оберти
змішувача становили – 1100 об/хв. У таблиці 3.7 наведені результати дослідів із
вирощування вторинних кристалів ПХА.
Таблиця 3.7 – Результати дослідів з вирощування вторинних кристалів ПХА
Номер досліду

Найменування показника

1

3

2

3а

0,4

0,36

0,3

0,2-0,5

170,0

163,7

163,73

125

Вміст округлих частинок, % (візуально)

~10

~20

~70

~80

Вміст загальної вологи, %, мас

0,12

0,09

0,6

0,3

Масова частка вологи внутрішньокристалічної, %

0,18

0,25

0,24

0,27

Швидкість охолодження, град/хв
Маса отриманого продукту, г

Гранулометричний склад, %
630 мкм

1,5

8,4

2,2

1,8

500 мкм

1,5

16,6

2,7

10,0

400 мкм

3,5

3,9

1,4

3,4

315 мкм

67,6

49,1

38,9

64,4

200 мкм

17,3

7,1

32,3

6,3

160 мкм

6,3

8,2

21,4

6,5

50 мкм

1,7

5,6

0,6

6,3

піддон

0,3

0,9

–

0,9

Вміст округлих частинок у дослідах (2) та (3а) складає 70–80% відповідно,
а вміст загальної та внутрішньокристалічної вологи є доволі високим. На рис. 3.11
зображено кристали ПХА, отримані у дослідах (2) і (3а) (табл. 3.7).
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а) кристали ПХА, отримані з досліду (2).
Швидкість охолодження 0,3 град/хв
(збільшення х200).

б)
кристали
ПХА,
отримані
з досліду (3а). Швидкість охолодження
0,2–0,5 град/хв (збільшення х200).

Рисунок 3.11 – Зображення кристалів ПХА, отриманих у дослідах (2) і (3а)
У досліді (3а), коли швидкість охолодження складала 0,2–0,5 град/хв, були
отримані кристали ПХА більш крупних фракцій, ніж зі швидкістю охолодження
0,3 град/хв (дослід 2).
Ведення процесу першого вирощування кристалів зі швидкістю охолодження
0,3–0,4 град/хв

(досліди 1, 2)

дозволило

отримати

високий

вихід

фракції

160–315 мкм – (до 90 %, мас), вміст округлих частинок при цьому сягав 70%.
На наступному етапі було проведено дослідження впливу інтенсивності
перемішування розчину на чистоту цільових фракцій (315–500 мкм, 160–315 мкм)
і форму кристалів ПХА. Залежність чистоти цільових фракцій ПХА від
інтенсивності перемішування маткового розчину вивчали в процесі першого
вирощування кристалів. Досліди проводили при однакових технологічних
режимах, змінюючи швидкість обертання змішувача. Як затравкові кристали
використовували ПХА, отриманий вилученням з ПМ ТРП. Технологічні режими
процесу вирощування кристалів ПХА наведено в таблиці 3.8.
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Таблиця 3.8 – Технологічні режими процесу вирощування кристалів ПХА
Номер досліду

Технологічний режим
Швидкість обертання змішувача, об/хв

6

4

3

5

270

500

1100

1500

Об’єм кристалізатора, л

1

Об’єм маткового розчину ПХА, мл

150

Концентрація ПХА у матковому розчині, г/л

180

Об’єм підживлювального розчину, мл

450

Концентрація ПХА підживлювального розчину, г/л

400

Початкова температура, ˚С

80

Кінцева температура, ˚С

18–20

Швидкість охолодження розчину, град/хв

0,5

Тривалість, годин

1,5

Маса затравкових кристалів, г

50

У таблиці 3.9 подані характеристики отриманих вторинних кристалів ПХА.
Таблиця 3.9 – Характеристики отриманих вторинних кристалів ПХА
Номер досліду

Найменування показника
6

4

3

5

2

3

4

5

Швидкість обертання змішувача, об/хв

270

500

1000

1500

Вміст округлих частинок, % (візуально)

~5

~20

~70

~98

Вміст загальної вологи, %, мас

0,3

0,5

0,09

0,1

Масова частка вологи внутрішньокристалічної, %

0,11

0,14

0,18

0,27

21,6

1,5

2,2

1

Гранулометричний склад, %
630 мкм

35,8
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Продовження таблиці 3.9
1
500 мкм

2
36,7

3
44,8

4
1,5

5
0,3

400 мкм

5,9

2,1

3,5

3,2

315 мкм

19,3

27,6

67,6

47,2

200 мкм

1,0

2,0

17,3

33,3

160 мкм

0,6

0,8

6,3

8,5

50 мкм

0,5

0,4

1,7

4,4

піддон

0,1

0,1

0,3

0,5

Отримані результати свідчать, що при швидкості перемішування розчину,
який кристалізується, понад 500 об/хв забезпечується збільшення частки виходу
сферичних кристалів і збільшення вмісту цільової фракції (160 –315 мкм). Однак
при цьому, одночасно збільшується вміст внутрішньокристалічної вологи. При
менш інтенсивному перемішуванні (270–500 об/хв) відбувається утворення
кристалів із низьким вмістом вологи, але самі кристали мають неправильну
форму. На рис. 3.12 наведена залежність середнього розміру частинок амонію
перхлорату від швидкості перемішування при кристалізації.

Рисунок 3.12 – Залежність середнього розміру частинок амонію перхлорату
від швидкості перемішування розчину при кристалізації
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Згідно з отриманими даними, емпірична залежність dсер від ω може бути
описана наступним рівнянням (R2≥0,97):

d сер = 1,4  10 4  2  0,46 + 626,96

(3.3)

де dсер – середній розмір частинок, мкм;
ω – швидкості перемішування, об/хв.
Виявлено, що для отримання фракції ПХА з середнім розміром частинок
160–315 мкм швидкість перемішування необхідно підтримувати у межах від 1000
до 1500 об/хв.
Вміст округлих частинок, як показав мікроскопічний аналіз (рис. 3.13), також
перебуває у прямій залежності від ступеня інтенсивності перемішування розчину.
При швидкостях обертання змішувача від 1000 до 1500 об/хв вміст округлих
частинок ПХА сягає 70–98 % від загальної маси кристалів. При зниженні
швидкості обертання змішувача до 270–500 об/хв вміст округлих частинок
зменшується до 5–20%, а основна маса кристалів являє собою об’ємні або пласкі
паралелепіпеди.

а) кристали ПХА, отримані з досліду (3).
Швидкість обертання змішувача 1000
об/хв (збільшення х200)

б) кристали ПХА, отримані з досліду (5).
Швидкість
обертання
змішувача
1500 об/хв (збільшення х200)

Рисунок 3.13 – Зображення кристалів ПХА, отриманих у дослідах (3) і (5)
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Наявність

у

ПХА

як

компоненту

композиційних

складів

ТРП

внутрішньокристалічної вологи негативно впливає на фізико-хімічні властивості
майбутнього твердого палива і особливо на термін його зберігання. Тож під час
виготовлення перекристалізованого продукту намагались досягти максимального
зниження вмісту внутрішньокристалічної вологи в усіх фракціях ПХА й
підвищення таким чином міцності його кристалів. Вирішення цього завдання
вимагає вивчення залежності даного показника від технологічних параметрів
процесу. Тому на наступному етапі були реалізовані дослідження впливу
інтенсивності

перемішування

розчину

на

вміст

загальної

та

внутрішньокристалічної вологи кристалів ПХА.
У таблиці 3.10 наведені результати дослідів з вирощування кристалів ПХА,
впливу швидкості перемішування на вміст загальної та внутрішньокристалічної
вологи отриманого продукту.
Таблиця 3.10 – Результати дослідів із вирощування кристалів ПХА
Найменування показника
1
Об’єм кристалізатора, л

Номер досліду
6

19

4

20

3

9

5

21

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Об’єм маткового розчину

150

ПХА, мл
Концентрація ПХА у матковому

180

розчині, г/л
Об’єм підживлювального

450

розчину, мл
Концентрація ПХА підживлю-

400

вального розчину, г/л
Швидкість охолодження, град/хв

0,5

Кількість затравки, г

50

Швидкість перемішування, об/хв

270

500

1000

1500
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Продовження таблиці 3.10
1
Вміст загальної вологи, %, мас

2
0,3

3
1,1

4
0,5

5
1,2

6
0,09

7
0,4

8
0,1

9
0,6

Масова частка вологи внутрішньо-

0,12

0,10

0,13

0,14

0,16

0,18

0,21

0,25

кристалічної, %
Гранулометричний склад, %
630 мкм

35,8

47,4

21,6

2,6

8,4

5,2

2,2

3,6

500 мкм

36,7

36,1

44,8

24,5

16,6

13,6

0,3

6,8

400 мкм

5,9

4,4

2,1

14,2

3,9

3,8

3,2

2,4

315 мкм

19,3

8,9

27,6

47,3

49,1

52,0

47,2

39,6

200 мкм

1,0

0,9

2,0

5,4

7,1

9,8

33,3

10,0

160 мкм

0,6

1,4

0,8

3,4

8,2

7,2

8,5

18,2

50 мкм

0,5

0,5

0,4

2,0

5,6

6,8

4,4

17,8

піддон

0,1

0

0,1

0,1

0,9

1,0

0,5

1,2

Графічна залежність вмісту внутрішньокристалічної вологи в отриманих
кристалах ПХА від швидкості перемішування наведена на рис. 3.14.

Рисунок 3.14 – Залежність вмісту внутрішньокристалічної вологи в отриманих
кристалах ПХА від швидкості перемішування розчину

105

За всіх інших рівних умов процесу вирощування кристалів підвищення
швидкості обертання турбінного змішувача з 270 об/хв (досліди 6, 19) до
1500 об/хв (досліди 5, 21) сприяло збільшенню вмісту внутрішньокристалічної
вологи в кристалах ПХА приблизно у 2 рази (з 0,12 до 0,21%).
Дослідження впливу інтенсивності перемішування на форму кристалів
показали, що швидкість перемішування розчину, понад 500 об/хв забезпечує
підвищення виходу кристалів округлої форми і збільшення чистоти цільової
фракції з одночасним збільшенням внутрішньокристалічної вологи. За порівняно
«спокійних» режимів перемішування (270–500 об/хв) кристалізується ПХА
з низьким вмістом вологи, але з кристалами неправильної форми (досліди 4, 6, 19,
21). На рис. 3.15 продемонстровано зображення кристалів ПХА, отриманих
у досліді 19. Швидкість перемішування 270 об/хв.

Рисунок 3.15 – Зображення кристалів ПХА, отриманих у досліді (19).
Швидкість перемішування 270 об/хв (ціна поділки 0,04 мм)
Було вивчено вплив кількості затравкових кристалів на чистоту цільової
фракції (315–500 мкм). Під час отримання кристалів ПХА цільових фракцій
кількість затравкових кристалів варіювалася від 50 до 250 г/л підживлювального
розчину. Технологічні режими процесу вирощування кристалів ПХА (досліди 9–
16) наведені в таблиці 3.11. Кількість затравки за масою наведено в перерахунку
на 450 мл підживлювального розчину.
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Таблиця 3.11 – Технологічні режими процесу вирощування кристалів ПХА
(досліди 9–16)
Номер досліду

Технологічний режим
9

10

11

12

Об’єм кристалізатора, л

ПХА

15

16

150

275

330

1

Об’єм маткового розчину ПХА, мл
Концентрація

14

у

150

матковому
180

розчині, г/л
Об’єм підживлювального розчину, мл

450

Концентрація ПХА
400

підживлювального розчину, г/л
Кількість затравки,
50

г/л підживлювального розчину

75

110

125

Початкова температура, °С

80

Кінцева температура, °С

18–20

Швидкість охолодження розчину, град/хв

0,3

Тривалість, год.

2,20

Швидкість обертання змішувача, об/хв

1100

У таблиці 3.12 наведені результати дослідів із вирощування кристалів ПХА і
впливу швидкості перемішування на вміст загальної та внутрішньокристалічної
вологи отриманого продукту.
Таблиця 3.12 – Результати дослідів із вирощування кристалів ПХА і впливу
кількості затравкових кристалів на чистоту цільової фракції (315–500 мкм)
Найменування показника
1
Швидкість обертання
змішувача, об/хв

Номер досліду
9

10

11

12

14

15

16

2

3

4

5

6

7

8

1100
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Продовження таблиці 3.12
Кількість

1
затравки,

2

3

4

5

6

7

8

50

75

110

125

150

275

330

~60

~90

~85

~80

~80

~90

~90

0,4

1,3

1,1

0,5

0,4

0,5

0,3

0,35

0,09

0,14

0,35

0,22

0,3

0,26

г/л

підживлювального розчину
Вміст

округлих

частинок, % (візуально)
Вміст загальної вологи,
%, мас
Масова

частка

вологи

внутрішньокристалічної, %
, мас

Гранулометричний склад, %

Результати

630 мкм

5,2

0,7

0,7

3,9

0,9

3,2

1,3

500 мкм

13,6

0,8

0,6

19,5

5,0

7,0

10,1

400 мкм

3,8

0,8

0,2

4

3,2

3,8

2,5

315 мкм

52,0

37,2

30,4

51,7

60,0

59,0

58,1

200 мкм

9,8

33,2

36,8

7,2

11,5

9,3

11,0

160 мкм

7,2

24,3

28,7

5,2

11,4

9,0

8,6

50 мкм

6,8

2,7

2,3

6,9

7,0

7,5

7,1

піддон

1,0

0,1

0,2

1,2

0,8

0,9

1,0

що

для

досліджень

показали,

одержання

продукту

з гранулометричним складом 315–500 мкм використання від 125 до 150 г
затравкових кристалів на літр підживлювального розчину з концентрацією 400 г/л
(досліди 12, 14) підвищує вміст цільової фракції до 68,2–75,2%. При цьому
підвищується вміст округлих частинок до ~80%. Використання від 275 до 330 г
затравкових кристалів на літр підживлювального розчину (досліди 15, 16)
дозволяє отримати цільову фракцію 315–500 мкм у кількості 69,8–70,7%
зі вмістом округлих частинок до ~90%.
Були проведені дослідження залежності чистоти цільової фракції (160–
315 мкм) від вихідної концентрації підживлювального розчину. Для цього
використовували розчин ПХА з вихідною концентрацією 340 г/л (дослід 13).
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Як затравку використано кристалічний продукт, отриманий у результаті досліду 8.
Випробування проводили відповідно до технологічних режимів, наведених
у таблиці 3.13. Також у таблиці 3.13 наведено результати дослідів із вирощування
й отримання кристалів ПХА і впливу вихідної концентрації підживлювального
розчину на чистоту цільової фракції 160–315 мкм.
Таблиця 3.13 – Результати дослідів з вирощування й отримання кристалів
ПХА і впливу вихідної концентрації підживлювального розчину на чистоту
цільової фракції 160–315 мкм
Номер досліду

Найменування показника

13

Об’єм кристалізатора, л

18

17

1

Об’єм маткового розчину ПХА, мл

150

Концентрація ПХА у матковому розчині, г/л

180

Об’єм підживлювального розчину, мл

450

Швидкість охолодження розчину, град/хв

0,3

Швидкість обертання змішувача, об/хв

1100

Кількість затравки, г

23

Вихідна концентрація підживлювального розчину, г/л

340

400

480

Вміст округлих частинок, % (візуально)

~80

~96

~98

Вміст загальної вологи, %, мас

0,5

0,6

0,6

Масова частка вологи внутрішньокристалічної, %

0,2

0,25

0,3

630 мкм

2,0

1,3

4,2

500 мкм

3,5

2,2

6,0

400 мкм

4,0

6,4

5,6

315 мкм

76,8

72,5

73,2

200 мкм

6,5

9,9

4,0

160 мкм

3,8

5,2

3,4

50 мкм

1,9

2,1

3,0

піддон

1,5

0,4

0,6

Гранулометричний склад, %
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Дослідження впливу вихідної концентрації підживлювального розчину ПХА
на чистоту цільової фракції показало, що чистота фракції 160–315 мкм при
витраті затравкових кристалів 50 г і вихідної концентрації підживлювального
розчину

480 г/л

сягає

більше

90%.

Зниження

вихідної

концентрації

підживлювального розчину до 400 і 340 г/л зменшує вихід цільової фракції
відповідно до 77,7% і 64,1%.
Мікроскопічний аналіз кристалічних продуктів у дослідах 13, 17, 18 показав
високий вміст округлих частинок (рис. 3.16). Однак вміст внутрішньокристалічної
вологи отриманих кристалів ПХА залишається високим – 0,2–0,3%.

Фракционный состав, %

Влияние концетрации питающего раств ора на чистоту фракции 315+160 мкм

100
90

-315+160 мкм

80
70
60
50
40
30

-630+400 мкм

20

-50
мкм

10
0

340

480

400

концентрация питающего раств ора, г/л

Р
ис.

Рисунок 3.16 – Зображення кристалів7 ПХА, отриманих у досліді (13) (ціна
поділки 0,04 мм)
Висновки до підрозділу 3.2.
1. Виконано дослідження процесу отримання вторинного амонію перхлорату
з продукту, вилученого з полімерної матриці твердого ракетного палива методом
спрямованої кристалізації.
2. Ведення процесу першого вирощування кристалів амонію перхлорату зі
швидкістю охолодження 0,3–0,4 град/хв і використанням як затравкових
кристалів амонію перхлорату-сирцю дозволило отримати високий вихід фракції
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160–315 мкм – до 90%; такий режим вирощування на даному етапі дозволив
отримати округлі кристали в кількості до 70% (візуально).
3. Дослідження впливу інтенсивності перемішування розчину на хід процесу
кристалізації амонію перхлорату показали, що чистота цільової фракції і вміст
округлих частинок істотно залежать від інтенсивності перемішування розчину:
вміст цільової фракції 160–315 мкм досягає максимуму в 89% при швидкості
обертання змішувача 1500 об/хв.
4. Досліджено вплив інтенсивності перемішування розчину на утримання
внутрішньокристалічної вологи в кристалах вторинного амонію перхлорату.
Показано, що перемішування маткового розчину зі швидкістю понад 500 об/хв
забезпечує підвищення виходу округлих кристалів і чистоти цільової фракції, але
сприяє збільшенню внутрішньокристалічної вологи. Перемішування розчину зі
швидкістю менше 500 об/хв забезпечує отримання кристалів із низьким вмістом
вологи, але з кристалами неправильної форми.
5. Встановлено, що використання затравкових кристалів у кількості від 50 до
110 г/л підживлювального розчину з концентрацією 330 г/л дозволяє отримати
вторинний амоній перхлорат крупної фракції (315–500 мкм), високий вихід
(до 90%) кристалів округлої форми і гладкою однорідною поверхнею.
6. Показано, що чистота фракції 160–315 мкм амонію перхлорату при
вихідній концентрації підживлювального розчину 480 г/л сягає понад 90%.
Зниження вихідної концентрації підживлювального розчину до 400 і 340 г/л
зменшує вихід цільової фракції (160–315 мкм) відповідно до 77,7% і 64,1%.
7. У процесі досліджень не встановлено оптимальні технологічні режими, за
яких можливе зниження внутрішньокристалічної вологи амонію перхлорату до
рівня 0,06 %.
Матеріали досліджень, наведені в підрозділі 3.2, опубліковані в роботі [160].
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3.3 Виготовлення зразків композиційних складів твердого ракетного палива
на основі вторинного амонію перхлорату
Для подальшої апробації необхідно виготовити дослідні зразки нових
композиційних складів твердого ракетного палива на основі вторинного NH4ClO4,
вилученого з ПМ ТРП. Виготовлення модельних зразків ТРП складається
з наступних операцій:
– приготування робочої суміші порошків;
– приготування суміші зв’язуючого з домішками;
– приготування отверджувача з домішками;
– приготування модельних зразків ТРП.
Під час приготування модельних зразків композиційних складів ТРП на
основі перекристалізованого вторинного NH4ClO4, вилученого з ПМ ТРП,
за вихідну була взята рецептура, наведена в таблиці 3.14.
Таблиця 3.14 – Вихідна рецептура для виготовлення модельних зразків
композиційних складів ТРП
Найменування компонента
Робоча суміш порошків вторинного ПХА, %, мас
(фракція 160–315 мкм) : (фракція 0–50 мкм) – 70:30
Алюміній, порошок, %, мас (0,1–30,0 мкм)
Зв’язуюче на основі блок-сополімеру бутадієну й ізопрену
з уретановими та епоксидними групами, %, мас

Вміст, %

63
18
19

У таблиці 3.15 наведено характеристики виготовленого робочої суміші
порошків з ПХА, вилученого з ПМ ТРП.
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Таблиця 3.15 – Характеристики виготовленого робочої суміші порошків
з ПХА, вилученого з ПМ ТРП
Найменування показника

Значення

Питома поверхня, см2/г

737,5

Вміст масової частки вологи, %, мас

0,03

Гранулометричний склад, %
більше 315 мкм

0

більше 160 мкм

66,8

більше 50 мкм

23,6

Піддон

9,6

Результат випробування виготовленої суміші зв’язуючого з домішками наведено в
таблиці 3.16.
Таблиця 3.16 – Результат випробування суміші зв’язуючого з домішками
Найменування показника

Значення

Динамічна в’язкість при 65°С, Пз

325,8

Вміст масової частки вологи, %, мас

0,20

Вміст алюмінію, %, мас

49,3

Результати випробувань модельних зразків із неотверджених складів
наведено у таблиці 3.17.
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Таблиця 3.17 – Результати випробувань модельних зразків із неотверджених
складів (заміс 1 – на основі вторинного ПХА, заміси 2, 3 – на основі ПХА з
нормативними характеристиками)
№
з/п
1

2

Значення показника для замісу
Найменування показника
заміс 1

заміс 2

заміс 3

– робочої суміші порошків

737,5

665,5

542,2

– «дрібної» фракції

2400,0

1974,0

1974,0

– початку розкладання

300,0

242,97

254,32

– розкладання

374,5

248,23

262,84

– ПХА

62,2

62,8

63,9

– алюміній

17,6

17,1

16,3

– волога

0,11

0,20

0,50

1,7112

1,7149

1,7242

0,36

1,00

1,02

12448,8

14136,0

11901,6

2 години

15321,6

23560,0

23803,2

4 години

30643,2

60313,6

59508,0

6 годин

45326,4

254448,0

173234,4

8 годин

81076,8

683240,0

–

10 годин

128318,4

–

–

Питома поверхня, см2/г:

Характеристична

температура

розкладання, °С:

3

Хімічний склад, %, мас:

4

Густина, г/см3

5

Реологічні

характеристики

за

температури 65°С:
– розтікання, у.о.
– в’язкість, Пз
– змінення в’язкості, Пз, через:

Як видно з табл. 3.17, питома поверхня робочої суміші порошків і «дрібної»
фракції замісу (1) на основі вторинного ПХА перевищує аналогічні показники
замісів (2, 3) на основі ПХА з нормативними характеристиками [161], що за інших
рівних умов може вплинути на швидкість горіння у затверділих складах.
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Незважаючи на те, що «велика» фракція ПХА (160–315 мкм) мала підвищений
рівень вологи (0,2% проти необхідного рівня 0,06% для ПХА з нормативними
характеристиками, табл. 3.5), після висушування і приготування з ній замісу (1) це
не вплинуло на загальний вміст вологи в модельному зразку. Отримані результати
«живучості» – зміни в’язкості за часом свідчать про те, що спосіб отримання
амонію перхлорату не впливає на зміну реологічних (литтєвих) характеристик.
Склади на основі ПХА, вилученого з ПМ ТРП мають меншу в’язкість протягом 2–
10 годин, ніж аналогічні склади на ПХА з нормативними характеристиками.
Результати випробування зразків при 20°С із визначенням фізико-механічних
характеристик у порівнянні з показниками стандартного композиційного складу
ТРП на основі блок-сополімеру бутадієну й ізопрену з уретановими та
епоксидними групами наведено у таблиці 3.18.
Таблиця 3.18 – Результати випробувань зразків при 20°С у порівнянні
з нормативними показниками стандартного композиційного складу ТРП на основі
блок-сополімеру бутадієну й ізопрену з уретановими та епоксидними групами
Значення
Найменування показника
заміс 1

заміс 2

заміс 3

норматив

2

3

4

5

– 5 діб

7,58

3,23

–

–

– 7 діб

8,65

4,59

–

–

– 9 діб

8,20

4,45

–

–

– 12 діб

9,55

4,35

–

–

– 18 діб

9,96

4,46

8,55

10,1

1
Міцність під час розриву, кг/см2, при
затвердінні протягом:
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Продовження таблиці 3.18
Відносне

1
подовження,

2

3

4

5

– 5 діб

48,1

41,7

–

–

– 7 діб

48,1

56,4

–

–

– 9 діб

57,5

58,4

–

–

–12 діб

59,8

58,4

–

–

– 18 діб

59,8

65,5

52,4

72,7

– 5 діб

27,4

17,0

–

–

– 7 діб

28,4

21,0

–

–

– 9 діб

48,5

22,5

–

–

– 12 діб

54,9

24,0

–

–

– 18 діб

63,5

25,9

41,5

71,0

%,

при

затвердінні протягом:

Модуль пружності за 2% деформації,
кг/см2, при затвердінні протягом:

Як видно з табл. 3.18, фізико-механічні характеристики зразків замісу (1)
з ПХА, вилученого з ПМ ТРП, більше наближені до нормативних, ніж
характеристики зразків замісів (2, 3), які було виготовлено на ПХА з
нормативними характеристиками. Тобто, міцність під час розриву зразків замісу
(1) нижче за нормативний показник стандартного композиційного складу ТРП на
1,4%, а відносне подовження і модуль пружності при 2% деформації на 17,7% і
10,6%, відповідно.
Результати випробувань затверділих і незатверділих зразків із визначенням
швидкості горіння при початкових параметрах: тиску 40 кгс/см2 і температури
20°С у порівнянні з нормативними показниками стандартного композиційного
складу ТРП наведено в таблиці 3.19.
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Таблиця 3.19 – Результати випробувань затверділих і незатверділих зразків
з визначенням швидкості горіння при початкових параметрах: тиску 40 кгс/см2 і
температури 20°С у порівнянні з нормативними показниками стандартного
композиційного складу ТРП
Найменування показника

Значення показника
заміс 1

заміс 2

заміс 3

норматив

– незатверділий зразок

6,93

5,72

5,85

–

– затверділий зразок

6,95

5,42

5,70

8–12

Швидкість горіння, мм/с

За результатами випробувань затверділі зразки замісу (1) більш наближені до
нормативних показників швидкості горіння, ніж зразки замісів (2, 3), хоча менше,
ніж нормативний показник швидкості горіння стандартного композиційного
складу ТРП на 13,125%.
Висновки до підрозділу 3.3.
1. Вторинний амоній перхлорат, вилучений з полімерної матриці ТРП, після
перекристалізації та підготовки (висушування, розсіву) може бути використаний
у композиційних складах на основі блок-сополімеру бутадієну й ізопрену
з уретановими та епоксидними групами.
2. Отримані зразки на основі вторинного продукту за своїми реологічними,
фізико-механічними,

балістичними

характеристикам

не

поступаються

аналогічним показникам композиційних складів ТРП на ПХА з нормативними
характеристиками.
3.4 Вилучення амонію перхлорату з робочої рідини гідромеханічного
розмиву ТРП у дослідно-промислових умовах
Під час гідромеханічного вимивання твердого ракетного палива зі
споряджених корпусів двигунів на поверхню ТРП діють струменями водних
стабілізованих розчинів. Як правило, водні стабілізовані розчини в даній
технології використовуються у замкненому циклі з фільтруванням і відділенням
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(висадженням) твердої фази. Однак під час проведення технологічних процесів із
гідромеханічного вимивання ТРП, яке містить водорозчинний компонент –
амоній перхлорат – виникає проблема насичення робочої рідини NH4ClO4, що
ускладнює роботу обладнання і створює небезпеку кристалізації амонію
перхлорату в застійних зонах технологічної лінії та насосному обладнанні.
З метою відпрацювання технології зниження концентрації ПХА (яка
складала 15,9%, мас) у робочій рідині в дослідно-промислових умовах було
проведено роботу з ізогідричної кристалізації амонію перхлорату за рахунок
зниження температури розчину робочої рідини.
Згідно з діаграмою стану водного розчину амонію перхлорату (рис. 3.6) і
результатами

попередніх

практичних

випробувань

очікувана

залишкова

концентрація ПХА під час вилучення цільового продукту з робочої рідини
(концентрація ПХА 15,9% мас) під час її охолодження до температури 7–8°С
повинна становити приблизно 8,0–8,5% (мас). На рис. 3.17 подано схему
зниження концентрації ПХА в робочій рідині в дослідно-промислових умовах.
1

Е-3

2

Е-2
3

Вилучений
ПХА

4

Повернення
робочої
рідини
в
цикл
гідровимиванія ТРП

1 – накопичувальна ємність робочої рідини Е-3, 2 – кристалізатор Е-2,
3 – теплообмінник пластинчастого типу М15-MFD, 4 – фільтр-прес камерний
Рисунок 3.17 – Схема установки зниження концентрації ПХА в робочій
рідині в дослідно-промислових умовах
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Робоча рідина з концентрацією ПХА 15,9%, мас (рН=4,7) і температурою
29,9°С з ємності (Е-3) надходить у кристалізатор (Е-2). Кристалізація робочої
рідини

у

кількості

5100 кг

виконувалась

при

постійній

швидкості

перемішувального пристрою – 50 об/хв. Температура холодоагенту в сорочці
кристалізатора (Е-2) складає 8–9°С, температура холодоагенту в теплообміннику
пластинчастого типу М15-MFD складає 8–9°С. Для збільшення поверхні
охолодження процес кристалізації ПХА виконували перекачуванням робочої
рідини по контуру охолодження кристалізатора (Е-2) і теплообмінника
пластинчастого за допомогою діафрагмового насосу.
Під час реалізації описаного процесу рециркуляції робочої рідини з
температурою

12°С

відбулося

засмічення

комірок

пластинчастого

теплообмінника кристалами ПХА. Це пояснюється тим, що зі зниженням
температури робочої рідини в її об’ємі збільшується кількість кристалів ПХА, які
ускладнюють

нормальну

циркуляцію

такої

суспензії

через

комірки

теплообмінника обмеженого перерізом ~5 мм2. Тому для виключення виявленого
ускладнення подальший процес кристалізації продовжували шляхом охолодження
робочої рідини в апараті (Е-2) без її рециркуляції через пластинчастий
теплообмінник. Після охолодження робочої рідини до температури 8,4°С
отриману суспензію кристалів за допомогою установки транспортування
з апарата (Е-2) перекачували через фільтр-прес камерний для відділення кристалів
від рідкого розчину. Частота роботи установки транспортування під час
перекачування суспензії кристалів становила 59,5 Гц. Для перекачування 5100 кг
суспензії кристалів було витрачено 37 хв.
Таким чином, продуктивність фільтр-пресу за даної частоти роботи
установки транспортування, після охолодження робочої рідини до температури
8,4°С, склала:
G=М/τ=5100/37=137,8[кг/хв]

(3.4)

де, М – маса суспензії, що пройшла через фільтр-прес за один цикл
фільтрування, кг;
τ – тривалість одного циклу фільтрування, хв.
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Після зважування продуктів фільтрації встановлено: маса ПХА (сирцю)
склала 99,5 кг; маса маткового розчину склала 5000,5 кг. Тож, ступінь вилучення
ПХА з робочої рідини 12,3%. Результати випробувань вилученого ПХА (після
кристалізації) порівняно з параметрами стандартного ПХА (сирцю) [161] наведені
в таблиці 3.20.
Таблиця 3.20 – Результати випробувань вилученого ПХА (після кристалізації)
порівняно з параметрами стандартного ПХА (сирцю)

Вимоги до ПХА
(сирцю)

Результати випробувань
ПХА, отриманого
методом ізогідричної
кристалізації з робочої
рідини

Кристалічний

Кристалічний порошок

порошок білого

білого кольору

кольору, розмір

зі включенням частинок

частинок 200–

сірого кольору, розмір

1000 мкм

частинок 200–1000 мкм

≥80,000

99,400

≤0,005

0,170

Вміст заліза, загальна, %, мас

≤0,006

0,003

Вміст хлоратів, %, мас

≤0,001

відсутність

рН водного розчину

4,800–5,200

4,800

Вміст загальної вологи, %, мас

6,000–10,000

8,600

≤0,100

0,500

Найменування показника

Зовнішній вигляд

Вміст основної речовини, %, мас
Вміст нерозчинних у воді речовин,
%, мас

Вміст
вологи, %, мас

внутрішньокристалічної

Результати, наведені в таблиці 3.20, свідчать про те, що вилучений методом
ізогідричної кристалізації з робочої рідини ПХА не відповідає вимогам на амоній
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перхлорат [161]

за

показниками

вмісту

внутрішньокристалічної

вологи,

нерозчинних у воді речовин і зовнішнього вигляду. Включення сірого кольору на
кристалах вилученого ПХА візуально являють собою частинки алюмінію та
полімерної матриці ТРП. Тому в подальшому було передбачене проміжне
фільтрування робочої рідини перед кристалізацією з неї ПХА. У таблиці 3.21
наведено показники робочої рідини після вилучення з неї ПХА методом
ізогідричної кристалізації.
Таблиця 3.21 – Показники робочої рідини після вилучення з неї ПХА
методом ізогідричної кристалізації
Найменування показника

Вимоги ТД

Вміст ПХА в робочій рідині, не більше, %, мас
Густина робочої рідини, г/см3
рН за температури 20 °С

Фактичний

результат

аналізів робочої рідини

20,0

12,2

1,000–1,100

1,059

4,5–5,5

5,1

Як видно з таблиці 3.21, робоча рідина після вилучення з неї ПХА методом
ізогідричної кристалізації задовольняє вимогам технічної документації. Ступінь
вилучення ПХА з робочої рідини склала ~12,3% (мас). Ймовірно, відносно
низький

ступінь вилучення

цільового

компоненту зумовлений

втратами

температури охолодження робочої рідини в апараті (Е-2) та втратами під час
відпрацювання технології вилучення ПХА.
За результатами випробувань було вирішено продовжити відпрацювання
технології вилучення ПХА з робочої рідини методом ізогідричної кристалізації
при наступних технологічних параметрах: робочу рідину з концентрацією ПХА
17–20% (мас) попередньо розігрівали до температури 30°С, пропускали через
фільтр-прес для відділення сухого нерозчинного залишку, після чого повертали
в апарат (Е-2) для кристалізації. Кристалізацію ПХА з робочої рідини після
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фільтрування

виконували

за

технологічними

режимами,

наведеними

в таблиці 3.22.
Таблиця 3.22 – Рекомендовані параметри кристалізації ПХА з робочої рідини
Найменування показника

Значення

Швидкість обертання змішувача у кристалізаторі Е-2, об/хв

50

Температура холодоагенту, °С

5–6

Концентрація ПХА в робочій рідині, %, мас

17–20

рН за температури 20°С

4,5–5,5

Температура робочої рідини під час кристалізації, °С, не більше

8,0

На рис. 3.18 продемонстровано схему вдосконаленої установки зниження
концентрації ПХА в робочій рідині в дослідно-промислових умовах.
Для

відпрацювання

процесу

кристалізації

ПХА

з

відстійника

в накопичувальну ємність Е-3 (поз. 1) завантажували робочу рідину з початковою
температурою 25,0ºС. Потім через фільтр-прес камерний (поз. 2), у якому
проходила фільтрація нерозчинних у воді домішок, робоча рідина надходила
у кристалізатор (Е-2, поз. 3). Початкова температура холодоагенту, що подається
в кожух апарата (Е-2), складала 21,0ºС. Кристалізацію ПХА виконували в апараті
(Е-2) шляхом охолодження робочої рідини під час постійного обертання
змішувача з частотою 50 об/хв у чотирьох режимах охолодження: 1) з 25ºС до
17±1ºС; 2) з 17±1ºС до 14±1ºС; 3) з 14±1ºС до 11±1ºС; 4) з 11±1ºС до 8±1ºС. Після
кожного циклу охолодження і кристалізації робоча рідина з апарата (Е-2)
надходила на нутч-фільтр (поз. 4), де тверда фаза ПХА фільтрувалась, а матковий
розчин діафрагмовим насосом перекачувався знову в апарат (Е-2) для
кристалізації в наступному циклі.
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1

1

Е-3

2

Тверді
відходи
Е-2

3

Вилучений
ПХА

4

Повернення робочої
рідини в цикл
гідровимиванія ТРП

1 – накопичувальна ємність робочої рідини Е-3, 2 – фільтр-прес камерний,
3 – кристалізатор Е-2, 4 – нутч-фільтр
Рисунок 3.18 – Схема вдосконаленої установки зниження концентрації ПХА
в робочій рідині в дослідно-промислових умовах
У таблиці 3.23 наведені основні фізико-хімічні характеристики робочої
рідини, спрямованої на кристалізацію ПХА.
Таблиця 3.23 – Основні фізико-хімічні характеристики робочої рідини,
спрямованої на кристалізацію ПХА
Вимоги
Найменування показника

Маса робочої рідини, кг
Вміст ПХА в робочій рідині не
більше, %, мас
рН за температури 20°С

Результати випробувань

технічної
документації

Злив 1

Злив 2

Злив 3

–

5140,00

5100,00

5250,00

20,00

17,90

16,00

18,50

4,5–5,5

6,02

4,84

5,60
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Дані таблиці 3.23 свідчать, що показники робочої рідини відповідають
вимогам технічної документації, крім водневого показника зливу 1 (рН=6,02).
Очікуване зменшення концентрації ПХА робочої рідини залежно від її насичення
ПХА у даних температурних умовах має становити приблизно половину від
початкової концентрації ПХА в робочій рідині (~8–10%): для зливу 1 (початкова
концентрація робочої рідини 17,90%) ~8,95% (~460,00 кг); для зливу 2 (початкова
концентрація робочої рідини 16,00%) ~8,00% (~408,00 кг); для зливу 3 (початкова
концентрація робочої рідини 18,50%) ~9,25% (~485,00 кг). Разом у процесі
охолодження робочої рідини (злив 1), кристалізації та фільтрації на нутч-фільтрі
було вилучено 500,5 кг зволоженого ПХА, що склало ступінь вилучення амонію
перхлорату – 54,4%.
За результатами візуального огляду було встановлено, що ПХА був
забруднений

нерозчинними

у

воді

твердими

включеннями

(наявність

дрібнодисперсних частинок темно-сірого кольору). Час охолодження робочої
рідини з початкової температури 25,0°С до кінцевої температури 7,4°С склав
15 годин 20 хвилин. Загальний час, витрачений на порційну фільтрацію
зволоженого ПХА через нутч-фільтр, склав 64 хвилини.
Разом у процесі охолодження робочої рідини (злив 2), кристалізації і
фільтрації на нутч-фільтрі було вилучено 354,5 кг зволоженого ПХА, що
відповідає ступеню вилучення амонію перхлорату – 43,4%. За результатами
візуального огляду було встановлено, що отриманий ПХА сирець має білий колір.
Час охолодження робочої рідини (зливу 2) з початкової температури 30,9°С до
кінцевої температури 11,6°С склав 8 годин 40 хвилин. Загальний час, витрачений
на порційну фільтрацію зволоженого ПХА через нутч-фільтр, склав 60 хвилин.
Разом у процесі охолодження робочої рідини (злив 3), кристалізації та
фільтрації на нутч-фільтрі було вилучено 471,8 кг зволоженого ПХА. Що
відповідає ступеню вилучення амонію перхлорату – 48,6%. За результатами
візуального огляду було встановлено, що отриманий ПХА має білий колір. Час
охолодження робочої рідини з початкової температури 30,0°С до кінцевої
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температури 8,3°С склав 18 годин 35 хвилин. Загальний час, витрачений на
порційну фільтрацію зволоженого ПХА через нутч-фільтр, склав 70 хвилин.
Загальна кількість вихідної робочої рідини трьох циклів склала 15 490 кг.
Середня концентрація ПХА в робочій рідини становила – 17,5% (мас). Загальна
кількість вилученого з робочої рідини ПХА – 1326,8 кг, тобто загальний ступінь
вилучення ПХА за вдосконаленою схемою становив – 49%, що на 36,7% вище,
ніж за попередньою схемою (рис. 3.19). Результати випробувань ПХА-сирцю,
вилученого в дослідно-промислових умовах за вдосконаленою схемою, порівняно
з параметрами стандартного ПХА (сирцю) [161] наведені в таблиці 3.24.
Таблиця 3.24 – Результати випробувань вилученого ПХА (після кристалізації)
порівняно з параметрами стандартного ПХА (сирцю)
Найменування показника
Зовнішній вигляд

Вміст основної речовини, %, мас

Вимоги до
ПХА (сирцю)

Результати випробувань ПХА
Злив 1

Злив 2

Злив 3

Кристалічний

Вологий кристалічний продукт

порошок білого

білого кольору з наявністю

кольору

сторонніх включень

≥80,000

99,000

99,300

96,200

≤0,005

0,700

0,400

3,300

Вміст заліза, загальна, %, мас

≤0,006

0,001

0,001

0,002

Вміст хлоратів, %, мас

≤0,001

0,001

Відсутні

0,001

рН водного розчину

4,8–5,2

3,900

3,700

5,000

Вміст загальної вологи, %, мас

6,0–10,0

9,700

8,200

8,100

≤0,100

0,200

0,200

0,400

–

510–620-

210–450-

300–540-

Вміст нерозчинних у воді речовин,
%, мас

Вміст

внутрішньокристалічної

вологи, %, мас
Розмір кристалів (фактичний), мкм

З даних таблиці 3.24 видно, що ПХА, вилучений з робочої рідини,
задовольняє вимогам нормативної документації на ПХА-сирець, за винятком
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показників: вмісту нерозчинних у воді речовин, рН водного розчину і вмісту
внутрішньокристалічної вологи. Для зниження частки нерозчинних у воді
речовин було передбачене більш ефективне фільтрування перед стадією
кристалізації. Вміст внутрішньокристалічної вологи отриманого ПХА можна
змінити на стадії наступної кристалізації і сушки.
Отриманий ПХА після кристалізації можна використовувати як окиснювач
у композиційних складах ТРП або як сировину для отримання калію перхлорату –
компонента неелектричних систем ініціювання, піротехнічних складів тощо.
Робоча рідина після фільтрування від водонерозчинних компонентів і вилучення
з неї амонію перхлорату може знову застосовуватися у процесі гідромеханічного
вимивання ТРП із СКД. Тверді відходи, що переважно являють фрагменти ТРП і
алюмінієвого порошку, можна утилізувати в емульсійних промислових ВВ
як енергетичні домішки.
Висновки до підрозділу 3.4.
1. У дослідно-промислових умовах було відпрацьовано вилучення амонію
перхлорату методом ізогідричної кристалізації з робочої рідини гідромеханічного
вимивання твердого ракетного палива зі споряджених корпусів двигунів.
2. Удосконалений спосіб кристалізації ПХА із застосуванням ступеневого
охолодження в діапазоні температур від 25ºС до 7ºС і періодичним фільтруванням
твердої фази на нутч-фільтрі дозволяє отримати амоній перхлорат із загальним
ступенем вилучення – 49%, що склало 1326,8 кг.
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3.5 Одержання калію перхлорату конверсією водних розчинів амонію
перхлорату
Отриманий

вторинний

ПХА

можна

використовувати

як

окиснювач

у композиційних складах ТРП або як сирову для отримання калію перхлорату –
компонента НСІ, піротехнічних складів тощо. Реакція утворення KClO4 з
конверсійного NH4ClO4 має наступний вигляд:
NH4ClO4 + KOH = KClO4↓ + NH3↑ + H2O

(3.5)

Рівновага рівняння (3.5) зрушена праворуч за рахунок малої розчинності
KClO4 за знижених температур (0–20ºС) та леткості отриманого аміаку.
Одержання

проводили

KClO4

з

5–10%

(мас)

надлишком

КОН

від

стехіометричного. Результати експериментів наведено в таблиці 3.25.
Таблиця 3.25 – Результати експериментів з одержання калію перхлорату
(ПХК) за рівнянням (3.5)
Найменування показника

№ досліду

Вимоги до ПХК
(сирцю) [162]

1

2

3

4

Надлишок КОН, %, мас

–

5

10

10

10

Вихід від теоретичного, %, мас

–

55,90 90,43 81,59 87,81

Вміст основної речовини, %, мас

≥80,0

94,1

95,5

88,6

88,5

Вміст вологи, %, мас

≥20,0

0,2

0,1

0,6

0,4

Вміст хлоридів, %, мас

≥0,1

0,05

0,04

0,05

0,07

Вміст хлоратів, %, мас

≥0,1

0,07

0,05

0,06

0,06

Параметри чутливості до механічних впливів
Чутливість до удару, Дж

–

>50

>50

>50

>50

Чутливість до тертя, Н

–

>360

>360

>360

>360

–

8

8

8

8

Чутливість
розряду, Дж

до

електростатичного
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Як видно з табл. 3.25, 5% надлишок KOH від стехіометричного дозволяє
отримати KClO4 з виходом – 55,9% (дослід 1), надлишок у розмірі 10% підвищує
вихід цільового продукту до 81,59–90,43% (досліди 2–4). Таким чином, слід
проводити конверсію NH4ClO4 у KClO4 із надлишком не менше 10% калію
гідроксиду. Вміст хлоридів і хлоратів також на належному рівні й не перевищує
відповідні вимоги до KClO4 з нормативними характеристиками (не більше 0,1%
для обох параметрів). Вміст вологи отриманого продукту в межах 0,1–0,5%, тому
з такою вологістю були отримані параметри безпечності під час використання
(чутливості до механічних впливів – удару, тертя й електростатичного розряду).
Вміст основної речовини у дослідах складав 88,5–95,5%, що задовольняє вимогам
до калію перхлорату з нормативними характеристиками за цим параметром – не
менше 80% [162]. Результати випробувань отриманих зразків KClO4 за
параметрами безпеки показують, що цільовий продукт не є чутливим до удару і
тертя речовиною, на відміну від вихідного амонію перхлорату, який є більш
чутливим до удару – 7,5 Дж, до тертя теж є нечутливою речовиною (>360 Н).
Чутливість до електростатичного розряду, отриманого KClO4 в усіх 4 дослідах,
вище за аналогічний показник NH4ClO4 (5–7,5 Дж).
Для оцінки теплофізичних характеристик отриманого калію перхлорату був
застосований метод диференційної калориметрії. Під час проведення досліджень
швидкість

нагрівання

калію

перхлорату

становила

отриманого калію перхлорату зображена на рис. 3.19.
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Рисунок 3.19 – Термограма

отриманого

калію

перхлорату

(швидкість

нагрівання 10ºС/хв)
Згідно з термограмою (рис. 3.19), ендотермічній пік у діапазоні температур
304,7–322,2°С відповідає, за даними [163], переходу калію перхлорату
з β-модифікації

(ромбічної)

в

α-модифікацію

(тетрагональну).

Другий

ендотермічній пік у діапазоні 545–583,9ºС, відповідає температурі плавлення
калію перхлорату з подальшим його розкладанням, про що свідчить екзотермічній
пік у діапазоні 583,9–619,3ºС.
Отриманий в ході експериментів продукт було ідентифіковано як KClO4
шляхом

порівняння

спектрів

отриманого

і

KClO4

з

нормативними

характеристиками [162] методом енергодисперсійного рентгенофлуоресцентного
аналізу (рис. 3.20).
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–

– ПХК з нормативними характеристиками

Енергодисперсійні

рентгенофлуоресцентні

спектри

вилученого ПХК і ПХК з нормативними характеристиками
На рис. 3.21 зображено кристали калію перхлорату, отримані методом
конверсії.

Рисунок 3.21 – Зображення кристалів калію перхлорату, отриманих методом
конверсії (ціна поділки шкали 10 мкм)
Як видно з рис. 3.21, отримані кристали KClO4 мають округлу форму з
гладкими поверхнями без внутрішніх включень. Виділений продукт – калій
перхлорат – можна повторно застосовувати як окиснювач, інгібітор полум’я в
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рецептурах твердих ракетних палив, промислових вибухових речовинах,
піротехнічних складах, неелектричних системах ініціювання.
З отриманого KClO4 було виготовлено дослідні зразки емульсійних складів зі
вмістом калію перхлорату 5%, 10%, 15%. Виготовлені зразки емульсійних складів
з енергетичної домішкою KClO4 являють собою системи, нечутливі до механічних
впливів (до удару >50 Дж, до тертя >360 Н), і показали стабільність за
результатами термоциклювання від –20°С до +40°С (8 циклів).
Метод визначення термостабільності полягає у штучному створенні перепаду
температур навколишнього середовища і проведенні випробувань на предмет
поперемінного холодного-гарячого зберігання, що прискорює старіння емульсії та
дозволяє прогнозувати стабільність речовин під час зберігання в порівняно
короткі терміни (8 циклів визначення термостабільності відповідають приблизно
6 місяцям зберігання на складі) [164].
Висновки до підрозділу 3.5.
1. У лабораторних умовах методом конверсії водного розчину NH4ClO4 було
отримано KClO4. Виявлено, що 10% надлишок KOH від стехіометричного
підвищує вихід цільового продукту до 81,59–90,43%, при цьому вміст основної
речовини в отриманих зразках калію перхлорату складає 88,5–95,5%, що
відповідає вимогам до KClO4 з нормативними характеристиками [162].
2. Встановлено, що додавання калію перхлорату в кількості 5–10% не
підвищує чутливість виготовлених зразків емульсійних складів до механічних
впливів (удару, тертя) і являють собою стабільні системи від –20°С до +40°С, що
підтверджує можливість застосування KClO4, отриманого методом конверсії
продуктів утилізації ТРП (з вилученого амонію перхлорату), у ЕВР.
Матеріали досліджень, наведені в підрозділі 3.5, опубліковані в роботі [132].
3.6 Дослідження процесу вилучення октогену з продуктів утилізації твердого
ракетного палива
Була проведена серія експериментів із застосуванням 25, 56, 70% (мас)
азотної кислоти з метою апробації та вилучення з полімерної матриці ТРП
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октогену. За результатами проведених експериментів побудовані залежності часу
розкладання ПМ ТРП від концентрації HNO3 і початкової температури реакції, які
зображені на рис. 3.22 і 3.23 відповідно.

Рисунок 3.22 – Залежність часу розкладання ПМ ТРП від концентрації
азотної кислоти за температури 20°С

Рисунок 3.23 – Залежність часу розкладання ПМ ТРП від концентрації
азотної кислоти за температури 70°С
На початковій стадії експериментів, які були проведені за температури
20±3°С,

відбувалось

розкладання

полімерного

зв’язуючого.

Температура

реакційної маси сягала 65–80°С і частки полімерної матриці руйнувалися. На
наступній стадії проходила реакція з енергійним виділенням NOx, а температура
реакційної маси піднімалась до 105–130°С. Ймовірно, на першій стадії
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відбуваються деструктивні процеси у зв’язуючому на основі полібутадієну, що
призводить до руйнування полімерної матриці, на другій стадії проходить реакція
Al з HNO3. Найімовірніше, поки зв’язуюче не зруйноване, доступ азотної кислоти
до частинок алюмінію ускладнений. Підвищення концентрації HNO3 з 56% до
70% сприяє прискоренню і більш енергійному процесу розкладання полімерного
зв’язуючого.
Нагрівання реакційної маси до 70°С значно прискорює процес розкладання
полімерної матриці порівняно з аналогічними дослідами за температури 20°С і
процес з 70% азотною кислотою йде більш енергійно. Швидкість реакції з 70%
HNO3 практично не дозволяє відокремити стадії процесу. Помітно, що процес,
який проходить в 56% HNO3 є більш керованим, ніж у 70% азотній кислоті.
Найбільший вихід (74,1%) цільового продукту (октогену) досягнутий у досліді із
застосуванням 56% HNO3. Вигляд отриманих із полімерної крихти кристалів
октогену, наведено на рис. 3.24.

200 мкм

Рисунок 3.24 – Вигляд отриманих з полімерної крихти кристалів октогену
Як видно з рис. 3.24, кристали мають не до кінця сформовані грані та
дефекти. Так само помітна деяка кількість голчастих кристалів α-модифікації
октогену, що викликано реакцією деструкції, яка проходить за температур понад
115ºС (температура фазового переходу з β- в α-модифікацію). Кристали αмодифікації октогену є менш механічно стійкими і більш чутливими до удару і
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Таблиця 3.26 – Порівняння основних характеристик обраних способів вилучення октогену з продуктів
утилізації твердого ракетного палива, їхніх переваг і недоліків з урахуванням отриманих експериментальних даних
№
з/п
1
1

2

3

Оцінка способів
Критерії оцінки

Ацетон

HNO3
2
Безпека

Розчинність
Енергоємність

Спосіб з використанням органічних розчинників

Спосіб з використанням

3
Екзотермічність процесу на

ДМСО

Легколетка і

5
Температура спалаху

6
Відносно безпечна

ранній стадії деструкції

легкозаймиста рідина.

складає 53ºС

рідина.

зв’язуючого, виділення

Температура спалаху

газоподібних NOx, H2, CO2

складає –20ºС.

Немає даних

2,20 г/100 г(при 25ºС)

2,65 г/100 г(при 25ºС)

36,3 г/100 г(при 25ºС)

4,13 г/100 г(при 56ºС)

16,04 г/100 г(при 98ºС)

47,1 г/100 г(при 98ºС)

Енерговитрати

під

очищення

переробки

і

4

ДМФА

час Додаткові енерговитрати під час очищення відпрацьованих розчинників

побічних продуктів
4

Апаратне

Додаткова

технологічна Додаткова технологічна лінія, що працює під вакуумом, з регенерації

оформлення

лінія на стадії очищення відпрацьованих розчинників. Не викликають корозії металевого обладнання
побічних продуктів. Азотна
кислота і NOx викликають
корозію

металевого

обладнання
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Продовження таблиці 3.26
1
5

2

3

Токсичність

4

Газовиділення NOx у процесі Клас

5

небезпеки 4.

ГДК Спільної дії нітраміну і У

деструції зв’язуючого. Клас у повітрі робочої зони – ДМФА
небезпеки 3.

ГДК

6

у повітрі 200 мг/м3

не

чистому

вигляді

виявлено. малотоксичний.

Але

Клас небезпеки 3. ГДК здатний проникати через

робочої зони за NOx –2 мг/м3

у повітрі робочої зони – біологічні
10 мг/м3

бар’єри.

Є токсичним за спільної
дії з нітраміном.
Клас небезпеки 4
ГДК ДМСО в повітрі
робочої зони – 20 мг/м3

6

Доступність

Доступна у вигляді 56% і Прекурсор.

реагентів

70% HNO3

Використання

Доступний
й

Доступний

оберт

мають контролюватися
7

Ступінь
вилучення
(вихід):
–з

«дрібної»

фракції ПМ
–з

41,3%

64,7%

71,8%

74,1%

19,8%

38,5%

47,4%

3–3,5 год.

3–3,5 год.

3–3,5 год.

«великої»

фракції ПМ
8

72,6%

Загальний

час
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Продовження таблиці 3.26
1

2

3

4

процесу

1–2 год. (при 70ºС)

в лабораторних

6–14 год. (при 20ºС)

5

135

6

умовах
9

Форма

β-модифікація,

одержаних

орторомбічна з присутністю моноклінна орторомбічна, моноклінна

кристалів

нестабільної α- модифікації

октогену

моноклінна β-модифікація,
брускоподібна

β-модифікація,
орторомбічна,
до ізометричної

β-модифікація,
моноклінна
близька орторомбічна,

близька

до ізометричної
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тертя, тому присутність α-модифікації в октогені повинна бути мінімізована.
Присутність α-модифікації у вилученому продукті підтверджено. Октоген,
отриманий методом із застосуванням HNO3 (до удару 4 Дж, до тертя 128 Н) менш
стійкий, ніж октоген з нормативними характеристиками (до удару 5–7,5 Дж, до
тертя 120–144 Н).
З метою апробації способу селективного вилучення октогену органічними
розчинниками були виконані відповідні експериментальні роботи з використанням як розчинників – ацетону, ДМФА і ДМСО.
У табл. 3.26 наведено порівняння основних характеристик обраних способів
вилучення октогену з продуктів утилізації твердого ракетного палива, їхніх
переваг і недоліків [3–4, 101] з урахуванням отриманих експериментальних даних
[132, 165–172].
Як видно з табл. 3.26, спосіб із застосуванням азотної кислоти відносно
простий і доступний у плані сировинної бази, дає відносно високий вихід
октогену (72,6–74,1%).
Розмір частинок фракцій полімерної матриці твердого ракетного палива
практично не впливає на час і повноту вилучення октогену під час використання
азотної кислоти при температурі 70ºС. Однак цей спосіб має і суттєві недоліки:
– велику

кількість

побічних

продуктів

(розкладеного

полімерного

зв’язуючого, алюмінію нітрату, амонію нітрату, амонію перхлорату). Це
пов’язано з тим, що велика частина HNO3 у процесі деструкції полімерної матриці
йде не на розкладання зв’язуючого, а на реакцію з алюмінієм, присутнього в
полімерній матриці (в середньому до 35% за масою);
– високу екзотермічність процесу й утворення великої кількості токсичних
газів (NOx, CO2 тощо) у процесі деструкції ПМ;
– великий вміст нестабільної α-модифікації в отриманому продукті.
Другий розглянутий спосіб об’єднує групу органічних розчинників (ацетон,
ДМФА, ДМСО), яка екстрагує цільовий продукт із системи тверде тіло–рідина без
деструкції зв’язуючого й реакції з Al. Відходами при використанні цього способу є
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металополімерні залишки ТРП, які можуть бути утилізовані у складі емульсійних ВР
як енергетичний компонент. Водний розчин органічного розчинника можна
повторно використовувати в технологічному процесі після регенерації.
Ацетон

як

промисловий

розчинник

для

октогену

поступається

за

розчинювальною здатністю ДМФА і тим більше ДМСО. До того ж, він є
прекурсором і не доступний у вільному продажу.
Полярні апротонні розчинники ДМФА і ДМСО є доступними реагентами і
мають високу розчинювальну здатність відносно октогену. При цьому
застосування ДМСО має низку переваг перед ДМФА: більшу розчинювальну
здатність відносно октогену та пожежо- і вибухобезпечність, що є дуже важливим
при вилученні небезпечних речовин з твердого палива. Виходячи з цього, для
подальшої роботи як розчинник був обраний ДМСО.
На підставі результатів проведених експериментів з вилучення октогену
з полімерної

матриці

ТРП

за

допомогою

диметилсульфоксиду

отримані

залежності ступеня вилучення октогену від часу процесу екстракції та частоти
обертання змішувача, подані на рис. 3.25 і 3.26, відповідно.

Рисунок 3.25 – Залежність ступеня вилучення октогену ДМСО від часу
процесу екстракції (температура 20°С, швидкість обертання механічного
змішувача 400 об/хв, вологість ПМ 41,45 %, мас)
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З наведених на рис. 3.25 залежності випливає, що зі збільшенням часу
екстракції ступінь вилучення октогену з ПМ ТРП із вологістю 41,45% (мас)
збільшується за емпіричною залежністю (R2≥0,95):

η = 2,00 2 + 16,16 + 32,95

(3.6)

де, η – ступінь вилучення октогену, %, мас;
τ – час екстракції октогену, год.
Оптимальним часом екстракції, за рис. 3.26, є діапазон 2–4 години, ступінь
вилучення октогену при цьому становить 55,8–65,1%.

Рисунок 3.26 – Залежність ступеня вилучення октогену ДМСО від швидкості
обертання змішувача (температура 20°С, час процесу екстракції 2 год., вологість
ПМ 41,45%, мас)
З поданих на рис. 3.26 залежностей випливає, що зі збільшенням швидкості
обертання змішувача ступінь вилучення октогену з ПМ ТРП із вологістю
41,45% (мас) збільшується за емпіричною залежністю (R2≥0,95):
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η = 1  10 5  2 + 2,33  10 2  + 45,68

(3.7)

де η – ступінь вилучення октогену, %, мас;
ω – швидкість обертання змішувача, об/хв.
Оптимальною швидкістю обертання механічного змішувача (рис. 3.24)
в заданих умовах є діапазон 800–1000 об/хв, ступінь вилучення при цьому
становить 59,8–60,0% відповідно.
З метою підвищення ступеня вилучення октогену з полімерної матриці ТРП
було прийнято рішення виконати оцінку впливу вологості вихідної ПМ ТРП на
ступінь вилучення октогену з ПМ. На рис. 3.27–3.28 наведені експериментальні
залежності ступеня вилучення октогену від вологості полімерної матриці,
масового модуля (відношення ДМСО:ПМ) і температури.

Рисунок 3.27 – Залежність ступеня вилучення октогену від вологості ПМ
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а)
б)
в)

Рисунок 3.28 – Залежність ступеня вилучення октогену від масового модуля
(відношення ДМСО:ПМ) за різної вологості ПМ: а) 3%, мас; б) 23,5%, мас;
в) 41,45%, мас (швидкість обертання механічного змішувача 400 об/хв, час
процесу екстракції 2 год., температура 20°С)
Із продемонстрованої на рис. 3.27 залежності випливає, що попереднє
висушування ПМ перед вилученням з неї октогену до 3% дозволяє підвищити
ступінь вилучення октогену до 71%.
Як видно з рис. 3.28, найбільший ступінь вилучення октогену отриманий при
співвідношенні ДМСО:ПМ у діапазоні 2–4, як за вологості полімерної матриці
ТРП 3%, так і за вологості 23,5%, 41,45% відповідно.
Як видно з рис. 3.28, найбільш раціональним масовим модулем під час
вилучення октогену з полімерної матриці

ТРП з

вологістю 3–41,45%

є діапазон 2–3. Залежність ступеня вилучення октогену від температури
екстракції за різної вологості ПМ наведено на рис. 3.29.
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а)
б)
в)

Рисунок 3.29 – Залежність ступеня вилучення октогену від температури
екстракції за різної вологості ПМ: а) 3%, мас; б) 23,5%, мас; в) 41,45%, мас
(швидкість обертання механічної змішувача 400 об/хв, час процесу екстракції
2 год., масовий модуль (відношення ДМСО:ПМ – 2,5:1))
Згідно з рис. 3.29 найбільш прийнятними температурами для екстракції
октогену з полімерної матриці ТРП є діапазон 60–80°С, для ПМ з вологістю
3–41,45% (мас). Як було показано раніше, полімерну матрицю ТРП з октогеном
нагрівати 100ºС небезпечно, оскільки вище температури 115ºС реалізується
фазовий перехід октогену з орторомбічної моноклінної β-модифікації у більш
чутливу до випадкових механічних впливів (удару, тертя) голчату α-модифікацію.
Максимальний ступінь вилучення октогену 73,3–75,7% відзначений за
температури 60–80°С (рис. 3.29) у дослідах з полімерною матрицею, яка має
вологість 3% (мас). Для оцінки теплофізичних характеристик отриманого
октогену використовували метод ДСК. Під час проведення досліджень ДСК
швидкість нагріву октогену становила 10ºС/хв. На рис. 3.30 і 3.31 представлені
термограми ДСК, вилученого за допомогою ДМСО октогену й октогену, що
використовується при виготовленні ЕКС. З даних, наведених на рис. 3.30 і 3.31,
випливає, що продукт, вилучений з полімерної матриці ТРП за допомогою
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диметилсульфоксиду, має подібні теплофізичні параметри з октогеном з
нормативними характеристиками, що використовується при виготовленні ЕКС.
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Рисунок 3.30 – Термограма вилученого з полімерної матриці ТРП октогену із
застосуванням диметилсульфоксиду (швидкість нагріву 10°С/хв)
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Рисунок 3.31 – Термограма октогену з нормативними характеристиками, що
використовується при виготовленні ЕКС (швидкість нагріву 10°С/хв)
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На рис. 3.32–3.33 зображені ІЧ-спектри вилученого з ПМ ТРП октогену й
октогену,

нормативними

характеристиками,

що

використовується

при

виготовленні ЕКС відповідно.
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Рисунок 3.32 – ІЧ-спектр октогену, вилученого з ПМ ТРП за допомогою ДМСО
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Рисунок 3.33 – ІЧ-спектр октогену з нормативними характеристиками
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Як видно з рис. 3.32–3.33, ІЧ-спектр октогену, вилученого з ПМ ТРП за
допомогою ДМСО й октогену з нормативними характеристиками, має аналогічні
смуги поглинання 1560, 1280, 946, 760 см–1, зумовлені наявністю групи N-NO2.
Встановлено, що чутливість вилученого октогену до удару склала 4–10 Дж,
до тертя від 216 Н до >360 Н. Отримані дані показують, що межа чутливості до
удару і тертя отриманого октогену в 2 і 2,7 рази краща за мінімально необхідні
значення безпеки під час транспортування ≥2 Дж і ≥80 Н [146].
У процесі конверсійної переробки твердого ракетного палива після
вилучення

октогену

утворилися

відходи

у

вигляді

водного

розчину

диметилсульфоксиду й металополімерних залишків ТРП, що підлягають
додатковій переробці або утилізації.
Після

очищення

диметилсульфоксиду

від

ПХА

регенерували

відпрацьований
методом

перегонки

водний
під

розчин
вакуумом

у ротаційному випарнику Laborota 4003, у результаті чого суміш була розділена
на вихідні компоненти, придатні для повторного використання.
Висновки до підрозділу 3.6.
1. У

лабораторних

умовах

проведені

експериментальні

дослідження

з вилучення нітраміну (октогену) з продуктів переробки твердого ракетного
палива «великої» і «дрібної» фракції способами з використанням азотної кислоти
й органічних розчинників (ацетону, ДМФА, ДМСО).
2. Показано, що максимальний ступінь вилучення октогену ДМСО становить
73,3–75,7% при температурах 60–80°С і вологості ПМ 3% (мас).
3. Визначені оптимальні параметри вилучення октогену з ПМ ТРП за
допомогою ДМСО: вологість вихідної полімерної матриці повинна бути
в діапазоні 3–23,5%, температура сушіння вихідної ПМ 90–100°С, співвідношення
ДМСО:ПМ необхідно встановлювати 2–3, температура вилучення 60–80°С, час
екстракції 2–4 год, швидкість обертання механічного змішувача 800–1000 об/хв.
Вилучений з полімерної матриці твердого ракетного палива продукт
ідентифікований як октоген за допомогою ІЧ-спектроскопії. Отриманий октоген
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за параметрами чутливості до механічних впливів (удару, тертя) відповідає
вимогам до продукту з нормативними характеристиками, що використовується
при виготовленні енергоконденсованих систем.
Матеріали досліджень, наведені в підрозділі 3.6, опубліковані в роботах
[132, 165–172].
3.7 Отримання вторинного октогену, придатного до цільового використання
Для

цільового

використання

у

виробництві

неелектричних

систем

ініціювання вилучений октоген повинен відповідати нормативним показникам:
гранулометричному складу, формі кристалів, вмісту основної речовини тощо.
Були проведені експериментальні роботи з кристалізації вилученого з твердого
ракетного палива октогену з метою отримання продукту, придатного для
цільового використання в неелектричних системах ініціювання.
Одержані кристали октогену орторомбічної моноклінної β-модифікації з
основною фракцією від 10–25 мкм, гранулометричний склад яких відповідає
вимогам,

що

висуваються

до

продукту

при

виготовленні

хвилеводів

неелектричних систем ініціювання.
При проведенні випробувань отриманого вторинного октогену, «активної
речовини», неелектричних систем ініціювання (НСІ) на відповідність вимогам
нормативної

документації

було

використано

технологічну,

методичну

й

нормативну документацію, розроблену на ДП «НВО «ПХЗ» (м. Павлоград).
Порівняльні характеристики вторинного октогену на вимоги до октогену, що
застосовується в НСІ наведено в таблиці 3.27.
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Таблиця 3.27 – Порівняльні характеристики вторинного октогену на вимоги
до октогену, що застосовується в НСІ
Вимоги
до октогену, що

Найменування показника

застосовується в

Показник для
вторинного
октогену

НСІ
Густина зневодненого октогену, г/см3

≥1,88

1,89–1,91

– частинки розміром більше 50 мкм, %

≤1

0,93–0,97

– частинки розміром менше 45 мкм, %

≥98

98,2–99,5

≥276

276,3–280,1

≥96

96,0

Гранулометричний склад:

Температура

початку

розкладання

(за швидкості нагрівання 10°С/хв), °С
Масова

частка

основної

речовини

(октогену), %

Як видно з таблиці 3.27, отриманий вторинний октоген відповідає вимогам за
густиною, гранулометричним складом, температурою початку розкладання,
масовою часткою основної речовини.
З отриманого вторинного октогену була виготовлена партія «активної
речовини» для неелектричних систем ініціювання в масовому співвідношенні
октоген:алюміній – 92:8.

Для

приготування

«активної

речовини»

було

використано октоген наступних характеристик: густина 1,88–1,91 г/см3, вміст
вологи 0,04% (мас), вміст частинок 25 мкм і менше 90–98% (мас), вміст частинок
50 мкм і більше 1–2% (мас).
Як

показали

неелектричних

результати

систем

випробувань,

ініціювання

виготовлені

відповідали

дослідні

вимогам

партії

нормативної

документації і показували стабільні характеристики за швидкістю ударної хвилі
хвилеводу, однак значення цих показників були на межі допустимого діапазону.
Фактичний результат становив 1729–1824 м/с, на відміну від вимог нормативної
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документації

(1700–2100 м/с).

Виходячи

з

цього

була

проведена

експериментальна оцінка впливу часу подрібнення «активної речовини» на
швидкість ударної хвилі виготовлених з них хвилеводів. «Активна речовина»
готувалась тривалим подрібненням компонентів за методикою, наведеною в
розділі 2. У результаті проведених робіт була отримана «активна речовина» з
різним фракційним складом.
Середній розмір частинок відібраних проб через 2, 4, 6, 8, 10 годин
подрібнення «активної речовини» розраховувався за формулою (2.1) [150].
На рис. 3.34 представлена залежність середнього розміру часток відібраних проб
«активної речовини» з різною тривалістю приготування.

Рисунок 3.34 – Залежність

середнього

розміру часток

проб

від

часу

подрібнення «активної речовини»
З рис. 3.34 випливає, що у процесі приготування «активної речовини»
відбувається додаткове зменшення середнього розміру частинок до 0,6–1,0 мкм.
При цьому основна кількість речовини подрібнюється в перші 2 години її
приготування. Збільшення часу приготування «активної речовини» до 4–10 годин
не призводить до суттєвого зменшення середнього розміру частинок.
На рис. 3.35 зображена залежність швидкості ударної хвилі для «активної
речовини» з різною тривалістю приготування.
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Рисунок 3.35 – Швидкість ударної хвилі «активної речовини» з різною
тривалістю приготування
Одержані дані (рис. 3.35) свідчать про те, що швидкість ударної хвилі
відібраного зразка неелектричної системи ініціювання, виготовленої з «активної
речовини» після 2 години подрібнення, збільшується приблизно на 7,2%
порівняно з неподрібненою масою «активної речовини». Подальше подрібнення
«активної речовини» протягом наступних 8–10 годин практично не впливає на
швидкість ударної хвилі НСІ. Таким чином, оптимальним часом приготування
«активної речовини» для виготовлення НСІ зі стійкими результатами швидкості
ударної хвилі є 2–4 години.
Виготовлені хвилеводи неелектричної системи ініціювання з використанням
вторинного октогену відповідають вимогам нормативної документації [154] на
неелектричні системи ініціювання (табл. 3.28).
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Таблиця 3.28 – Порівняльна таблиця відповідності параметрів виготовлених
хвилеводів неелектричних систем ініціювання вимогам нормативної документації
Найменування показника

Швидкість ударної хвилі хвилеводу,
м/с

Вимоги

Параметр

нормативної

виготовлених

документації

хвилеводів НСІ

1900±200

1882,3–1884,5

≥200

200

≥5

5

Повна

Повна

Граничне подовження хвилеводу, за
якого зберігається передача
детонації, після впливу температури
мінус 35±5 °С і плюс 85±5 °С,%
Еластичність хвилеводу після
впливу температури мінус 35±5 °С і
плюс 85±5 °С, кратність
збільшення/зменшення
Сприйнятливість до ініціювання
імпульсу від електродетонатора,
стандартного капсуля-детонатора,
детонувального шнура
з навішуванням не менше 6 г/м,
іскророзрядного пристрою

Згідно з таблицею 3.28, хвилеводи НСІ, виготовлені на основі вторинного
октогену, відповідають вимогам нормативної документації [154].
Окрім НСІ, вторинний октоген може бути застосований у термостійких
промислових вибухових речовинах і при виготовленні ЕКС.
За основу процесу отримання вторинного октогену для промислових
вибухових речовин і виготовленні ЕКС обрано методику, відпрацьовану під час
приготування

октогену

для

неелектричних

систем

ініціювання,

однак

одержуваний таким способом продукт виходить дуже дрібним (основна фракція
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становить менше 50 мкм) і не задовольняє вимогам до продукту, призначеного до
застосування.
З ПМ ТРП октоген вилучали екстракцією за допомогою диметилсульфоксиду
з подальшим відокремленням екстракту від крихти металополімерного залишку і
висадженням октогену введенням у розчин екстракту висаджувальної рідини, що
не

розчиняє

цільовий

продукт – води.

Отриманий

продукт

фільтрували,

промивали етиловим спиртом, висушували, зважували.
У таблиці 3.29 наведені порівняльні характеристики вторинного октогену і
октогену, який застосовується при виготовленні ЕКС.
Таблиця 3.29 – Порівняльні характеристики вторинного октогену і октогену,
який застосовується при виготовленні ЕКС
Вимоги до октогену,
Параметр

який застосовується

Вторинний октоген

при виготовленні ЕКС
Форма кристалів
Кристалічна густина, г/см3

β-модифікація,

β-модифікація,

ізометрична

брускоподібна

≥1,89

1,80

≤10

0

20–40

66,2

≤10

33,1

Гранулометричний склад, %
≥700 мкм
100–250 мкм
≤100 мкм

Як видно з таблиці 3.29, вихідний продукт має брускоподібну β-модифікацію
зі зниженою густиною і гранулометричним складом, який не відповідає вимогам,
що висуваються до продукту, застосовуваного при виготовленні ЕКС. Крім того,
у ньому наявні дрібні частинки полімерної матриці, з якої він був вилучений. Для
його можливого застосування в промислових вибухових речовинах необхідно
модифікувати вторинний продукт, наприклад, перекристалізацією у водному
розчині диметилсульфоксиду.
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Одним з основних характеристичних параметрів кристалічного октогену є
середній розмір частинок dсер, який розраховується за формулою (2.1).
Розрахунок за формулою (2.1) показує, що середній розмір частинок
октогену, придатного для використання при виготовленні ЕКС, лежить у
діапазоні 312–452 мкм.
На рис. 3.36 наведена залежність середнього розміру часток октогену від
швидкості обертання механічного змішувача у процесі кристалізації октогену
в ДМСО.

Рисунок 3.36 – Залежність середнього розміру часток октогену від швидкості
обертання механічного змішувача у процесі кристалізації у ДМСО (t=90°C)
Отже, для отримання середнього розміру часток октогену (312–452 мкм),
швидкість перемішування повинна складати 200–330 об/хв у зазначених режимах
кристалізації октогену.
На рис. 3.37 наведена залежність середнього розміру часток октогену,
отриманого в ході його кристалізації, від швидкості охолодження водного
розчину диметилсульфоксиду.
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Рисунок 3.37 – Залежність середнього розміру часток октогену, отриманих
у процесі

кристалізації

від

швидкості

охолодження

водного

розчину

диметилсульфоксиду (ω=400 об/хв)
Як видно з наведених даних (рис. 3.37), під час зменшення швидкості
охолодження водного розчину диметилсульфоксиду в ході кристалізації октогену
від 4°C/хв до 1°C/хв відбувається поступове збільшення dсер. Під час подальшого
зменшення швидкості охолодження кристалізаційного розчину менше 1°C/хв
значення dсер істотно не змінюється. Градієнт збільшення dсер під час зменшення
швидкості охолодження водного розчину диметилсульфоксиду в умовах
експерименту становить 55,4 (мкм·хв)/°C.
Отже, швидкість охолодження водного розчину диметилсульфоксиду для
отримання середнього розміру часток октогену в діапазоні 312–452 мкм повинна
бути 2°C/хв і менше.
Відомо, що на ступінь пересичення, який є найважливішим критерієм
швидкості зародкоутворення кристалів октогену, впливає швидкість додавання
води – компонента, в якому октоген не розчиняється. Оптимальною для даних
умов прийнята швидкість додавання води 2–4 мл/хв, оскільки вище цієї величини
(5 мл/хв і більше) спостерігається утворення підвищеної кількості дрібних
кристалів, з розміром 239,4 мкм і менше.
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Для отримання кристалів вторинного октогену правильної ізометричної
форми в нагрітий пересичений розчин октогену в ДМСО додавали, як затравку,
кристали октогену, що використовується при виготовленні ЕКС. Затравкові
кристали октогену, мали переважно ізометричну форму і готувалися мокрим
розсівом (фракція від 100 до 350 мкм).
Відомо [137], що додавання модифікатору форми кристалів, наприклад
ізометилтетрагідрофталевого

ангідриду

(ізо-МТГФА),

сприяє

утворенню

ізометричної β-модифікації октогену при перекристалізації його з водного
розчину ацетону. Нами була зроблена спроба покращити форму кристалів за
рахунок додавання модифікатора – 0,5% (мас) ізо-МТГФА у кристалізаційний
розчин диметилсульфоксиду. Це сприяло отриманню моноклінної рівноосної
орторомбічної β-модифікації з мінімальною кількістю кристалічних дефектів і
необхідним гранулометричним складом, густиною.
На рис. 3.38 наведено зображення кристалів октогену, кристалізованих з
водного розчину диметилсульфоксиду (фракція більше 250 мкм), отриманих з
додаванням 0,5% (мас) ізо-МТГФА і 9,5% (мас) затравкових кристалів.

100 мкм

Рисунок 3.38 – Зображення отриманих кристалів октогену, кристалізованих
у водному розчині диметилсульфоксиду (ціна поділки 10 мкм, фракція більше
250 мкм), отриманих з додаванням 0,5% ізо-МТГФА і 9,5% (мас) затравкових
кристалів
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Отримані кристали октогену задовольняють вимогам до компонента, який
застосовується у промислових ВР і виготовленні ЕКС. У таблиці 3.30 наведено
порівняльні характеристики вторинного октогену і октогену, який застосовується
у промислових ВР і виготовленні ЕКС.
Таблиця 3.30 – Порівняльні характеристики вторинного октогену й октогену,
який застосовується у промислових ВР і виготовленні ЕКС
Вимоги до октогену,
Параметр

який застосовується при

Вторинний октоген

виготовленні ЕКС, ВР
1
Форма кристалів
Кристалічна густина, г/см3

2

3

β-модифікація,

β-модифікація, близька до

ізометрична

ізометричної

≥1,89

1,89

≤10

2

20–40

33,9

≤10

8,5

Гранулометричний склад, %
≥700 мкм
100–250 мкм
≤100 мкм

Як було зазначено в [137–138], додаванням частинок енергетичних
компонентів сферичної форми, що входять до промислових вибухових речовин,
можна значною мірою поліпшити такі технологічні властивості, як сипкість,
гравіметричну густину тощо. У таблиці 3.31 наведено порівняння фізико-хімічних
характеристик октогену, що використовується при виготовленні ЕКС, до та після
його сфероїдизування із застосуванням ультразвуку і способом гідромеханічного
обкачування.

155

Таблиця 3.31 – Порівняння фізико-хімічних характеристик октогену з, що
використовується при виготовленні ЕКС до та після його сфероїдизування із
застосуванням ультразвуку і способом гідромеханічного обкачування
Фактична величина показника
Вихідний
октоген

Октоген,
отриманий
ультразвуком

β-модифікація,

β-модифікація,

Найменування показника

Форма кристалів

ізометрична
брускоподібна
Кристалічна густина, г/см3

та ізометрична

Октоген,
отриманий
гідромеханічним
обкачуванням
та

брускоподібна

β-модифікація,
округла

1,90

1,90

1,91

≥ 700 мкм

1,2%

0%

0%

250–700 мкм

34,7%

33,5%

22,0%

100–250 мкм

43,9%

43,2%

46,6%

20,2%

23,3%

31,4%

100–50 мкм

7,7%

9,6%

13,8%

≤50 мкм

12,5%

13,7%

17,6%

Гранулометричний склад,

≤100 мкм, у тому числі:

За результатами експериментальних робіт зі сфероїдизування октогену,
нормативними характеристиками, що використовується при виготовленні ЕКС, в
рівних умовах (час сфероїдизування – 1 година, робоче середовище – вода)
визначено, що спосіб гідромеханічної обкачування є кращим, ніж спосіб із
застосуванням

ультразвуку,

оскільки

при

цьому

відбувається

незначна

сфероїдизація лише найбільш великих кристалів октогену.
З урахуванням того, що кристалізація та отримання вторинного октогену
з полімерної матриці ТРП проходить у водному розчині ДМСО в подальші роботи
зі сфероїдизування гідромеханічним обкачуванням проводили у водному розчині
ДМСО (співвідношення 1:1).
На рис. 3.39 наведено залежності вмісту певних фракцій у процесі
сфероїдизування октогену від часу, швидкість обертання змішувача –1500 об/хв.
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3412
2
1
4
3

Рисунок 3.39 – Залежності вмісту фракцій у процесі сфероїдизування
октогену

від

часу

(швидкість

обертання

змішувача

–

1500 об/хв):

1) фракція більше 250 мкм, 2) фракція 100–250 мкм, 3) фракція 50–100 мкм,
4) фракція менше 50 мкм
Під час сфероїдизації відбувається зменшення розміру часток. Як видно з
даних рис. 3.39, до сфероїдизування схильні найбільші кристали октогену
(фракція більше 250 мкм), за рахунок яких відбувається поповнення найбільш
дрібної фракції – менше 50 мкм. Тобто, було зроблено припущення, що мірою
інтенсивності сфероїдизування октогену була масова частка фракцій менше
50 мкм.
Для зразків октогену після сфероїдизування у водному розчині ДМСО
(фракція 150÷350 мкм) у порівнянні з такою ж фракцією, висіяною з вихідного
октогену, був визначений фактор форми кола за допомогою програми ImageJ.
Мінімальні, середні й максимальні значення фактора форми кола октогену
фракцій 150–350 мкм до та після сфероїдизування у водному розчині ДМСО
наведено у таблиці 3.34.
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Таблиця 3.32 – Мінімальні, середні та максимальні значення фактора кола
октогену фракцій 150–350 мкм до та після сфероїдизування у водному розчині
ДМСО
Зразок октогену

Кількість
частинок

Фактор форми кола
мінімальний

середній

максимальний

До сфероїдизування

53

0,430

0,677

0,870

Після сфероїдизування

42

0,665

0,804

0,908

Отже, після сфероїдизування октогену, середній показник фактора форми
кола збільшується на 18,8% і сягає величини 0,804 під час виконання процесу із
застосуванням

гідромеханічного

обкачування

у

водному

розчині

диметилсульфоксиду (співвідношення 1:1), при тривалості 2 години та швидкості
обертання механічної змішувача – 1700 об/хв.
Оскільки мірою інтенсивності сфероїдизації прийнята масова частка
кристалів октогену менше 50 мкм, була проведена оцінка впливу тривалості
гідромеханічного обкачування октогену на вміст фракції ˂50 мкм.
На рис. 3.40 наведена залежність вмісту фракції менше 50 мкм від тривалості
гідромеханічного обкачування октогену у водному розчині диметилсульфоксиду.

Рисунок 3.40 – Залежність вмісту фракції менше 50 мкм від тривалості
гідромеханічного обкачування октогену у водному розчині диметилсульфоксиду
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Як видно з рис. 3.40, за перші 60 хвилин приріст фракції <50 мкм
спостерігається на 11,2%. При подальшому збільшенні часу гідромеханічного
обкачування октогену до 80–120 хвилин масовий приріст фракції <50 мкм
збільшується

на

40–65,6%.

Отже,

якщо

необхідно

інтенсифікувати

сфероїдизування октогену, то процес слід проводити протягом не менше
80 хвилин.
На рис. 3.41 представлено зображення розсіяного октогену після 120 хвилин
сфероїдизування із застосуванням гідромеханічного обкачування у водному
розчині ДМСО.

100 мкм

Рисунок

3.41

–

Зображення

розсіяного

октогену після 120 хвилин

сфероїдизування із застосуванням гідромеханічного обкачування у водному
розчині ДМСО (ціна поділки 10 мкм, фракція від 150 до 350 мкм)
Згідно з рис. 3.41, вигляд і форма кристалів октогену (фракція від 150 до
350 мкм), отриманого способом гідромеханічного обкачування у водному розчині
ДМСО, має форму, близьку до сферичної. Тобто спосіб гідромеханічного
обкачування може бути застосований для сфероїдизування вторинного октогену,
отриманого вилученням з полімерної матриці твердого ракетного палива.
На рис. 3.42 представлено зображення розсіяного вторинного октогену,
отриманого

вилученням

з

полімерної

матриці

ТРП,

після

120 хвилин

сфероїдизування із застосуванням способу гідромеханічного обкачування у
водному розчині диметилсульфоксиду (фракція від 150 до 350 мкм).
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100 мкм

Рисунок 3.42 – Зображення вторинного октогену, отриманого вилученням
з ПМ ТРП,

після

120 хвилин

сфероїдизування

із

застосуванням

способу

гідромеханічного обкачування у водному розчині диметилсульфоксиду (ціна
поділки 10 мкм, фракція від 150 до 350 мкм)
У результаті сфероїдизування вторинного октогену отримані кристали
(рис. 3.42) з нормативними характеристиками (густина – 1,89 г/см3, форма
кристалів близька до сферичної).
Дрібну фракцію вторинного октогену (менше 50 мкм), яка утворюється в
процесі сфероїдизування, після розсівання можна використовувати як компонент
«активної речовини» для виробництва неелектричних систем ініціювання без
додаткової кристалізації або повертати у процес кристалізації з водного ДМСО
з подальшим сфероїдизуванням.
Висновки до підрозділу 3.7.
1. Отримано вторинний октоген з характеристиками, що задовольняють
вимогам нормативної документації октогену, який застосовують у складі НСІ.
З вторинного октогену була виготовлена «активна речовина» для дослідних
партій хвилеводів НСІ, випробування яких довели відповідність вимогам
нормативної документації.
2. Розроблена і відпрацьована методика отримання вторинного октогену
з одержанням продукту, що використовуватися при виготовленні ЕКС.
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3. Проведена

оцінка

способів

отримання

сферичного

октогену

із

застосуванням ультразвуку і способом гідромеханічного обкачування на прикладі
продукту, що використовується при виготовленні ЕКС.
4. Проведені

експерименти

зі

сфероїдизування

октогену,

отриманого

вилученням з ПМ ТРП. Виявлено, що спосіб гідромеханічного обкачування
у водному розчині ДМСО для сфероїдизування вторинного октогену є найбільш
прийнятним. Отримано сфероїдизований вторинний октоген із заданими
характеристиками (густина 1,89 г/см3, форма кристалів близька до сферичної),
який можна застосовувати для виготовлення ЕКС підвищеної якості.
Матеріали досліджень, наведені в підрозділі 3.7, опубліковані в роботах [132,
173–181].
3.8 Утилізація відходів твердого ракетного палива, після вилучення амонію
перхлорату й октогену
У процесі вилучення з ТРП амонію перхлорату й октогену утворюються
наступні

відходи:

водний

розчин

вилучення

NH4ClO4,

водний

розчин

диметилсульфоксиду та металополімерна крихта, що містить Al та залишки
NH4ClO4 і октогену.
Відходи стічних вод, які утворюються при вилученні ПХА, містять до 10%
(мас) NH4ClO4. Такі розчини можна знов направляти на вилучення і кристалізацію
амонію перхлорату, або використовувати в технологічному циклі гідророзмиву.
Вони також можуть бути використані як сировина для отримання KClO4. Очищені
від

перхлоратів

розчини

спрямовуються

в

цикл

гідророзмиву,

або

використовують як робочу рідину при вилученні NH4ClO4.
Більш складну задачу являє собою переробка відпрацьованих водних
розчинів диметилсульфоксиду (масове співвідношення приблизно 1:1), які
залишаються після вилучення октогену з ТРП. Переробка таких розчинів
складається з наступних операцій: 1) вилучення з водного розчину ДМСО амонію
перхлорату

у

вигляді

калію

перхлорату;

2) ректифікаційно-дистиляційне
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виділення води та ДМСО з первинного розчину при атмосферному тиску та при
розрядженні; 3) ректифікаційно-дистиляційне виділення чистого ДМСО та води
при розрядженні. Очищені індивідуальні компоненти (ДМСО і вода) з вмістом
основної речовини не менше 95% повертаються в технологічний процес
вилучення та кристалізації октогену.
Металополімерний залишок (МПЗ) ТРП після вилучення з нього NH4ClO4,
октогену являє собою полідисперсну пористу гумоподібну масу сірого кольору
з густиною 1,2–1,5 г/см3, вмістом алюмінію 30–35% (мас), вологістю до 40% (мас),
вмістом ПХА та октогену – до 5% (мас) кожного. Для оцінки параметрів безпеки
у поводженні з металополімерним залишком було експериментально визначено
параметри чутливості до механічного впливу – удару, тертя залежно від вмісту
вологи.
Таблиця 3.33 – Чутливість до механічних впливів металополімерного
залишку з різним вмістом вологи
Найменування

Вологість металополімерного залишку, %, (мас)

параметра

35,1

20,8

14,2

7,4

Чутливість до удару, Дж

>50

>50

>50

>50

Чутливість до тертя, Н

>360

>360

>360

>360

Встановлено, що металополімерний залишок з вологістю 7,4–35,1%
нечутливий до механічних впливів (до удару >50 Дж, до удару >360 Н), тобто,
межа чутливості до удару і тертя такого матеріалу задовольняє нормативним
значенням ≥2 Дж і ≥80 Н, встановленими вимогами безпеки транспортування
ООН [146]. При цьому слід зауважити, що металополімерний залишок переробки
твердого ракетного палива має достатній енергетичний теплотворний потенціал і
тому становить потенційний інтерес як компонент промислових вибухових
речовин.
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Згідно із сучасними тенденціями розвитку промислових вибухових речовин,
найбільш безпечною основою для переробки металополімерного залишку, який
містить до 30% алюмінію є емульсійні вибухові речовини, які являють собою
зворотну емульсію водного розчину селітр у вуглеводному компоненті.
Це зумовлено, по-перше, низькою чутливістю емульсійної вибухової речовини до
механічних і електростатичних впливів, а також здатністю емульсії, яка містить
8–18% H2O забезпечувати відносно безпечне, флегматизувальне середовище для
конденсованих енергетичних компонентів, таких як октоген і алюміній. Крім того,
гнучкість рецептури емульсійних вибухових речовин здатна забезпечити
технологічність і достатній рівень безпеки виготовлення, а також створення
вибухової речовини з мінімальною шкідливістю продуктів вибуху (КБ=0).
Для оцінки впливу вмісту металополімерного залишку ТРП у складі
емульсійних вибухових речовин на їх фізико-хімічні характеристики були
виконані термохімічні розрахунки модельних рецептур [182–184], що містять від
0% до 15% (мас) металополімерного залишку. Результати термохімічних
розрахунків наведені в таблиці 3.34.

Таблиця 3.34 – Результати термохімічних розрахунків емульсійної вибухової
речовини, яка містить МПЗ утилізації
Найменування

Значення показника

показника
1

2

3

4

5

6

7

Склад ЕВР, %, мас
Водний розчин окисника

69,2

70,4

59,8

58,1

56,1

51,4

Паливна фаза

6,8

6,1

5,2

4,4

3,9

3,6
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Продовження таблиці 3.34
1
Амоній

нітрат

(гранульований)
МПЗ ТРП

2

3

4

5

6

7

24,0

21,0

30,0

30,0

30,0

30

0

2,5

5,0

7,5

10,0

15

Термохімічні показники
Теплота вибуху, кДж/кг

767

787

802,5

842

865

853

Об’єм газів, л/кг

878,5

865

851,4

857

855

867

Кисневий баланс, %

–0,29

–0,42

–0,59

-0,94

–1,5

–6

Температура вибуху, К

2701

2778

2856

2955

3033

3055

Склад продуктів вибуху, %,
CO

1.92

2,13

2,44

2,89

3,84

11,67

CO2

12,66

11,95

11,12

10,54

9,53

0

H2O

48,73

48,24

47,75

47,55

47,34

47,47

N2

24,11

23,44

22,7

23,64

23.52

22,94

Al2O3

0

1,42

2,83

4,25

5,64

8,5

CaCl2

1,05

1,25

1,45

1,46

1,53

1,85

CaCO3

11,52

11,56

10,68

9,67

8,71

7,53

Як видно з табл. 3.34, введення до складу ЕВР 10% МПЗ забезпечує
збільшення теоретичної теплоти вибуху на 11%. При цьому вміст СО в складі
продуктів вибуху збільшується несуттєво і залишається на мінімальному рівні
(до 3,83%).
При збільшенні вмісту металополімерного залишку в складі емульсійної
вибухової речовини до 15% (мас) теплота вибуху залишається практично
незмінною, але при цьому в складі продуктів вибуху істотно підвищується
концентрація СО до 11,67% (мас). Брутто-реакція вибухового перетворення 1 кг
ЕВР зі вмістом МПЗ ТРП 10% у загальній формі має наступний вигляд:
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C4,42H52,68N16,84O36,36Ca1,01Al1,12Cl0,28=1,37CO+2,18CO2+26,34H2O+

(3.8)

0,56Al2O3 +0,14CaCl2+0,87CaCO3

З метою оптимізації рецептури ЕВР зі вмістом МПЗ до 10% (мас) було
виконано термодинамічні розрахунки за допомогою симплекс ґратчастих планів
Шеффе [185]. Вихідні дані для побудови діаграм симплекс ґратчастих планів
Шеффе наведено в таблиці 3.35.
Таблиця 3.35 – Вихідні дані для побудови діаграм симплекс ґратчастих
планів Шеффе
Вміст компонентів, %

Результати термодинамічних розрахунків

Стабілізувальний
розчин на основі
20% (мас)
водного розчину

Теплота

Об’єм

вибуху,

газів,

кДж/кг

л/кг

5
3359,65

6
921,23

7
796,69

8
-1,823

60

2438,38

616,01

833,70

8,950

20

70

2590,52

658,25

812,89

7,343

5

25

60

3034,67

820,96

806,80

3,564

5

20

65

3108,99

840,73

796,41

2,799

0

25

65

2508,64

634,89

823,24

8,210

7,5

22,5

60

3325,53

922,54

793,38

0,896

МПЗ

Нітрат

ТРП

амонію

2
10

3
20

4
60

0

30

0

Емульсія

Температура
вибуху, К

Кисневий
баланс, %

ПХА
1

10

На основі даних, наведених у таблиці 3.35, були побудовані симплекс
ґратчасті діаграми Шеффе (рис. 3.43–3.45).
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Рисунок 3.43 – Зміна питомого об’єму газів залежно від рецептурного складу
ЕВР (1 – 790 л/кг, 2 – 795 л/кг, 3 – 800 л/кг, 4 – 805 л/кг, 5 – 810 л/кг, 6 – 815 л/кг,
7 – 820 л/кг)

Рисунок 3.44 – Зміна температури вибуху залежно від рецептурного складу
ЕВР (1 – 2500 К, 2 – 2600 К, 3 – 2700 К, 4 – 2800 К, 5 – 2900 К, 6 – 3000 К,
7 – 3100 К, 8 – 3200 К, 9 – 3300 К)
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Рисунок 3.45 – Зміна теплоти вибуху від рецептурного складу ЕВР
(1 – 680 кДж/кг, 2 – 710 кДж/кг, 3 – 740 кДж/кг, 4 – 770 кДж/кг, 5 – 800 кДж/кг,
6 – 830 кДж/кг)
Відповідно до проведених розрахунків оптимальним рецептурним складом
ЕВР, що містить МПЗ ТРП є:
– емульсія 60,7–63,2% (мас);
– амонію нітрат гранульований 20,9–22,8% (мас);
– металополімерний залишок ТРП 6,8–9% (мас);
– стабілізувальний розчин на основі 20% водного розчину ПХА 10% (мас).
Такий склад має наступні розрахункові параметри: питомий об’єм газів
вибуху 790 л/кг; теплота вибуху 830 кДж/кг; температура вибуху 3300 К.
Для експериментальної оцінки впливу вмісту МПЗ у складі емульсійної
вибухової речовини на її вибухові характеристики були реалізовані вимірювання
швидкості поширення детонаційної хвилі у зарядах ЕВР (поліетиленова оболонка
dзаряду= 90 мм, lзаряду= 600 мм, ініціювання – проміжний детонатор (тротил масою
200 г). Для вимірювання швидкості детонації зарядів емульсійної вибухової
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речовини використовували прилад «Explometr». Результати експериментальних
вимірів наведені в таблиці 3.36.
Таблиця 3.36 – Результати експериментальних вимірів параметрів детонації
емульсійної вибухової речовини, що містить МПЗ
Вміст МПЗ в ЕВР, %, мас
Найменування показника
0

2,5

5

7,5

10

15

Термохімічні показники
Густина, кг/м3

1120,0

1080,0

1090,0

1100,0

1120,0

1095,0

Повнота детонації

Повна

Повна

Повна

Повна

Повна

Повна

Швидкість детонації, м/с

4171,1

4115,7

4132,9

4147,9

4171,1

3450,6

Аналіз даних таблиці 3.36 показує, що при ініціюванні емульсійної вибухової
речовини з густиною 1080÷1200 кг/м3, що містить до 10% (мас) МПЗ у заряді
фіксується стаціонарна детонаційна хвиля зі швидкістю від 4115,7 м/с до
4171,1 м/с. При збільшенні вмісту МПЗ ТРП до 15% (мас) фіксується зниження
швидкості детонації до 3450,6 м/с. Останнє пояснюється двома факторами. За
сучасними уявленнями про детонацію ЕВР енергетичні домішки (Al) та
високомолекулярні сполуки реагують з продуктами вибуху ЕВР за площиною
Чепмена–Жуге, тобто тепловий ефект таких перетворень не живить детонаційний
фронт і позитивно впливає лише на роботу розширення газів. Тому збільшення
вмісту МПЗ у складі ЕВР понад 10% (мас) негативно позначається на бризантній
дії (знижується швидкість детонації) ВР, збільшуючи фугасну дію вибуху
(за рахунок

збільшення

температури

вибуху).

Крім

того,

крихти

металополімерного залишку виконують роль пружної перепони на шляху
поширення детонаційної хвилі, і перевищення вмісту таких частинок вище
оптимального може спричинити різкий спад швидкості поширення детонації.
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Таким чином, наведені

теоретичні розрахунки

та експериментальні

дослідження показують, що оптимальний вміст МПЗ у складі емульсійної
вибухової речовини не повинен перевищувати 10% (мас).
Висновки до підрозділу 3.8.
1. Проведено термохімічні розрахунки вибухового складу емульсійної
вибухової речовини з домішками МПЗ. Показано, що присутність до 10% (мас)
МПЗ збільшує енергетичні характеристики ЕВР на 11% без утворення
додаткового обсягу токсичних газів.
2. Згідно
дослідженнями

з

термохімічними
визначено

розрахунками

оптимальну

й

рецептуру,

експериментальними
що

рекомендується

використовувати для практичного застосування в дослідно-промислових умовах:
емульсія 60,7–63,2% (мас), амонію нітрат гранульований 20,9–22,8% (мас),
МПЗ ТРП 6,8–9% (мас), стабілізувальний розчин на основі 20% водного розчину
ПХА 10% (мас).
3. Експериментально доведено, що вміст МПЗ у складі ЕВР понад 10%
призводить до різкого зниження детонаційних параметрів ЕВР.
Матеріали досліджень, наведені в підрозділі 3.8, опубліковані в роботі [172].
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РОЗДІЛ 4
ТЕХНОЛОГІЧНІ СХЕМИ ОТРИМАННЯ АМОНІЙ І КАЛІЙ
ПЕРХЛОРАТІВ, ОКТОГЕНУ З ПРОДУКТІВ ПЕРЕРОБКИ ТВЕРДОГО
РАКЕТНОГО ПАЛИВА
У ДОСЛІДНО-ПРОМИСЛОВИХ УМОВАХ
4.1 Опис технологічного процесу отримання амоній і калій перхлоратів
На підставі проведених експериментальних досліджень, уточнення режимів і
параметрів переробки твердого ракетного палива в лабораторних умовах
розроблено основні стадії та технологічна схема одержання амоній і калій
перхлоратів в дослідно-промислових умовах.
Для забезпечення безперебійного виконання технологічних операцій об’єкт
отримання

вторинних

амоній

і

калій

перхлоратів

пов’язаний

єдиним

технологічним процесом з об’єктами, залученими у виконанні робіт з утилізації
ТРП, а саме: об’єктом вилучення октогену й об’єктом виготовлення емульсійних
вибухових речовин.
Безперервність процесу забезпечується постійним надходженням ТРП
з об’єкту розмиву і подрібнення ТРП на об’єкт вилуговування ПХА, далі на
об’єкт вилучення октогену, виготовлення засобів ініціювання та емульсійних
вибухових речовин.
Технологічний процес отримання вторинних амоній і калій перхлоратів
відбувається в декілька операцій (рис. 4.1):
– вилуговування амонію перхлорату водою у екстракторах Е1, Е2;
– фільтрування отриманого екстракту від полімерної матриці ТРП у нутчфільтрах НФ1, НФ2;
– очищення екстракту амонію перхлорату у воді за допомогою активованого
вугілля у реакторі Р1;
– фільтрування екстракту амонію перхлорату у воді від твердих відходів
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Рисунок 4.1 – Схема технологічного процесу отримання вторинних амоній і калій перхлоратів
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вугілля на нутч-фітрі НФ3, пакування та їх вивезення;
– кристалізація вилученого ПХА у кристалізаторі КР1;
– фільтрування отриманого осаду ПХА на нутч-фітрі НФ4;
– розчинення отриманого осаду ПХА у воді в реакторах Р2, Р3;
– фільтрування отриманого розчину ПХА у воді від твердих відходів у нутчфітрах НФ5, НФ6;
– кристалізація отриманого ПХА у кристалізаторі КР2;
– фільтрування отриманого осаду ПХА на нутч-фітрі НФ7;
– пакування ПХА у контейнери, зважування і транспортування на сушку і
просіювання;
– приготування водного розчину гідроксиду калію в реакторі Р4;
– отримання калію перхлорату в реакторі Р5;
– поглинання аміаку азотною кислотою у реакторі Р6;

– фільтрування отриманого осаду ПХК на нутч-фітрі НФ8;
– пакування ПХК у контейнери, зважування та транспортували на сушку і
просіювання.
Штовхач подає ПМ ТРП у перегрібач, де відбувається розпушування
ПМ ТРП і далі за допомогою шнека подається в екстрактори із перемішувальним
пристроєм Е1 і Е2. Заздалегідь до екстракторів Е1 та Е2 подається очищена вода
з ємності витратної ЄВ. Співвідношення ТРП і води повинно бути 2:1.
Під час безперервного перемішування (швидкість перемішування 100–
300 об/хв) температуру робочого середовища в екстракторах Е1 і Е2 доводять
приблизно до 70–80ºС. Процес вилуговування з ПМ ТРП амонію перхлорату
у воду

відбувається

протягом

1,5–2,5 годин.

Після

закінчення

процесу

вилуговування ПХА суспензія являє собою водонаповнену полімерну матрицю
ТРП, що містить компоненти ТРП, які не розчиняються у воді та водний розчин
ПХА. З екстракторів E1 і Е2 суспензія самопливно надходить на нутч-фільтри
НФ1 і НФ2, де відбувається відділення основної маси – ПМ ТРП – від розчину
ПХА у воді. Відфільтровану ПМ ТРП після вилучення з неї ПХА завантажують
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у контейнери, зважують і відправляють на об’єкт вилучення октогену. Після
розподілу у НФ1 і НФ2 рідку фазу (водний розчин ПХА) насосом подають
у реактор Р1.
Для очищення водного розчину ПХА в реактор Р1 додається адсорбувальний
компонент (активоване вугілля). Очищення розчину триває 15–20 хвилин за
температури 70–80°С. Після очищення розчин подається на нутч-фільтр НФ3.
Відокремлені тверді відходи вугілля пакуються і транспортуються на утилізацію.
Відфільтрований

розчин

окисника

з

нутч-фільтру

НФ3

додають

у кристалізатор з перемішувальним пристроєм КР1. Вміст кристалізатора
охолоджують із 70–80°С до 8–10°С за допомогою холодоагенту в сорочці КР1
(охолодженої води) 3-3,5 години. За цієї температури з перенасиченого розчину
окисника випадає в осад NH4ClO4. Охолоджений розчин, що містить кристали
ПХА, з кристалізатора КР1 подають на нутч-фільтр НФ4, де відбувається
розподіл кристалів ПХА і водного розчину (фільтрату). З нутч-фільтру НФ4
кристали ПХА подаються у реактор Р2 для подальшої переробки. Також в реактор
Р2 подається демінералізована вода з ємності витратної ЄВ. Для повного
розчинення кристалів розчин у реакторі Р2 нагрівають до температури 70–90оС
З реактора Р2 водний розчин з концентрацією 180–200 кг/м3 подається через
нутч-фільтр НФ5 у кристалізатор КР2 на кристалізацію ПХА за температур з 80°С
до 10°С упродовж 3–3,5 годин. Аналогічно, але з іншою концентрацією, готується
концентрований (пересичений) підживлювальний розчин ПХА з концентрацією
400–480 кг/м3

у

реакторі

Р3,

який

через

нутч-фільтр

НФ6

потрапляє

в кристалізатор КР2. Під час цього з пересиченого розчину окисника випадає
в осад амоній перхлорат. Охолоджений розчин, що містить кристали ПХА,
з кристалізатора КР2 подають на нутч-фільтр НФ7, де відбувається фільтрування
отриманих кристалів ПХА від водного розчину. Відокремлені кристали ПХА
завантажують у контейнери, зважують і відправляють на сушку й просіювання, а
далі на склад готової продукції. Насосом водний розчин після отримання
вторинного ПХА перекачується в реактор Р5, куди також надходить водний
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розчин КОН з реактора Р4. У реакторі під час перемішування й охолодження
до 10–20оС відбувається отримання калію перхлорату з водного розчину ПХА і
КОН. Після закінчення реакції (1,5–2 години) отримання ПХК реактор Р5
нагрівають при температури 70–90оС для позбавлення від аміаку. Аміак
нейтралізується в реакторі Р6 водним розчином азотної кислоти. Отримана після
нейтралізації аміаку аміачна селітра транспортується на об’єкт виготовлення
емульсійних

вибухових

речовин

для

виготовлення

окиснювальної

фази.

Охолоджений розчин, що містить кристали ПХК, з реактора Р5, подають на нутчфільтр НФ8, де відбувається розподіл кристалів ПХК і водного розчину.
Відокремлені кристали отриманого калію перхлорату завантажують у контейнери,
зважують і відправляють на сушку і просіювання, а далі на склад готової
продукції.
4.2 Опис технологічного процесу отримання вторинного октогену
Отримання вторинного октогену включає наступні технологічні операції
(рис. 4.2):
– зважування та завантаження ДМСО і полімерної матриці після вилучення з
неї амонію перхлорату у екстрактор ЕР;
– вилучення октогену в екстракторі ЕР;
– фільтрування металополімерного залишку на центрифузі Ц, пакування та
вивіз на виготовлення емульсійних ВР;
– фільтрування маткового розчину ДМСО у кристалізаторі КР;
– завантажування води у кристалізатор КР та кристалізація октогену;
– фільтрування отриманого октогену у вібраційному сепараторі ВС1;
– зважування та завантаження октогену та ДМСО у реактор Р;
– перекачування отриманого розчину октогену в ДМСО з реактора Р у
кристалізатори КР1, КР2;
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Рисунок 4.2 – Схема технологічного процесу отримання вторинного октогену
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– завантажування води у кристалізатори КР1, КР2 та кристалізація октогену;
– фільтрування отриманого октогену на вібраційному сепараторі ВС2;
– сушіння кристалів отриманого октогену у камері для сушки порошків КС;
– фракціонування отриманого октогену у просівальній машині ПМ.
– пакування октогену у контейнери, зважування та транспортували на склад
готової продукції.
За допомогою перегрібача через воронку ПМ потрапляє в екстрактор ЕР.
Заздалегідь в екстрактори насосом з ємності витратної ЄВ закачується чистий
ДМСО.
Екстрактор обігрівається подачею теплоносія в теплообмінну оболонку, з
температурою 80–90°С. У екстракторі при перемішуванні протягом 2 годин
відбувається екстракція октогену, що міститься в полімерній матриці.
Після закінчення операції екстракції пульпа самопливно подається на
центрифугу Ц де екстракт, збагачений ДМСО, що містить октоген, відділяється
від металополімерного залишку за допомогою насоса поступає в збірник
збагаченого ДМСО СБ1.
Очищений розчин збагаченого диметилсульфоксидом із збірника СБ1
насосом подається у кристалізатор КР, куди потім закачується вода при
перемішуванні.
кристалізаторі

Розчин
КР,

диметилсульфоксиду

через

сорочку

у

воді,

кристалізатора

що
за

знаходиться

допомогою

в

води

охолоджується до 10°С, внаслідок чого октоген випадає з розчину в осад. Пульпа,
що складається з кристалів октогену і відпрацьованого диметилсульфоксиду
самопливно подається на вібраційний сепаратор ВС1, де октоген відділяється від
відпрацьованого ДМСО і зсипається у ємність для транспортування.
Відпрацьований диметилсульфоксид з вібраційного сепаратору ВС1 насосом
подається в ємність накопичувальну ЄН.
Вилучений

з полімерної

матриці

октоген

зсипається

у реактор

з

перемішувальним пристроєм Р, куди також закачують диметилсульфоксид. В
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реакторі Р розчиняють октоген в диметилсульфоксиді при температурі 35–45°С та
перемішуванні.
Отриманий розчин подають насосом на нутч-фільтр для очищення, після
чого збирають його в збірнику СБ2.
Зі збірника СБ2 очищений розчин подається на кристалізатори КР1, КР2,
куди потім закачується вода. У кристалізаторах КР1, КР2 проходить процес
кристалізації октогену, за допомогою охолодженої води в теплообмінній оболонці,
що охолоджується до температури 10 °С. Кристали октогену в матковому розчині
самопливно поступають на вібраційний сепаратор ВС2, де виконують розділення
кристалів октогену від маткового розчину (відпрацьований водний розчин
диметилсульфоксиду).

Матковий

водний

розчин

диметилсульфоксиду

з

вібраційного сепаратору ВС2 через проміжний збірник СБ3 подають у ємність
накопичувальну

ЄН.

З

ємності

накопичувальної

ЄН

водний

розчин

диметилсульфоксиду подається на ректифікацію розчинів.
Кристали октогену поступають в камеру для сушіння порошків КС, де
відбувається процес їх сушіння.
Для розділення октогену на фракції висушені кристали поступають у
просіювальну машину ПМ. У яких октоген ділиться на фракції, після чого його
завантажують в контейнери, зважується і транспортується на склад готової
продукції
4.3 Матеріальні баланси технологічних процесів отримання амоній і калій
перхлоратів та октогену
У таблиці 4.1 наведено матеріальний баланс процесу отримання амонію
перхлорату, розрахований на 1000 кг продукту.
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Таблиця 4.1 – Матеріальний баланс процесу отримання амонію перхлорату,
розрахований на 1000 кг продукту
Найменування компоненту

Прихід, кг

Витрата, кг

Вихідна ПМ

4564

0

Вода

4564

0

Отримана ПМ

0

4012

Робоча рідина (фільтрат)

0

3754

ПХА

0

1000

Відходи

0

88

Втрати

0

274

Разом

9128

9128

У таблиці 4.2 наведено матеріальний баланс процесу отримання вторинного
ПХА, розрахований на 1000 кг продукту.
Таблиця 4.2 – Матеріальний баланс процесу отримання вторинного ПХА,
розрахований на 1000 кг продукту
Найменування компоненту

Прихід

Витрата

ПХА (сирець)

1272

0

Вода

2672

0

Вторинний ПХА

0

1000

Відпрацьований водний розчин

0

2649

Відходи

0

177

Втрати

0

118

Разом

3944

3944

У таблиці 4.3 наведено матеріальний баланс процесу отримання калію
перхлорату з водних розчинів амонію перхлорату в розрахунку на 1000 кг ПХК.
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Таблиця 4.3 – Матеріальний баланс процесу отримання калію перхлорату
з водних розчинів амонію перхлорату в розрахунку на 1000 кг ПХК
Найменування компоненту

Прихід

Витрата

11520

0

557

0

Калій перхлорат

0

1000

Відпрацьований водний розчин

0

10595

Аміак

0

149

Втрати

0

333

Разом

12077

12077

Водний

розчин

амонію

перхлорату

після

його

вилуговування та кристалізації (9,2 %, мас)
КОН

У таблиці 4.4 наведено матеріальний баланс процесу вилучення октогену,
розрахований на 1000 кг продукту.
Таблиця 4.4 – Матеріальний

баланс

процесу

вилучення

октогену,

розрахований на 1000 кг продукту
Найменування компоненту

Прихід

Витрата

Вихідна ПМ

4081,7

0,0

ДМСО

10204,0

9414,3

Вода

7849,3

7268,0

Металополімерний залишок

0,0

3465,3

Октоген (сирець)

0,0

1000

Відходи

0,0

323,4

Втрати

0,0

664,0

Разом

22135

22135
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У таблиці 4.5 наведено матеріальний баланс процесу отримання вторинного
октогену в розрахунку на 1000 кг продукту.
Таблиця 4.5 – Матеріальний баланс процесу отримання вторинного октогену
в розрахунку на 1000 кг продукту
Найменування компоненту

Прихід

Витрата

Октоген (сирець)

1111,0

0,0

ДМСО

4444,1

4216,2

Вода

3418,5

3271,0

Октоген

0,0

1000

Відходи

0,0

216,4

Втрати

0,0

270

Разом

8973,6

8973,6

4.4 Оцінка витрат на отримання вторинних амоній і калій перхлоратів та
октогену
Для

обґрунтування

економічної

доцільності [153]

й

ефективності

запропонованого методу визначено основне обладнання технологічного процесу
вилучення й отримання вторинних амонію перхлорату, октогену, одержання
калію перхлорату.
Вартість ПХА складає, залежно від марки, від 25 тис. дол. США (625 тис. грн
за умовним курсом 25 грн / дол.) за 1000 кг ПХА.
Вартість ПХК складає, залежно від марки, від 151 тис. дол. США
(3775 тис. грн за умовним курсом 25 грн / дол.) за 1000 кг ПХК.
Вартість октогену складає, в залежності від модифікації, від 95 тис.$ (2375
тис. грн. за поточним курсом 25 грн./$) і вище за 1000 кг октогену.
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У таблиці 4.6 наведена пряма видаткова частина на отримання 1000 кг ПХА і
ПХК кожного.
Таблиця 4.6 – Пряма видаткова частина на отримання 1000 кг ПХА, ПХК,
октогену кожного
Найменування

Вартість отримання 1000 кг продукту, тис. грн
ПХА

ПХК

октогену

0,487

16,980

417,920

261,760

30,793

267,497

Витрати на електроенергію

0,235

0,156

0,108

ЄСВ

57,580

6,770

58,849

Разом

320,100

54,700

744,374

Вартість сировини
Витрати на оплату праці

Таким чином, собівартість отримання 1000 кг ПХА складає – 320,1 тис. грн
(близько 8 тис. дол.). Собівартість отримання 1000 кг ПХК складає – 54,7 тис. грн
(близько 1,37 тис. дол.). Собівартість отримання 1000 кг октогену складає —
744,374 тис. грн. (29,8 тис.$).
У процесі утилізації 1800 т твердого ракетного палива можна отримати до
233 т вторинного ПХА, 22 т вторинного ПХК, 190 т вторинного октогену.
Під час

закупівлі

амонію перхлорату на ринку для

застосування

в композиційних складах нових ТРП витрати складають:
233 т·25 тис. дол. =5,8 млн дол. (145 млн грн).
Під

час

закупівлі

калію

перхлорату

на

ринку

для

застосування

в композиційних складах витрати складають:
22 т·151 тис.дол. =3,3 млн дол. (82,5 млн грн).
Під час закупівлі октогену на ринку для застосування в композиційних
складах витрати складають:
190 т*95 тис.$ =18,05 млн дол. (451,25 млн.грн.).
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Собівартість отриманого вторинного амонію перхлорату, отримання калію
перхлорату в процесі утилізації твердого ракетного палива складає:
233 т·8 тис. дол. = 1,86 млн дол. (46,5 млн грн).
Собівартість, отримання калію перхлорату в процесі утилізації твердого
ракетного палива складає:
22 т·1,37 тис. дол. = 30,14 тис. дол. (753 тис. грн).
Собівартість, отримання октогену в процесі утилізації твердого ракетного
палива складає:
190 т·29,8 тис. дол. = 5,66 млн. дол. (141,5 млн. грн).
Розрахунковий прибуток за ПХА складає: 5,8 млн дол.–1,86 млн дол.=
=3,94 млн дол. (98,5 млн грн). Розрахунковий прибуток П за ПХК складає:
3,3 млн дол.–30,14 тис. дол.=3,27 млн дол.

(81,75 млн грн).

Розрахунковий

прибуток П за октоген складає: 18,05 млн дол.–5,66 млн. дол.=12,39 млн дол.
(309,75 млн грн).
За річного випуску ПХА не менше 47 т/рік, ПХК 4 т/рік та октогену 38 т/рік,
що складає термін роботи об’єкту 5 років, ПРІЧ для отримання ПХА і ПХК складе
тоді: 180,25/5 = 36,05 млн грн. і ПРІЧ для октогену буде: 309,75/5 = 62 млн грн.
Капітальні інвестиції на впровадження проекту К складаються з суми: В,
ВТРАНСП. і ВМОНТ., що становить 120,4 млн грн. для отримання вторинних ПХА і
ПХК і 144,92 млн грн. для отримання октогену. Де:
В – вартість обладнання;
ВТРАНСП. − витрати на транспортування обладнання. Приймається в розмірі
10% від вартості;
ВМОНТ. – витрати на монтаж обладнання. Приймаються в розмірі 15% від
вартості.
За таких умов, термін окупності капітальних інвестицій буде складати з
капітальних інвестицій на впровадження проекту К поділених на річний прибуток
ПРІЧ., що становить 3,34 роки для отримання вторинних ПХА і ПХК і 2,34 роки для

отримання октогену.
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За річного випуску ПХА 47 т/рік і ПХК 4 т/рік, рентабельність вкладених
інвестицій буде становити 30% і 42,7% для октогену (за річного випуску
нітраміну − 38 т/рік).
Згідно з проведеним економічним аналізом проект по одержанню вторинних
амоній і калій перхлоратів має рентабельність 30%, при цьому термін окупності
складе 3,34 роки, проект по одержанню вторинного октогену має рентабельність
42,7%, при цьому термін окупності складе 2,34 роки. Дана окупність розрахована
на виробництва ПХА 47 т/рік, ПХК 4 т/рік і октогену 38 т/рік відповідно.
Розглянуті в цьому розділі закономірності дозволяють зробити наступні
висновки і узагальнення: 1) на підставі проведених експериментів у лабораторних
умовах розроблено основні стадії та технологічні схеми отримання ПХА, ПХК та
октогену у дослідно-промислових умовах; 2) розраховано матеріальний баланс,
необхідний для одержання вторинних амоній і калій перхлоратів та октогену з
продуктів

утилізації

твердого

ракетного

палива. На

основі

результатів

лабораторних досліджень виконано оцінку економічних витрат на сировину і
допоміжні матеріали для отримання амоній і калій перхлоратів та октогену в
дослідно-промислових умовах.
Планується поступове нарощування виробництва, у міру укладання
державних контрактів з виробництва композиційних складів ТРП, що зі свого
боку спричинить зростання сировини для амоній і калій перхлоратів та октогену
наслідком цього рентабельності проекту зі зменшенням терміну окупності
інвестицій. Розглянуті в цьому розділі закономірності дозволяють зробити
наступні висновки і узагальнення.
Висновки.
1. На підставі попередньо встановлених залежностей розроблено стадії та
технологічні схеми отримання амоній і калій перхлоратів та октогену у досліднопромислових умовах.
2. Розраховано матеріальні баланси, необхідні для отримання 1000 кг
вторинних амоній і калій перхлоратів, октогену.
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3. Виконано оцінку економічних витрат і економічної ефективності
одержання вторинних амоній і калій перхлоратів та октогену з твердого ракетного
палива. Згідно з проведеним економічним аналізом проект по отриманню
перхлоратів має рентабельність 30 %, під час цього термін окупності складає
3,34 роки, рентабельність проекту одержання вторинного октогену складає 42,7 %
при терміні окупності 2,34 роки.
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
У результаті виконання дисертаційної роботи вирішена важлива науковопрактична

задача

цільової

утилізації

компонентів

небезпечних

енергоконденсованих систем із закінченим терміном зберігання з одержанням
амоній і калій перхлоратів та октогену, придатних для повторного цільового
використання.
1. У результаті проведених досліджень встановлено, що максимальний
ступінь вилучення амонію перхлорату з твердого ракетного палива становить
82,3% (мас) при наступних режимах: температурі процесу 80°С, швидкості
обертанні механічного змішувача 400 об/хв, часу процесу екстракції 4 годин.
Визначені константи й загальне емпіричне рівняння, що описує процес
вилуговування амонію перхлорату з полімерної матриці твердого ракетного
палива при температурах 20°С і 80°С. Показано, що оптимальним температурним
режимом сушіння полімерної матриці ТРП після вилучення з неї NH4ClO4 є 90–
100°С.
2. Встановлені параметри одержання вторинного ПХА, який було вилучено
з твердого ракетного палива. Ведення процесу першого вирощування кристалів
NH4ClO4 зі швидкістю охолодження 0,3–0,4 град/хв і обертанні мішалки
1500 об/хв, з концентрацією підживлювального розчину 480 г/л дозволило
отримати високий вихід цільової фракції 160–315 мкм 89–90 %.
3. Показано, що вторинний амоній перхлорат після перекристалізації та
підготовки

(висушування,

розсіву)

може

бути

використаний

в

нових

композиційних складах. Отримані дослідні зразки виготовлені з вторинного
продукту, які за своїми реологічними, фізико-механічними, балістичними
характеристикам не поступаються аналогічним показникам композиційних
складів ТРП на основі амонію перхлорату з нормативними характеристиками.
4. У дослідно-промислових умовах було відпрацьовано вилучення NH4ClO4
із робочої рідини гідромеханічного вимивання ТРП. Показано, що отриманий з
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робочої рідини амоній перхлорат, задовольняє вимогам нормативної документації
на ПХА-сирець, окрім: вмісту нерозчинних у воді речовин, рН водного розчину і
вмісту внутрішньокристалічної вологи.
5. У лабораторних умовах методом конверсії водного розчину NH4ClO4
було отримано KClO4. Виявлено, що 10% надлишок KOH від стехіометричного
підвищує вихід цільового продукту до 81,59–90,43%, при цьому вміст основної
речовини складає 88,5–95,5%, що задовольняє вимогам до KClO4, з нормативними
характеристиками. Підтверджена можливість застосування KClO4, отриманого
методом конверсії амонію перхлорату, у емульсійних вибухових речовинах.
6. Проведені експериментальні дослідження з вилучення октогену з
твердого ракетного палива «великої» і «дрібної» фракції. Одержані оптимальні
параметри вилучення октогену з ПМ ТРП із застосуванням ДМСО: вологість
вихідної ПМ в діапазоні 3–23,5 %, температура сушки вихідної ПМ 90–100 °С,
співвідношення ДМСО:ПМ становить 2:1–3:1, температура вилучення і час
екстракції 60–80 °С і 2–4 годин, відповідно, швидкість обертання механічного
змішувача 800–1000 об/хв. Вилучений з полімерної матриці ТРП продукт
ідентифікований як октоген за допомогою ІЧ-спектроскопії. Отриманий октоген
за параметрами чутливості до механічних впливів (удару, тертя) відповідає
вимогам до продукту, що використовується при виготовленні ЕКС.
7. Проведено термохімічні розрахунки вибухового розкладу емульсійної
вибухової речовини з домішками металополімерного залишку. Показано, що
присутність до 10 % (мас) МПЗ призводить до збільшення енергетичних
характеристик ЕВР на 11 % без утворення додаткового обсягу токсичних газів.
Згідно з термохімічними розрахунками і експериментальними дослідженнями
визначені рецептури промислових емульсійних вибухових речовин, що дозволяє
утилізувати МПЗ після вилучення NH4ClO4 і октогену: емульсія 60,7–63,2 % (мас),
нітрат

амонію

гранульований

20,9–22,8 %

(мас),

МПЗ

6,8–9 %

(мас),

стабілізуючий розчин на основі 20 % водного розчину ПХА 10 % (мас).
Експериментально доведено, що вміст МПЗ у складі ЕВР понад 10% призводить
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до зниження детонаційних параметрів ЕВР на 17,3% та стрімкого підвищення
кількості токсичних газів вибуху.
8. Розроблено стадії і технологічні схеми отримання амоній і калій
перхлоратів

та

октогену

в

дослідно-промислових

умовах.

Розраховано

матеріальний баланс отримання 1000 кг вторинних амоній і калій перхлорату,
октогену. Виконано оцінку економічних витрат і економічної ефективності
одержання вторинних продуктів. Згідно з проведеним економічним аналізом
проект по отриманню перхлоратів має рентабельність 30 %, під час цього термін
окупності складає 3,34 роки, рентабельність проекту одержання вторинного
октогену складає 42,7 % при терміні окупності 2,34 роки.
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