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Abstract. It is a characteristic property of nitrocellulose-based propellants that the nitric ester constituents e.g. nitroglycerin, 
nitrocellulose, undergo a slow decomposition even at ambient temperatures. The degradation products formed, unless removed, can 
cause a reduction in chemical stability which can lead to cook-off / self-ignition due to the exothermic nature of the reactions 
involved. In addition they can lead to a loss of calorific value, changes in ballistic properties and cracking in large diameter 
charges. Several of these can occur during storage time. The chemical stability of propellants is normally assessed by observing their 
behavior at elevated temperatures. Many tests such as the Abel Heat Test, Taliani Test, Methyl Violet Test, Bergmann-Junk Test, 
Vacuum Stability Test, Weight Loss Tests, Time to Cook Off, Heat Flow Calorimetry, etc. have been used for this purpose. But all of 
them are destructive ones – the test sample is destructed. Furthermore, these tests are related with complex equipment and the prices 
of the tests are not low. Also none of them give the answer whether other defects exist. 
These are the main reasons to authors to use different approach – to use the ultrasound techniques for propellants characterization.  
This article describes initial results, that later will be compared with the stabilizer depletion rates. 
Keywords: velocity of the ultrasonic waves, artificial storage, stabilizer depletion.  
 
1.Увод  

По своята същност снабдяването с боеприпаси 
прилича на сключването на един вид застраховка за 
националната отбрана: голяма част от закупеното нe се 
използва преди изтичането на срока му на годност [3]. 
Боеприпасите са продукт с висока стойност, като 
характерното е, че предвид критичността им от 
оперативна гледна точка, изискват създаването на запаси, 
за да се изпревари потребността от тях.  

Този факт поражда две характерни особености: 
боеприпасите следва да могат продължително да се 
съхраняват и да има технологична възможност за тяхната 
демилитаризация1. 

От своя страна дългосрочното съхранение на техните 
метателни заряди е свързано с протичане на процеси на 
стареене на барутите, които водят до промяна на техните 
характеристики. 

При нитроцелуозните барути с течение на времето се 
наблюдава бавна декомпозиция на дори и при нормални 
климатични условия. Формираните деградационни 
процеси водят до редукция на стабилността и дори могат 
при определени условия да доведат до самозапалване на 
барутните елементи, предвид екзотермичния характер на 
реакциите. 

                                                           
1 комплекс от дейности по премахването или неутрализирането 
военния потенциал на боеприпаса [1], [6] 

При всички случаи тези процеси водят до промяна на 
калорийността, поява/разрастване на микропукнатини в 
барутни заряди с големи диаметри и др. 

 

 
Фиг. 1. Управление на жизнения цикъл на 

боеприпасите (вариант) [5] 
 
С оглед на оценката на стабилността на 

нитроцелуозните барути са разработени множество 
тестове, обикновено базирани на предшестващо 
изкуствено стареене на съставите, като тест на Абел, тест 
на Талиани, тест на Бергман-Юнк, изследване чрез 
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инфрачервена спектроскопия, рентгеноструктурен анализ 
и акустични методи и др. [2, 4-14]. 

Акустичните методи, наред с другите методи за 
контрол без разрушаване се явяват сериозна алтернатива 
на останалите разрушителни методи предвид основно 
възможностите за мониторинг и възможността за 
последващо използване на контролираните образци. 

 
2.Предпоставки и начини за решаване на проблема 
2.1.Досегашни резултати  

 
Акустичните характеристики на барутите се променят 

при стареене под въздействие на два фактора - сроковете 
за тяхното съхранение и влажността на въздуха, като 
срокът на експлоатация при спазване на подходящ 
температурно-влажностен режим остава ключов фактор. 

Изследването на акустичните характеристики на 
нитроцелуозни барути не е новост – дори с използвания 
нискочестотен динамичен метод [11, 12] са получени 
резултати, като корелация между факторите време за 
съхранение X1 и относителна влажност X2, чийто 
стойности са представени в Таблица 1. 

Таблица 1 

 
 
Използваният Response Surface Methodology (RSM) е 

подходящ метод за създаване на модели, описващи 
влиянието на независимите променливи върху изходните 
величини в изследваното факторно пространство. В 
комбинация с дисперсионен анализ е възможно да се 
открои индивидуалното въздействие на всеки от 
управляващите  фактори, както и взаимното влияние 
между тях. 

Полученият математически модел е представен чрез 
следния полином (1): 

(1)
2
2

2
12121 115,9675,41483,633,1516 XXXXXXCr +−+++=

 

Уравнение (1) е представено чрез контурна графика на 
фиг.2. 

 
Фиг. 2. Kонтурна диаграма на зависимостта на 

прътовата скорост Сr в барут РНДСИ от 
времето за съхранение X1 и относителната 

влажност X2 

 

Проведеният двуфакторен дисперсионен анализ с три 
нива на относителната влажност – фактор А и четири нива 
на времето за съхранение (фактор В) 4 показва 
относително слабо положително взаимно влияние между 
факторите срок за съхранение и относителна влажност 
при определяне на прътовата скорост в изследвания барут 
(Таблици 2а и 2б). 

 
Таблица 2а 

 
Таблица 2б 

 
Основен проблем при това изследване се явява 

използваната методика [15], която не е валидирана за 
стареене на взривни вещества. Доколкото съществуват 
валидирани методики за термично натоварване, е удачно 
изследванията да бъдат съобразени с използваните методи 
в тях.  

Общовалидна методика за нитроцелуозни барути е 
AOP-48 „Explosives, nitrocellulose-based propellants, 
stability test procedures and requirements 
using stabilizer depletion” [2]. Изборът й освен поради 
факта, че е общовалидна е продиктуван и от факта, че 
обект на бъдещо изследване ще бъде и изследване на 
корелационни зависимости между акустичните 
характеристики, механичните качества, 
зараждането/разрастването на дефекти и намаляването на 
съдържанието на стабилизатора в нитроцелулозни барути. 

 
2.2.Опитна постановка 

За термичното натоварване на образците е избран 
т.нар. режим на натоварване при единични температури 
съгласно [2]. 

Преди термичното натоварване образците се 
съхраняват на тъмно и сухо място с относителна влажност 
не по-висока от 60% при 25±1°С. 

Термичното натоварване на пробите от барут марка 
РНСДИ е реализирано както следва: 

- проба 1 – задържане 6 h при температура 90ºС; 
- проба 2 – задържане 24 h при температура 90ºС; 
- проба 3 – задържане 82 h 20 min2 при температура 

90ºС. 
От всеки от термично натоварените образци са 

подготвени три проби с дискообразна форма и паралелни 
стени (фиг. 3), с ориентировъчна височина 12 mm. 
Контактните повърхнини с обработени за постигане на 
грапавот Ra<6.3µm. 

 

                                                           
2 Еквивалентен режим на съхранение 10 години [2] 
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Фиг. 3. Схема на опитната постановка: вляво – общ 

вид; вдясно – разположение на осезателите, образеца и 
тежестта. 

Резултатите от измерванията на дебелините с 
микрометър на всяка от пробите в три сектора са 
поместени в Таблица 3. 

Таблица 3 

Идентификация 
на пробата 

Височина 
сектор 1, 
mm 

Височина 
сектор 2, 
mm 

Височина 
сектор 3, 
mm 

Проба 1 11,71 11,70 11,70 
Проба 2 11,73 11,70 11,74 
Проба 3 11,74 11,72 11,73 

 
Определянето на времето за разпространение на 

ултразвуковата вълна в материала се осъществява по 
метода на пропускане в контактен вариант (фиг.4), с 
ултразвуков дефектоскоп EPOCH 600 имащ честота на 
семплиране 100MHZ. Използвани са комплект нормални 
осезатели S24HB2 и S24HB4 работещи, съответно на 
2MHz и на 4MHz с надлъжни УЗ вълни. 

За контактна среда се използва грес. Осигурен е 
постоянен и еднакъв натиск от 20 N на осезателите към 
образците, чрез цилиндричен стоманен блок. Времената за 
разпространение на ултразвуковите вълне се записват, 

след което се изчислява скоростта на разпространяваната 
в материала УЗ вълна и се записва в Таблица 4.  

 
Фиг. 4. Схема на опитната постановка: вляво – общ 

вид; вдясно – разположение на осезателите, образеца и 
тежестта. 

3. Резултати и дискусия 
Резултатите от изследването са систематизирани в 

Таблица 4. 
На фиг. 5 са представени във вид на А – изображения 

резултатите от измерването в графичен вид за трите 
образеца, за изпитвания проведени с осезател S24HB4 на 
работна честота 4MHz 

Промяната на скоростите на разпространение на УЗ 
вълни при 2 и 4 MHz в зависимост от периода на 
термично натоварване са графично онагледени на фиг. 6 

 

Таблица 4 

Идентифи- 
кация  на 
пробата 

Средно-
аритметична 

височина 

Експериментално 
определена скорост на 
разпространение на УЗ 

вълни 
2 MHz 4 MHz 

Проба 1 11,71 1948,82 2057,09 
Проба 2 11,72 1947,18 2021,92 
Проба 3 11,73 1912,49 2007,92 

 

 
а) 

 
б) 
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в) 

Фиг. 5. А – изображения на ултразвуковите вълни за 
трите образеца: а) термично натоварен за 6h; б) 

термично натоварен за 24h; в) термично натоварен за 
82h 20 min. 

 
 

Фиг. 6. Скорости на разпространение на УЗВ при 2 и 4 
MHz 

 
4. Анализ на резултатите от изследването. насоки за 
бъдеща дейност 

 
Резултатите от изследването показват, че е налице 

зависимост между продължителността на термично 
натоварване и скоростта на разпространение на УЗ вълни. 

При пробите с по-голям период на термично 
натоварване се наблюдава по-ниска скорост на 
разпростарнение на УЗ вълни, което може да се обясни с 
промените в химичния състав на пробите 

Тази зависимост е по-добре изразена при 4 MHz, което 
може да се обясни с по-високата чувствителност. Това е 
предпоставка експериментите да бъдат повторени при 
възможност и при по-висока честота, с оглед да бъде 
експериментално определена честотата, при която ще се 
търсят зависимостите с промяната на химичния състав. 

Впоследствие в последваща публикация ще бъдат 
изследвани зависимостите между скоростите на 
разпространение на ултразвуковите вълни и промяната на 
химичния състав на пробите, вследствие на термичното 
натоварване. 

 
5. Заключение 

В статията е доказано експериментално, че е 
съществува зависимост между продължителността на 
термично натоварване и скоростта на разпространение на 

УЗ вълни, като по-голямия период на термично 
натоварване е свързан с по-ниска скорост на 
разпростарнение на УЗ вълни, което може да се обясни с 
промените в химичния състав на пробите. 

Резултатите са предпоставка за продължаване и 
разширяване на изследванията с оглед на определяне на 
зависимости между скоростите на разпространение на 
ултразвуковите вълни и промяната на химичния състав на 
пробите, вследствие на термичното натоварване. 
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