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Бяха изпълнени следните дейности:

• Разработване на полупромишлена инсталация (Работна документация и схема на 
деление на изделието) на полупромишлената инсталация;

• Изработване на основните и помощни агрегати на инсталацията и доставката им на 
площадка ТЕРЕМ - „Цар Самуил” ЕООД – Костенец;

• Монтаж на полупромишлена инсталация за утилизация на барути;

• Изготвяне на Програма и методика за изпитване на полупромишлената инсталация;

• Провеждане на полупромишлени изпитания;

• Приемане на полупромишлената инсталация от Приемателна комисия на МО и ГЩ;

• Изпитания на получения продукт от  специализирани лаборатории;

• Изготвяне на отчет.









Полупромишлена инсталация
Схема на деление на изделието

№ по № по 
редред ОзначениеОзначение ДокументацияДокументация КоличествоКоличество

ПИУБ 00.00.00ЧСПИУБ 00.00.00ЧС Чертеж сборенЧертеж сборен

11 ПИУБ 00.00.01ПИУБ 00.00.01 КорпусКорпус 11

22 ПИУБ 00.00.02ПИУБ 00.00.02 БъркалкаБъркалка 11

33 Вентил спирателен 61"Вентил спирателен 61" 55

44 ПИУБ 00.00.03ПИУБ 00.00.03 Тръба свързваща 61"Тръба свързваща 61" 11

55 ПИУБ 00.00.04ПИУБ 00.00.04 Капак доленКапак долен 11

66 ПИУБ 00.00.05ПИУБ 00.00.05 КорпусКорпус 11

77 ПИУБ 00.00.06ПИУБ 00.00.06 Капак горенКапак горен 11

88 Ел. двигател Ел. двигател --1,5 к1,5 кWW 11

99 РедукторРедуктор 11

1010 ПИУБ 00.00.0ПИУБ 00.00.077 СъединителСъединител 11

1111 ПИУБ 00.00.08ПИУБ 00.00.08 СалникСалник 11

1212 ПИУБ 00.00.09ПИУБ 00.00.09 Люк за зареждане ф 150Люк за зареждане ф 150 11

1313 ПИУБ 00.00.10ПИУБ 00.00.10 КапакКапак 11

1414 Вентил дъненВентил дънен 11

1515 Гърне кондензноГърне кондензно 11

1616 Бидон полиетиленовБидон полиетиленов 33

1717 ТермодатчикТермодатчик 11



ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:

• Основните и помощни агрегати на инсталацията бяха изработени от 
«ХИММАШ» АД, гр. Хасково и доставени на площадката на внедрителя 
в гр. Костенец;

• Монтажът на инсталацията беше осъществен от специалисти на Внедрителя 
(ТЕРЕМ - Цар Самуил” ЕООД – Костенец) на площадката на цех № 1, участък 
108 ;

• Изготвена беше  програма и методика за изпитване на полупромишлената 
инсталация;

• Полупромишлените изпитания бяха проведени в съответствие със Заповед 
№ 336/18.07.2006 г. на Управителя на ТЕРЕМ“Цар Самуил” гр. Костенец и по 
представената от Изпълнителя  Технологична карта.



Първи етап на полупромишлените експерименти

• Определяне възможностите на полупромишления агрегат за хомогенизиране на смес 
от вода и барутни тела при различно съотношение на компонентите;

• Определяне влиянието на температурата и на рН на средата;

• Оценка на възможностите за автогенно протичане на  химичната реакция.

Втори етап на полупромишлените експерименти
• Определяне на оптималните параметри на  технологичния процес;
• Получаване на необходимото количество изходен продукт за производство на 
комбиниран течен суспензионен тор (азот/калий/фосфор 1:1:1)



ОБОБЩЕНИЕ:

Общо количество на компонентите, поставени в реактора по време на 
полупромишления експеримент:

Барутни тела – 20 кг;
Калиева основа – 11 кг;
Вода – 90 л. 

Обща продължителност на полупромишления експеримент – 22,5 часа.

Оптимални параметри на  технологичния процес

Продължителност на хидролизата – 9 ±1 часа;
Оптимална температура – 95 ± 5оС;
Оптимално рН-8 ± 0.5.



ЗАКЛЮЧЕНИЯ:

• Полупромишлената инсталация осигурява протичане на хидролизата на 
едноосновен пироксилинов барут;
• За оптимизиране на работата на инсталацията е необходимо да се направят 
следните   промени: (i) индивидуално подгряване с електрически нагреватели (до 6 
kW) (ii) топлоизолация на реактора (iii) реверсивно разбъркване в целия обем на 
реактора;

• Бяха реализирани 120 л хидролизат,  достатъчни за получаване на пробни партиди 
течни суспензионни торове;

• Установено беше, че на дъното на реактора, са останали около 0.3 кг 
нехидролизирани барутни тела, които се разтварят с въвеждането на реверсивно 
разбъркване; 

• Анализът на проба от хидролизàта показа сухо съдържание 21%, което отговаря на 
количеството на използваните компоненти; 

• От получения хидролизат, след добавяне на необходимите количества соли, бяха 
приготвени проби  от комбиниран течен суспензионен тор в съотношение на 
компонентите азот/калий/фосфор 1:1:1, които бяха предадени за анализ и оценка.



Приемателна комисия от МО и ГЩ

Председател: полк д-р инж. Милчо Пътечков -
Н-к отдел “Изследвания и технологии за 
отбраната”, ДПВТ-МО
и членове:    

1. полк. инж. Манол Бонев - Н-к отдел 
“Ресурсни и финансови  анализи, разчети и 
оценки”, Управление “Стратегическо 
планиране”-ГЩ; 

2. ст.н.с. д-р инж. Иван Попов-ИПИО, ВА “Г.С. 
Раковски”-ГЩ;

3. проф. дтн Иван Главчев- програмен 
ръководител на задачата - БВО.











Изпитания на получения продукт от  специализирани 
лаборатории

Проби от получената партида течен суспензионен тор бяха предадени за анализи и 
изпитания в Националния център за аграрни науки „Институт  по почвознание „Н. 
Пушкаров”. Химични анализи
Анализираните проби показаха  следните резултати за азот/калий/фосфор)

Проба №Проба № СухоСухо
веществовещество

,, %%

рНрН Азот Азот 
нитратеннитратен

по Келдал,по Келдал, %%

КК220,0, %% РР220055,, %%

3ХБ3ХБ 27,9927,99 7,707,70 2,42,4 99 0,60,6



Национален център за аграрни науки
Институт  по почвознание „Н. Пушкаров”. 

ОТЧЕТ
„Проучване на възможността за използване на 

хидролизиран отпаден барут при торене на земеделски 
култури”

Провели изпитването:
Ст.н.с. І ст. д-р Димитър Славов
Ст.н.с. ІІ ст. д-р Веселин Кутев.



Добив от овес и остатъчно количество минерален азот в 
почвата
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Брой на микроорганизмите в почва третирана с 
хидролизат на барут и азотен тор (KOE х 10^6 g-1)
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ЗАКЛЮЧЕНИЯ
• Разработена беше Полупромишлена инсталация за утилизация на отпадни барути;

• Инсталацията беше монтирана в ТЕРЕМ “Цар Самуил” – Костенец ЕООД;

•. Установено беше, че всички основни и помощни агрегати на Инсталацията работят в 

статични и динамични условия;

•. Направени бяха предложения за подобряване на автономността на агрегатите на 

инсталацията;

•. Бяха проведени серия от полупромишлени изпитания и бяха установени оптималните 

параметри на технологичния процес на хидролиза на едноосновни пироксилинови барути 

(работна температура 95±5 оС; продължителност на един цикъл на утилизация 9±1 часа; рН 

8±0,5), които отговарят на ТТЗ: т.5.1.5.; т.5.1.6. и т. 5.1.7.

• Получени бяха 120 л хидролизен продукт, достатъчен за  окачествяване на течните 

суспензионни торове;

• Изследван беше химичният състав на получения продукт в съотношение 1:1:1 

(азот/калий/фосфор) и беше получен състав 15:15:15 %, който отговаря на ТТЗ: т. 5.1.8.1.

•. Проведени бяха изпитания за проучване на  възможността за използване на  хидролизиран 

отпаден барут при торене на земеделски култури. Установено беше, че изпитваният течен 

суспензионен тор показва добър потенциал за използване като торово средство и не оказва 

отрицателно влияние върху почвеното плодородие.

• Въз основа на полупромишлените експерименти и заключенията на анализите и оценките 

от Националния център за аграрни науки Институт  по почвознание „Н. Пушкаров”, се 

предлага актуализация на ТТЗ „Установка за утилизация на барути”.



ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ТТЗ
„УСТАНОВКА ЗА УТИЛИЗАЦИЯ НА БАРУТИ»

След провеждане на полупромишлените изпитания и проведения анализ и оценка 
на получените продукти в  Националния център за аграрни науки Институт  по 
почвознание „Н. Пушкаров”, се предлага следното актуализиране на ТТЗ 
„Установка за утилизация на барути”:

В т. 5.1.8.1.
Основни елементи:
- азот (N), като нитратен или карбамиден,
ако се използува добавка от CO(NH2)2 ..........................  20±5 

- фосфор (Р) водоразтворим, като Р2О5........................... 20±5 
- калий (К) водоразтворим, като К2О  ............................    20±5» 

да бъде внесена следната промяна:
- азот (N), като нитратен или карбамиден,
ако се използува добавка от CO(NH2)2 .......................... от 9 до 15 % 

- фосфор (Р) водоразтворим, като Р2О5........................... от 9 до 15 %
- калий (К) водоразтворим, като К2О  ............................    от 9 до 15 %.
В т. 5.1.8.2.
Микроелементи:
Списъкът на микроелементи да отпадне.

Списъкът отпада, защото влагането на микроелементи  се практикува само за малки 
количества  (партиди 50-200 кг) течни торове за  цветя, зеленчуци и за листно подхранване. 
Списъкът на микроелементите да остане като възможен вариант на технологията, тъй 
като цитираните количества са изключително малки на фона на количествата от 100-
120 000 т течни торове за нуждите Р България за една година. 



МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ

УСТАНОВКА ЗА
УТИЛИЗАЦИЯ НА БАРУТИ
Стадий Р - ВС 2.03:1982.

МОНТАЖ И 72-часови ПРОБИ НА 
ПРОМИШЛЕНА ИНСТАЛАЦИЯ 

Договор УД-12-34/2005 г.



Общ планОбщ план
на установката за утилизация на барутина установката за утилизация на барути



МонтажМонтаж
на промишлената установка, контролиран от главния на промишлената установка, контролиран от главния 
инженер инж. Георги Томовинженер инж. Георги Томов



Реакторна частРеакторна част
Химически реактори с вместимост 3,5 мХимически реактори с вместимост 3,5 м33 за хидролиза за хидролиза 
на отпадни барути.на отпадни барути.



Дозираща системаДозираща система
Подготовка на реагентите за хидролиза и Подготовка на реагентите за хидролиза и 
неутрализация на отпадните барутинеутрализация на отпадните барути



Приемни изпитанияПриемни изпитания
Комисия на Министерство на отбраната.Комисия на Министерство на отбраната.
Инспекция на полк. Инспекция на полк. дд--р Валентин Радевр Валентин Радев



БЛАГОДАРЯ БЛАГОДАРЯ 
ЗА ЗА 

ВНИМАНИЕТОВНИМАНИЕТО


