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 Now, with the development of domestic military science in our country, 

many high-energy materials such as propellants have been stably 

produced, some of our special propellant still need to be imported 

abroad. Including propellant 5/7SFL for the 23 mm artillery cartridge 

ZU-23, this is a phlegmatized propellant. In this article, the authors will 

present the technology for the production of semi-finished 

propellants(before phlegmatization) on the Z production line and this 

domestic domestication technology, which willmake it possible to 

discharge for the 23-mm cartridge mentioned above. 
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Giới thiệu chung  

 

Vật liệu mang năng lượng dùng làm liều phóng cho 

các loại đạn được gọi là thuốc phóng. Thuốc phóng 

pirocxilin là loại thuốc phóng chỉ có chứa 1 gốc năng 

lượng chính là nitrat xellulo (NC). Thuốc phóng 1 gốc 

dùng cho đạn 23mm kiểu ZU-23 được kí hiệu là 

5/7SFL, thuốc phóng dùng cho đạn 14,5mm có kí hiệu 

là 5/7. Vậy bản chất 2 loại thuốc phóng này có thể lắp 

lẫn thay nhau vào trong 2 loại đạn trên hay không? 

Câu trả lời là không thể, lý do là vì mỗi loại vũ khí đạn 

lại có một yêu cầu về chỉ tiêu xạ thuật khác nhau, mặc 

dù cùng một kiểu kí hiệu thuốc phóng, xong thuốc 

phóng 5/7SFL khác rất nhiều so với thuốc phóng 5/7 

thông thường. Thuốc phóng 5/7SFL là loại thuốc 

phóng được tẩm phủ một lớp thuần hóa với chiều dầy 

vài chục micromet, chất thuần hóa ở đây tác giả sử 

dụng là long não (camphor), còn thuốc phóng 5/7 thì 

không. Quá trình thuần hóa loại thuốc phóng này sẽ 

diễn ra đầu tiên là quá trình hấp thụ, sau đó đến quá 

trình khuếch tán long não vào sâu bên trong các hạt 

thuốc phóng [1]. Chính nhờ có lớp long não này mà 

tốc độ cháy trung bình u1 của các hạt thuốc phóng 

thuần hóa chậm hơn so với thuốc phóng chưa thuần 

hóa, dẫn đến sự cháy tăng diện của hạt thuốc phóng, 

làm cho sơ tốc đầu đạn tăng lên trong khi vẫn giữ 

được áp suất trong nòng pháo. Do đó có thể coi long 

não vừa là xúc tác làm giảm tốc độ cháy, đồng thời là 

chất được khuếch tán vào sâu bên trong hạt thuốc 

phóng. 
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