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ZASTOSOWANIE ETYLOCELULOZY JAKO INHIBITORA  
HOMOGENICZNYCH PALIW RAKIETOWYCH 

 
 
 
Streszczenie:W artykule przedstawiono wyniki badań etylocelulozy jako inhibitora homoge-
nicznych paliw rakietowych. Opublikowano wyniki badań zgodności homogenicznego paliwa rakie-
towego z materiałem inhibitora, oraz przedstawiono właściwości obu badanych materiałów w trakcie 
150 cykli przyspieszonego starzenia. Oceniono zmianę masy, trwałości chemicznej oraz kaloryczności 
paliwa pod wpływem procesów starzenia. Oceniono przyleganie inhibitora do paliwa oraz właściwości 
termiczne inhibitora i paliwa podczas procesów starzenia. Na podstawie uzyskanych wyników stwier-
dzono, że istnieje zgodność kontaktowa pomiędzy badanymi materiałami – paliwem rakietowym a 
inhibitorem. Analizując poszczególne parametry określane dla inhibitowanego etylocelulozą homoge-
nicznego paliwa rakietowego stwierdzono, że procesy starzeniowe (w zastosowanym wymiarze) nie 
wpływają w widoczny sposób na jego jakość. 
 
 
 

APPLICATION OF ETHYL CELLULOSE AS INHIBITOR  
FOR HOMOGENEOUS ROCKET PROPELLANTS   

 

 

Abstract:  Some results of tests with ethyl cellulose used as inhibitor for homogeneous rocket propel-
lants are presented in the paper. The compatibility between homogeneous rocket propellant and the 
inhibitor was tested by 150 accelerated ageing cycles and described in the paper. The change of mass, 
chemical stability and caloric specific value for the propellant was examined. Moreover the adhesion 
of inhibitor and propellant is evaluated with their change of thermal properties at the ageing. On the 
ground of performed experiments a conclusion was made that there is a good sticking coincidence 
between tested rocket propellant and inhibitor. The general conclusion is that the homogeneous rocket 
propellant inhibited by ethyl cellulose is resistant against ageing processes (within applied extent).  
 
 
 

1. Wstęp  
 

Pociski rakietowe stosowane w technice wojskowej napędzane są paliwami rakietowymi, 
które muszą się charakteryzować określonymi parametrami użytkowymi. Z punktu widzenia 
balistyki lotu bardzo ważną rolę spełnia równomierny proces palenia się paliwa rakietowego. 
Na proces ten wpływają różne czynniki wewnętrzne i zewnętrzne. Do czynników zewnętrz-
nych należą kształt paliwa i jego rodzaj oraz jakość inhibitora. Jak ważnym czynnikiem jest 
inhibitor świadczy fakt, iż defekty związane z jego złym przyleganiem do paliwa znacznie 
zmieniają właściwości balistyczne rakiety. Możliwe w tym przypadku jest, że rakieta nie 
osiągnie zadanego celu (zmniejszy się jej zasięg) lub nastąpi rozerwanie silnika rakiety. Oba 
przypadki są niekorzystne z punktu widzenia użytkownika, dlatego ważne jest zastosowanie 
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inhibitora o korzystnych właściwościach. Analizując dostępne informacje dotyczące polime-
rów zdecydowano się użyć i zbadać zachowanie etylocelulozy jako inhibitora homogenicz-
nych paliw rakietowych. Polimer ten charakteryzuje się korzystnymi właściwościami użyt-
kowymi dzięki czemu jest stosowany w różnych gałęziach przemysłu, począwszy od spo-
żywczego poprzez farmaceutyczny, aż do wojskowego. 

 
 

2. Właściwości i zastosowania etylocelulozy 
 

Etyloceluloza (EC) (ang. ethyl cellulose) to eter etylowy celulozy (rysunek 1). EC jest po-
limerem o wzorze ogólnym monomeru: C12H22O5 i masie molekularnej monomeru równej 
246,3 g/mol.  

Etyloceluloza o stopniu podstawienia grup etylowych między 0,7 a 1,7 jest rozpuszczalna 
w wodzie. Powyżej stopnia podstawienia równego 1,5 EC rozpuszcza się w roz-
puszczalnikach organicznych. Najczęściej spotykaną w sprzedaży odmianą jest ta o stopniu 
podstawienia od 2.2 do 2.6. Ten typ jest termoplastyczny, rozpuszczalny zarówno 
w mieszaninach węglowodorów i niższych alkoholach, jak i w estrach, ketonach, eterach 
o niskich masach molowych [1]. 

Etylocelulozę można plastyfikować zmiękczaczami estrowymi i eterowymi, z dodatkiem 
olejów mineralnych. Prawie kompletnie podstawiona etyloceluloza o stopniach podstawienia 
pomiędzy 2.6 a 2.8 jest rozpuszczalna w węglowodorach, ale nie w rozpuszczalnikach orga-
nicznych tlenowych, nie nadaje się także do formowania termoplastycznego. 

 

 
Rysunek 1. Struktura etylocelulozy 

 
Materiałami wyjściowymi do produkcji etylocelulozy są: wybielona i uszlachetniona pul-

pa drzewna i linters bawełniany. Etyloceluloza jest otrzymywana w reakcji alkilocelulozy 
z chloretanem, jako czynnikiem eteryfikującym. Jest on podobny w działaniu 
do chlorometanu, ale wymagane są wyższe temperatury - ok. 110ºC, jak również dłuższy czas 
prowadzenia procesu, tj. 8-16 godzin.  

Etyloceluloza posiada wiele zalet: 
- dobra rozpuszczalność w tanich rozpuszczalnikach, takich jak: alkohole, (etanol), węglo-

wodory aromatyczne (toluen, ksylen),  
- plastyczność w szerokim zakresie temperatur, 
- adhezja do gładkich i nie absorbujących substratów, 
- bezpieczne składowanie (trudnopalna), 
- duża odporność na promienie słoneczne (światło), 
- bardzo dobre właściwości izolacyjne (dielektryk), 
- dobra odporność na działanie soli, 
- duża elastyczność, 
- bardzo dobra kwasoodporność i zasadoodporność. 

Produkty wytworzone z etylocelulozy stosowane są jako inhibitory do paliw rakietowych. 
Przy etylocelulozie używanej w przemyśle zbrojeniowym ważne jest aby nie podtrzymywała 
palenia, była samogasnąca. Odpowiednio wytwarzane taśmy spełniają normy dotyczące mate-
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riałów używanych w przemyśle zbrojeniowym. Z etylocelulozy wykonuje się również koń-
cówki inhibitorów oraz tuleje końcowe. Przykładowe wyroby pokazano na rysunku 2. 
 
 

 

 

Rysunek 2. Folie (taśmy), końcówki inhibitorów, tuleje końcowe  
wykonane z etylocelulozy (źródło: Island Pyrochemical Industries) 

3. Wyniki badań 
 
3.1. Określenie zgodności kontaktowej paliwa rakietowego i inhibitora 
 Przed przystąpieniem do wykonywania zmiennotemperaturowych cykli starzeniowych 
wyrobów zawierających etylocelulozę jako inhibitor przeprowadzono podstawowe badania 
w celu oceny zgodności kontaktowej paliwa rakietowego i etylocelulozy.  
 Zgodność kontaktowa materiałów wysokoenergetycznych i konstrukcyjnych wykorzy-
stywanych w środkach bojowych ma zasadnicze znaczenie w aspekcie bezpieczeństwa ich 
eksploatacji jak i  utrzymania użytkowych parametrów tychże środków. Zatem materiały sto-
sowane w środkach bojowych powinny być obojętne albo mało reaktywne wobec siebie. Aby 
określić zgodności materiałów wysokoenergetycznych wykorzystywanych jest szereg technik. 
Najczęściej stosuje się test termiczny w temperaturze 75°C oraz testy termiczne z wykorzy-
staniem analizy termicznej. 
 W ramach badań zgodności wykonano trzy testy. Jako pierwsze przeprowadzono ogrze-
wanie w 75°C przez 48 h. W próbie tej wykonano po dwa oznaczenia ubytku masy inhibitora, 
paliwa oraz paliwa z inhibitorem. Badanie zgodności kontaktowej wg Polskiej Normy [2] 
polega na określeniu różnicy (R) między ubytkiem masy badanego układu (mieszaniny) 
dwóch kontaktujących się materiałów zmieszanych w stosunku masowym (1/1), a sumą ubyt-
ków masy oddzielnych składników. Badany materiał wysokoenergetyczny uważa się 
za zgodny z badanym materiałem kontaktowym, jeżeli ubytek masy próbki stanowiącej mie-
szaninę obydwu składników nie przewyższa sumy ubytków masy poszczególnych składników 
o więcej niż 0,5%, w przeliczeniu na masę próbki, oraz w próbce nie wystąpiły takie objawy 
jak wydzielanie się substancji lotnych itp. Wyniki badań zgodności kontaktowej badanych 
próbek przedstawiono w tabeli 1. 
 
Tabela 1. Wyniki badań zgodności kontaktowej paliwa z inhibitorem 

Badana substancja 
Średni ubytek masy próbki 
w odniesieniu do jej masy 
początkowej, [%(m/m)] 

Współczynnik 
reaktywności 
(R), [%(m/m)] 

Paliwo rakietowe 1,31 ± 0,01 

Etyloceluloza 0,01 ± 0,01 

Paliwo zmieszane z etylocelulozą 
w stosunku masowym (1/1) 

1,21 ± 0,02 

- 0,11± 0,02 
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W przypadku zastosowania termograwimetrii (TG) i mikrokalorymetrii skaningowej 
(DSC) do badań zgodności materiałów miotających przyjęto kryteria oceny zgodności wg 
STANAG-u 4147 [3]. W przypadku TG, gdy różnica ubytku masy próbki badanego materiału 
wysokoenergetycznego i próbki stanowiącej mieszaninę badanego materiału z materiałem 
kontaktowym jest mniejsza niż 4 %, to próbka badana spełnia warunek zgodności, gdy mieści 
się w przedziale od 4 % do 20 %, to badana próbka wykazuje pewien stopień niezgodności, 
a gdy jest większa niż 20%, to badana próbka jest całkowicie niezgodna. W przypadku DSC, 
gdy przesunięcie piku temperaturowego próbki badanej jest mniejsze niż 4°C względem 
próbki stanowiącej mieszaninę badanego materiału z materiałem kontaktowym, to próbka 
spełnia warunek zgodności kontaktowej, gdy mieści się w przedziale od 4°C do 20°C, to 
próbka wykazuje pewien stopień niezgodności, a gdy jest większe niż 20°C, to próbka jest 
niezgodna materiałowo [4-6]. 

Badania z zakresu analizy termicznej wykonano na przyrządach firm SCHIMADZU 
i TA Instruments. Wszystkie próbki ogrzewano z szybkością 2°C/min. Aluminiowe naczyńka 
w trakcie pomiaru znajdowały się w statycznej atmosferze powietrza. W tabelach 2 i 3 przed-
stawiono wyniki badań zgodności kontaktowej uzyskane za pomocą analizy termicznej. Pali-
wo i inhibitor zostały wymieszane w stosunku masowym 1:1. 
 
Tabela 2. Wyniki badań uzyskane za pomocą mikrokalorymetrii skaningowej 

Próbka 
Temperatura piku rozkładu 

[°C] 

Paliwo 185,7 

Inhibitor 316,7 

Paliwo                 
inhibitor 

187,2 
304,3 

 
Tabela 3. Wyniki badań uzyskane za pomocą termograwimetrii 

Próbka 
Ubytek masy  

[%] 

Paliwo [100-250°C] 82,6 

Inhibitor [200-350°C] 77,4 

Paliwo [100-250°C]               
inhibitor[250-350°C] 

85,9 
64,8 

 
3.2. Przyspieszone starzenie 

Po wykonaniu badań zgodności, homogeniczne paliwo rakietowe pokryto inhibitorem 
i poddano przyspieszonemu starzeniu. Przyspieszone starzenie realizowano w ramach nastę-
pujących cykli zmiennotemperaturowych: -40°C przez 6 h i +50°C przez 6 h. Podczas 
wszystkich przerw między cyklami próbki były przechowywane w temperaturze pokojowej. 
Ogółem wykonano 150 cykli starzeniowych.  
 
3.3. Masa właściwa paliwa rakietowego 

W trakcie wykonywania cykli zmiennotemperaturowych, co 25 cykli kontrolowano masę 
właściwą paliwa rakietowego metodą hydrostatyczną. Otrzymane wyniki przedstawiono 
w tabeli 4. 
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Tabela 4. Masa właściwa paliwa po kolejnych cyklach starzenia 

 
przed  

starzeniem 
po  25  

cyklach 
po 50  

cyklach 
po 75  

cyklach 
po 100 
cyklach 

po 125 
cyklach 

po 150 
cyklach 

Masa 
właściwa 
[g/cm3] 

1,61± 0,01 1,61± 0,01 1,61± 0,01 1,61± 0,01 1,61± 0,01 1,61± 0,01 1,61± 0,01 

 
3.4 Przyleganie inhibitora do paliwa rakietowego 

Przyleganie inhibitora do paliwa oceniono za pomocą aparatu rentgenowskiego Yxlon 
MU17 po kolejnych cyklach ogrzewania. Na rysunku 3 przedstawiono przykładowe zdjęcia 
granicy faz inhibitor-paliwo. W kolumnie pierwszej zaprezentowano cały ładunek. W drugiej 
kolumnie zaprezentowano powierzchnię boczną, dzięki której określono przyleganie inhibito-
ra do ładunku. W kolumnie trzeciej zaprezentowano połączenie paliwa z ładunkiem materiału 
miotającego na końcach ładunku, miejscach najbardziej podatnych na rozwarstwianie 
i odklejanie.  

 
 

   
Przyleganie inhibitora po 50 cyklach starzeniowych 

   
Przyleganie inhibitora po 100 cyklach starzeniowych 

   
Przyleganie inhibitora po 150 cyklach starzeniowych 

Rysunek 3. Rentgenowskie zdjęcia granicy faz paliwo-inhibitor 
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3.5. Kaloryczność paliwa rakietowego 
Badania kaloryczności paliwa wykonano, za pomocą kalorymetru próżniowego, zgodnie 

z wymaganiami obowiązującymi dla prochów bezdymnych przy oznaczaniu ciepła spalania 
[7]. Otrzymane wyniki przedstawiono na rysunku 4. Przedstawione wartości są średnimi 
z dwóch pomiarów. 
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Rysunek 4. Zmiana kaloryczności homogenicznego paliwa rakietowego  

podczas przyspieszonego starzenia 
 
 
3.6. Trwałość chemiczna paliwa wg próby Bergmanna - Junka 

Ocenę trwałości chemicznej paliwa wykonano za pomocą zmodyfikowanej próby 
Bergmanna-Junka w 132oC [8]. Miarą trwałości chemicznej homogenicznego paliwa rakieto-
wego w tej próbie jest określona ilość tlenków azotu wydzielającego się pod wpływem 
ogrzewania. Otrzymane wyniki przedstawiono w Tabeli 5. Przedstawione wartości są średni-
mi z dwóch pomiarów. 
 
Tabela 5. Trwałość paliwa po kolejnych cyklach starzenia 

 
przed  

starzeniem 
po  25 

cyklach 
po 50 

cyklach 
po 75 

cyklach 
po 100 
cyklach 

po 125 
cyklach 

po 150 
cyklach 

Ilość wydzielają-
cych się tlenków 

azotu [ml] 
0,11± 0,02 0,11± 0,02 0,11± 0,02 0,17± 0,02 0,17± 0,02 0,17± 0,02 0,28± 0,02 

 
 
3.7. Właściwości termiczne paliwa rakietowego i inhibitora 

Właściwości termiczne inhibitora i paliwa zostały określone zgodnie z warunkami opisa-
nymi w punkcie 3.1. niniejszego artykułu. W Tabelach 6-9 przedstawiono wartości tempera-
tur charakterystycznych dla pików rozkładu paliwa i inhibitora. Na rysunkach 5-8 przedsta-
wiono wpływ przyspieszonego starzenia na właściwości termiczne paliwa i inhibitora. 
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Z termogramów otrzymanych za pomocą mikrokalorymetrii skaningowej odczytano tem-
peraturę początku rozkładu (onset rozkładu), maksimum piku rozkładu (pik rozkładu), koniec 
rozkładu (endset rozkładu) oraz ciepło rozkładu. Z termogramów otrzymanych za pomocą 
termograwimetrii odczytano temperaturę początku rozkładu (onset rozkładu), punkt środkowy 
rozkładu (mid point) oraz koniec rozkładu (endset rozkładu). 
 
 
Tabela 6. Wartości temperatur charakterystycznych dla rozkładu paliwa 

otrzymane za pomocą mikrokalorymetrii skaningowej 

 
przed  

starzeniem 
po 25 

cyklach 
po 50 

cyklach 
po 75 

cyklach 
po 100 
cyklach 

po 125 
cyklach 

po 150 
cyklach 

Pik rozkładu [ºC] 201,7 203,6 202,9 205,0 203,9 202,7 201,6 

Onset rozkładu 
[ºC] 

179,5 177,4 180,7 182,3 180,6 181,0 177,2 

Endset rozkładu 
[ºC] 

223,3 224,3 225,1 222,0 225,1 220,3 223,4 

Ciepło rozkładu 
[kJ/g] 

1,57 1,45 1,36 1,59 1,56 1,72 1,47 

 
 
Tabela 7. Wartości temperatur charakterystycznych dla rozkładu paliwa 

 otrzymane za pomocą termograwimetrii 

 
przed  

starzeniem 
po 25 

cyklach 
po 50 

cyklach 
po 75 

cyklach 
po 100 
cyklach 

po 125 
cyklach 

po 150 
cyklach 

Mid point [ºC] 196,3 199,4 193,1 199,9 199,2 195,6 196,8 

Onset rozkładu 
[ºC] 

188,3 189,3 182,4 193,8 191,6 186,6 182,3 

Endset rozkładu 
[ºC] 

204,4 209,5 203,8 205,9 204,7 204,7 204,4 

 
 
Tabela 8. Wartości temperatur charakterystycznych dla rozkładu inhibitora 

 otrzymane za pomocą mikrokalorymetrii skaningowej 

 
przed  

starzeniem 
po 25 

cyklach 
po 50 

cyklach 
po 75 

cyklach 
po 100 
cyklach 

po 125 
cyklach 

po 150 
cyklach 

Pik rozkładu [ºC] 336,6 346,7 352,5 353,2 344,3 349,3 354,6 

Onset rozkładu 
[ºC] 

284,4 301,1 328,7 319,5 313,1 335,1 334,2 

Endset rozkładu 
[ºC] 

311,2 367,8 371,5 383,7 373,8 372,1 371,3 

Ciepło rozkładu 
[kJ/g] 

1,01 1,02 1,19 0,95 0,98 1,00 0,91 
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Tabela 9. Wartości temperatur charakterystycznych dla rozkładu inhibitora  
otrzymane za pomocą termograwimetrii  

 
przed  

starzeniem 
po 25 

cyklach 
po 50 

cyklach 
po 75 

cyklach 
po 100 
cyklach 

po 125 
cyklach 

po 150 
cyklach 

Mid point [ºC] 360,2 358,6 325,1 328,7 326,5 327,8 360,8 

Onset rozkładu 
[ºC] 

345,4 343,6 305,3 311,7 308,5 311,8 346,3 

Endset rozkładu 
[ºC] 

374,9 373,5 345,1 345,9 344,8 344,6 373,4 
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Rysunek 5. Wpływ przyspieszonego starzenia na termiczne właściwości paliwa (TG) 
 
 
 



 135 

100.00 200.00 300.00
Temp [C]

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

mW
DSC

poróbka "0"
po 50 cyklach starzenia
po 100 cyklach starzenia
po 150 cyklach starzenia

 
 

Rysunek 6. Wpływ przyspieszonego starzenia na właściwości termiczne paliwa (DSC) 
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Rysunek 7. Wpływ przyspieszonego starzenia na właściwości termiczne inhibitora (TG) 
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Rysunek 8. Wpływ przyspieszonego starzenia na właściwości termiczne inhibitora (DSC) 
 
 

4. Analiza wyników 
 
Przyleganie inhibitora do paliwa oceniono za pomocą aparatu rentgenowskiego Yxlon 

MU17 po kolejnych cyklach ogrzewania. W całym paliwie jak i na powierzchniach bocznych 
nie zaobserwowano zmian. Tylko w przypadku połączenia paliwa z inhibitorem na końcach 
ładunku, zaobserwowano odklejanie się inhibitora od paliwa. 

Co 25 zmiennotemperaturowych cykli starzeniowych poddawano próbki badaniom gę-
stości metodą hydrostatyczną. Uzyskane wyniki świadczą o braku wpływu przyspieszonego 
starzenia na właściwości reologiczne paliwa. 

Wyniki dotyczące kaloryczności wykazały jej niewielką, stałą tendencję wzrostową 
dla homogenicznego paliwa rakietowego poddanego procesom starzenia.  

Ocenę trwałości paliwa wykonano za pomocą zmodyfikowanej próby Bergmanna-Junka 
w 132oC. Zaobserwowano wzrost ilości wydzielanych tlenków azotu w czasie starzenia. 

Właściwości termiczne inhibitora i paliwa w procesach starzenia ulegają zmianie 
w bardzo nieznaczny sposób. Przebieg procesu rozkładu określony za pomocą mikrokalory-
metrii skaningowej, pokazuje jak niewielkie różnice zaszły w paliwie i inhibitorze po starze-
niu. 
 
 

5. Wnioski 
 

Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że istnieje zgodność kontaktowa po-
między badanymi materiałami – paliwem rakietowym a inhibitorem. Wyznaczony współ-
czynnik zgodności (R) spełnia kryterium zgodności w przypadku ogrzewania badanych sub-
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stancji przez 48 h w 75ºC. Podobna korelacja zachodzi w przypadku badań wykonanych 
za pomocą analizy termicznej. Otrzymane wyniki dotyczące przesunięcia pików (DSC), jak 
i ubytki masy (TG) potwierdzają zgodność kontaktową obu badanych substancji. 

Analizując poszczególne parametry określane dla inhibitowanego etylocelulozą homoge-
nicznego paliwa rakietowego stwierdzono, że procesy starzeniowe (w zastosowanym wymia-
rze) nie wpływają w widoczny sposób na jego jakość. Ładunek ten spełniał kryteria trwałości 
chemicznej w aspekcie bezpiecznego przechowywania według zmodyfikowanej próby 
Bergmanna-Junka oraz według próby na ubytek masy w wyniku ogrzewania w 750C 
przez 48h. 
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