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Господин Х. Крушарски 

 

 

Уважаеми господин Х. Крушарски! 

Изпращаме Ви Протокол от изпитванията на пиротехническите ледообразуващи 

зародиши (ШАД) на изделията от типа „Loza-2” и хидроскопичните смеси за 

предизвикване на валежи, предоставени от „Стройпроект” ЕООД, в съответствие с 

договор № 25/12 от 15 декември 2012 г. между фирма „Стройкомплект” ЕООД 

(България) и Института за Електронно Инженерство  и Нанотехнологии „Д.Гицу” при 

Академията на Науките на Молдова. 

 

Изпитванията бяха проведени в Лабораторията по физика на околната среда на 

аеродинамичен стенд, разработен в института, по методики, които се прилагат за 

изследване на ледообразуващите характеристики на аерозолите с помощта на облачни 

камери за смесване и по разработената методика за тестиране на хигроскопичните 

смеси за стимулиране на валежи. 

 

Зам.Директор, /подпис/   Л.З.Гимпу 

 

Изпълнител: Е.Засавицкий 

Тел. +373 22 73-71-97 
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ОБЕКТ НА ИЗПИТВАНИЯТА 

 На изпитвания за ледообразуващата активност върху аеродинамичен стенд бяха 

подложени нормални ШАД и техните образци изделия от типа „Loza”. Също така бяха 

изпитани генераторите на хигроскопични частици за предизвикване на валежи. 

 Пиротехническите композиции ШАД бяха предоставени от фирмата-

производител „Стройпроект” ЕООД (България) в съответствие с договор № 25/12 от 15 

декември 2012 г. между фирмата „Стройпроект” ЕООД (България) и Института за 

Електронно Инженерство и Нанотехнологии „Д.Гицу” при Академията на Науките на 

Молдова. 

 Резултатите от изпитванията представляват основа за заключение относно 

ефективността на ракетите срещу градушки от типа „Loza”, които се използват в 

практиката за активни въздействия върху градушките в Република Молдова. Може да 

се направи също така качествено заключение за ефективността на хигроскопичните 

смеси за предизвикване на валежи в областта на положителните температури 

(+2÷+10°С. 

 

МЕТОДИКА НА ИЗПИТВАНИЯТА 

 Изпитванията на ШАД и техните образци се проведоха по стандартна методика 

за оценка на ефективността на ледообразуващите пиротехнически смеси, които се 

използват за целите на активно въздействие, върху аеродинамичен стенд по методика, 

разработена в Института за Електронно Инженерство и Нанотехнологии „Д.Гицу” при 

Академията на Науките на Молдова
1. 

Изгарянето на изпитваните пиротехнически 

ледообразуващи смеси на представените образци за получаване на техния аерозол бяха 

проведени по следния начин: 

1.Изгаряне на нормален ШАД и формиране на изпитвания аерозол в 

хоризонтална аеродинамична тръба (ГАТ) при скорост на въздушния поток до 30 м/с. 

2.Преди вкарването в облачната камера за смесване аерозолните проби се 

държат в аерозолен куб при относителна влажност 41-64% в продължение на 1,5 

минути. 

3.В режим на тестиране активацията на изпитвания аерозол в облачната камера 

се проведе в продължение на 5-6 минути. 

Количествената оценка на активните частици на ледообразуване на аерозол 

ШАД се извърши в облачна камера с обем 1м
3
 при температури  на преохладената 

моделна мъгла в диапазона -3… -12°С. 

Изпитването на генераторите на хигроскопични частици за предизвикване на 

валежи се извърши по разработена методика, която понастоящем преминава 

практическа апробация. 

Забележка: Образците ШАД за изпитвания на аеродинамичен стенд бяха 

представени от възложителя във вид на главни части на ракети срещу градушки от типа 

„Loza-2” (1 бр.), реагентни пръчки (4 бр.), генератори на ледообразуващи аерозоли (3 

бр.) и генератори на хигроскопични частици за предизвикване на валежи (2 бр.) без 

посочване на времето, в което е направен реагента, неговия тип, условията на 

съхранение и принадлежността към определена партида противоградови ракети и имат 

условна номерация.  

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТВАНИЯТА 

Резултатите от изпитванията са представени в таблици №№1÷9 като величина на 

отделяне на активни частици за ледообразуване на 1 гр. изпитвани образци ШАД в 

диапазона на температурите на моделната мъгла в облачната камера за смесване от 
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минус 3 до минус 11
о
С и във вид на снимки, представляващи разпределение на капките, 

получени при утаяването на моделната мъгла, преди и след въвеждането на 

хигроскопичните частици, получени при изгаряне на хигроскопичното съединение на 

типа „LOZA” (Фиг. 1-7) 
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Таблица 1 

 

Резултати от изследването на отделяне на ледообразуващи зародиши на 

изделието „Loza” при изгаряне на нормален ШАД в аеродинамична тръба при скорост 

на въздушния поток 28 м/с и влажност (54÷71)%. 

 

Температура 

на 

провеждане 

на 

експеримента 

Т,
о
С

 

Отделяне на 

ледообразуващи 

зародиши 

ШАД, 

N,г
-1

 

Интегрално 

отделяне на 

ледообразуващи 

зародиши 

ШАД, N 

Средно 

отделяне на 

ледообразуващи 

зародиши 

ШАД, 

Nсрг
-1

 

Средно 

интегрално 

отделяне на 

ледообразуващи 

зародиши ШАД 

Nср 
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Таблица 2 

 

Резултати от изследването на отделяне на ледообразуващи зародиши на изделието 

ШАД № 1 (29.07.2013, България) при изгаряне в лабораторна камера с диафрагмиране  

(Dдиафр=1мм). 

 

Температура на 

провеждане на 

експеримента 

Т,
о
С

 

Влажност при 

провеждане на 

Експеримента 

% 

Отделяне на 

ледообразуващи 

зародиши 

ШАД, 

N, г
-1

 

Интегрално отделяне 

на ледообразуващи 

зародиши ШАД (5 

гр), 

Nсрг
-1
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           Таблица 3 

 

Резултати от изследването на отделяне на ледообразуващи зародиши на изделието 

ШАД № 3 (26.07.2013, България) при изгаряне в лабораторна камера с диафрагмиране  

(Dдиафр=1мм). 

 

Температура на 

провеждане на 

експеримента 

Т,
о
С

 

Влажност при 

провеждане на 

Експеримента 

% 

Отделяне на 

ледообразуващи 

зародиши 

ШАД, 

N, г
-1

 

Интегрално отделяне 

на ледообразуващи 

зародиши ШАД (5 

гр), 

Nсрг
-1
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Таблица 4 

 

Резултати от изследването на отделяне на ледообразуващи зародиши на изделието 

ШАД № 4 (29.07.2013, България) при изгаряне в лабораторна камера с диафрагмиране  

(Dдиафр=1мм). 

 

Температура на 

провеждане на 

експеримента 

Т,
о
С

 

Влажност при 

провеждане на 

Експеримента 

% 

Отделяне на 

ледообразуващи 

зародиши 

ШАД, 

N, г
-1

 

Интегрално отделяне 

на ледообразуващи 

зародиши ШАД (5 

гр), 

Nсрг
-1
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Таблица 5 

 

Резултати от изследването на отделяне на ледообразуващи зародиши на изделието 

„Реагентна пръчка” № 1, 125 гр. (25.07.2013, България) при изгаряне в лабораторна 

камера с диафрагмиране  (Dдиафр=1мм). 

 

Температура на 

провеждане на 

експеримента 

Т,
о
С

 

Влажност при 

провеждане на 

Експеримента 

% 

Отделяне на 

ледообразуващи 

зародиши 

ШАД, 

N, г
-1

 

Интегрално отделяне 

на ледообразуващи 

зародиши ШАД (125 

гр), 

Nсрг
-1
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Таблица 6 

 

Временна зависимост на отделянето на ледообразуващи зародиши на образците  

пиросмес ШАД на реагент № 1 (29.07.2013) при изгаряне в лабораторна камера с 

диафрагмиране  (Т=-10°С, влажност – 61%). 

 

Време на 

експозиция в 

облачната 

камера, 

мин
 

Отделяне на 

ледообразуващи зародиши 

на 1 гр. смес при изгаряне 

в камера за лабораторно 

изгаряне с диафрагмиране, 

Dдиафр=1мм, N 

Интегрално 

отделяне ШАД, 

Nинтегр 

Приведена 

стойност на 

отделянето, 

N/N25 

N25 – стойност на 

отделяне при 

експозиция 25 

мин 
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Таблица 7 

 

Временна зависимост на отделянето на ледообразуващи зародиши на образците  

пиросмес ШАД на реагент № 3 (26.07.2013) при изгаряне в лабораторна камера с 

диафрагмиране  (Т=-10°С, влажност – 65%). 

 

Време на 

експозиция в 

облачната 

камера, 

мин
 

Отделяне на 

ледообразуващи зародиши 

на 1 гр. смес при изгаряне 

в камера за лабораторно 

изгаряне с диафрагмиране, 

Dдиафр=1мм, N 

Интегрално 

отделяне ШАД, 

Nинтегр 

Приведена 

стойност на 

отделянето, 

N/N15 

N15 – стойност на 

отделяне при 

експозиция 15 

мин 
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Таблица 8 

 

Временна зависимост на отделянето на ледообразуващи зародиши на образците  

пиросмес ШАД на реагентна пръчка Лоза № 1 (2013) при изгаряне в лабораторна 

камера с диафрагмиране  (Т=-10°С, влажност – 67%). 

 

 

 
Време на 

експозиция в 

облачната 

камера, 

мин
 

Отделяне на 

ледообразуващи зародиши 

на 1 гр. смес при изгаряне 

в камера за лабораторно 

изгаряне с диафрагмиране, 

Dдиафр=1мм, N 

Интегрално 

отделяне ШАД, 

Nинтегр 

Приведена 

стойност на 

отделянето, 

N/N15 

N15 – стойност на 

отделяне при 

експозиция 15 

мин 
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Таблица 9 

 

Временна зависимост на отделянето на ледообразуващи зародиши на образците  

пиросмес ШАД на главната част от ракетата Лоза-2, № 6 (2013) (Т=-10,5°С, влажност – 

46%). 

 

 

 
Време на 

експозиция в 

облачната 

камера, 

мин
 

Отделяне на 

ледообразуващи зародиши 

на 1 гр. смес при изгаряне 

в камера за лабораторно 

изгаряне с диафрагмиране, 

Dдиафр=1мм, N 

Интегрално 

отделяне ШАД, 

Nинтегр 

Приведена 

стойност на 

отделянето, 

N/N15 

N15 – стойност на 

отделяне при 

експозиция 15 

мин 
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Фиг.1 ШАД № 2 (29.07.2013) 

 
 

Фиг.2 ШАД № 5 (25.07.2013) 
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Фиг.3 Без реагент 

 
 

Фиг.4 Без реагент 
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Фиг.5 Без реагент 

 
 

Фиг.6 Реагентна пръчка 2012 (Изм. 2013) 
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Фиг.7 Реагентна пръчка 2012 (Изм. 2013) 

 
 

 

Завеждащ лабораторията по физика на околната среда (подпис) Е.А.Засавицкий 

Старши инженер (подпис) Д.И.Карагенов 

Лаборант (подпис) А.Ю.Шептицкий 

 

 

 
Подписаната Галина Георгиева Сярова, удостоверявам верността на извършения от мен 

превод от руски на български език на приложения документ. Преводът се състои от 17 

(седемнадесет) стр. 

 

Преводач: Галина Георгиева Сярова 

 


