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W pracy omówiono zjawiska zachodz ce w lufie podczas strzału i zwi zany z nimi mechanizm zu ycia
lufy. Przedstawiono sposoby zabezpieczania materiału lufy przed niekorzystnym oddziaływaniem gazów
powybuchowych i pier cienia wiod cego. Praca zawiera tak e przegl d rozwi za konstrukcyjnych luf, dla
ka dego rozwi zania opisano stosowane kryteria wytrzymało ciowe i algorytm oblicze . W konkluzji
przedstawiono wymagania stawiane materiałom stosowanym do produkcji luf.

1. WARUNKI PRACY STALI LUFOWYCH
1.1. PRZEGL D ISTNIEJ CYCH ROZWI ZA SPRZ TU UZBROJENIA
ARTYLERYJSKIEGO
Bro palna jest i jak si wydaje b dzie jednym z podstawowych rodków walki.
Spo ród rodzajów broni palnej poczesne miejsce zajmuje lufowa bro artyleryjska, która jest
przeznaczona do niszczenia pociskami siły ywej, sprz tu bojowego i budowli obronnych
nieprzyjaciela. Współczesna artyleria posiada du ilo ró nego rodzaju broni artyleryjskiej,
co wynika z ró norodno ci zada bojowych. Klasyfikacji broni artyleryjskiej dokonuje si wg
ró nych cech. Wg konstrukcji przewodu lufy - na gwintowan i gładkolufow ; wg miejsca
działania i charakteru celi - na l dow , przeciwlotnicz , czołgow , lotnicz , nadbrze n i
morsk ; wg sposobu transportu - na wo on lub holowan i samobie n ; wg organizacyjnej
przynale no ci - na batalionow , pułkow , dywizyjn itd. Wszystkie działa artyleryjskie
dzieli si wg kalibru na działa małego kalibru (20 do 85mm), redniego kalibru (85 do
155mm) i du ego kalibru (powy ej 155mm).
Artyleria lufowa posiada nast puj ce podstawowe działa :
a) armaty - długo lufy 40 do ok. 90 kalibrów;
b) haubice - długo lufy 20 do 30 kalibrów;
c) haubicoarmaty - długo lufy 30 do 50 kalibrów (strzelaj c ładunkiem miotaj cym pełnym
spełniaj rol armaty, za ładunkiem miotaj cym zmniejszonym rol haubicy);
d) mo dzierze - długo lufy poni ej 15 kalibrów;
e) działa bezodrzutowe.
Armaty, haubice i haubicoarmaty posiadaj przewód lufy gwintowany. Wyj tkiem od
tej reguły s nowsze konstrukcje armat czołgowych. Natomiast mo dzierze i działa
bezodrzutowe maj zazwyczaj gładki przewód lufy.
W odró nieniu od innych dział armaty charakteryzuj si najwi kszymi pr dko ciami
pocz tkowymi pocisku, które dochodz do 1500m/s, a dla pocisków podkalibrowych nawet
do 1900m/s. Przoduj pod tym wzgl dem armaty czołgowe oraz automatyczne armaty o
kalibrach od 20 do 40mm, które charakteryzuj si ponadto du
szybkostrzelno ci
dochodz c do 1000 strzałów na minut .
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Pr dko ci pocz tkowe pocisku wystrzelonego z haubicy wahaj si w granicach 500
do 900 m/s, przy strzelaniu ładunkiem pełnym i mog by zmniejszane poprzez zmniejszenie
masy ładunku miotaj cego.
Mo dzierze przeznaczone s do strzelania do celów naziemnych znajduj cych si w
odległo ci do ok. 8000m od stanowiska ogniowego. Z tego te wzgl du strzelaj torami
bardzo stromymi (k t rzutu 45o do 80o), a pr dko pocz tkowa pocisku nie przekracza
zazwyczaj 400m/s.
Działo artyleryjskie mo na traktowa jako maszyn ciepln słu c do miotania
pocisków z okre lon pr dko ci pocz tkow i w okre lonym kierunku. Sprawno
energetyczna dział waha si od 15 do 40%, przy czasie trwania wystrzału wynosz cym od
kilku do kilkudziesi ciu milisekund. Zatem działo artyleryjskie jest maszyn ciepln o bardzo
du ej mocy. Np. armata przeciwlotnicza kal. 35mm ma moc ok. 63MW, armata czołgowa
kal. 125mm - 1175MW, za najwi ksza armata, jak kiedykolwiek zbudowano i u ywano na
polu walki, tj. armata Gustav kal. 800mm, posiadała moc 20164MW.
W tablicy 1 zestawiono charakterystyki energetyczne, które s reprezentatywne dla
poszczególnych typów dział. Szczegółowe zestawienie b d cej aktualnie na uzbrojeniu
lufowej broni artyleryjskiej zawiera praca [4].
1.2. PRZEWIDYWANE KIERUNKI ROZWOJU ARTYLERII
Przegl d literatury, a szczególnie referatów prezentowanych na kilku ostatnich
Mi dzynarodowych Sympozjach Balistyki (lata 1992 do 1996) wskazuje, e dalszy rozwój
artylerii b dzie post pował w kierunku maj cym na celu zwi kszenie pr dko ci pocz tkowej
pocisku, a co za tym idzie i jego energii kinetycznej. Jak si wydaje, trend ten jest
podyktowany d eniem do zwi kszenia efektywno ci sprz tu uzbrojenia. W przypadku armat
czołgowych i armat instalowanych w bojowych wozach piechoty wynika to bezpo rednio z
d enia do zapewnienia przebijalno ci pancerzy o zło onej konstrukcji, jak jedno- i
wielowarstwowe, kompozytowe, reaktywne, pasywne, nakładane itp. Obserwowan tendencj
jest osi gni cie przez opuszczaj cy przewód lufy pocisk pr dko ci równej ok. 2,5 do 3,0km/s.
Natomiast w przypadku pozostałych dział zwi kszenie pr dko ci pocz tkowej pocisku ma
zazwyczaj na celu zwi kszenie dono no ci, jak równie zmniejszenie czasu lotu pocisku na
okre lon dono no , co ma szczególne znaczenie podczas strzelania do celów powietrznych.
Wydaje si , e spo ród wymienionych przyczyn d enia do zwi kszenia pr dko ci
pocz tkowej pocisku na plan pierwszy wysuwa si konieczno zapewnienia przebijalno ci
pancerzy o zło onej konstrukcji, gdy zadania bojowe polegaj ce na obezwładnianiu celów
powierzchniowych rozlokowanych na du ych odległo ciach od wojsk własnych i celów
powietrznych poło onych w odległo ci ponad 4km od stanowiska ogniowego przejmie
artyleria rakietowa, która coraz cz ciej jest wyposa ana w inteligentne pociski rakietowe.
Tez t mo na uzasadni porównuj c warto ci prawdopodobie stwa wykonania zadania
bojowego z u yciem lufowej i rakietowej broni artyleryjskiej (patrz np. praca [5]).
Praktycznym wyrazem tej tendencji jest obserwowany rozwój systemów obrony
przeciwlotniczej (ADATS, TUNGUZKA).
Rozwój lufowej broni artyleryjskiej nale y analizowa w dwóch horyzontach
czasowych. Wydaje si , e w najbli szej przyszło ci, tj. 10 do 15 lat, prace b d
koncentrowały si głównie na modernizacji istniej cego sprz tu uzbrojenia, ze wzgl du na
zwolnienie tempa wy cigu zbroje . Rozpad ZSRR i rozwi zanie Układu Warszawskiego
wpłyn ło bowiem na obni enie nakładów na zbrojenia [6].
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Tablica 1. Charakterystyki energetyczne dla wybranych typów dział1)
Współczynnik Sprawno
CE=Ek/d3
energetycz
[J/mm3]
na η
[-]

Moc
działa
[MW]

Typ i masa
pocisku/masa
rdzenia m [kg]

Pr dko
pocz tkowa
v0 [m/s]
długo lufy
w kal, lw

Pocz tkowa
energia
kinetyczna
pocisku Ek
[MJ]

M1966
76mm
mo dzierz

FRAG-HE
m=6,2

v0=550
lw=21

0,94

2,136

0,236

0,156

Haubica
2S1
122mm

FRAG-HE
m=21,8

v0=686
lw=40

5,13

2,825

0,45

517

Haubica
2S3
152mm

FRAG-HE
m=43,9

v0=655
lw=34

9,42

2,682

0,357

890

Armata
Oerlikon KDA
35mm x 228

HEI m=0,550
APDS
m=0,380/0,298

v0=1175
lw=90
v0=1440

0,38

8,856

0,379

63

0,31

7,206

0,308

66

Armata
Bofors L/70
40mm x 365R

HEI-T m=0,942
APFSDS-T
m=0,500/0,327

v0=1000
lw=70
v0=1480

0,47

7,359

0,334

78

0,36

5,606

0,239

82

Armata
czołgowa
GIAT 105F1
105mm

APFSDS
m=5,8/3,8

v0=1525
lw=51

4,42

3,817

0,232

843

Armata
czołgowa
Kpz BK
120mm Rh

APFSDS
m=7,3/4,6

v0=1650
lw=45

6,26

3,62

0,196

1242

FRAG-HE
m=23

v0=850
lw=44

8,31

4,25

0,443

1039

APFSDS
m=5,9/3,845

v0=1785

6,13

3,14

0,191

1175

HE
m=7200

v0=710
lw=41

1815

3,54

0,307

20164

Działo

Armata
czołgowa
2A46
125mm
Armata
kolejowa
Gustav (Dora)
800mm

1) Opracowano na podstawie danych zaczerpni tych z prac [1, 2, 3].

Analizuj c kierunki modernizacji istniej cego sprz tu mo na posłu y si mi dzy
innymi równaniem bilansu energii podczas strzału (równanie Resala - patrz np. praca [7]) dla
chwili, gdy pocisk opuszcza przewód lufy :
mv 2w
2

= 1 Q1

1−

Tw
T1

,

(1)

gdzie :
m - masa pocisku;
vw - pr dko pocisku opuszczaj cego przewód lufy;
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Q1 - ciepło wybuchu w warunkach izochoryczno-izotermicznych ładunku miotaj cego;
ω - masa ładunku miotaj cego;
Tw - temperatura mieszaniny gazów w przestrzeni zapociskowej w chwili, gdy pocisk
opuszcza przewód lufy;
T1 - temperatura mieszaniny gazów b d cych produktami rozkładu wybuchowego
ładunku miotaj cego w warunkach izochoryczno-izotermicznych (temperatura
wybuchu);
ϕ - współczynnik prac drugorz dnych, który wg Sieriebriakowa wyra a si wzorem :
=K+

1
3 m,

(2)

gdzie K jest stałym współczynnikiem, którego warto
zale no ci od typu działa.

osi gn

Posta równania (1) wskazuje,
poprzez :

waha si od 1,03 do 1,6 w

e wzrost pr dko ci wylotowej pocisku mo na

1. Zmniejszenie masy pocisku m - w praktyce oznacza to zastosowanie pocisku
podkalibrowego.
2. Zmniejszenie współczynnika prac drugorz dnych ϕ. Współczynnik ten uwzgl dnia
wyst powanie podczas strzału szeregu zjawisk, które zwi zane s z wykonywaniem przez
układ poza nap dzaniem pocisku dodatkowej pracy zewn trznej. Zjawiskiem maj cym
relatywnie najwi kszy wpływ na warto współczynnika ϕ jest ruch cz steczek gazu i
niespalonej cz ci ładunku miotaj cego w przestrzeni zapociskowej (drugi składnik we
wzorze (2)). W wyniku tego w tych samych chwilach ci nienie działaj ce na dno pocisku
jest mniejsze, ni ci nienie panuj ce w obszarze komory ładunkowej - ró nice w
przypadku nabojów z pociskiem podkalibrowym typu APFSDS mog dochodzi nawet do
50%. Odwrócenie tej niekorzystnej proporcji wpływa na wzrost siły nap dzaj cej pocisk, a
co za tym idzie i na wzrost jego pr dko ci wylotowej. Drog pozwalaj c osi gn ten cel
jest zwi zanieniespalonej cz ci ładunku miotaj cego z pociskiem [8].
3. Zwi kszenie warto ci ciepła wybuchu Q1 materiału miotaj cego stosuj c prochy
zawieraj ce wysokoenergetyczne zwi zki np. RDX.
4. Zwi kszenie masy ładunku miotaj cego stosuj c wi ksze g sto ci ładowania.
5. Zmniejszenie stosunku temperatur Tw /T1, zwi kszaj c stopie
drodze wydłu enia przewodu lufy.

rozpr ania gazów na

Poza wymienionymi sposobami wzrost pr dko ci wylotowej pocisku próbowano
osi gn poprzez zastosowanie tzw. techniki kompensacji temperatury [9]. Powszechnie
znany jest wpływ temperatury pocz tkowej ładunku miotaj cego na warto ci nienia
maksymalnego wytwarzanego podczas strzału, a co za tym idzie i na warto pr dko ci
wylotowej pocisku. Z tego te wzgl du wytrzymało ka dej lufy działa i jego mechanizmów
oporopowrotnych jest obliczana dla warunków panuj cych podczas strzału, gdy ładunek
miotaj cy jest wst pnie nagrzany do temperatury +50oC. Strzelaj c w tych warunkach
obserwuje si wzrost pr dko ci pocz tkowej pocisku o 3 do 7% w stosunku do przypadku
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strzelania, gdy temperatura pocz tkowa ładunku miotaj cego wynosi +15oC. Technika
kompensacji temperatury polega na wykorzystaniu w ka dych warunkach strzelania pełnej
wytrzymało ci lufy działa, obliczonej dla przypadku strzelania ładunkiem miotaj cym
nagrzanym do temperatury +50oC. W literaturze nie znaleziono jednak informacji o
przykładach wdro enia tej techniki.
Wymienione sposoby zwi kszania pr dko ci wylotowej pocisku zazwyczaj ł cz si
ze wzrostem ci nienia maksymalnego wytwarzanego podczas strzału. Zatem cz sto
modernizacja obejmuje tak e konstrukcj lufy i urz dzenia oporopowrotnego działa oraz
zastosowanie materiałów o wy szych wła ciwo ciach wytrzymało ciowych w stosunku do
materiałów dotychczas stosowanych.
Ponadto, aby nie dopu ci do nadmiernego wzrostu ci nienia maksymalnego
wytwarzanego podczas strzału, modyfikuje si wła ciwo ci balistyczne ładunku miotaj cego
tak, aby pr dko kreacji energii była skorelowana z pr dko ci pocisku przemieszczaj cego
si wzdłu przewodu lufy. W tym celu stosuje si :
1. Prochy o progresywnym kształcie ziarna. Przykładem takiego prochu jest francuski proch
B19T o ziarnach z 19 kanalikami [10]. Porównanie teoretycznych warto ci charakterystyk
kształtu ziarna prochowego dla prochu B19T i prochu z 7 kanalikami 12/7 zawiera tablica
2. Zastosowanie tego prochu w poł czeniu z wydłu eniem lufy do 52 kalibrów w armacie
GIAT 120mm, która jest instalowana w czołgu AMX Leclerc, spowodowało zwi kszenie
pr dko ci wylotowej pocisku APFDSF do 1750m/s, czyli o ok. 6%, w stosunku do
pr dko ci wylotowej pocisku wystrzeliwanego z armat Kpz BK 120mm Rh lub M256.
Niestety omawiana modernizacja poci gn ła za sob wzrost ci nienia maksymalnego do
710MPa. Główn przyczyn tego jest fakt, i prochy nie spalaj si zgodnie z zało eniami
geometrycznego prawa spalania i rzeczywiste charakterystyki kształtu ziarna dla prochu
B19T ró ni si od teoretycznych. Zatem przebieg intensywno ci powstawania gazów w
funkcji wzgl dnej masy spalonego ładunku ma charakter mniej progresywny ni by to
wynikało z zale no ci teoretycznej.
Tablica 2. Porównanie teoretycznych warto ci charakterystyk kształtu ziarna
prochowego dla prochu B19T i prochu z 7 kanalikami 12/7
Wielko
Charakterystyki kształtu
ziarna prochowego

κ
λ
µ

Wzgl dna masa spalonego ziarna
w chwili jego rozpadu ψR

Proch B19T

Proch 12/7

0,5581
0,5271
-0,0438

0,6685
0,2404
-0,0270

0,8767

0,8112

2. Ziarniste prochy flegmatyzowane, które charakteryzuj si wzrostem pr dko ci spalania w
funkcji grubo ci spalonej warstwy ziarna prochowego. Flegmatyzacja prochu poci ga
jednak za sob obni enie jego ciepła wybuch Q1. Z reguły rekompensuje si to zjawisko
zwi kszeniem masy ładunku miotaj cego (g sto ci ładowania). Ubocznym bardzo
korzystnym skutkiem takiego działania jest zwi kszenie ywotno ci lufy działa dzi ki
obni eniu temperatury gazów b d cych produktami rozkładu wybuchowego prochu.
Przykładem takiego działania jest armata Oerlikona KDA kal. 35mm x 228, w której
zastosowanie flegmatyzowanego prochu 7/1 fl pozwoliło zwi kszy mas pocisku o 2,5%.
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Pewn odmian prochów flegmatyzowanych s prochy warstwowe (laminowane).
Zewn trzna warstwa takiego prochu charakteryzuj si małymi warto ciami pr dko ci
spalania i ciepła wybuchu, natomiast wewn trzna - du ymi warto ciami wymienionych
wielko ci, co w poł czeniu z odpowiednio dobranym kształtem ziarna pozwala sterowa
pr dko ci kreacji energii podczas strzału.
3. Ziarniste prochy o wymuszonej fragmentacji [11]. Istot tego sposobu sterowania
pr dko ci kreacji energii podczas strzału jest prawie skokowa zmiana powierzchni
spalaj cego si ładunku miotaj cego w wyniku rozpadu ziaren prochowych. Zazwyczaj
d y si do tego, aby rozpad ziaren nast pował tu po przekroczeniu ci nienia
maksymalnego w przestrzeni zapociskowej, a wi c gdy uległo spaleniu ok. 30 do 50%
ładunku miotaj cego. W literaturze nie znaleziono informacji o przykładach wdro enia
tego typu prochów.
4. Monolityczne wielkogabarytowe ziarna wykonane z flegmatyzowanego prochu
drobnoziarnistego technologi zag szczania. Ziarna te s tak e inhibitowane na wybranych
powierzchniach. Dzi ki temu sterowanie pr dko ci kreacji energii podczas strzału
realizuje si zarówno poprzez kontrolowany dopływ samych ziaren do przestrzeni
zapociskowej, w której zachodzi proces spalania, jak równie odpowiednio dobranym
wzrostem pr dko ci spalania w funkcji grubo ci spalonej warstwy samego ziarna
prochowego. Podobnie, jak w poprzednio omawianym przypadku, nie znaleziono w
literaturze informacji o przykładach wdro enia tego typu prochów.
W dalszej perspektywie, tj. po 2010 roku nale y oczekiwa wprowadzenia na
uzbrojenie sprz tu nowych generacji, który mo e wykorzystywa nowe technologie do
nap dzania pocisku, jak np. :
1. Działa z zastosowaniem ciekłych materiałów miotaj cych (patrz np. prace [12, 13, 14]).
Pierwsze badania w tym kierunku były prowadzone w USA tu po zako czeniu II Wojny
wiatowej. Główn przesłank do podj cia tych bada była ch wykorzystania do
miotania pocisku wysokoenergetycznego materiału. Wiadomo bowiem, e ciekłe materiały
miotaj ce charakteryzuj si zazwyczaj wi kszymi warto ciami ciepła wybuchu Q1 ni
stałe materiały miotaj ce (prochy). Mo na wyró ni trzy podstawowe rodzaje tego typu
układów miotaj cych, tj. :
- układ klasyczny, w którym ciekły jednoskładnikowy materiał miotaj cy (np. XM46),
rozkładaj cy si egzotermicznie pod wpływem zewn trznego bod ca, jest
wprowadzany przed strzałem do komory ładunkowej działa (BLPG);
- układ z regulowanym wtryskiem ciekłego jedno- lub dwuskładnikowego materiału
miotaj cego do komory ładunkowej działa (RLPG);
- układ z poruszaj cym si wraz z pociskiem ciekłym materiałem miotaj cym (LTPC).
O mo liwo ciach tego typu technologii nap dzania pocisku mog wiadczy np. wyniki
uzyskane przez Mc Bratney'a, cytowane w pracy [12]. Otó w armacie kal. 120mm
miotano pocisk o masie 3,58kg z pr dko ci pocz tkow 1960m/s, przy redniej warto ci
ci nienia maksymalnego w przestrzeni zapociskowej równej 274MPa.
2. Działa wykorzystuj ce zjawisko wyst powania gradientu ci nienia na przemieszczaj cym
si z pr dko ci nadd wi kow froncie spalania gazowego materiału miotaj cego (RA).
Technologia ta polega na zainicjowaniu w lufie dynamicznego spalania gazowego
materiału miotaj cego, wypełniaj cego całe jej wn trze. Wytworzony na
6
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przemieszczaj cym si z pr dko ci nadd wi kow froncie spalania gradient ci nienia
nap dza pocisk. Działaj ce na opisanej zasadzie działo laboratoryjne z luf kal. 38mm,
które zostało zbudowane na Uniwersytecie Waszyngto skim, pozwoliło nada pociskowi o
masie 70g pr dko wylotow równ 2,6km/s [15, 16].
3. Działa elektrotermiczne. W działach tego typu wykorzystuje si energi elektryczn do
zwi kszenia energii wewn trznej gazowego czynnika roboczego, który wykonuj c prac
zewn trzn nadaje pociskowi energi kinetyczn , przy czym czynnik roboczy mo e by
gazem oboj tnym - tzw. "czyste" działo elektrotermiczne ET lub wg nowszej koncepcji
układu hybrydowego, reaguj c chemicznie mieszanin gazów - tzw. działo
elektrotermiczno-chemiczne ETC. Znane s tak e przykłady układów, w których we
wst pnej fazie gazowy czynnik roboczy jest wytwarzany z substancji w stanie ciekłym
LPETC lub stałym SPETC. Klasycznym przykładem działa ET jest układ Goldsteina i
Tidmanna, w którym energia elektryczna była wykorzystywana do wytworzenia plazmy
wysokotemperaturowej, która powoduj c parowanie cieczy inercyjnej tworzyła wraz z
powstał par wysokoenergetyczny czynnik roboczy nap dzaj cy pocisk. Działa ETC
pozwalaj nada pociskowi pr dko do 4,5km/s. Przegl d tego typu rozwi za znajduje
si mi dzy innymi w pracy [17].
4. Działa elektromagnetyczne. Znane s dwa typy dział elektromagnetycznych, tj. szynowe
EMR i indukcyjne EMC. W układach szynowych pocisk pokryty warstw materiału
izolacyjnego umieszcza si na przewodz cych prowadnicach (szynach). Obwód
elektryczny zamyka metalowa folia zamocowana do dna pocisku. Po doprowadzeniu do
prowadnic wysokiego napi cia folia wybucha i tworzy obłok przewodz cej plazmy, który
jest nap dzany przez indukowane pole magnetyczne. Pocisk unoszony jest przez
poruszaj cy si obłok plazmy. Przeci tnie napi cie doprowadzane do prowadnic wynosi 1
do 5kV, za impuls pr du płyn cego w obwodzie dochodzi do 5MA. Pr dko pocisku w
tego typu układach jest ograniczona do zakresu 6 do 8km/s, co jest zwi zane mi dzy
innymi z procesem erozji prowadnic i wyst powaniem wyładowa wtórnych.
Budowa i zasada działania dział indukcyjnych jest podobna do budowy elektrycznego
silnika liniowego. Lufa umieszczona jest wewn trz zespołu cewek nap dzaj cych, za z
pociskiem zwi zany jest drugi zespół cewek indukcyjnych. Przeci tnie impuls elektryczny
doprowadzony do zespołu cewek nap dzaj cych charakteryzuje si napi ciem 100kV i
nat eniem 100kA. Pr dko pocisku w tego typu układach dochodzi do 6km/s. Przegl d
tego typu rozwi za znajduje si mi dzy innymi w pracach [17 i 18].
Poza wymienionymi głównymi typami dział, wykorzystuj cych do nap dzania
pocisku nowe technologie, mo na oczekiwa pojawienia si układów mieszanych, jak np.
indukcyjne działo elektromagnetyczne z klasycznym ładunkiem miotaj cym, itp. W tablicy 3
zestawiono podstawowe charakterystyki energetyczne wybranych dział do wiadczalnych,
wykorzystuj cych do miotania pocisku nowe technologie.
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Tablica 3. Charakterystyki energetyczne wybranych dział do wiadczalnych,
wykorzystuj cych do miotania pocisku nowe technologie
Typ działa

Masa pocisku [kg]

Pr dko

pocz tkowa
[m/s]

Energia kinetyczna
pocisku [MJ]

BLPG kal. 120mm

3,58

1960

6,877

RA kal. 37mm

0,07

2600

0,237

EMR

2,40

2600

8,100

EMC

0,15

4200

1,323

Poza omówionymi kierunkami rozwoju artylerii nale y jeszcze wspomnie o
mo liwo ci wprowadzenia na uzbrojenie "artylerii laserowej". W artylerii tego typu promie
lasera przejmie rol pocisku, dzi ki czemu działo laserowe nie b dzie posiadało lufy, a co za
tym idzie definitywnie zostanie rozwi zany problem ywotno ci lufy działa laserowego.
Artyleria laserowa nie wyprze jednak całkowicie artylerii lufowej, gdy bro ta nie b dzie w
stanie podoła wszystkim zadaniom bojowym stawianym artylerii.
1.3. CHARAKTERYSTYKA ZJAWISK ZACHODZ CYCH PODCZAS STRZAŁU Z
BRONI PALNEJ I ZWI ZANY Z TYM MECHANIZM ZU YCIA LUFY
Jak ju wspomniano w punkcie 1.1 bro palna jest maszyn ciepln słu c do
miotania pocisków z okre lon pr dko ci pocz tkow i w okre lonym kierunku. ródłem
energii w broni palnej jest energia chemiczna zawarta w materiale wybuchowym miotaj cym,
który jest umieszczony zazwyczaj w komorze ładunkowej. Pod wpływem zewn trznego
bod ca energia ta jest zamieniana w sposób kontrolowany na energi wewn trzn mieszaniny
gazów, b d cych produktami egzotermicznej reakcji rozkładu wybuchowego materiału
miotaj cego. Mieszanina gazów powybuchowych rozpr aj c si wykonuje prac
zewn trzn , której u yteczn cz ci jest energia kinetyczna pocisku. Przykładowe przebiegi
ci nienia p(t) i temperatury T(t) mieszaniny gazów powybuchowych w funkcji czasu w
obszarze komory ładunkowej dla armaty Oerlikona KDA 35mm x 228 przedstawiaj rys. 1 i
2 [19].
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Rys.1. Przykładowy przebieg ci nienia w funkcji czasu p(t) w obszarze
komory ładunkowej dla armaty KDA 35mm x 228 [19]
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Rys.2. Przykładowy przebieg temperatury gazów powybuchowych w funkcji
czasu T(t) w obszarzekomory ładunkowej dla armaty KDA 35mm x 228 [19]
W zale no ci od kalibru działa i pr dko ci pocz tkowej pocisku, czas trwania
wystrzału zmienia si od kilku do kilkudziesi ciu milisekund, przy tym jako ciowy charakter
przebiegów p(t) i T(t) nie ulega wi kszym zmianom. Oczywi cie ilo ciowo omawiane
przebiegi mog ró ni si od siebie znacznie, szczególnie dotyczy to warto ci ci nienia
maksymalnego pm i temperatury maksymalnej Tm. Głównymi czynnikami decyduj cymi o
przebiegu zjawiska strzału s :
1. Wła ciwo ci fizyko-chemiczne i balistyczne materiału wybuchowego miotaj cego lub
zestawu takich materiałów tworz cych ładunek miotaj cy, tj. :
- skład stechiometryczny materiału wybuchowego miotaj cego;
- g sto materiału wybuchowego miotaj cego;
- ciepło wybuchu w warunkach izochoryczno-izotermicznych Q1;
- temperatura wybuchu w warunkach izochoryczno-izotermicznych T1;
- skład gazów powybuchowych;
- siła prochu f i kowolumen α;
- wykładnik adiabaty gazów powybuchowych;
- prawo spalania si materiału wybuchowego miotaj cego.
2. Warunki ładowania, tj. :
- masa ładunku miotaj cego ω;
- kształt i wymiary ziarna prochowego, w tym grubo

warstwy palnej 2e1.

3. Charakterystyki konstrukcyjne działa, tj. :
- kaliber d;
- obj to komory ładunkowej W0;
- masa pocisku m;
- długo drogi, jak przebywa pocisk wzdłu przewodu lufy lw.
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Ka demu strzałowi z broni palnej towarzyszy szkodliwe działanie gazów
powybuchowych na materiał lufy, które powoduje jego niszczenie. Proces ten okre lany jest
mianem erozji. Zjawisko to ujawniono w pocz tkach okresu szerokiego zastosowania w
artylerii prochów bezdymnych. Po raz pierwszy z problemem tym w praktyce spotkali si
Anglicy w okresie wojny angielsko-burskiej w latach 1899 - 1901, gdy na skutek
zastosowania kordytu o zawarto ci 58% nitrogliceryny w krótkim czasie musieli wycofa z
eksploatacji du liczb dział [20]. Do chwili obecnej zjawisko erozji luf i walka z nim jest
jednym z powa niejszych problemów towarzysz cych rozwojowi i eksploatacji artylerii
lufowej.
Niszczenie materiału lufy polega na tym, e powierzchnia przewodu lufy uprzednio
gładka i wypolerowana staje si najpierw matowa, a nast pnie szorstka i przy dalszej
eksploatacji pokrywa si drobnymi p kni ciami i rysami, które tworz co w rodzaju siatki
p kni . Nast pnie w miar wzrostu liczby strzałów p kni cia pogł biaj i rozszerzaj si . To
pogł bianie i rozszerzanie p kni w du ym stopniu jest ukierunkowane wzdłu osi lufy, tj.
zgodnie z kierunkiem ruchu gazów powybuchowych i pocisku. Szczególnie du
koncentracj siatki p kni obserwuje si w obszarze sto ka przej ciowego oraz nieco
mniejsz w cz ci wylotowej lufy. Typowy efekt erozji ilustruje rys. 3, który przedstawia
wzrost rednicy przewodu lufy w funkcji odległo ci od powierzchni czołowej zamka, po
oddaniu 1805 strzałów z lufy haubicy XM199 kal. 155mm [21].

przyrost rednicy przew odu lufy [mm]
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Rys. 3. Wzrost rednicy przewodu lufy w funkcji odległo ci od powierzchni czołowej
zamka, po oddaniu 1805 strzałów z lufy haubicy XM199 kal. 155mm [21]
Wyst puj cy na skutek erozji wzrost rednicy przewodu lufy w obszarze sto ka
przej ciowego powoduje wzrost obj to ci komory nabojowej, za wzdłu całego przewodu
lufy pogorszenie współpracy cz ci wiod cej pocisku z powierzchni przewodu lufy.
Konsekwencj tego jest obni enie g sto ci ładowania i pogorszenie szczelno ci układu lufa pocisk, co w rezultacie prowadzi do obni enia ci nienia maksymalnego i pr dko ci
pocz tkowej pocisku. W lufach gwintowanych nieprawidłowe prowadzenie pocisku mo e
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powodowa dodatkowo cinanie pier cienia wiod cego. Pocisk nie otrzymuje wówczas
wymaganej pr dko ci obrotowej i pogarszaj si warunki stabilizacji w pocz tkowej fazie
jego ruchu na torze, co prowadzi do zwi kszonego rozrzutu balistycznego.
Zazwyczaj uwa a si , e je eli zu yta lufa powoduje obni enie si pr dko ci
pocz tkowej o 10% w stosunku do pr dko ci tabelarycznej lub o miokrotne zwi kszenie
iloczynu odchyle prawdopodobnych w gł b i w szerz Ug x Us, to taka lufa powinna by
wycofana z dalszej eksploatacji [20].
Wieloletnie badania pozwoliły pozna mechanizm procesu erozji oraz czynniki
wpływaj ce w istotny sposób na jego przebieg, o czym wiadczy bogata literatura
przedmiotu. Na szczególn uwag zasługuje praca I. Ahmad'a [22], omawiaj ca szeroko
obecne pogl dy na to zagadnienie. Wg I, Ahmad'a na przebieg i mechanizm erozji lufy maj
wpływ nast puj ce czynniki :
1. Budowa naboju, a w szczególno ci budowa i wła ciwo ci :
- ładunku miotaj cego, w tym wła ciwo ci fizyko-chemiczne i balistyczne materiału
wybuchowego miotaj cego;
- układu zapłonowego (spłonka zapalaj ca, wzmacniacz, rurka ogniowa itp.);
- cz ci wiod cej i uszczelniaj cej pocisku, a szczególnie pier cienia wiod cego.
2. Wła ciwo ci materiału, z którego wykonana jest lufa i konstrukcja lufy.
Na wst pie zostan omówione wła ciwo ci fizyko-chemiczne i balistyczne
materiałów wybuchowych miotaj cych. W teorii nierównowagowej termodynamiki
chemicznej [23] przyjmuje si , e przy wysokich temperaturach i ci nieniach pr dko reakcji
rozkładu wybuchowego jest tak du a, e pomimo krótkiego czasu trwania reakcji osi gana
jest równowaga chemiczna. Dla materiałów wybuchowych miotaj cych, charakteryzuj cych
si ujemnym bilansem tlenowym (ilo tlenu zawarta w materiale nie wystarcza do
całkowitego spalenia w gla i wodoru na dwutlenek w gla i wod ), st enia poszczególnych
składników mieszaniny gazów powybuchowych okre la si analizuj c równowag gazu
wodnego :
CO 2 + H 2 f CO + H 2 O.

(3)

Natomiast dla materiałów wybuchowych miotaj cych, charakteryzuj cych si dodatnim
bilansem tlenowym, przyjmuje si , e podczas reakcji nast puje całkowite utlenienie w gla i
wodoru na dwutlenek w gla i wod , za nadmiar tlenu wyst puje w produktach jako tlen
cz steczkowy. W omawianym przypadku st enia poszczególnych składników mieszaniny
gazów powybuchowych okre la si analizuj c równowag reakcji dysocjacji dwutlenku
w gla i pary wodnej :
2CO 2 f 2CO + O 2 ,

(4)

2H 2 O f 2H 2 + O 2 .

(5)

Głównymi składnikami mieszaniny gazów powybuchowych s nast puj ce gazy : CO,
CO2, H2O, H2 i N2. Poza wymienionymi gazami w skład mieszaniny wchodz tak e
niewielkie ilo ci NH3, CH4, NO oraz H2S, którego ródłem jest układ zapłonowy. Zatem
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równanie reakcji rozkładu wybuchowego materiału miotaj cego mo na zapisa
nast puj cej ogólnej postaci :
C a H b O c N d = xCO + yCO 2 + zH 2 + uH 2 O + fO 2 + d2 N 2 ,

w

(6)

gdzie :
a,b,c,d - liczby gramoatomów poszczególnych pierwiastków w 1kg materiału
miotaj cego;
x,y,z,u,f - liczby moli poszczególnych gazów zawartych w 1kg mieszaniny gazów
powybuchowych (dla materiałów charakteryzuj cych si ujemnym bilansem
tlenowym f=0).
Z uwagi na fakt, e stałe równowagi reakcji (3), (4) i (5) s zale ne od temperatury,
st enia poszczególnych składników mieszaniny gazów powybuchowych zmieniaj si wraz
ze zmian jej temperatury. Zatem w czasie trwania strzału nale y liczy si z wyst powaniem
zmian składu mieszaniny gazów powybuchowych, a co za tym idzie i jej wła ciwo ci
termodynamicznych (stała gazowa R, ciepła wła ciwe Cv i Cp, wykładnik adiabaty k).
Ciepło wybuchu w warunkach izochoryczno-izotermicznych Q1 oraz temperatura
mieszaniny gazów powybuchowych w warunkach izochoryczno-izotermicznych (temperatura
wybuchu) T1 zale
w głównej mierze od składu stechiometrycznego materiału
wybuchowego miotaj cego. Wymienione wielko ci maj istotny wpływ na przebieg zjawiska
strzału, a w szczególno ci na maksymalne warto ci ci nienia pm i temperatury Tm mieszaniny
gazów powybuchowych w przestrzeni zapociskowej.
W tablicy 4 zestawiono charakterystyki wybranych typów stałych materiałów
wybuchowych miotaj cych. Prochy M1 i M6 s prochami nitrocelulozowymi (z lotnym
rozpuszczalnikiem), proch M2 jest kordytem, czyli prochem nitroglicerynowym z lotnym
rozpuszczalnikiem, natomiast proch M30 nale y do tzw. grupy prochów wielobazowych,
które s wykonywane zazwyczaj bez udziału lotnego rozpuszczalnika.
Podsumowuj c rozwa ania dotycz ce wła ciwo ci fizyko-chemicznych
balistycznych materiałów wybuchowych miotaj cych mo na stwierdzi , e :

i

1. Prochy nitrocelulozowe, okre lane tak e mianem jednobazowych, charakteryzuj si
ujemnym bilansem tlenowym. Z tego wzgl du stosunek st e CO/CO2 w gazach
powybuchowych waha si w granicach od 2 do 3, za przeci tne warto ci ciepła wybuchu i
temperatury wybuchu wynosz odpowiednio Q1=3000kJ/kg; T1=2500K.
2. Prochy nitroglicerynowe (dwubazowe) lub prochy oparte na wi kszej liczbie składników
podstawowych (wielobazowe) charakteryzuj si dodatnim bilansem tlenowym. Dla tych
prochów stosunek st e CO/CO2 w gazach powybuchowych wynosi ok. 1, natomiast
przeci tne warto ci ciepła wybuchu i temperatury wybuchu s równe odpowiednio
Q1=4250kJ/kg; T1=3200K.
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Tablica 4. Charakterystyki wybranych typów materiałów wybuchowych miotaj cych wg
danych zawartych w pracy [24]
Specyfikacja materiału
miotaj cego (prochu)

M1
MIL-P309A
(nitrocelulozowy)

M2
MIL-P323A
(kordyt)

M6
MIL-P309A
(nitrocelulozowy)

M30
MIL-P-46489
(trójbazowy)

SKŁAD w [%]
Nitroceluloza (NC)
Zawarto azotu w NC [%]
Nitrogliceryna
Azotan barowy
Azotan potasowy
Siarczan potasowy
Nitroguanidyna
Dwunitrotoluen
Dwubutyloftalan
Dwuetyloftalan
Dwufenyloamina
Centralit I
Grafit
C2H5OH
H 2O

85,0
13,15
10,00
5,00
1,00
0,75
0,50

77,45
13,25
19,50
1,40
0,75
0,60
0,30
2,30
0,70

87,00
13,15
10,00
3,00
1,00
0,90
0,50

28,00
12,60
22,50
47,70
1,50
0,10
0,30
0,00

Temperatura wybuchu
T1
[K]

2417

3319

2570

3040

Ciepło wybuchu Q1 [kJ/kg]

2933

4525

3176

4081

Siła prochu f

912

1076

947

1088

1,104

1,008

1,081

1,057

1,2593

1,2238

1,2543

1,2385

1,57

1,65

1,58

1,66

Kowolumen α

[kJ/kg]
3

[cm /g]

Wykładnik adiabaty k [-]
G sto

ρ

3

[kg/m ]

Zadaniem pier cienia wiod cego jest uszczelnienie przestrzeni zapociskowej oraz w
przypadku broni gwintowanej nadanie pociskowi danej pr dko ci obrotowej. Pier cie
wiod cy pocisku wykonuje si z materiału plastycznego. Zazwyczaj stosuje si mied ,
rzadziej spieki metali na bazie miedzi lub mi kkie elazo oraz tworzywa sztuczne. W celu
zapewnienia prawidłowej współpracy pier cienia wiod cego z gwintem lufy, niektóre wzory
pocisków posiadaj kilka pier cieni wiod cych. Znane s tak e rozwi zania, w których dla
polepszenia współpracy pier cienia wiod cego z gwintem lufy stosuje si gwint o zmiennym
skoku. K t nachylenia linii rubowej takiego gwintu jest równy zeru w pobli u sto ka
przej ciowego, a nast pnie łagodnie ro nie osi gaj c u wylotu lufy warto , wymagan przez
warunek stabilizacji pocz tkowej pocisku.
Lufy broni palnej wykonuje si z tzw. stali lufowych, które s obrabiane cieplnie w
celu zapewnienia wymaganych wła ciwo ci wytrzymało ciowych. W wyniku obróbki
cieplnej stal lufowa zazwyczaj posiada struktur sorbitu odpuszczania. Przykładem takiej
stali jest stal ameryka ska o oznaczeniu 4330 [22]. Skład tej stali podano w tablicy 5, za jej
wła ciwo ci mechaniczne i fizyczne w tablicy 6.
Tablica 5. Skład chemiczny stali 4330 (% wag.) wg [22]
C

Mn

P

S

N

Si

Ni

Cr

Mo

V

0,37

0,47

0,006

0,01

-

0,02

3,17

0,85

0,65

0,10

13

Marek Radomski
Tablica 6. Wła ciwo ci mechaniczne i fizyczne stali 4330 wg [22]
Wielko

Warto

Wła ciwo ci mechaniczne
Wytrzymało na rozci ganie Rm
Granica plastyczno ci
R01
Udarno ISO-V w temp. -40oC
Twardo

[MPa]
[MPa]
[J]
[HRC]

Wła ciwo ci fizyczne
Temperatura topnienia
Ciepło topnienia
Współczynnik przewodzenia ciepła
Współczynnik rozszerzalno ci liniowej
G sto

[oC]
[kJ/mol]
[W/m/K]
[K-1]
[g/cm3]

ok, 1240
965 - 1100
ok, 34
ok, 38
1450
15
77
15x10-6
7,83

Jak ju wspomniano, podczas ka dego strzału, w czasie od kilku do kilkudziesi ciu
milisekund, powierzchnia przewodu lufy jest nara ona na oddziaływanie mieszaniny gazów
powybuchowych o wysokiej temperaturze (2000 - 3500K) i wysokim ci nieniu (150 700MPa), której g sto jest porównywalna z g sto ci wody w warunkach pokojowych, a
pr dko przepływu lokalnie mo e osi ga warto ci rz du setek, a nawet tysi cy metrów na
sekund . Ponadto w skład mieszaniny gazów powybuchowych wchodz aktywne chemicznie
cz steczki gazów.
Zatem erozja przewodu lufy jest wynikiem nast puj cych zjawisk :
a) nagrzewania si powierzchni przewodu lufy do wysokich temperatur i zwi zanych z tym
zmian struktury (przemiany fazowe), a co za tym idzie i wła ciwo ci mechanicznych i
fizycznych materiału, z którego wykonana jest lufa;
b) wyst powania du ych napr e , w tym napr e cieplnych i napr e wynikaj cych z
lokalnych zmian g sto ci, b d cych wynikiem zmian struktury (przemiany fazowe)
materiału lufy;
c) dyfuzji i reakcji chemicznych, którym sprzyja wysoka temperatura i aktywno chemiczna
niektórych składników mieszaniny gazów powybuchowych, co prowadzi do lokalnych
zmian składu chemicznego materiału lufy, a co za tym idzie i zmian wła ciwo ci
mechanicznych i fizycznych, co lokalnie mo e powodowa tak e topnienie materiału lufy;
d) wymywania materiału lufy przez rozgrzane gazy powybuchowe o du ej g sto ci, które
poruszaj si z du pr dko ci - zjawisko to nasila si szczególnie w przypadku
pojawienia si lokalnych nieszczelno ci układu lufa - pocisk;
e) cierania powierzchni przewodu lufy przez pier cie wiod cy i poruszaj ce si z du ymi
pr dko ciami niespalone ziarna ładunku miotaj cego, w tym tak e dyfuzji materiału
pier cienia wiod cego w gł b cianki wzdłu mikrop kni .
Intensywno nagrzewania cianki lufy przez omywaj c j mieszanin gazów
powybuchowych charakteryzuje strumie ciepła q', czyli ilo ciepła przejmowanego przez
jednostk nagrzewanej powierzchni cianki w jednostce czasu, w wyniku konwekcji i
promieniowania cieplnego. Zgodnie z prawem Newtona, strumie ciepła q' jest równy :
q =

w (T

− T s ),

(7)
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gdzie :
αw - wypadkowy współczynnik przejmowania ciepła w wyniku konwekcji i
promieniowania cieplnego;
T - temperatura płynu nagrzewaj cego ciank ;
Ts - temperatura nagrzewanej powierzchni cianki.
Wypadkowy współczynnik przejmowania ciepła w wyniku konwekcji i
promieniowania cieplnego oblicza si zazwyczaj jako sum współczynników przejmowania
ciepła w wyniku konwekcji αc i promieniowania αr, analizuj c wymienione zjawiska
niezale nie.
W przypadku konwekcji wymuszonej do wyznaczenia współczynnika αc
wykorzystuje si liczb Nuselta Nu i jej empiryczne zwi zki z liczbami Reynoldsa Re i
Prandtla Pr [25] :
Nu =

cd

Re =

ud

Pr =

C

,

(8)

,

(9)
,

(10)

Nu = cRe m Pr n ,

(11)

gdzie :
d - wymiar charakterystyczny obiektu ( rednica przewodu lufy);
λ - współczynnik przewodzenia ciepła czynnika nagrzewaj cego, który jest
funkcj temperatury czynnika;
u - pr dko przepływu czynnika nagrzewaj cego wzgl dem nagrzewanej
powierzchni;
ν - współczynnik lepko ci kinematycznej czynnika nagrzewaj cego, który
jest funkcj temperatury czynnika;
C - ciepło wła ciwe czynnika nagrzewaj cego;
ρ - g sto czynnika nagrzewaj cego;
c, m, n - stałe empiryczne.
Zatem współczynnik αc wyznacza nast puj ca ogólna zale no
c

=

c
d

m

ud

n

C

.

:
(12)

Współczynnik przejmowania ciepła w wyniku promieniowania αr, dla przybli onej
metody opracowanej przez Hottel'a, wyra a si wzorem [25] :
r

=

gT

e

4 −a

4
gTs

(T−T s )

,

(13)

gdzie :
σ - stała Boltzmanna;
εe - efektywna emisyjno
εg - emisyjno gazu;

powierzchni zamkni tej;
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ag - absorbcyjno

gazu.

Zatem w ogólnym przypadku wypadkowy współczynnik przejmowania ciepła w
wyniku konwekcji i promieniowania cieplnego αw jest funkcj :
w

=

w

d, u, , C, (T), (T), , e , g , a g , T, T s .

(14)

Przewodzenie ciepła w ciance lufy przebiega na ogół zgodnie z prawem Fouriera :
q = − gradT,

(15)

gdzie :
λ - współczynnik przewodzenia ciepła materiału, z którego wykonana jest lufa.
Pole temperatury w ciance lufy okre la wówczas równanie Fouriera-Kirchhoffa,
które wynika z uwzgl dnienia prawa Fouriera (15) w bilansie energii. Przy stałym
współczynniku λ i braku wewn trznych ródeł ciepła równanie Fouriera-Kirchhoffa
sprowadza si do równania Fouriera, które we współrz dnych walcowych ma posta :
ØT
Øt

Ø2 T
Ør 2

=a

+

1 ØT
r Ør

+

1 Ø2T
r2 Ø 2

+

Ø 2T
Øz 2

,

(16)

gdzie a jest dyfuzyjno ci termiczn :
a=

C,

(17)

gdzie :
λ - współczynnik przewodzenia ciepła materiału, z którego wykonana jest
lufa,
ρ - g sto materiału, z którego wykonana jest lufa;
C -ciepło wła ciwe materiału, z którego wykonana jest lufa.
Pole temperatury w ciance lufy oblicza si rozwi zuj c równanie (16) z warunkami
brzegowymi trzeciego rodzaju (tzw. warunki Fouriera), przyjmuj c, e strumie ciepła
doprowadzany od płynu do powierzchni ciała opisuje prawo Newtona (7). Zazwyczaj w tym
celu u ywa si metod numerycznych. Ogólnie pole temperatury cianki jest funkcj
nast puj cych argumentów :
T s = T s t, r, z, ,

w , T, T 0 , g

(18)

,

gdzie :
T - temperatura płynu nagrzewaj cego ciank ;
T0 - pocz tkowe pole temperatury cianki;
g - grubo cianki lufy.
Dla czasów rz du kilku milisekund dobrym przybli eniem pola temperatury w ciance
lufy jest pole temperatury w ciele półniesko czonym (patrz np. praca [26]). Wówczas :
=

T s (t,x)−T 0
T−T 0

= erfc

1
2 Fo x

− exp Bi x + Bi 2x Fo x erfc

1
2 Fo x

+ Bi x Fo x ,

(19)
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gdzie :
erfc(z) = 1 −

z

¶ e −z2 dz,

2

Bi x =

w

x,

(21)

Fo x =

at
x2

.

(22)

Dla powierzchni przewodu lufy (x=0) zale no
T s (t)−T 0
T−T 0

(20)

0

= 1 − exp

2t
w

C

(19) przekształca si do postaci :

erfc

2t
w

C

.

(23)

Analiza jako ciowa zale no ci (23), opisuj cej w przybli eniu nagrzewanie si
powierzchni przewodu lufy, pozwala stwierdzi , e dla krótkich czasów charakterystycznych
dla czasu trwania strzału, maksymalna temperatura do jakiej nagrzewa si powierzchnia
przewodu lufy zale y głównie od wielko ci strumienia ciepła wnikaj cego do cianki (7) i
jest tym wi ksza im wi ksza jest temperatura, g sto i pr dko mieszaniny gazów
powybuchowych (porównaj zale no ci (12) i (13), okre laj ce αc i αr) oraz im mniejsze s
współczynnik przewodzenia ciepła λ, g sto ρ i ciepło wła ciwe C materiału, z którego
wykonana jest lufa. Poza strumieniem ciepła wnikaj cym do cianki tak e czas trwania
zjawiska strzału odgrywa du rol w procesie nagrzewania si cianki lufy. Im czas ten jest
wi kszy, tym grubsza warstwa materiału le cego w pobli u powierzchni przewodu lufy
b dzie nagrzewana do wysokiej temperatury i tym wi ksza b dzie temperatura maksymalna
samej powierzchni. Z tego te powodu lufy dział o wi kszych kalibrach s bardziej nara one
na zu ycie erozyjne ni lufy o mniejszych kalibrach.
Badania do wiadczalne, jak równie wyniki oblicze [patrz prace 27 do 34] ujawniły,
e podczas strzału powierzchnia przewodu lufy nagrzewa si w bardzo krótkim czasie, rz du
dziesi tych cz ci milisekundy, do wysokiej temperatury wynosz cej ok. 800 do 1200oC.
Nast pnie w ci gu kilku dziesi tych cz ci sekundy powierzchnia przewodu lufy ochładza si
do temperatury o kilkana cie stopni wy szej od temperatury pocz tkowej. Zatem cienka
wewn trzna warstwa materiału lufy jest nara ona na bardzo du e i krótkotrwałe zmiany
temperatury.
Rozkład napr e wyst puj cy w ciance lufy jest wynikiem :
- obci enia powierzchni przewodu lufy ci nieniem wytwarzanym przez mieszanin
gazów powybuchowych;
- wyst powania pola temperatury w ciance lufy (napr enia cieplne);
- wyst powania sił tarcia pomi dzy cz ci wiod c pocisku, a powierzchni
przewodu lufy;
- wyst powania lokalnych zmian g sto ci, b d cych wynikiem zmian struktury
(przemiany fazowe) materiału lufy;
- w przypadku broni gwintowanej, oddziaływaniem pier cienia wiod cego na boczne
powierzchnie bruzd gwintu.
Ponadto rozkład napr e w ciance lufy zale y od jej konstrukcji i wymiarów.
Szersze omówienie tego zagadnienia znajduje si w punkcie 3. Zazwyczaj konstrukcja lufy
jest tak dobrana do wyst puj cych podczas strzału obci e , aby maksymalne warto ci
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napr e zredukowanych (wg hipotezy Hubera-Misesa-Hencky'ego) nie przekraczały 95%
granicy plastyczno ci lub umownej granicy plastyczno ci materiału, z którego wykonana jest
lufa. Zatem przeci tnie maksymalne warto ci napr e zredukowanych wahaj si w
granicach 800 do 1100MPa. W tym miejscu nale y doda , e maksymalne warto ci napr e
zredukowanych przewa nie zlokalizowane s w pobli u powierzchni przewodu lufy, w
obszarze uszczelnienia układu lufa - pocisk, co jest spowodowane wyst powaniem tzw.
zginania walcowego lufy. Zagadnienie to analizował szczegółowo po raz pierwszy M. Huber
w pracy [35]. Dokładna analiza rozkładu napr e wyst puj cego w ciance lufy wymaga
zastosowania metod numerycznych. Zazwyczaj wykorzystuje si w tym celu metod
elementów sko czonych.
W broni gwintowanej dodatkowym czynnikiem wpływaj cym na rozkład napr e w
ciance lufy jest oddziaływanie pier cienia wiod cego na boczne powierzchnie bruzd gwintu,
które mo e powodowa wyst pienie nacisku powierzchniowego dochodz cego do 345MPa.
Wielko
tych nacisków przewy sza granic plastyczno ci miedzi hutniczej i jest
porównywalna z warto ci wytrzymało ci na rozci ganie dla tego materiału. Ciepło
wydzielaj ce si podczas tarcia pier cienia wiod cego o powierzchni przewodu lufy mo e
powodowa nawet topnienie wierzchniej warstwy pier cienia. Stopiony materiał pier cienia
wiod cego pełni wówczas rol smaru zmniejszaj cego siły tarcia.
Ró norodno zjawisk wyst puj cych podczas strzału i ich wzajemne współdziałanie
sprawia, e erozja przewodu lufy jest bardzo zło onym procesem. I tak temperatura, do której
nagrzewa si materiał lufy, przewy sza temperatury odpuszczania stali lufowych, jak równie
temperatury, w których zachodzi przemiana martenzytyczna (ok.650oC). Te zmiany
temperatury s powodem wyst powania zmian struktury materiału, znajduj cego si w
cienkiej warstwie w pobli u wewn trznej powierzchni lufy. Zachodz wówczas przemiany
fazowe Feα ↔ Feγ oraz martenzyt ↔ austenit, jak równie dyfuzja w gla i azotu. Zmi kczona
w ten sposób warstwa stali charakteryzuje si drobniejszym ziarnem w stosunku do materiału
wyj ciowego i w przybli eniu takim samym składem. Przemianom fazowym towarzysz
zmiany g sto ci, powoduj c lokalny wzrost napr e i tworzenie si mikrop kni .
Obserwuje si wówczas tzw. zm czenie cieplne materiału.
Przebieg reakcji chemicznych, zachodz cych na powierzchni przewodu lufy, zale y
głównie od składu mieszaniny gazów powybuchowych i jej temperatury.
Je eli materiał miotaj cy charakteryzuje si dodatnim bilansem tlenowym i wysok
temperatur wybuchu, a co za tym idzie i stosunkiem CO/CO2 równym ok. 1, to na
powierzchni przewodu lufy poza austenitem wytwarza si tak e FeO, który ze wzgl du na
nisk temperatur topnienia jest wymywany przez mieszanin gazów powybuchowych. Na
powierzchni przewodu tworz si wówczas charakterystyczne b belkowate w ery.
Natomiast, gdy materiał miotaj cy charakteryzuje si ujemnym bilansem tlenowym i
nisk temperatur wybuchu, a co za tym idzie i stosunkiem CO/CO2 równym ok. 2 do 3, to
przy powierzchni przewodu lufy wytwarza si zazwyczaj tzw. zewn trzna biała warstwa,
która składa si z : cementytu Fe3C, zwi zków azotu Fe2Nx (epsilon) i Fe4N (gamma prim),
ladowych ilo ci Fe3O4, austenitu szcz tkowego i martenzytu tetragonalnego.
Przemieszczaj c si w gł b materiału lufy, obserwuje si czasami wewn trzn biał warstw .
Wewn trzn biał warstw tworzy ustabilizowany austenit, który powstaje dzi ki
rozpuszczonym C i N. Dopiero pod wewn trzn biał warstw wyst puje warstwa
charakteryzuj ca si zm czeniem cieplnym materiału.
Zewn trzna biała warstwa mo e by w pewnych obszarach stapiana, gdy jej
temperatura topnienia wynosi 1100-1150°C i jest ni sza od temperatury topnienia stali o
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250-300°C. Dlatego te przepływaj ca z du pr dko ci mieszanina gazów powybuchowych
mo e wymywa z powierzchni tej warstwy materiał z obszarów znajduj cych si w stanie
ciekłym lub "ciastowatym", szczególnie w przypadku wyst pienia nieszczelno ci w układzie
lufa - pocisk. Przyczyn nieszczelno ci jest nieprawidłowa współpraca pier cienia wiod cego
z cz ciowo zu yt powierzchni przewodu lufy (zwi kszona chropowato powierzchni,
wzrost rednicy).
Poza wymienionymi reakcjami chemicznymi, zachodz cymi na powierzchni
przewodu lufy, wyniki nowszych bada ujawniły wyst powanie innych reakcji chemicznych.
Np. badania F.D. Richardson'a [36] i G. Belton'a [37] wykazały obecno par Fe(OH)2 w
mieszaninie gazów powybuchowych. Ujawniony został tak e niekorzystny wpływ H2S na
powierzchni przewodu lufy, który pojawia si w mieszaninie gazów powybuchowych, gdy
jako wzmacniacz (podsypka) stosowany jest proch czarny. Powstaj cy wówczas siarczek
elaza, który charakteryzuje si relatywnie nisk temperatur topnienia, jest łatwo wymywany
przez przepływaj ce gazy powybuchowe, co przyczynia si do tworzenia w erów na
powierzchni przewodu lufy.
Ponadto zauwa ono, e materiały miotaj ce charakteryzuj ce si zbli onymi
wła ciwo ciami balistycznymi (temperatura wybuchu, siła prochu itd.), lecz ró ni ce si
składem mieszaniny gazów powybuchowych, wpływaj w ró ny sposób na przebieg i
pr dko procesu erozji lufy. Ujawniono np., e obecno
nitroguanidyny w prochu
przyspiesza proces erozji [38]. Równie prochy zawieraj ce nitroaminy wykazuj cz sto
bardziej erozyjne działanie na przewód lufy, ni prochy nitrocelulozowe o zbli onych
wła ciwo ciach balistycznych.
Interesuj c analiz procesu erozji stali wykonał Alkidas z zespołem [39, 40 i 41]. W
konkluzji autorzy stwierdzili, e na przebieg procesu erozji najwi kszy wpływ maj reakcje
chemiczne elaza z poszczególnymi składnikami mieszaniny gazów powybuchowych. Wg
nich najwi ksze znaczenie ma reakcja Fe + H2O, natomiast reakcje CO + Fe i CO2 + Fe
odgrywaj rol drugoplanow .
Podsumowuj c dotychczasowe rozwa ania, mo na stwierdzi , e proces erozji jest
zjawiskiem bardzo zło onym i powinien by analizowany dla ka dego przypadku
indywidualnie (patrz np. praca [42]). Jednak jak si wydaje najwa niejszym czynnikiem
decyduj cym o przebiegu zjawisk powoduj cych erozj lufy jest bez w tpienia temperatura
mieszaniny gazów powybuchowych, gdy ma ona najwi kszy wpływ na przebieg : reakcji
chemicznych, przemian fazowych stali oraz przebieg procesu dyfuzji.

2. WYBRANE SPOSOBY ZMNIEJSZANIA PR DKO CI EROZYJNEGO ZU YCIA
LUFY
2.1. WST P
Omówiony w poprzednim punkcie mechanizm erozji pozwala doj
głównymi przyczynami tego procesu s :

do wniosku, e

a) wysoka temperatura i wysokie ci nienie mieszaniny gazów powybuchowych;
b) reakcje chemiczne materiału lufy ze składnikami mieszaniny gazów powybuchowych,
które s produktami reakcji rozkładu wybuchowego materiału miotaj cego, wzmacniaczy
(podsypek) i spłonki zapalaj cej;
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c) współpraca pier cienia wiod cego pocisku z powierzchni przewodu lufy (w przypadku
broni gwintowanej pier cienia wiod cego z gwintem), w tym du e odkształcenia
plastyczne pier cienia wiod cego w obszarze sto ka przej ciowego (wcinanie si
pier cienia wiod cego), topnienie powierzchni pier cienia wiod cego i zwi zana z tym
dyfuzja materiału pier cienia w gł b cianki lufy oraz przepływ gazów powybuchowych
przez nieszczelno ci układu lufa - pocisk.
Zatem oczywistymi sposobami zmniejszenia pr dko ci erozji b d
nast puj cych kierunkach :

działania w

a) obni enia temperatury powierzchni przewodu lufy poprzez zmniejszenie strumienia ciepła
wnikaj cego do cianki lufy drog :
- obni enia temperatury mieszaniny gazów powybuchowych stosuj c materiał
miotaj cy charakteryzuj cy si ni sz temperatur wybuchu T1;
- wytworzenia sztucznej warstwy przy ciennej o małej przewodno ci cieplnej, która
wydatnie zmniejszy wypadkowy współczynnik przejmowania ciepła w wyniku
konwekcji i promieniowania cieplnego αw (pasywna izolacja termiczna);
- wytworzenia sztucznej warstwy przy ciennej (warstwa ablacyjna), w której b d
zachodziły endotermiczne reakcje chemiczne lub przemiany fazowe pochłaniaj ce
ciepło (aktywna izolacja termiczna);
b) modyfikacji składu mieszaniny gazów powybuchowych, tak aby w jak najwi kszym
stopniu ograniczy udział w niej składników aktywnych chemicznie lub zneutralizowa
ich szkodliwe oddziaływanie na materiał lufy (np. zastosowanie prochów mniej
erozyjnych, unikanie podsypek z prochu czarnego, dodawanie do ładunku miotaj cego
składników hamuj cych erozj );
c) poprawy współpracy pier cienia wiod cego pocisku z powierzchni przewodu lufy,
szczególnie w obszarze sto ka przej ciowego, poprzez :
- odpowiednie ukształtowanie pier cienia wiod cego;
- wykonanie pier cienia wiod cego z materiału oboj tnego chemicznie i nie
dyfunduj cego w gł b materiału lufy, który jednocze nie zapewni uszczelnienie
układu lufa - pocisk;
- odpowiednie ukształtowanie zarysu gwintu i stosowanie gwintu o zmiennym skoku,
gdy bro jest gwintowana;
d) stosowania na luf materiałów charakteryzuj cych si wi ksz odporno ci na erozj , w
tym pokrywanie powierzchni przewodu lufy cienk warstw ochronn (np. chromowanie
elektrolityczne) lub zastosowanie wkładki ochronnej w postaci rury cienko ciennej, która
cz sto jest umieszczana jedynie w cz ci lufy, najbardziej nara onej na erozj (komora
nabojowa i obszar w okolicach sto ka przej ciowego).
Nale y przy tym zaznaczy , e chc c skutecznie zwi kszy ywotno erozyjn lufy
nale y przedsi bra szeroko zakrojone działania we wszystkich wymienionych kierunkach.
2.2. PROCHY O OBNI ONEJ TEMPERATURZE WYBUCHU
Jak ju wspomniano obni enie temperatury powierzchni przewodu lufy mo e by
zrealizowane poprzez zastosowanie materiału miotaj cego charakteryzuj cego si ni sz
temperatur wybuchu T1. Jednak obni eniu temperatury wybuchu zazwyczaj towarzyszy
zmniejszenie warto ci ciepła wybuchu Q1. Zatem u ycie prochu tego typu wymaga zwykle
zwi kszenia masy ładunku miotaj cego tak, aby została zachowana na niezmienionym
poziomie ilo energii dostarczana podczas strzału do układu. Nale y przy tym liczy si z
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konieczno ci zmiany charakteru przebiegu intensywno ci powstawania gazów w funkcji
wzgl dnej masy spalonego ładunku (np. poprzez zastosowanie prochu flegmatyzowanego lub
zmian kształtu i wymiarów ziarna prochowego) w celu zachowania dotychczasowej warto ci
ci nienia maksymalnego, gdy zwi kszenie masy ładunku miotaj cego poci ga za sob
wzrost g sto ci ładowania. Wymienione niedogodno ci omawianego sposobu obni ania
temperatury powierzchni przewodu lufy ograniczaj zakres jego zastosowania. Np. w
działach du ej mocy zastosowanie "zimnych prochów" jest w wielu przypadkach wr cz
niemo liwe.
W tablicy 7 zestawiono składy i wła ciwo ci przykładowych "zimnych" prochów,
cytowanych w pracy [22]. Proch NACO wprowadzono w marynarce USA w latach
sze dziesi tych do dział 5 i 8 calowych w miejsce prochów M1 i M6, natomiast prochem
M31A1E1 zast piono proch M30A1 w ładunku M203A1 do haubicy M199 kal. 155mm. W
obu przypadkach uzyskano wzrost ywotno ci lufy o ok. 50%.
Tablica 7. Skład i wła ciwo ci przykładowych "zimnych" prochów wg [22]
Specyfikacja materiału
miotaj cego (prochu)

M6

NACO

M30A1

M31A1E1

SKŁAD w [%]
Nitroceluloza (NC)
Zawarto azotu w NC [%]
Nitrogliceryna
Azotan barowy
Azotan potasowy
Siarczan potasowy
Nitroguanidyna
Dwunitrotoluen
Dwubutyloftalan
Dwuetyloftalan
Dwufenyloamina
Centralit I
Grafit
Stearynian butylu
Substancje lotne
Kryolit

87,00
13,15
10,00
3,00
1,00
1,40
-

93,75
12,00
1,25
1,00
1,00
3,00
1,52
-

27,90
12,60
22,42
47,54
1,49
0,10
0,25
0,30

19,93
12,60
18,93
1,00
53,81
4,48
1,5
0,10
0,25
-

Temperatura wybuchu
T1
[K]

2570

2239

3003

2562

Siła prochu f

[kJ/kg]

947

834

1065

973

rednia masa
molowa

[g/mol]

22,65

22,30

23,43

21,90

2.3. IZOLACJA TERMICZNA NAGRZEWANEJ POWIERZCHNI CIANKI LUFY
Ogólnie wyró nia si pasywn i aktywn izolacj termiczn , przy czym w obu
przypadkach polega ona na wytworzeniu sztucznej warstwy przy ciennej.
Istot
izolacji pasywnej jest zmniejszenie wypadkowego współczynnika
przejmowania ciepła w wyniku konwekcji i promieniowania cieplnego αw. W uproszczeniu
mo na przyj , e wymiana ciepła w warstwie przy ciennej odbywa si na skutek
przewodzenia. Zatem strumie ciepła qw okre la prawo Fouriera :
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q w = − gradT w l

T−T s

,

(24)

gdzie :
λ - współczynnik przewodzenia ciepła warstwy przy ciennej;
Tw- pole temperatury w warstwie przy ciennej;
T - temperatura powierzchni warstwy przy ciennej przylegaj cej do mieszaniny
gazów powybuchowych, która jest w przybli eniu równa temperaturze tej
mieszaniny;
Ts - temperatura powierzchni warstwy przy ciennej przylegaj cej do cianki lufy,
która jest w przybli eniu równa temperaturze cianki;
δ - grubo warstwy przy ciennej.
Z drugiej strony strumie ciepła qw okre la prawo Newtona :
qw =

w (T

− T s ).

(25)

Porównanie zale no ci (24) i (25) prowadzi do :
w

= .

(26)

Tak wi c wypadkowy współczynnik przejmowania ciepła w wyniku konwekcji i
promieniowania cieplnego αw mo na zmniejszy powi kszaj c grubo warstwy przy ciennej
δ lub pomniejszaj c współczynnik przewodzenia ciepła tej warstwy λ.
W przypadku izolacji aktywnej w warstwie przy ciennej w pobli u powierzchni
stykaj cej si z mieszanin gazów powybuchowych zachodz endotermiczne reakcje
chemiczne lub przemiany fazowe pochłaniaj ce ciepło. Warstwy izolacyjne tego typu
nazywane s tak e warstwami ablacyjnymi, za całokształt zjawisk zachodz cych w warstwie
okre lany jest mianem ablacji.
Strumie ciepła przekazywany do cianki lufy qs okre la wówczas zale no :
qs = qg − Caua,

(27)

gdzie :
qg - strumie ciepła dopływaj cy do warstwy ablacyjnej od mieszaniny gazów
powybuchowych;
ρ - g sto warstwy ablacyjnej;
Ca - ciepło wła ciwe ablacji;
ua - liniowa pr dko ablacji w kierunku normalnym do cianki lufy.
Efektywno warstwy ablacyjnej zale y w głównej mierze od jej g sto ci ρ oraz
ciepła wła ciwego ablacji Ca, które cechuje przemiany fazowe i reakcje chemiczne
charakterystyczne dla danego materiału warstwy.
Prace nad izolacj termiczn powierzchni cianki lufy były prowadzone mi dzy
innymi w Wielkiej Brytanii i USA. W pracy [38] opisano badania izolacji termicznej w dziale
Mark N kal. 3 cale. Do bada u ywano specjalnie elaborowanej amunicji. W celu
wytworzenia laminarnej warstwy izolacyjnej podczas strzału, naboje były wyposa ane w
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pojemniki wykonane z polichlorku winylu, które zawierały po 110g oleju silikonowego o
lepko ci 600St. Pojemniki te były umieszczane w łusce tu za dnem pocisku, spełniaj c rol
swego rodzaju przybitki. Dzi ki temu uzyskano zmniejszenie strumienia ciepła wnikaj cego
do cianki lufy podczas strzału o 30%. Sygnalizowano jednak wyst powanie powa nych
trudno ci podczas strzelania w przypadku, gdy w czasie transportu amunicji pojemnik ulegał
uszkodzeniu i olej zwil ał ładunek miotaj cy. W literaturze nie znaleziono doniesie o
wdro eniu tego typu izolacji termicznej.
W połowie lat pi dziesi tych Dickenson i McLennon [43] zaproponowali u ycie
pianki poliuretanowej w celu wytworzenia warstwy ablacyjnej. Istot ich propozycji było
umieszczenie w przedniej cz ci łuski, na jej wewn trznej powierzchni, cienkiej warstwy
pianki poliuretanowej. Realizowany w kolejnych latach program bada obejmował armaty
czołgowe kal. 90, 105 i 120mm oraz armaty morskie kal. 6/47 i 16/55cala. Otrzymane
wówczas wyniki dla armat czołgowych zebrał Ahmad [22] (patrz tablica 8).
Tablica 8. Wpływ zastosowania pianki poliuretanowej jako warstwy ablacyjnej na ywotno
erozyjn luf armat czołgowych wg [22]
Kaliber Oznaczenie Typ pocisku Ci nienie
Pr dko
armaty
naboju
maksymalne pocz tkowa
[mm]
[MPa]
[m/s]

ywotno

erozyjna lufy [liczba strzałów]

Amunicja
standardowa

Amunicja z izolacj
termiczn

90

M318

APT

359

914

700

1900

105

M392

APDS

379

1478

200

400

120

M358

APT

373

1067

300

700

Oczywi cie w ka dym przypadku korygowano warunki ładowania (gatunek prochu,
masa ładunku miotaj cego, kształt i wymiary ziarna prochowego, itp.) tak, aby
zrekompensowa zmiany g sto ci ładowania spowodowane umieszczeniem pianki w
komorze ładunkowej. We wszystkich przypadkach ujawniono bardzo du y wpływ na
ywotno erozyjn lufy pocz tkowego poło enia warstwy pianki we wn trzu łuski. Ponadto
badania prowadzone w Kanadzie w do wiadczalnej armacie du ej mocy ujawniły, e przy
du ych warto ciach ci nienia maksymalnego i pr dko ci pocz tkowej, wynosz cych
odpowiednio 520MPa i 2688m/s, zastosowanie pianki poliuretanowej nie miało praktycznie
adnego wpływu na ywotno lufy. Nale y przypuszcza , e było to spowodowane
szczególnie du ymi pr dko ciami przepływu mieszaniny gazów powybuchowych wzdłu
przewodu lufy.
Na szczególn uwag zasługuje opatentowana przez Ek'a i Jacobson'a [44] w latach
sze dziesi tych warstwa ablacyjna, która była zbudowana w postaci wkładki umieszczanej
na powierzchni łuski w pobli u dna pocisku, która była wykonana ze sztucznego jedwabiu
nas czonego mieszanin dwutlenku tytanu TiO2 (46%), wosku (53,5%) i dacronu (5%) jako
lepiszcza. Do rozpuszczenia podanej mieszaniny wynalazcy u ywali alkoholu stearylowego,
którego zawarto w tak sporz dzonej wkładce wynosiła ok.1%. Ek i Jacobson proponowali
tak e wzbogacenie swojej mieszaniny ablacyjnej o WO3.
Szeroko zakrojony program bada z zastosowaniem nabojów zaopatrzonych w
warstw ablacyjn TiO2/wosk przyniósł nad wyraz dobre wyniki. Zebrane przez Ahmad'a
[22] wyniki zawiera tablica 9.
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Tablica 9. Wpływ zastosowania warstwy ablacyjnej TiO2/wosk na ywotno
wg [22]
Kaliber
armaty
[mm]

Oznaczenie Typ pocisku Ci nienie
Pr dko
naboju
maksymalne pocz tkowa
[MPa]
[m/s]

erozyjn luf

ywotno erozyjna lufy
Masa
[liczba strzałów]
wkładki
Amunicja Amunicja z
ablacyjnej standardowa
izolacj
[g]
termiczn

90

M431

HEAT-T

366

1204

113

240

2100

90

M353

TP-T

359

914

170

700

2100

105

M456

HEAT-T

400

1173

128

125

1000

105

M392

APDS-T

379

1478

227

100

100001)

120

M469

HEAT-T

283

1143

482

350

1750

175

M65

375

1200

155 (hb)

XM119

700

2100

1) Warto

914
M30

369

ekstrapolowana na podstawie zwi kszenia rednicy przewodu lufy/strzał.

Niestety w wielu przypadkach zastosowanie warstwy ablacyjnej TiO2/wosk nie dało
oczekiwanych wyników. Przykładem tego s dalekono ne haubice : XM204 kal. 105mm,
XM185 kal. 155mm i XM201 kal. 8cali oraz armata czołgowa M68 kal. 105mm strzelaj ca
pociskiem typu APDS. W wymienionych przypadkach osi ganemu wzrostowi ywotno ci
erozyjnej lufy towarzyszył zwi kszony rozrzut balistyczny, którego parametry nie spełniały
wymaga taktyczno-technicznych. Wydaje si , e główn przyczyn tego mogło by
niedostateczne poznanie charakteru przepływów mieszaniny gazów powybuchowych i
niespalonej cz ci ładunku miotaj cego, wyst puj cych podczas strzału w tych działach.
Prace nad izolacj termiczn powierzchni przewodu lufy s nadal kontynuowane i
koncentruj si w dwóch kierunkach, tj. modyfikacji składu masy ablacyjnej i programowania
charakteru przepływu mieszaniny gazów powybuchowych i niespalonej cz ci ładunku
miotaj cego w przestrzeni zapociskowej w taki sposób, aby wytwarzana była ci gła
przy cienna warstwa ablacyjna. W wyniku tych bada ustalono np., e uwodniony krzemian
magnezu (3MgO· 4SiO2· H2O), o cieple wła ciwym ablacji równym ok. 1260J/g, jest bardziej
efektywny ni dwutlenek tytanu TiO2, którego ciepło wła ciwe ablacji wynosi jedynie ok.
810J/g. Nale y zatem przewidywa , e ablacyjne warstwy izolacji termicznej znajd coraz
szersze zastosowanie praktyczne.
2.4. POPRAWA WSPÓŁPRACY PIER CIENIA WIOD CEGO Z POWIERZCHNI
PRZEWODU LUFY
Jak ju wspomniano we wst pie poprawa współpracy pier cienia wiod cego pocisku z
powierzchni przewodu lufy przyczynia si do zwi kszenia ywotno ci erozyjnej lufy. W tym
miejscu nale y przypomnie , e głównymi zadaniami pier cienia wiod cego s uszczelnienie
układu lufa - pocisk oraz nadanie pociskowi ruchu obrotowego w przypadku broni
gwintowanej. Wiadomo tak e, e najbardziej niekorzystne warunki współpracy pier cienia
wiod cego z powierzchni przewodu lufy wyst puj podczas przetłaczania go przez sto ek
przej ciowy.
Dotychczas prowadzone prace koncentrowały si głównie w kierunku zmniejszenia
napr e powstaj cych na skutek przetłaczania pocisku przez sto ek przej ciowy poprzez
odpowiednie ukształtowanie pier cienia wiod cego i zarysu gwintu oraz dobór materiału na
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pier cie wiod cy, który charakteryzowałby si odpowiedni wytrzymało ci i plastyczno ci
oraz był oboj tny chemicznie w stosunku do materiału lufy. Wprowadzono tak e gwint o
zmiennym skoku. Zauwa ono bowiem, e naciski na boczne powierzchnie bruzd s wprost
proporcjonalne do ci nienia wywieranego przez gazy powybuchowe na dno pocisku i
odwrotnie proporcjonalne do skoku gwintu. Zatem logika nakazywała, aby w pocz tkowej
fazie ruchu pocisku, gdy ci nienie osi ga najwi ksze warto ci, skok gwintu był równie du y
i malał do wymaganej warunkiem stabilizacji pocz tkowej warto ci u wylotu lufy.
Pierwsze godne uwagi wyniki uzyskano w latach 1940-1945 wprowadzaj c pociski
wst pnie gwintowane lub pociski z wst pnie gwintowanym pier cieniem wiod cym. Istotn
wad tego rozwi zania jest konieczno jednoznacznego zorientowania poło enia pocisku
wzgl dem gwintu lufy podczas ładowania broni.
Kolejnym osi gni ciem było szerokie zastosowanie przez Niemców spieków elaza
na pier cienie wiod ce w okresie II Wojny wiatowej, Wprawdzie było to podyktowane
głównie niedoborami miedzi, lecz niejako przy okazji, ujawniono korzystny wpływ tego
rozwi zania na ywotno erozyjn luf. Pier cie ze spieków elaza ograniczał zu ycie lufy
w obszarze sto ka przej ciowego, natomiast powi kszał w dalszej cz ci lufy. W sumie
jednak uznano, e korzy ci płyn ce ze stosowania pier cieni wiod cych ze spieków elaza
przewy szaj wady i prace wdro eniowe w tym kierunku prowadzono tak e w Wielkiej
Brytani, Kanadzie i USA.
Pierwsze propozycje zastosowania tworzyw sztucznych na pier cienie wiod ce
pojawiły si ju w okresie I Wojny wiatowej. Jednak realizacja tej koncepcji nast piła
dopiero w połowie lat pi dziesi tych, gdy Butler [45] na zlecenie Marynarki Wojennej USA,
po raz pierwszy u ył nylonu w amunicji do działka kal. 20mm, charakteryzuj cego si
pr dko ci pocz tkow pocisku 1042m/s. Prace te były kontynuowane w DeBell and
Richardson Inc. oraz Philco Ford. Pier cienie wiod ce z nylonu wykonywane s zazwyczaj
technologi formowania wtryskowego, a nast pnie spajane ze skorup pocisku za pomoc
ogrzewania indukcyjnego. Przykładowe wła ciwo ci nylonu stosowanego przez firm Philco
Ford podano w tablicy 10.
Tablica 10. Wła ciwo ci nylonu 6/12 stosowanego na pier cienie
wiod ce przez firm Philco Ford wg [22]
Wielko
Wła ciwo ci mechaniczne
Wytrzymało na rozci ganie Rm
Wytrzymało na cinanie
Rt
Wła ciwo ci fizyczne
Temperatura topnienia
Współczynnik rozszerzalno ci liniowej

Warto
[MPa]
[MPa]

[oC]
[K-1]

60,7
59,3

od 208 do 216
9 x 10-5

Jak si przypuszcza na polepszenie warunków współpracy tworzyw sztucznych z
powierzchni przewodu lufy, w stosunku do miedzi, maj wpływ nast puj ce czynniki :
- zmniejszenie napr e w ciance lufy, powstaj cych w wyniku przetłaczana
pier cienia wiod cego przez sto ek przej ciowy;
- relatywnie niska temperatura mi knienia powoduje powstawanie cienkiej warstwy
smaruj cej i polepsza uszczelnienie układu lufa - pocisk;
- zmi kczony materiał pier cienia rozkładaj c si pod wpływem wysokiej temperatury
spełnia rol ablacyjnej warstwy izoluj cej termicznie powierzchni przewodu lufy;
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- w przypadku luf chromowanych, zmi kczony materiał pier cienia wnika w
mikrop kni cia i tym samym zabezpiecza materiał lufy przed bezpo rednim
kontaktem z chemicznie aktywnymi składnikami mieszaniny gazów
powybuchowych
Nale y przy tym doda , e w przypadku luf gwintowanych, szczególnie dla du ych
kalibrów, pełne wykorzystanie zalet pier cieni wiod cych wykonanych z tworzyw sztucznych
wymaga optymalizacji kształtu zarysu gwintu pod k tem minimalizacji napr e
wyst puj cych w pier cieniu. Prace teoretyczno-do wiadczalne nad tym zagadnieniem
prowadzili mi dzy innymi Healy i Haas [46]. Wykonana przez nich analiza rozkładu
napr e w pier cieniu wiod cym metod elementów sko czonych doprowadziła do
opracowania nowego zarysu gwintu, który był zbli ony do zarysu niesymetrycznego gwintu
trapezowego. Wy szo tego rozwi zania nad rozwi zaniem klasycznym potwierdziły wyniki
bada do wiadczalnych, otrzymane podczas strzela z armaty kal. 20mm pociskami M-56
HE1, które były zaopatrzone w plastykowe pier cienie wiod ce.
2.5. MATERIAŁY O PODWY SZONEJ ODPORNO CI NA EROZYJNE ZU YCIE,
WKŁADKI I POKRYCIA OCHRONNE
Jak dot d stal lufowa jest najbardziej rozpowszechnionym materiałem stosowanym do
wyrobu luf broni palnej. Wła ciwo ci obecnie u ywanych stali lufowych omówiono na
przykładzie ameryka skiej stali 4340 w punkcie 1.3. Rozwój artylerii lufowej przyczynił si
do dramatycznego obni enia ywotno ci erozyjnej luf. Problem ten wyst puje ze szczególn
ostro ci w armatach czołgowych, których ywotno erozyjna lufy obni yła si do ok. 100
strzałów podczas strzelania pociskami podkalibrowymi. Drugim typem dział nara onych na
bardzo intensywne zu ycie erozyjne lufy s małokalibrowe automatyczne armaty
przeciwlotnicze, gdy jedna seria z takiej armaty obejmuje od kilku do kilkudziesi ciu
wystrzałów i stosunkowo szybko ulega wyczerpaniu resurs eksploatacyjny lufy.
Problem erozji luf przyczynił si zatem do podj cia prac maj cych na celu
opracowanie nowych materiałów i nowych technologii wytwarzania luf, w tym pokrywania
powierzchni przewodu lufy warstwami ochronnymi (np. chromowanie) i wykonywania luf
zaopatrzonych w cienko cienne wkładki ochronne. Badania te pozwoliły tak e okre li
wymagania stawiane materiałom przeznaczonym na lufy, cienko cienne wkładki ochronne i
powłoki ochronne, które zestawiono w tablicy 11 wg danych zawartych w pracy [22]. Poza
wymienionymi w tablicy 11 wymaganiami, istotnymi czynnikami decyduj cymi o mo liwo ci
zastosowania w praktyce danego materiału s : dost pno surowców, łatwa i ekologiczna
technologia oraz niska cena.
Warto w tym miejscu doda , e w ramach tych prac opracowano szereg
ekwiwalentnych metod badania odporno ci materiału na erozj , dzi ki czemu obni ono
koszty bada poprzez ograniczenie liczby strzela (patrz np. praca [10]).
Najwcze niej opracowanym materiałem (lata 1940-1945) o podwy szonej odporno ci
na erozyjne zu ycie był Stellit 21, który jest stopem kobaltu, chromu i wolframu. Stop ten
charakteryzuje si bardzo wysok twardo ci , któr zachowuje nawet po podgrzaniu do
temperatury 9000C. Niestety jego krucho sprawia, e mo e by u ywany jedynie na wkładki
ochronne, za niska temperatura topnienia (1280°C) dodatkowo ogranicza jego zastosowanie
tylko ł cznie z prochami o temperaturze wybuchu nie przekraczaj cej 2800°C. W chwili
obecnej Stellit 21 nie ma wi kszego znaczenia praktycznego z uwagi na pojawienie si
materiałów, w tym tak e stellitów, o lepszych wła ciwo ciach.
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Tablica 11. Wymagania stawiane materiałom przeznaczonym na lufy, cienko cienne wkładki
ochronne i powłoki ochronne wg [22]
Przeznaczenie materiału
Wielko

Temperatura topnienia
Granica plastyczno ci w
podwy szonych temperaturach
Moduł spr ysto ci

Lufa lub płaszcz w
przypadku lufy
wielowarstwowej

Wkładka ochronna

Powłoka ochronna

wysoka > 1500oC

wysoka > 1500oC

wysoka > 1500oC

wysoka

wysoka

wysoka

du y

porównywalny z modułem porównywalny z modułem
materiału u ytego na luf
materiału u ytego na luf
lub płaszcz (preferowany lub płaszcz (preferowany
jest mniejszy lub równy)
jest mniejszy lub równy)

wysoka

wysoka

wysoka

Twardo w podwy szonych
temperaturach

wysoka

wysoka

wysoka

Oboj tno chemiczna na
oddziaływanie mieszaniny
gazów powybuchowych

wysoka

wysoka

wysoka

Odporno

na kruche p kanie

porównywalny ze współ- porównywalny ze współczynnikiem materiału u y- czynnikiem materiału u ytego na luf lub płaszcz
tego na luf lub płaszcz

Współczynnik rozszerzalno ci
liniowej

mały

Współczynnik przewodzenia
ciepła

du y

mały

mały

Ciepło wła ciwe

du e

małe

małe

Oboj tno chemiczna na
oddziaływanie materiału
pier cienia wiod cego

wysoka

wysoka

wysoka

Wyst powanie przemian
fazowych

brak

brak

brak

Chrom jest kolejnym znakomitym erozjoodpornym materiałem, ze wzgl du na
wysok temperatur topnienia wynosz c 1800oC. Niestety jest materiałem bardzo kruchym
w podwy szonych temperaturach - z tego te wzgl du u ywany jest powszechnie jako
ochronna powłoka galwaniczna. Powłoka taka charakteryzuje si znaczn odporno ci na
erozj , jednak powstaj ce w niej z upływem czasu mikrop kni cia i łuszczenie si prowadz
do erozji materiału podło a. Problem ten narasta w przypadku, gdy warstwa chromu jest zbyt
cienka lub materiał podło a jest zbyt mi kki. Wówczas, wcze nie pojawiaj ca si siatka
p kni w okolicach sto ka przej ciowego mo e doprowadzi do przyspieszonego zu ycia
erozyjnego lufy. ywotno erozyjna takiej lufy mo e by nawet mniejsza od ywotno ci lufy
niechromowanej. Przeciwdziała si temu poprzez azotowanie stali przed chromowaniem i
nakładanie warstwy chromu o grubo ci od 5 do 10 µm.
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Wraz z zako czeniem II Wojny wiatowej zako czono wiele programów badawczych
maj cych na celu opracowanie nowych materiałów erozjoodpornych. Przyczynił si do tego z
jednej strony brak zapotrzebowania na sprz t uzbrojenia, za z drugiej strony wprowadzenie
ablacyjnej izolacji termicznej (TiO2/wosk), która w istotny sposób ograniczyła problem
erozyjnego zu ycia luf. Dopiero w latach sze dziesi tych i siedemdziesi tych obserwuje si
powrót do tej problematyki. W okresie tym opracowano wiele stali wysokowytrzymałych i
erozjoodpornych na bazie kobaltu, niklu, wolframu, tantalu, molibdenu i niobu, jak np. :
a) H10, H11 - stale stopowe narz dziowe do pracy na gor co;
b) HS21, TZM, Nimonic90 - stale arowytrzymałe;
c) Ta-10W, Ta-12W-l.0Re-0.25 C (ASTAR 1211) - stale aroodporne;
d) Vascomax 250, Pyromet X-15 - stale typu maraging.
Stale te znalazły tak e szerokie zastosowanie cywilne. Spo ród wymienionych stopów na
szczególn uwag zasługuj stale maraging, których niektóre gatunki jak np. Pyromet X-15 s
jednocze nie aroodporne i arowytrzymałe. W tablicach 12, 13 i 14 zestawiono skład oraz
wła ciwo ci mechaniczne i fizyczne stali maraging wg [47 i 48].
Tablica 12. Skład chemiczny ró nych grup stali maraging (% wag.) wg [47 i 48]
Grupa stali Przykład gatunku
stali

Cmax

Ni

Co

Mo

Ti

Inne

Typ 200

N18K8M3T

0,03

17-19

8-9

3-3,5

0,15-0,25

Al 0,05-0,15

Typ 250

N18K8M5T

0,03

9-19

7-8,5

4,6-5,2

0,3-0,5

Al 0,1-0,9
Nb 0,4
Cu do 2

Typ 300

N18K12M5T2J

0,03

8-19

8,5-15

4,6-18

0,5-0,8

Al 0,2

Typ 350

0,01

18

12,5

4

1,7

Al 0,15

Typ 400

0,01

13

15,5

10

0,2

Typ 500

0,03

8

18

14

0,2

Al 0,2
Nb 0,5

Tablica 13. Wła ciwo ci mechaniczne stali maraging po starzeniu wg [47 i 48]
Grupa stali

R0,2 [GPa]

Rm [GPa]

E [GPa]

A [%]

Z[%]

HRC

KV [kJ/m2]

Typ 200

1,45

1,46

180

15

45

45

660

Typ 250

1,73

1,76

186

12

46

50

350

Typ 300

1,96

1,99

190

10

45

54

240

Typ 350

2,47

2,50

192

8

40

59

120

Typ 400

2,68

2,72

207

5

25

62

200

W tym miejscu nale y doda , e prace rozwojowe nad nowymi materiałami
erozjoodpornymi obejmowały nie tylko opracowanie ich składu chemicznego, lecz tak e
opracowanie technologii ich wytopu i obróbki cieplnej oraz technologii wytwarzania luf.
Zapewnienie wysokich i jednorodnych wła ciwo ci wymienionych stali wymaga zazwyczaj
utrzymania jednorodnego składu chemicznego, mieszcz cego si przy tym w bardzo w skich
granicach tolerancji, odgazowania oraz obni enia st enia zanieczyszcze do poziomu
ladowego. Zatem stosowanie wytopu pró niowego i obróbki cieplnej w atmosferze
ochronnej lub w pró ni nie nale y do rzadko ci. Wysoka cena tych materiałów sprawia, e s
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one przewa nie stosowane na cienko cienne wkładki ochronne. Dlatego te cz sto stosowana
jest w produkcji luf technologia jednoczesnego wyciskania płaszcza ze stali lufowej i wkładki
z materiału erozjoodpornego lub nanoszenia powłoki ochronnej metod napawania
plazmowego, czy platerowania.
Tablica 14. Wła ciwo ci fizyczne stali maraging typu 250 po starzeniu wg [47]
Wła ciwo

Jednostka
3

Warto

G sto

kg/m

8000

Moduł Coulomba

GPa

71,4

Współczynnik rozszerzalno ci
liniowej

K

-1

Uwagi

10,2 x 10-6

Współczynnik przewodzenia ciepła

W/m/K

25,3 - 30,8

Ciepło wła ciwe

J/kg/K

289 - 1415

W zakresie temperatur
od 25 do 425oC

Prace nad materiałami erozjoodpornymi obejmowały tak e badania materiałów takich,
jak : cermetale, materiały ceramiczne zawieraj ce głównie Al2O3 i/lub Si3N4 oraz materiały
ceramiczno-w glikowe zawieraj ce obok Al2O3 i/lub Si3N4 tak e w gliki metali
przej ciowych (patrz np. prace [49, 50 i 51]). Wymienione materiały charakteryzuj si
bardzo dobr erozjoodporno ci i nisk cen . S natomiast bardzo kruche, co ogranicza ich
zastosowanie tylko na wkładki ochronne, które musz by przy tym tak zamontowane w lufie,
aby wytwarzany w nich rozkład napr e zawsze odpowiadał stanowi wszechstronnego
ciskania.
Niejako osobn grup stanowi materiały przeznaczone jedynie na powłoki ochronne.
O przydatno ci tego typu materiału decyduj głównie dwa czynniki, a mianowicie jego
temperatura topnienia, która powinna by wy sza od 1500oC oraz moduł spr ysto ci,
którego warto powinna by zbli ona lub mniejsza do modułu spr ysto ci podło a, którym
jest zazwyczaj stal lufowa. W tablicy 15 zestawiono wła ciwo ci wybranych materiałów,
które s aktualnie stosowane lub badano ich mo liwo zastosowania na powłoki ochronne.
Dla porównania w tablicy 15 zamieszczono tak e przeci tne warto ci stosownych wielko ci
dla stali lufowej.
Tablica 15. Wła ciwo ci wybranych materiałów, które charakteryzuj si wysok
temperatur topnienia
Temperatura topnienia [oC]

Moduł spr ysto ci [GPa]

ponad 2000

ponad 380

Wolfram

3380

380

Molibden

2600

310

Chrom

1800

248 - 290

Stal lufowa

1450

200

Tantal

3000

186

Niob

2468

122

Materiał
Ceramika i w gliki

W materiałach, charakteryzuj cych si wi kszymi warto ciami modułu spr ysto ci,
ni materiał podło a, wyst puj podczas strzału du o wy sze napr enia ni w stali lufowej,
która zazwyczaj stanowi podło e. Wielko tych napr e zale y tak e od grubo ci warstwy
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pokrycia. Niestety w przypadku wolframu i molibdenu nie udało si dotychczas opracowa
powłok odpornych na p kanie podczas strzału. W przypadku molibdenu dodatkowymi
trudno ciami s : zapewnienie izotropowych wła ciwo ci powłoki, gdy jest ona nakładana
technologi platerowania oraz du a ró nica pomi dzy współczynnikami rozszerzalno ci
liniowej molibdenu i stali. Z tej grupy materiałów obecnie jedynie chrom ma znaczenie
praktyczne, dzi ki temu, e wyst puj ce w galwanicznej powłoce chromu mikrop kni cia i
wtr cenia obni aj moduł spr ysto ci tak, e jego warto jest zbli ona do modułu
spr ysto ci stali lufowej.
Materiały, charakteryzuj ce si mniejszymi warto ciami modułu spr ysto ci, ni
materiał podło a takie, jak niob, tantal i stopy tantalu, s w mniejszym stopniu erozjoodporne
ni uprzednio omówione materiały, ze wzgl du na ich ni sz temperatur topnienia. Jednak
mniejsze warto ci modułów spr ysto ci tych materiałów wpływaj korzystnie na rozkład
napr e w powłoce ochronnej, dzi ki czemu utrudnione jest powstawanie mikrop kni w
powłoce. Tym samym materiały te traktowane s jako perspektywiczny kierunek rozwoju
powłok ochronnych.
2.6. PROGNOZOWANIE ZU YCIA EROZYJNEGO LUFY
ywotno lufy odgrywa bardzo istotn rol ze wzgl dów taktycznych, logistycznych
i ekonomicznych. Mo na powiedzie , e koszt wykonania lufy rozkłada si na ilo strzałów,
która mo e by oddana w czasie resursu eksploatacyjnego lufy. Zatem szybkie zu ycie lufy
powi ksza koszt ka dego strzału. Ponadto w miar zu ywania si lufy zwi ksza si rozrzut
balistyczny, a co za tym idzie zmniejsza celno broni. W konsekwencji tego wykonanie
okre lonego zadania bojowego wymaga wystrzelenia wi kszej liczby pocisków. Zwi ksza si
zatem zapotrzebowanie na amunicj , któr trzeba wyprodukowa i dostarczy na stanowisko
ogniowe. Zu yt luf nale y wymieni , co nie zawsze jest mo liwe w warunkach polowych.
Tote szybkie zu ywanie si luf zwi ksza zadania słu b remontowych i zaopatrzenia.
Nic wi c dziwnego, e zagadnieniu zu ycia luf po wi cali od dawna wiele uwagi
zarówno konstruktorzy broni, jak te wojskowi. Wieloletnie do wiadczenia dowiodły, e o
ywotno ci lufy decyduje w przewa aj cej liczbie przypadków praktycznych jej ywotno
erozyjna. Uznano zatem, e umiej tno prognozowania zu ycia erozyjnego lufy, a co za tym
idzie i jej ywotno ci erozyjnej, b dzie przydatna z jednej strony do oceny aktualnego stanu
zu ycia lufy i stosownego korygowania procesu wycelowania działa, za z drugiej strony do
okre lania jej resursu eksploatacyjnego. Wobec tego, badania omawianego zagadnienia maj
na celu głównie :
1. Ustalenie pewnych norm zu ycia lufy, które na podstawie wyników pomiarów okre lonych
wielko ci fizycznych pozwalaj okre li stan zu ycia lufy i skorelowa te normy ze
rednimi warto ciami pr dko ci pocz tkowej pocisku oraz odchyleniami
prawdopodobnymi charakteryzuj cymi rozrzut balistyczny. Pierwsza z wymienionych
zale no ci pozwala wprowadza poprawki na zu ycie lufy podczas procesu wycelowania
działa, natomiast druga skorygowa zapotrzebowanie na amunicj niezb dn do
wykonania poszczególnych zada bojowych.
2. Opracowanie ogólnej zale no ci pozwalaj cej z zadan dokładno ci obliczy ywotno
erozyjn lufy projektowanego działa, na podstawie charakterystyk technicznych działa i
naboju.
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Niestety do chwili obecnej nie opracowano ogólnego modelu matematycznego, który
opisywałby proces erozji z zadawalaj c zgodno ci pragmatyczn . Wydaje si , e głównym
powodem tego jest ró norodno i zło ono zjawisk fizycznych i chemicznych b d cych
przyczyn erozji oraz du a liczba czynników maj cych wpływ na jej przebieg. Z tego te
wzgl du osi gni cie wymienionych celów w ka dym przypadku wymaga wykonania
indywidualnej analizy teoretyczno-do wiadczalnej procesów zachodz cych podczas strzału.
Na tej podstawie opracowuje si dopiero poszukiwane zale no ci, przy czym zazwyczaj s to
wzory empiryczne, które nie wynikaj z ogólnych praw fizyki i chemii.
Jako wska nik zu ycia lufy przyjmuje si zazwyczaj zmiany wymiarów jej przewodu.
W tym celu w fazie przedprodukcyjnej (badania partii modelowej), podczas bada
poligonowych okre la si np. zwi zki pomi dzy wzrostem rednic przewodu lufy, które s
mierzone w okre lonych odległo ciach od przekroju wlotowego lufy, a redni pr dko ci
pocz tkow
pocisku sprowadzon
do warunków tabelarycznych i parametrami
charakteryzuj cymi rozrzut balistyczny. Pomiary rednic prowadzi si w obszarach
najbardziej nara onych na zu ycie erozyjne, tj. w okolicy sto ka przej ciowego i wylotu lufy.
W przypadku luf gwintowanych rednice mierzy si zarówno na polach, jak i na bruzdach.
Obserwowany przyrost rednic grupuje si i ka dej grupie przypisuje norm zu ycia lufy oraz
stosown poprawk na pr dko pocz tkow . Podczas tych bada okre la si tak e resurs
eksploatacyjny lufy, któremu odpowiada pewien graniczny wzrost mierzonych rednic.
Resurs eksploatacyjny najcz ciej jest limitowany spadkiem o 10% pr dko ci pocz tkowej,
sprowadzonej do warunków tabelarycznych. W okresie poprodukcyjnym (eksploatacji)
działa, tak opracowane poprawki, s wprowadzane do systemu kierowania ogniem podczas
okresowego przegl du lub zapisywane w protokole, gdy działo nie posiada swojego systemu
kierowania ogniem. Natomiast w przypadku ujawnienia podczas przegl du, e wzrost rednic
osi gn ł sw graniczn warto , lufa jest wycofywana z dalszej eksploatacji.
W tym miejscu warto wspomnie , e w literaturze mo na znale empiryczne wzory
przeznaczone do obliczania ywotno ci erozyjnej luf. Wzory te w chwili obecnej nie maj
jednak wi kszego znaczenia praktycznego i mog by wykorzystywane jedynie do oblicze
szacunkowych. Wynika to z faktu, e wzory te opracowano na podstawie bada konkretnych
typów dział, wykonanych z dost pnych wówczas gatunków stali lufowych, strzelaj c przy
tym nabojami zaopatrzonymi zazwyczaj w ładunek miotaj cy wykonany z prochu
nitrocelulozowego oraz pocisk z miedzianym pier cieniem wiod cym. Zatem bł dem jest
uogólnianie tych wzorów dla współczesnych stali lufowych i współczesnych nabojów, które
cz sto wyposa one s w ładunek miotaj cy wykonany na bazie innego prochu ni
nitrocelulozowy, ablacyjn izolacj termiczn oraz pociski z pier cieniem wiod cym z
tworzywa sztucznego. Kilka takich wzorów przytacza Stetkiewicz w pracy [52] (wzory
Justrowa, Delage'a, Limtess'a i Artyleryjskiego Instytutu Naukowo-Badawczego, który był
zalecany przez Łarmana). W pracach [53 i 54] mo na znale wzór Słuchockiego, który
okre la liczb strzałów N oddawanych ogniem pojedynczym, ograniczaj c resurs
eksploatacyjny lufy :
D 20 −d 2
w +1
N = k1k2k3
(28)
v1 2
v2 2 ,
d
−3
2
exp 0,0022p 0 10 +0,002t 1

vw

w

vw

+

vw

gdzie :
k1, k2, k3 - współczynniki zale ne odpowiednio od : kalibru działa, pochylenia linii
rubowej gwintu i gł boko ci bruzd (k1 wg tablicy w pracy [53] str. 490, natomiast k2
i k3 s równe zazwyczaj 1);
ρ - udarno materiału lufy [kGs2/m4];
D0 - najwi ksza rednica pier cienia wiod cego [mm];
d - kaliber działa [mm];
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p0 - ci nienie, przy którym rusza pocisk (ci nienie wci cia) [kG/cm2];
ε - grubo warstwy powierzchniowej przewodu lufy (wg Słuchockiego d/ε10-3
wynosi przeci tnie 1,28 dla broni artyleryjskiej i 1,40 dla broni strzeleckiej);
t1 - temperatura wybuchu prochu [oC], t1=T1-273;
Λw - liczba obj to ci rozpr ania gazów, tj. stosunek obj to ci cz ci wiod cej
(gwintowanej) lufy Ww do obj to ci komory ładunkowej W0;
ω - ci ar ładunku miotaj cego [kG];
vw - pr dko pocz tkowa pocisku [m/s];
v1 - rednia pr dko gazów na odcinku sto ka przej ciowego komory w okresie
ruchu pocisku w lufie [m/s];
v2 - rednia pr dko gazów na odcinku sto ka przej ciowego komory w okresie
powylotowego działania gazów [m/s].
Składnik (v2/vw)2 wyst puj cy we wzorze (28) jest zazwyczaj pomijany w
obliczeniach, za stosunek v1/vw nale y dobiera z tablicy 15 znajduj cej si w pracy [53] na
str. 490.
Ponadto w pracach [54 i 55] podano wzór pozwalaj cy w pierwszym przybli eniu
oszacowa liczb strzałów N :
K
N = C xq vTy d z ,
(29)
0

gdzie :
KT - współczynnik zale ny od ciepła wybuchu prochu Q1 i mechanicznych
wła ciwo ci materiału lufy;
x, y, z - współczynniki empiryczne, które przeci tnie s równe : x=3; y=4,5 i z=2,5.
Wzór ten autorzy proponuj wykorzystywa do oblicze porównawczych. Np. je eli
znana jest liczba N=NA dla działa A, charakteryzuj cego si takimi samymi wła ciwo ciami
prochu i materiału lufy oraz takim samym współczynnikiem Cq, jak działo B, to liczba N dla
działa B b dzie wówczas równa :
NB = NA

dA
dB

2,5

v 0A
v 0B

4,5

.

(30)

Podane wzory ilustruj zło ono problemu prognozowania erozyjnego zu ycia luf i
potwierdzaj konieczno prowadzenia prac do wiadczalnych w celu okre lenia zale no ci,
które b d z wymagan dokładno ci okre la ywotno erozyjn lufy.
2.7. PODSUMOWANIE
Podsumowuj c rozwa ania dotycz ce sposobów zmniejszania pr dko ci erozyjnego
zu ycia lufy wydaje si , e dalszy rozwój w tej dziedzinie b dzie przebiegał w kierunku
wytwarzania luf o zło onej konstrukcji, które b d wykonywane z wysokowytrzymałych stali,
przy czym przewód lufy b dzie chroniony przed erozj w swej cz ci wlotowej (najbardziej
nara onej na erozj ) wkładk ochronn , za w cz ci wylotowej powłok ochronn . Nale y
przypuszcza przy tym, e perspektywicznym kierunkiem rozwoju wkładek i powłok
ochronnych b d materiały ceramiczne i ceramiczno-w glikowe.
Jednocze nie naboje b d wyposa ane w elementy zapewniaj ce wytworzenie izolacji
termicznej powierzchni przewodu lufy (np. warstwy ablacyjnej TiO2/wosk), za pier cie
wiod cy pocisku b dzie wykonany z tworzywa sztucznego i tak ukształtowany, aby była
zapewniona jak najlepsza jego współpraca z powierzchni przewodu lufy, w tym tak e
szczelno układu lufa - pocisk.
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Dzi ki takiemu rozwi zaniu problemu erozyjnego zu ycia luf b d mogły by
wprowadzone nowe wysokoenergetyczne materiały miotaj ce, których temperatury wybuchu
si gaj 40000C (np. ciekłe materiały miotaj ce), a co za tym idzie b dzie mogła by
zwi kszona efektywno bojowa dział.
Odr bnym problemem, który pojawi si w dalszej perspektywie, b dzie erozja luf lub
prowadnic dział, wykorzystuj cych do miotania pocisku nowe technologie, jak np. działa
elektrotermiczne, działa elektromagnetyczne itp. W tym przypadku b d musiały by podj te
na wst pie prace maj ce na celu poznanie zjawisk powoduj cych erozj (np. oddziaływanie
wysokotemperaturowej plazmy na materiał lufy lub prowadnicy) i zbadanie wpływu
poszczególnych czynników na pr dko erozji. Dopiero po ujawnieniu mechanizmów erozji i
czynników decyduj cych o jej przebiegu, b dzie mo na poszukiwa sposobów skutecznego
zwi kszania ywotno ci erozyjnej luf i prowadnic takich dział.
Dla zilustrowania skali problemu erozji luf w tablicy 16 zestawiono przykładowe
dane dla wybranych dział.
Tablica 16. Niektóre dane charakteryzuj ce zjawisko erozji luf dla wybranych dział wg [22]
Działo

Ne2)
Nz3)
v0
[liczba
[liczba
[m/s]
Gatunek prochu
∆D/L
strzałów]
strzałów]
[mm]
1)

Typ pocisku

pm5)
T14)
[K] [MPa]

40mm M1

1,32
350

12000

12000

875

M1(AP-T)

M91(A1)

2433

348

76mm M32 armata
czołgowa

2,54
629

350

-

975

M30

TP-T M340

3040

360

90mm M41 armata
czołgowa6)

5,00
641

700
240

3000
-

914
1204

M17(TP-T)
M30

M353
2974
HEAT-T M431A1 3040

394
361

105mm M68
armata czołgowa

1,90
641

100
400
125
1000

1000
1000
1000
1000

1478
1478
1173
1173

M30
M307)
M30
M308)

APDS-T
APDS-T M392-A2
HEAT-T M456
HEAT-T M456

3040
3040
3040
3040

404
404
402
410

105mm M137E1
haubica

1,78
406

200009)

5000

494

M1

HE, M1

2433

253

120mm M58

1,90

250

-

1067

M17

APT(M358)

3017

373

7500

561

M1

HE, M1

2433

251

9)

155mm M126E1
haubica

2,03
762

30000

155mm SP M185
haubica

2,54
762

3350

5000

684

M30(Z7)

M107

2470

221

155mm TW M199

2,54
762

2700

10000

684

M31A1E1(Z8)

M549A1

2700

406

175mm M113

5,08
1638

400

-

914

M6

HE, M437

2583

326

175mm M113E1

5,08
1638

1200

2350

914

M68)

HE, M437

2583

326

8" SP M201
haubica

3,43
1346

100009)

7500

762

M31A1

M106

2700

273

1) Przyrost rednicy przewodu lufy mierzony w odległo ci L od przekroju wlotowego. 2) Liczba strzałów
powoduj ca zu ycie erozyjne lufy. 3) Liczba strzałów powoduj ca zu ycie lufy na skutek zm czenia materiału.
4) Temperatura wybuchu. 5) Ci nienie maksymalne. 6) Lufa chromowana. 7) Izolacja termiczna za pomoc
poliuretanu. 8) Izolacja termiczna za pomoc TiO2/wosk. 9) Warto ekstrapolowana na podstawie zu ycia
erozyjnego przypadaj cego na jeden strzał (zu ycie lufy nast piło na skutek zm czenia materiału.
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3. WYTRZYMAŁO

I YWOTNO

LUF

3.1. PRZEGL D KONSTRUKCJI LUF
Z punktu widzenia konstrukcji, przyj ło si dzieli lufy na nast puj ce główne typy
(patrz np. prace [52, 54, 55 i 56]) :
a) jednolite, nazywane tak e monolitycznymi lub monoblokowymi;
b) zło one, w tym tak e wzmocnione nawojem ta my lub drutu;
c) koszulkowane (z wymienn wkładk );
d) jednolite samowzmocnione, nazywane tak e przepr anymi.
Na rys. 4 przedstawiono typowe rozwi zania konstrukcyjne zespołów luf działowych
wraz z mechanizmami rygluj cymi :
a) dla haubicy, który jest przeznaczony do strzelania nabojami składanymi;
b) dla armaty czołgowej, który jest przeznaczony do strzelania nabojami scalonymi.
W obydwu przypadkach lufa jest wykonana w postaci rury jednolitej. Tego typu
rozwi zanie konstrukcyjne jest znane od XIV wieku i stosuje si je do chwili obecnej. Starsze
lufy były wykonywane technologi odlewania z br zu, a pó niej z eliwa. Obecnie
artyleryjskie lufy jednolite wykonuje si ze stali lufowej, technologi obróbki skrawaniem z
przygotówki w postaci pr ta kutego na gor co.
Około roku 1870 pojawiły si lufy zło one. cianka takiej lufy składa si z kilku rur
nało onych na siebie z odpowiednio dobranym zaciskiem. Dzi ki temu w ciance lufy
wytwarza si pewien wst pny rozkład napr e , który pozwala obci a tak luf wi kszymi
ci nieniami w porównaniu z luf jednolit o takich samych gabarytach, która jest wykonana z
takiego samego materiału. Monta luf zło onych wykonuje si zazwyczaj na gor co, tj.
zewn trzn rur po nagrzaniu jej do okre lonej temperatury nakłada si na rur wewn trzn .
Ze wzgl dów wytrzymało ciowych i technologicznych, lufy zło one wzmacniane s
zewn trznymi rurami jedynie na cz ci swej długo ci, tej która jest podczas strzału obci ona
najwi kszymi ci nieniami (obszar komory nabojowej i przylegaj cy do obszar cz ci
wiod cej na długo ci od kilku do kilkunastu kalibrów). Cz sto w miejsce jednej lub kilku rur
zewn trznych nakłada si na rur wewn trzn jedn lub kilka warstw pier cieni, co ułatwia
monta lufy.
Pewn odmian luf zło onych były lufy wzmocnione nawojem ta my stalowej o
programowanym naci gu. Rozwi zanie to było zaproponowane przez angielskiego oficera
artylerii Longbridge'a w pocz tkach XX wieku [55], do wyrobu luf dla artylerii morskiej o
du ych kalibrach. W literaturze [57] mo na znale doniesienia o lufach wzmocnionych
nawojem ta my stalowej, które były wykonywane w Rosji w Obuchowskiej Fabryce ju w
drugiej połowie XIX wieku. Wymieniona praca pod tym wzgl dem nie wydaje si by w
pełni wiarygodna, gdy wg jej autora ka de rozwi zanie konstrukcyjne lufy było po raz
pierwszy opracowane i wykonane w dziewi tnastowiecznej Rosji.
W lufach tego typu, na rur rdzeniow nawijano ta m stalow , której naci g był
regulowany podczas procesu nawijania. Lufy takie charakteryzowały si bardzo wysok
wytrzymało ci i niskim kosztem wytworzenia. Jednak w praktyce okazało si , e lufa
wzmocniona nawojem ta my jest zbyt wiotka i przez to bardziej podatna na drgania, co
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Rys. 4. Przykładowe rozwi zania konstrukcyjne zespołów luf działowych wraz z mechanizmami rygluj cymi:
a) dla haubicy, który jest przeznaczony do strzelania nabojami składanymi;
b) dla armaty czołgowej, który jest przeznaczony do strzelania nabojami scalonymi.
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wiod ca (gładka) 16.Rura rdzeniowa 17.Ładunek miotaj cy 18.Pocisk
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pogarszało celno działa (zwi kszony rozrzut balistyczny). Z tego te wzgl du lufy tego typu
nie s obecnie produkowane.
Na marginesie mo na doda , e po pewnej modyfikacji w 1938r. technologia ta
znalazła jednak zastosowanie w produkcji autoklawów wysokoci nieniowych (ok. 100MPa)
systemu Schierenbeck'a [58], które były przeznaczone do syntezy amoniaku, za obecnie jest
szeroko wykorzystywana w budowie wysokoci nieniowych (do 1500MPa) komór pras
izostatycznych.
Budowa luf koszulkowanych jest podobna do budowy luf zło onych. Istotn ró nic
jest to, e koszulka (wkładka) jest montowana z niewielkim zaciskiem (koszulka stała) lub z
niewielkim luzem (koszulka wsuni ta). Wynika to z faktu, e celem zastosowania koszulki
jest umo liwienie szybkiego przywrócenia lufie i w sposób jak najmniej kosztowny
pierwotnych wła ciwo ci balistycznych poprzez wymian koszulki na now . Pierwsze tego
typu rozwi zania pojawiły si w rosyjskiej artylerii morskiej w latach 1884-1885, jednak na
wi ksz skal zacz to je stosowa dopiero w okresie I Wojny wiatowej [52]. Wydaje si , e
rozwi zanie z zastosowaniem koszulki stałej mo e prze y renesans w armatach czołgowych,
których ywotno erozyjna przy strzelaniu pociskami typu APFSDS wynosi jedynie kilkaset
strzałów.
Pewn
odmian
lufy jednolitej jest lufa jednolita samowzmocniona.
Samowzmocnienie bywa nazywane niekiedy przepr aniem lub autofreta em. Pierwszy
technologi przepr ania zastosował w drugiej połowie XIX wieku austriacki generał
Uchatius [52] do odlewanych luf br zowych, przepychaj c przez przewód lufy stalowy
trzpie kalibruj cy. W pełni wiadomy, poparty analizami teoretycznymi z zastosowaniem
teorii plastyczno ci, rozwój tego typu konstrukcji nast pił dopiero w latach dwudziestych i
trzydziestych XX wieku.
Istot samowzmocnienia jest wprowadzenie w ciance lufy wst pnego stanu
napr enia poprzez jednorazowe i kontrolowane wywołanie w wewn trznej warstwie cianki
odkształce plastycznych. Podobnie jak w przypadku luf zło onych, lufa jednolita
samowzmocniona mo e by obci ana wi kszymi ci nieniami w porównaniu z luf jednolit
o takich samych gabarytach, która jest wykonana z takiego samego materiału, lecz nie była
poddana przepr aniu. Niedogodno ci
i swego rodzaju ograniczeniem procesu
samowzmacniania jest mo liwo wyst pienia w pewnych warunkach przeciwzwrotnego
uplastycznienia wewn trznej warstwy cianki lufy, które wpływa w sposób istotny na
zmniejszenie ywotno ci zm czeniowej lufy. Towarzysz cy temu efekt Bauschingera
uniemo liwia wówczas dokładne okre lenie stanu napr e oraz odkształce w ciance lufy.
Z tego te powodu proces samowzmacniania ogranicza si zazwyczaj tak, aby warstwa
uplastyczniona cianki podczas przepr ania nie przekraczała ok. 60% grubo ci cianki (patrz
np. prace [59 i 60]).
Zalet tego typu luf jest mniej pracochłonna i kosztowna ich produkcja w porównaniu
z lufami zło onymi. Interesuj ce porównanie zu ycia materiału oraz mas gotowych wyrobów
dla luf jednolitych samowzmocnionych i zło onych znajduje si w pracy [55] (patrz tablica
17).
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Poza wymienionymi typami luf, mo na jeszcze wyró ni lufy zło one dzielone
poprzecznie, które były szeroko stosowane przez Niemców do armat przeciwlotniczych [56].
Lufy tego typu wykonuje si tak e w celu zwi kszenia manewrowo ci lekkiego sprz tu,
przeznaczonego dla wojsk powietrzno-desantowych (działa bezodrzutowe). W przypadku
armat przeciwlotniczych lufa taka składa si z kilku odcinków rur rdzeniowych, które ł czył
w jedn cało monolityczny lub wielowarstwowy płaszcz zewn trzny. W sprz cie lekkim
konstrukcja jest samono na i poszczególne sekcje lufy ł czone s ze sob za pomoc
poł czenia bagnetowego.
Tablica 17. Porównanie zu ycia materiału oraz mas gotowych wyrobów dla luf
jednolitych samowzmocnionych i zło onych dwuwarstwowych wg [55]
Kaliber działa
[mm]

Typ lufy

Masa materiału
wyj ciowego [kg]

Masa gotowej lufy
[kg]

75

Zło ona dwuwarstwowa

2300

460

Jednolita samowzmocniona

1625

Zło ona dwuwarstwowa

14500

3285

Zło ona dwuwarstwowa

31150

6855

Jednolita samowzmocniona

22600

155

Jednolita samowzmocniona
220

Podsumowuj c dotychczasowe rozwa ania mo na stwierdzi , e omówione typy
konstrukcji luf nie obejmuj wszystkich mo liwych rozwi za . Obserwowany rozwój sprz tu
uzbrojenia w kierunku zwi kszenia pr dko ci pocz tkowej pocisku wymusza poszukiwania
nowych rozwi za konstrukcyjnych i technologicznych, które ł cz w sobie cechy podanych
typów luf (np. lufy zło one, w których rura rdzeniowa jest przepr ana). Przyczynia si do
tego mi dzy innymi stworzenie mo liwo ci obliczania z du
dokładno ci rozkładu
napr e w ciance lufy jednolitej, jak równie zło onej z kilku warstw, za pomoc metod
numerycznych (np. metody elementów sko czonych). W tym celu mog by wykorzystywane
profesjonalne pakiety oprogramowania, jak np. ADINA, które pozwalaj analizowa stan
napr enia z wykorzystaniem ró norodnych modeli opisuj cych zachowanie si materiałów
konstrukcyjnych (np. ciała spr ysto-lepko-plastycznego ze wzmocnieniem).
Dla zilustrowania ró nic w wytrzymało ci luf ró nych typów, na rys. 5 pokazano
orientacyjne warto ci maksymalnych ci nie , jakimi mo e by obci ona lufa jednolita (A),
zło ona dwuwarstwowa (B) i jednolita samowzmocniona (C), w zale no ci od stosunku
rednicy zewn trznej Dz do rednicy wewn trznej Dw, przy zało eniu, e luf wykonano ze
stali o granicy plastyczno ci równej 1200MPa.

37

Marek Radomski

2000

ci nienie [MPa]

1500

1000

500

0
1

1,5

2

2,5

3

3,5

k=Dz/Dw
A

B

C

Rys. 5 Orientacyjne warto ci maksymalnych ci nie , jakimi mo e by obci ona lufa
jednolita (A), zło ona dwuwarstwowa (B) i jednolita samowzmocniona (C), w zale no ci od
stosunku rednicy zewn trznej Dz do rednicy wewn trznej Dw, przy zało eniu, e luf
wykonano ze stali o granicy plastyczno ci równej 1200MPa, wg oblicze własnych autora
3.2. KRYTERIA WYTRZYMAŁO CIOWE I ALGORYTMY OBLICZE
3.2.1. WST P
Na wst pie wydaje si celowym podanie ogólnych wymaga technicznych stawianych
lufie broni palnej, które s nast puj ce :
1. Konstrukcja lufy powinna zapewni nadanie pociskowi danej pr dko ci pocz tkowej,
przy jak najmniejszym rozrzucie warto ci jej modułu oraz kierunku (azymut i elewacja).
2. Lufa musi by wytrzymała na obci enia wyst puj ce podczas strzału i obci enia
przypadkowe, które mog wyst pi podczas u ytkowania broni.
3. ywotno lufy powinna by jak najwi ksza.
4. Gabaryty, ci ar i poło enie rodka masy lufy powinny by zgodne z przeznaczeniem i
budow działa.
5. Cz stotliwo ci drga własnych lufy powinny by tak dobrane, aby w jak najmniejszym
stopniu jej drgania podczas strzału wpływały na rozrzut balistyczny.
6. Konstrukcja lufy powinna zapewnia łatw obsług i czyszczenie.
7. Konstrukcja lufy i dobór materiałów powinny by dostosowane do mo liwo ci
wytwórczych i bazy materiałowej, ponadto cena lufy powinna by jak najni sza.
Bez w tpienia czynnikiem decyduj cym o konstrukcji lufy jest jej wytrzymało na
obci enia wyst puj ce podczas strzału. W procesie projektowania lufy nie mo na jednak
bagatelizowa pozostałych wymaga , gdy mo e to prowadzi do powa nych bł dów
konstrukcyjnych.
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Jak ju wspomniano rozkład napr e wyst puj cy w ciance lufy podczas strzału jest
wynikiem :
a) obci enia powierzchni przewodu lufy ci nieniem wytwarzanym przez mieszanin gazów
powybuchowych;
b) wyst powania pola temperatury w ciance lufy (napr enia cieplne);
c) wyst powania sił tarcia i nacisku pomi dzy cz ci wiod c pocisku, a powierzchni
przewodu lufy;
d) wyst powania lokalnych zmian g sto ci, b d cych wynikiem zmian struktury (przemiany
fazowe) materiału lufy;
e) w przypadku broni gwintowanej, oddziaływaniem pier cienia wiod cego na boczne
powierzchnie bruzd gwintu.
Spo ród wymienionych czynników powoduj cych powstanie pola napr e w ciance
lufy podczas strzału najwi kszy wpływ na to pole maj obci enia powierzchni przewodu
lufy ci nieniem wytwarzanym przez mieszanin gazów powybuchowych. Z tego te wzgl du
podczas oblicze wytrzymało ciowych luf zazwyczaj traktuje si jako swego rodzaju
grubo cienny cylindryczny zbiornik ci nieniowy, który jest zamkni ty z jednej strony
nieruchomym dnem w postaci zamka, za z drugiej - ruchomym dnem w postaci pocisku.
Literatura przedmiotu prezentuj ca takie podej cie jest bardzo bogata (np. [52, 54, 55, 57,
60]). Na szczególn uwag zasługuje praca Hubera [35], w której uwzgl dniono w modelu
matematycznym tak e oddziaływanie pier cienia wiod cego, jak równie analizowano
kołowo-symetryczne drgania lufy. W tym miejscu warto wymieni równie monografi
Buchtera [59], "Zalecenia do projektowania zbiorników wysokoci nieniowych" [61],
opracowane przez Japo ski Instytut Wysokich Ci nie oraz przepisy niemieckiego i
ameryka skiego "Dozoru technicznego" [62 i 63]. Prace te dotycz co prawda oblicze
zbiorników ci nieniowych, lecz ich warto merytoryczna i aplikacyjna sprawia, e mog by
równie wykorzystywane podczas oblicze wytrzymało ciowych luf. Pogl d taki potwierdza
np. praca [56], w której obliczenia wytrzymało ciowe luf zaleca si wykonywa wg pracy
Siebel'a [64], która jest szeroko cytowana w monografii Buchtera [59].
Z uwagi na istniej ce obecnie mo liwo ci obliczania z du dokładno ci rozkładu
napr e w ciance lufy jednolitej, jak równie zło onej z kilku warstw, za pomoc metod
numerycznych (np. metody elementów sko czonych), wydaje si celowym prowadzenie
oblicze wytrzymało ciowych luf w dwóch etapach. W etapie pierwszym projektowania lufy
wygodnie jest posługiwa si klasycznymi modelami matematycznymi i algorytmami, które
s zawarte w wymienionych pracach. Praktyka dowodzi, e obliczenia takie pozwalaj
okre li pole napr e w lufie z dokładno ci ok. 10%. Dokładno ta jest wystarczaj ca do
dokonania wyboru typu konstrukcji lufy i ustalenia jej głównych wymiarów. W etapie drugim
wst pny projekt lufy powinien by przeanalizowany pod k tem optymalizacji pola napr e
(u ci lenie wymiarów) za pomoc profesjonalnego pakietu oprogramowania, jak np. ADINA.
Oprogramowanie takie pozwala bowiem zwi kszy dokładno okre lenia pola napr e w
ciance lufy poprzez zastosowanie metody numerycznej, uwzgl dnienie pomijanych w etapie
pierwszym czynników wpływaj cych na to pole oraz wykorzystanie do opisu zachowania si
materiałów konstrukcyjnych modelu ciała spr ysto-lepko-plastycznego ze wzmocnieniem.
W tym miejscu nale y jeszcze doda , e w rzeczywisto ci lufa w okresie eksploatacji
jest poddawana cyklicznie obci eniom dynamicznym podczas kolejnych strzałów. Zatem
dokładne obliczenia wytrzymało ciowe powinny uwzgl dnia tak e zm czenie materiału i
dynamiczny przebieg obci e .
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3.2.2. CI NIENIE OBLICZENIOWE - OBWIEDNIA KRZYWYCH CI NIE
Rozpoczynaj c obliczenia wytrzymało ciowe lufy nale y okre li w pierwszym
rz dzie ci nienie obliczeniowe. Punktem wyj cia do tego s przebiegi ci nienia w funkcji
drogi dna pocisku p(x), otrzymane na podstawie teoretycznego lub do wiadczalnego
rozwi zania problemu głównego balistyki wewn trznej, dla temperatury tabelarycznej
(+15oC) i temperatury podwy szonej (+50oC), dla poszczególnych typów nabojów (np. z
pociskami typu HE, HEAT, APDS itp.), które b d stosowane w danym dziale. Oczywi cie w
dalszej analizie brane s pod uwag przebiegi dla naboju, który wytwarza podczas strzału
najwi ksze ci nienie maksymalne.
W tym miejscu nale y zaznaczy , e w rzeczywisto ci ci nienie wytwarzane podczas
strzału jest losow wielko ci polow (procesem stochastycznym), gdy :
a) niewielkie ró nice w budowie ka dego naboju (np. rozrzuty mas ładunku miotaj cego i
pocisku) wpływaj na zmian warunków ka dego strzału, czego wyrazem jest
obserwowany rozrzut mi dzy innymi ci nienia maksymalnego i pr dko ci pocz tkowej
pocisku;
b) w przestrzeni zapociskowej wyst puje przepływ mieszaniny gazów powybuchowych i
niespalonej cz ci ładunku miotaj cego, którego przyczyn musi by pewien gradient
ci nienia, co wynika bezpo rednio z bilansu p du.
Przebiegi ci nienia w funkcji drogi dna pocisku p(x), otrzymane na podstawie
teoretycznego lub do wiadczalnego rozwi zania problemu głównego balistyki wewn trznej,
s zazwyczaj przebiegami rednimi, które nale y interpretowa w sposób nast puj cy :
a) przebieg ci nienia p(x) odpowiada pewnym przeci tnym warunkom strzału;
b) przebieg ci nienia p(x) odpowiada ci nieniom panuj cym przy dnie pocisku, tj. pp(x).
Na podstawie przebiegu ci nienia pp(x) dla temperatury +50oC nale y zbudowa tzw.
obwiedni krzywych ci nie . Wg pracy [55] obwiedni krzywych ci nie konstruuje si w
sposób nast puj cy :
1. Poni ej przebiegu pp(x) nale y narysowa w stosownej skali zarys przewodu lufy tak, aby
odci ta odpowiadaj ca poło eniu ci nienia maksymalnego była przesuni ta o 1,5 kalibra w
kierunku wylotu lufy w stosunku do swego pocz tkowego poło enia. Odpowiada to
nast puj cej translacji przebiegu ci nienia pp(x-1,5d), co ilustruje rys. 6.
2. Ci nienie na dno komory nabojowej oblicza si wg wzoru Sugot'a [65] :
p z = p p max 1 +

1
2 m

,

(31)

gdzie :
ppmax - rz dna odpowiadaj ca punktowi M (ci nienie maksymalne);
ω - masa ładunku miotaj cego;
m
- masa pocisku.
Obliczona warto

ci nienia pz odpowiada rz dnej w punkcie D wg rys. 6.

3. Obwiedni krzywych ci nie p0bl(x') (rys.6) okre laj wówczas nast puj ce wzory :
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Rys. 6. Konstrukcja obwiedni krzywych ci nie wg pracy [55]

p obl (x ) = p z − (p z − p p max )

x
xm

2

,

dla 0≤x'<xm,

p obl (x ) = p p (x − x m ), dla xm≤x'≤ xw.

(32)
(33)

Dysponuj c obwiedni ci nie mo na przyst pi do pierwszego etapu oblicze
wytrzymało ciowych - tj. oblicze przybli onych z wykorzystaniem klasycznych modeli
matematycznych i algorytmów. Dalszy tok oblicze zale y od typu konstrukcji lufy. Jednak
we wszystkich przypadkach zakłada si , e lufa w dowolnym przekroju poprzecznym jest
traktowana jako cylindryczny zbiornik ci nieniowy obci ony wewn trznym ci nieniem
statycznym, którego warto dla poszczególnych przekrojów wynika z obwiedni krzywych
ci nie .
3.2.3. ALGORYTMY OBLICZE WYTRZYMAŁO CIOWYCH
Lufa jednolita
Dla lufy jednolitej i hipotezy Hubera-Misesa-Hencky'ego (HMH) Stetkiewicz w pracy
[52] podaje nast puj cy wzór pozwalaj cy oblicza zewn trzny promie lufy dla
poszczególnych jej przekrojów :
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p obl [

Re
fb

1−

1

2
3+

4 (1−

)2

(34)

,

gdzie :
pobl - warto ci nienia wg obwiedni krzywych ci nie ;
Re - granica plastyczno ci lub umowna granica plastyczno ci materiału lufy;
fb - współczynnik bezpiecze stwa wg tablicy 18;
β - stosunek promienia wewn trznego do zewn trznego lufy w danym przekroju
r0/rz;
γ - współczynnik uwzgl dniaj cy wyst powanie napr e osiowych (wzdłu nych) w
ciance lufy, który wynosi ok. 0,65 w przekroju wlotowym lufy i maleje do 0 w
przekroju wylotowym lufy
Tablica 18. Współczynnik bezpiecze stwa fb dla hipotezy HMH wg [52]
Poło enie przekroju

fb

W obszarze komory nabojowej

1,0

W obszarze od podstawy sto ka
przej ciowego do odci tej xm wg rys, 6.

1,1

Dalsza cz

lufy do wylotu

liniowy wzrost od 1,1 do 2,0 w przekroju
wylotowym
(do 2,6 dla armat przeciwlotniczych)

Lufa zło ona
Obszerna analiza wytrzymało ci luf zło onych znajduje si w pracach Stetkiewicza
[66 i 52]. W omawianym przypadku wi kszo autorów stosuje hipotez Coulomb'a - Guesta
- Mohra (CGM) oraz warunek jednakowego wyt enia materiału dla ka dej z rur, z których
wykonana jest lufa (porównaj prace [52, 54, 55, 57, 59, 66]). W tym miejscu nale y
wspomnie , e obliczenia wytrzymało ciowe lufy zło onej nale y prowadzi dla dwóch
przypadków, tj. gdy lufa obci ona jest :
a) jedynie ci nieniami wytwarzanymi przez zaciski poszczególnych rur (rozkład napr e
wst pnych);
b) ci nieniami wytwarzanymi przez zaciski poszczególnych rur oraz ci nieniem panuj cym
podczas strzału pobl.
Pierwszy z wymienionych warunków wytrzymało ciowych jest cz sto bagatelizowany
przez niektórych autorów. Pogl d taki jest bł dny, gdy niespełnienie tego warunku prowadzi
do wyst pienia odkształce plastycznych rury rdzeniowej podczas monta u lufy, co w
konsekwencji obni a jej ywotno
zm czeniow . Na szczególn uwag zasługuje
propozycja Stetkiewicza[66], który w celu wyeliminowania takiego przypadku wyprowadza
na podstawie pierwszego warunku wytrzymało ciowego ograniczenie na liczb rur n, z
których mo e składa si lufa o zało onym stosunku promienia wewn trznego do promienia
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zewn trznego β (patrz tablica 19). Przyjmuje przy tym dla wymienionych warunków
wytrzymało ciowych nast puj ce współczynniki bezpiecze stwa :
a) dla warunku pierwszego fb=1,8;
b) dla warunku drugiego fb=1,1.
Tablica 19. Maksymalne dopuszczalne liczby rur, z których mo e by
zbudowana lufa zło ona wg [66]
Maksymalna dopuszczalna liczba rur n,
z których mo e by zbudowana lufa

Stosunek promienia wewn trznego
do promienia zewn trznego lufy β=r0/rz

2
3
4
5
6
7
8

0,0600
0,1724
0,2245
0,2524
0,2715
0,2846
0,2928

Z danych zawartych w tablicy 19 wynika np., e dla β = 0,2524 lufa zło ona mo e
składa si z 2, 3, 4 lub 5 rur, natomiast w lufie składaj cej si z 6 i wi kszej liczby rur,
podczas monta u pojawi si w rurze rdzeniowej odkształcenia plastyczne. Uwzgl dniaj c
podane ograniczenie na liczb rur n, Stetkiewicz podaje nast puj cy wzór pozwalaj cy
oblicza zewn trzny promie lufy dla poszczególnych jej przekrojów, przy zało eniu, e
ka da rura jest wykonana z takiego samego materiału :
p obl [

nR e
2f b (1 −

1/n

),

(35)

gdzie :
pobl - warto ci nienia wg obwiedni krzywych ci nie ;
n - liczba rur, z których składa si lufa;
Re - granica plastyczno ci lub umowna granica plastyczno ci materiału lufy;
fb - współczynnik bezpiecze stwa równy 1,1;
β - stosunek promienia wewn trznego do zewn trznego lufy w danym przekroju
r0/rz.
Okre laj c promienie poszczególnych rur wykorzystuje si wówczas warunek
Gadolina (warunek jednakowego wyt enia materiału ka dej rury, gdy s one wykonane z
tego samego materiału) :
r i−1 = r i

1/n

,

(36)

gdzie ri-1 i ri oznaczaj odpowiednio promie wewn trzny i zewn trzny i-tej rury.
Znaj c wymiary poszczególnych rur mo na wyznaczy wymagane warto ci zacisków
i temperatur do jakich nale y podgrza poszczególne rury podczas monta u. Stosowne wzory
znajduj si np. w pracy [52]. Nale y przy tym pami ta o praktycznych wzgl dach
ograniczaj cych wielko zacisków. Przy monta u na gor co nakładana rura mo e by
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nagrzana jedynie do temperatury ok. 400oC, poniewa temperatura ta musi by mniejsza od
temperatury odpuszczania stali lufowych. Z tego powodu najwi ksza mo liwa do osi gni cia
w praktyce warto zacisku wynosi ok. 0,0024.
Dla rur wykonanych z ró nych materiałów, warunek jednakowego wyt enia
materiału ka dej rury ma zazwyczaj nast puj c posta :
R ei

2
i

=

n

= K,

(37)

i,

(38)

i=1

gdzie :
Rei - granica plastyczno ci i-tej rury;
βi - stosunek promienia wewn trznego do zewn trznego dla i-tej rury;
K - wielko stała;
n - liczba rur.
Wówczas stał K okre la nast puj ca zale no
p obl =

1
2f b

n
i=1

:

R ei − nK .

(39)

Zale no ci (37), (38) i (39) pozwalaj wyznaczy wymiary poszczególnych rur.
Znaj c te wymiary wyznacza si warto ci zacisków i temperatur do jakich nale y podgrza
poszczególne rury podczas monta u (patrz np. praca [52]). W omawianym przypadku nale y
równie sprawdzi pierwszy warunek wytrzymało ciowy, tj. gdy lufa obci ona jest jedynie
ci nieniami wytwarzanymi przez zaciski poszczególnych rur (rozkład napr e wst pnych).
Lufa jednolita samowzmocniona
Jak podaje Stetkiewicz [52], pierwsz prac teoretyczno-do wiadczaln w zakresie
samowzmacniania luf była praca in yniera marynarki francuskiej M. Malavala pochodz ca z
1909r. Dokonany od tego czasu post p naukowo-techniczny (teoria plastyczno ci,
mo liwo ci obliczeniowe za pomoc elektronicznej techniki obliczeniowej oraz technika
pomiarowa) pozwala obecnie z du dokładno ci zaprojektowa i wykona w warunkach
przemysłowych proces samowzmacniania luf (cylindrów). Omówienie tego zagadnienia
znajduje si mi dzy innymi w pracach [52, 54, 55, 59, 61, 67 i 68]. Interesuj c i maj c du
warto aplikacyjn jest praca J. Rysia [69], w której Autor odchodzi od płaskiego stanu
odkształcenia, zakłada nie ci liwo materiału oraz uwzgl dnia wzmocnienie liniowe. Przy
takim postawieniu zagadnienia, zaproponowane przez Rysia rozwi zanie pozwala z du
dokładno ci okre li stan napr enia bezpo rednio przez obci enia, jak równie ustali
rodzaj odkształcenia cylindra.
Wg Rysia stan napr enia oraz odkształcenia cylindra wygodnie jest analizowa w
układzie współrz dnych A-B (rys.7), który jest układem obci e zewn trznych :
A=

3 (p a −p b )
;
Q

B=

2p

F
a −p b − b 2

Q

;

= ab ;

(40)

gdzie :
pa - ci nienie działaj ce na wewn trzn powierzchni cylindra;
pb - ci nienie działaj ce na zewn trzn powierzchni cylindra;
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λ - współczynnik wzmocnienia materiału (rys. 8);
Q - granica plastyczno ci, wynikaj ca z przyj tego warunku plastyczno ci, np. dla
warunku plastyczno ci HMH Q = Re;
F - siła działaj ca na ciank cylindra w kierunku osiowym;
a - wewn trzny promie cylindra;
b - zewn trzny promie cylindra.
Obszar odkształce spr ystych cylindra ogranicza okr g :
A2 + B2 =

1−

2

.

(41)

Równania krzywych ograniczaj cych pozostałe obszary odkształce cylindra Ry proponuje
aproksymowa elipsami :
A
ad

2

+

B
bd

2

= 1;
(42)

a d = ln

1
2

+

−1

1

1−
A
ap

2

;

2

+

bd = 1 −
B
bp

2

1+

2

1

−1

;

= 1;
(43)

a p = ln

1
2

+

1

−1

1−

2

bp =

;

1−

2

;

gdzie ζ oznacza stosunek intensywno ci odkształce powoduj cych utrat
materiału do intensywno ci odkształce spr ystych (rys. 8).

spójno ci

A
ad

Krzywa zniszczenia

Rp
ap
Rm

as

Rs
b s= b p b d

B

Rys. 7. Obszary odkształce cylindra : Rs - spr ysty, Rm - spr ysto-plastyczny,
Rp - plastyczny, w układzie obci e zewn trznych A-B wg (40)
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E
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Odkształcenia plastyczne
Odkształcenia spr yste

Rys. 8. Intensywno napr e w funkcji intensywno ci odkształce dla modelu
ciała spr ysto-plastycznego z liniowym wzmocnieniem
Analiza stanu napr enia i odkształcenia cylindra pozwala zdefiniowa trzy graniczne
stany obci enia, które okre la si mianem no no ci :
a) spr ystej - w obszarze cianki nigdy nie wyst puj odkształcenia plastyczne;
b) adaptacyjnej (shake down) - w obszarze cianki nigdy nie wyst puj odkształcenia
plastyczne, za wyj tkiem pierwszego lub kilku pierwszych cykli obci ania, gdy cylinder
podlega tzw. przystosowaniu si do dalszych cykli obci e ;
c) granicznej - w obszarze cianki nast puje utrata spójno ci materiału, co prowadzi do
zniszczenia cylindra.
Dla cylindra obci onego jedynie ci nieniem wewn trznym pa, wymienionym
granicznym stanom obci enia odpowiadaj graniczne ci nienia, które np. wg pracy [61]
mo na oblicza z wystarczaj c dla zastosowa praktycznych dokładno ci wg nast puj cych
wzorów :
a) dla no no ci spr ystej pel :
p el = R e

1−

2

3+

4

;

(44)

b) dla no no ci adaptacyjnej psd (wzór Nadai'a) :
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p sd =

2
3

R e ln 1 ;

(45)

c) dla no no ci granicznej pd (wzór Faupel'a) :
pd =

2
3

Re 2 −

Re
Rm

ln 1 ;

(46)

gdzie :
Re - granica plastyczno ci lub umowna granica plastyczno ci R0,2;
Rm- wytrzymało na rozci ganie;
β - stosunek promienia wewn trznego do zewn trznego cylindra.
Jak ju wspomniano proces samowzmocnienia polega na wprowadzeniu w ciance
lufy wst pnego stanu napr enia poprzez jednorazowe i kontrolowane wywołanie w
wewn trznej warstwie cianki odkształce plastycznych. Realizuje si to zazwyczaj poprzez
jednokrotne obci enie wewn trznej powierzchni lufy ci nieniem przepr ania qa, które jest
mniejsze od ci nienia psd, odpowiadaj cego no no ci adaptacyjnej oraz powinno by tak
dobrane, aby po odci eniu nie wyst piło przeciwzwrotne uplastycznienie wewn trznej
warstwy cianki lufy. Przeciwzwrotne uplastycznienie wewn trznej warstwy cianki lufy
wpływa bowiem w sposób istotny na zmniejszenie ywotno ci zm czeniowej lufy.
W pierwszy przybli eniu maksymalne ci nienie przepr ania qa mo e by obliczane
wg nast puj cego wzoru podanego w pracy [68], który uwzgl dnia wyst powania efektu
Bauschingera w materiałach konstrukcyjnych :
q a = p el + 0, 25 p sd − p el .

(47)

Interesuj ce wyniki bada wpływu efektu Bauschingera na przebieg odkształce
plastycznych w cylindrach wykonanych ze stali lufowej 4330 i zwi zan z tym ywotno
zm czeniow zawiera praca Milligan'a [70]. W konkluzji Autor stwierdza mi dzy innymi, e
dla cylindrów, które charakteryzuj si stosunkiem promieni β≈0,5, w wyniku efektu
Bauschingera obserwuje si zmniejszenie napr e spowodowanych przepr aniem o 46 do
62% w stosunku do napr e obliczanych bez uwzgl dniania efektu Bauschingera, a co za
tym idzie czynnik ten nie mo e by pomijany w obliczeniach.
Stetkiewicz [52] zaleca stosowanie dla luf jednolitych samowzmocnionych
współczynnik bezpiecze stwa fb = 1,06 i proponuje oblicza wymagane ci nienie
przepr ania qa na podstawie stosownych warto ci obwiedni ci nie :
q a = f b p obl .

(48)

Dodatkowo wprowadza tak e warunek bezpiecze stwa postaci :
qa < pd.

(49)

Wg autora niniejszego opracowania, w pierwszym etapie oblicze , który ma na celu
okre lenie wst pnych wymiarów lufy, mo na posługiwa si wzorem (48), jednak warunek
(49) powinien by zast piony przez warunek (50), który wynika z (47) :
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q a [ p el + 0, 25 p sd − p el ,

(50)

Wykonuj c obliczenia ci nienia przepr ania qa nale y jeszcze pami ta , e w
praktyce po operacji przepr ania lufa wymaga ubytkowej obróbki wyka czaj cej, na skutek
której zostaje usuni ta cienka warstwa materiału. W wyniku tego ulega zmianie stan napr e
wprowadzonych podczas przepr ania (napr enia malej o kilka do kilkunastu procent), a co
za tym idzie zmienia si wytrzymało lufy. Analiza tego zagadnienia znajduje si mi dzy
innymi w pracach [52 i 71].
Lufa koszulkowana
Budowa luf koszulkowanych jest podobna do budowy luf zło onych. Jedyn ró nic
jest to, e koszulka (wkładka) jest montowana z niewielkim zaciskiem (koszulka stała) lub z
niewielkim luzem (koszulka wsuni ta). Obliczenia wytrzymało ciowe luf zaopatrzonych w
koszulk stał prowadzi si w taki sam sposób, jak luf zło onych, uwzgl dniaj c przy tym
obni on warto zacisku pomi dzy koszulk a płaszczem do ok. 0,001 rednicy zewn trznej
koszulki.
Koszulka wsuni ta montowana jest zazwyczaj z luzem wynosz cym od 0,001 do
0,002 jej rednicy zewn trznej. W zwi zku z tym zachowanie si koszulki oraz płaszcza
podczas strzału analizuje si osobno w dwóch okresach (patrz np. prace [52 lub 55]), tj. gdy :
a) istnieje luz pomi dzy koszulk i płaszczem;
b) koszulka przylega do płaszcza.
W pierwszym okresie koszulka ulega odkształceniom spr ystym jedynie pod
wpływem oddziaływania ci nienia gazów powybuchowych. Obliczenia w tym okresie maj
na celu okre lenie ci nienia p' powoduj cego doprowadzenie zewn trznej powierzchni
koszulki do styku z wewn trzn powierzchni płaszcza :
p = E1 j

r 21 −r 20
,
2r 20

(51)

gdzie :
E1 - moduł spr ysto ci materiału, z którego wykonana jest koszulka;
j - wzgl dny luz pocz tkowy pomi dzy koszulk i płaszczem;
r1 - zewn trzny promie koszulki;
r0 - wewn trzny promie koszulki.
Obliczenia w drugim etapie s uzale nione od budowy płaszcza (jednolity, zło ony,
jednolity samowzmocniony, itp.). Np. w pracy [52] podano nast puj ce wzory dla płaszcza
jednolitego, które pozwalaj obliczy maksymalne warto ci ci nie działaj cych na
wewn trzn powierzchni koszulki z punktu widzenia wytrzymało ci :
a) koszulki :
p 0 max =

R e1 r 22 −r 20
f b 2r 22

− E2j

r 22 −r 21
2r 22

;

(52)

b) płaszcza :
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p 0” max =

R e2 r 21 (r 22 −r 20 )
fb
2r 22 r 20

+ E1j

r 21 −r 20
;
2r 20

(53)

gdzie :
Re1, Re2 - granice plastyczno ci odpowiednio materiału koszulki i płaszcza;
E1, E2 - moduły spr ysto ci odpowiednio materiału koszulki i płaszcza;
j - wzgl dny luz pocz tkowy pomi dzy koszulk i płaszczem;
r1 - zewn trzny promie koszulki;
r0 - wewn trzny promie koszulki;
r2 - zewn trzny promie płaszcza.
Zale no ci (52) i (53) zostały wyprowadzone w oparciu o hipotez Coulomb'a-Guesta-Mohra
(CGM).
Wzory te pozwalaj ujawni jedn wa n wła ciwo lufy koszulkowanej. Otó z
równania (52) wynika, e maksymalne dopuszczalne obci enie lufy jednolitej jest wi ksze
ni lufy koszulkowanej o tych samych wymiarach (promienie r0 i r2) i to tym wi cej im,
wi ksza jest warto luzu. Wynika st d, e koszulka powinna by wykonana z materiału o
wy szych wła ciwo ciach mechanicznych ni lufa jednolita o tych samych wymiarach.
3.3. OBLICZENIA YWOTNO CI LUF
Czynnikami wpływaj cymi na ywotno luf s : zu ycie erozyjne przewodu lufy i
zm czenie materiału, przy czym zu ycie erozyjne wpływa na pogorszenie wła ciwo ci
balistycznych lufy, za zm czenie materiału powoduje jej rozerwanie lub rozd cie.
ywotno erozyjna ró ni si od ywotno ci zm czeniowej lufy, np. w działach du ej mocy z
reguły zu ycie erozyjne lufy nast puje po mniejszej liczbie strzałów ni zu ycie
zm czeniowe (patrz tablica 16).
Obliczenia ywotno ci erozyjnej zostały przedstawione w punkcie 2.6, omawiaj cym
prognozowanie zu ycia erozyjnego lufy.
ywotno zm czeniowa luf jest zazwyczaj pomijana w literaturze przedmiotu.
Stosunkowo bogata jest natomiast literatura omawiaj ca obliczenia zm czeniowe zbiorników
ci nieniowych. Na szczególn uwag zasługuj pod tym wzgl dem tzw. "przepisy dozoru
technicznego" [61, 62 i 63], które charakteryzuj si du
warto ci merytoryczn i
aplikacyjn . Wydaje si zatem w pełni uzasadnionym wykonywanie oblicze zm czeniowych
luf wg algorytmów stosowanych podczas oblicze
zm czeniowych zbiorników
ci nieniowych.
W dalszym ci gu zostanie omówiony algorytm oblicze zm czeniowych zawarty w
pracy [61]. Ogólna charakterystyka tych oblicze jest nast puj ca :
1. W obliczeniach stosuje si jako warunek plastyczno ci warto
stycznego - warunek Treski-Guesta.

maksymalnego napr enia

2. Obliczenia zm czeniowe polegaj na porównaniu intensywno ci napr e S, która jest
okre lona przez maksymaln ró nic napr e głównych w stosownym punkcie cianki
cylindra z obliczeniow krzyw zm czenia materiału.
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3. Obliczenia
mo liwych
roboczego,
cykli obci

zm czeniowe powinny by przeprowadzone przy uwzgl dnieniu wszystkich
zmian obci enia, tzn. : cykli pod obci eniem maksymalnego ci nienia
cykli niewielkich waha ci nienia wyst puj cych podczas pracy zbiornika,
e termicznych oraz cykli podczas próby ci nieniowej.

3.1. Podczas obliczania napr e zakłada si , e materiał jest idealnym ciałem
spr ysto-plastycznym. W obliczeniach analizuje si obszar, w którym intensywno
napr e osi ga maksimum.
3.2. Wahania ci nienia i/lub temperatury spowodowane cykliczn prac powinny by
ograniczone do zakresu no no ci adaptacyjnej (shake down).
4. W przypadku gdy cylinder zło ony został skonstruowany tak, e w jego ciance wyst puje
pole spr ystych napr e szcz tkowych (monta rur z zaciskiem lub gdy cylinder jest
stale obci ony zewn trznym ci nieniem hydrostatycznym), napr enia te mog by
traktowane jako napr enia rednie w obliczeniach zm czeniowych.
5. Pole napr e szcz tkowych wprowadzone przez samowzmocnienie (przepr enie), mo e
by traktowane jako napr enie rednie w obliczeniach zm czeniowych, gdy pole to nie
ulega zmianie w trakcie kolejnych cykli pracy, co potwierdzono wiarygodnymi
obliczeniami i wynikami bada do wiadczalnych wła ciwo ci materiału w warunkach
cyklicznego obci enia.
6. W przypadku gdy podczas próby ci nieniowej w ciance cylindra pojawiaj si
odkształcenia plastyczne, w obliczeniach zm czeniowych nale y uwzgl dnia pole
napr e wst pnych w taki sam sposób, jak przy samowzmocnieniu (przepr aniu).
W omawianej pracy podano obliczeniowe krzywe zm czenia materiału dla trzech klas
materiałów, u ywanych zazwyczaj do budowy zbiorników wysokoci nieniowych. Zostały one
sporz dzone na podstawie u rednionych do wiadczalnych wykresów zm czeniowych
Wöhlera w próbie wahadłowego rozci gania- ciskania σa = f(logN), z zastosowaniem
współczynnika bezpiecze stwa dla liczby cykli obci e fN=15 i współczynnikiem
bezpiecze stwa dla amplitudy napr enia fZ=1,6. W przypadku, gdy materiał nie mo e by
zakwalifikowany do zdefiniowanych w pracy [61] klas, nale y obliczeniow krzyw
zm czenia materiału opracowa na podstawie własnych wyników bada materiału, przy czym
dla materiałów anizotropowych zaleca si zwi kszy podane warto ci współczynników
bezpiecze stwa o 10 do 20%.
Obliczenia rozpoczyna si od okre lenia amplitudy Sa i redniej Sm intensywno ci
napr e cyklu. Sposób okre lenia tych wielko ci zale y od budowy cylindra. Nast pnie
wyznacza si ekwiwalentn amplitud intensywno ci napr enia :
S eq =

Sa
Sl

1− Rmm

;

(54)

gdzie :
Seq - ekwiwalentna amplituda intensywno ci napr enia dla cyklu o dowolnej warto ci
Sm, która powoduje równowa ne zniszczenie zm czeniowe dla cyklu, gdy Sm=0;
Rm - wytrzymało na rozci ganie;
Sm' - zmodyfikowana warto redniej intensywno ci napr e cyklu Sm wg tablicy 20.
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Tablica 20. Zmodyfikowane warto ci redniej intensywno ci napr enia Sm' wg [61]
Warto

Zmodyfikowana warto
redniej intensywno ci
napr e Sm'

redniej intensywno ci napr e Sm

Sa + |Sm| ≤ Re1)
Sa + |Sm| > Re
(Sa + |Sm| ≥ 2Re)

Sa ≤ Re
Sa < Re
Sa = Re

Sm ≥ 0

Sm' = Sm

Sm < 0

Sm' = 0

Sm > 0

Sm' = Re - Sa

Sm < 0

Sm' = 0

|Sm| ≤ Re

Sm' = 0

1) Re oznacza granic plastyczno ci.

Po okre leniu w podany sposób ekwiwalentnej amplitudy intensywno ci napr enia
Seq odczytuje si z wykresu obliczeniowej krzywej zm czenia materiału dopuszczaln liczb
cykli pracy zbiornika Nd.
W przypadku gdy poszczególne cykle obci enia ró ni si warto ciami amplitudy Sa
i redniej Sm, obliczenia wykonuje si z wykorzystaniem liniowej hipotezy sumowania
uszkodze . Dla ka dego typu cyklu wyznacza si dopuszczaln liczb cykli Ndi oraz wielko
uszkodzenia :
Di =

ni
N di

,

(55)

gdzie ni oznacza przewidywan lub wykonan liczb cykli danego typu.
Zbiornik dopuszcza si do pracy, gdy spełniony jest warunek :
D=

k
i=1

D i [ 1,

(56)

gdzie k oznacza liczb typów cykli.
4. WYMAGANIA STAWIANE MATERIAŁOM STOSOWANYM NA LUFY
ARTYLERYJSKIE
Omawiaj c wymagania stawiane materiałom stosowanym do produkcji luf wydaje si
celowym, aby Czytelnik zechciał przypomnie sobie na wst pie informacje zawarte w tablicy
11, w której zestawiono ogólne wymagania jako ciowe stawiane materiałom przeznaczonym
na lufy, cienko cienne wkładki ochronne i powłoki ochronne. Analiza algorytmów oblicze
wytrzymało ciowych pozwala dodatkowo sformułowa jeszcze jedno wymaganie. Otó
materiały przeznaczone na lufy jednolite samowzmocnione powinny charakteryzowa si jak
najlepsz jednorodno ci wła ciwo ci mechanicznych, jak najmniejszym stosunkiem granicy
plastyczno ci do wytrzymało ci na rozci ganie, co wynika bezpo rednio ze wzoru (46) oraz
jak najmniejszym efektem Bauschingera.
Obecnie najbardziej rozpowszechnionym materiałem konstrukcyjnym stosowanym do
wyrobu luf jest tzw. stal lufowa. W tablicach 21 i 22 zestawiono orientacyjne składy
chemiczne oraz wła ciwo ci mechaniczne stali lufowych : rosyjskich - OHN1M i OHN3M,
ameryka skiej 4330 oraz wg wymaga Boforsa 34HN3MFA.
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Tablica 21. Składy chemiczne wybranych stali lufowych (%wag.)
Gatunek
stali

C

Mn

P

S

Cu

Si

Ni

Cr

Mo

V

OHN1M

0,39

0,40

0,019

0,012

0,10

0,25

1,51

1,52

0,23

-

OHN3MA

0,35

0,36

0,012

0,013

0,09

0,19

2,84

0,97

0,25

-

4330

0,37

0,47

0,006

0,01

-

0,02

3,17

0,85

0,65

0,10

34HN3MFA

0,35

0,40

0,015

0,008

0,25

0,23

3,20

1,30

0,55

0,13

Tablica 22. Wła ciwo ci mechaniczne i fizyczne wybranych stali lufowych
Gatunek stali
Wielko

OHN1MA

OHN3MA

4330

34HN3MFA

1120

1250

ok, 1240

1210

997
15
60,5
325

1150
14
54
363

965 - 1100
ok, 34
ok, 38 (HRC)

1125
13
48
46
367

Wła ciwo ci mechaniczne
Wytrzymało

na rozci ganie
Rm [MPa]
Granica plastyczno ci
R01 lub R02 [MPa]
Wydłu enie
A5
[%]
Przew enie
Z
[%]
Udarno ISO-V w temp, -40oC [J]
Twardo
[HB]

Wła ciwo ci fizyczne
Temperatura topnienia
[oC]
Ciepło topnienia
[kJ/mol]
Współczynnik przewodzenia
ciepła
[W/m/K]
Współczynnik rozszerzalno ci
liniowej
[K-1]
G sto
[g/cm3]

1450
15
77
15x10-6
7,83

Poza wymienionymi w tablicy 22 wła ciwo ciami mechanicznymi, cz sto wymagania
techniczne dla stali lufowych obejmuj tak e odporno na p kanie (krytyczny współczynnik
intensywno ci napr e ) KIc, której minimalna warto wyznaczona w temperaturze -20oC
powinna wynosi wg [56] 34,3MPam1/2. Dla porównania w tablicy 23 przytoczono warto ci
odporno ci na p kanie KIc oraz granicy plastyczno ci Re dla wybranych materiałów
konstrukcyjnych.
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Tablica 23. Orientacyjne warto ci odporno ci na p kanie KIc wg [72]
Re lub R02
[MPa]

KIc
[MPam1/2]

Stal stopowa AISI 4340 (0,4%C, 0,7%Mn, 0,8%Cr,
0,25%Mo, 1,9%Ni) ulepszona cieplnie

1500

38

Stal typu maraging (0,03%C, 0,2%Al, 8%Co, 5%Mo,
18%Ni, 0,6%Ti) ulepszona cieplnie

2000

78

Stal aroodporna (0,02%C, 18%Ni)

1700

76

Stop tytanu Ti6A14V

900

84

Stal na zbiorniki ci nieniowe A533 (0,25%C, do
1,5%Mn, do 0,7%Ni, do 0,6%Mo)

350

120

Stal St3 normalizowana

240

25

Materiał

Ogólne wymagania techniczne dla materiałów i odkuwek przeznaczonych na lufy
artyleryjskie zawiera norma MIL-S-46119C/MR/. Wymagania te s nast puj ce :
1. Skład chemiczny stali wg wymaga podanych na rysunku wyrobu lub ustalonych przez
dostawc w taki sposób, aby były spełnione dane wła ciwo ci mechaniczne.
2. Musi by zachowana współosiowo

odkuwki i wlewka.

3. Dopuszczalna strzałka ugi cia wyrobów obrobionych cieplnie nie wi ksza od 0,5%
długo ci wyrobu. W przypadku przekroczenia dopuszczalnej krzywizny, wyrób nale y
prostowa na gor co.
4. Warunki obróbki cieplnej, w tym minimalna temperatura odpuszczania, wg wymaga
stosownej normy lub dokumentacji konstrukcyjnej.
5. Wła ciwo ci mechaniczne w kierunku prostopadłym i równoległym do osi wyrobu :
a) wytrzymało na rozci ganie Rm,
b) umowna granica plastyczno ci R01,
c) wydłu enie A,
d) przew enie Z,
e) udarno dla próbki ISO-V w temperaturze -40oC,
wg wymaga stosownej normy lub dokumentacji konstrukcyjnej.
6. Obowi zuj nast puj ce badania luf obrobionych cieplnie :
a) badania makrostruktury wg ASTM E 381 - z obu ko ców lufy;
b) próba rozci gania wg Federal Test Method Standard No. 151 - Metals : TestMethod z obu ko ców lufy (2 próby);
c) próba udarno ci wg Federal Test Method Standard No. 151 - Metals : TestMethod - z
obu ko ców lufy (2 próby);
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Próbki powinny by pobierane w kierunku prostopadłym do osi lufy, za wyj tkiem
przypadków, gdy wymiary lufy nie pozwalaj na to.
7. Przy pierwszej dostawie od danego producenta dodatkowo przeprowadza si badania
niszcz ce danego wyrobu.
Poza wymienionymi wymaganiami, zamawiaj cy
da cz sto przeprowadzenia
bada defektoskopowych metod ultrad wi kow , magnetyczn lub rentgenowsk .
5. WNIOSKI
1.

Wła ciwo ci mechaniczne obecnie produkowanych stali lufowych pozwalaj
zaprojektowa lufy działowe o wytrzymało ci pozwalaj cej strzela nabojami
wytwarzaj cymi ci nienia maksymalne do ok. 1000MPa. Mo liwo ci takie zapewnia
konstrukcja zło ona, w której wykorzystuje si tak e cz ci samowzmocnione.

2. Z uwagi na to, e konstrukcja lufy i dobór materiałów powinny by dostosowane do
mo liwo ci wytwórczych i bazy materiałowej oraz cena lufy powinna by jak najni sza
(patrz np. praca [73]), najbardziej optymaln konstrukcj lufy wydaje si by lufa jednolita
samowzmocniona.
3. W przypadku dział du ej mocy (szczególnie dotyczy to armat czołgowych), w celu
zwi kszenia ywotno ci erozyjnej lufy nale y jednocze nie stosowa po rednie i
bezpo rednie sposoby zabezpieczania stali lufowej przed szkodliwym oddziaływaniem
gazów powybuchowych i pier cienia wiod cego (patrz tak e punkt 2.7).
4. Zwi kszenie erozyjnej ywotno ci luf wymaga podj cia w Polsce stosownych prac
naukowo-badawczych w zakresie po rednich i bezpo rednich sposobów zabezpieczania
stali lufowej przed szkodliwym oddziaływaniem gazów powybuchowych i pier cienia
wiod cego.
5. Wydaje si , e rozwój technologii stali lufowej w Polsce powinien w pierwszym rz dzie
zmierza w kierunku zmniejszenia rozrzutów wła ciwo ci mechanicznych i fizycznych
pomi dzy poszczególnymi wytopami oraz polepszenia jednorodno ci stali. Powinna temu
towarzyszy optymalizacja składu zapewniaj cego osi gni cie
danych wła ciwo ci
mechanicznych i fizycznych, przy jak najni szym koszcie wytworzenia.
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