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Badanie narażeń mechanicznych armaty S-60M

TADEUSZ NAPIERAŁA
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Warszawa, ul. Poligonowa 30

Streszczenie. W artykule omówiono modernizację systemów sterowania powszechnie stosowanych 
w wojsku polskim armat przeciwlotniczych S-60. Opisano sposób przeprowadzenia badań poli-
gonowych w celu wyznaczenia wartości przyspieszeń i czasów w dwunastu punktach na armacie, 
podczas strzelania ogniem pojedynczym i seriami. Podano wyniki pomiarów. Omówiono charakter 
przebiegu drgań.
Słowa kluczowe: narażenia mechaniczne, armata przeciwlotnicza
Symbole UKD: 623.418.2

1. Wstęp

Na początku lat 90. Wojska Lądowe ogłosiły przetarg na modernizację armaty 
S-60. Wygrał go warszawski Rawar. Przedmiotem modernizacji miały być systemy 
sterowania armaty wykorzystujące jeszcze układy lampowe.

2. Charakterystyka armaty

Czym jest armata S-60? Jest to ciągnięta za samochodem ciężarowym armata 
przeciwlotnicza o kalibrze 57 mm (fot. 1), donośności: poziomej — 12 km i pionowej 
— 8,8 km. Posiada możliwość strzelania długimi i krótkimi seriami oraz ogniem 
pojedynczym. Sterowanie kierunkiem lufy może być ręczne lub półautomatyczne 
(przy wykorzystaniu przelicznika PUAZO). Jej załogę stanowi 5 żołnierzy. Ze względu 
na szeroki zakres kąta podniesienia, od –4° do +87°, może być także używana do 
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ostrzeliwania celów lądowych. Konstrukcja armaty pochodzi z lat 50., początkowo 
do Polski sprowadzane były armaty produkcji radzieckiej, później kupiono na nie 
licencję i zaczęto je produkować w kraju. Do modernizacji trafiały obie wersje.

Fot. 1. Armata S-60

3. Modernizacja

Ze względu na ograniczone środki finansowe na modernizację, należało za-
chować maksimum elementów oryginalnych, a wymienić jedynie elektronikę 
i kable. Z armaty należało więc usunąć definitywnie 4 bloki, zmodernizować 16,
a zaprojektować 2 nowe.

Do dyspozycji mieliśmy jedynie dokumentację eksploatacyjną, zawierającą 
jedynie rysunki poglądowe, które zostały przetworzone w postać elektroniczną. 
Odpowiednie rysunki były skanowane, otrzymane pliki rastrowe w formacie „tif ” 
były przekształcane przy pomocy programu CADRaster/Pro w pliki, które można 
było już wczytać do AutoCad-a. Te pliki używane były jako przeźroczysty podkład, 
na którym rysowaliśmy w programie AutoCad normalne rysunki w formacie „dwg”. 
Na rysunku 1 pokazano, jak wygląda zeskanowany oryginalny rysunek, a na rysun-
ku 2 — przetworzony rysunek innej części armaty. W taki sposób postępowaliśmy 
w przypadku rysunków całości armaty, natomiast w przypadku poszczególnych 
bloków zastosowaliśmy inżynierię odwrotną.
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Oryginalne bloki były tak skonstruowane, że linie kablowe wchodziły do wnętrza 
przez dławnice i tam były podłączane na łączówki. Adaptując obudowy, nie mogli-
śmy więc użyć nowoczesnych złącz mocowanych na obudowie. Mogliśmy jednak 
zastosować: nowe typy łączówek firmy Wago, w których przewód był mocowany
nie przez przykręcenie go wkrętem, ale przez stały docisk płaskiej sprężyny, nowe 
złącza na pakietach firm Wago, Cannon i Amphenol oraz nowoczesną metodę
wykonywania kabli wg technologii firmy Raychem.

Pozwalała ona zbudować kabel z przewodów o różnych przekrojach w taki 
sposób, aby jego sumaryczny przekrój był w miarę okrągły. Tylko to dawało moż-
liwość jego pewnego uszczelnienia w dławnicy, wykonać dowolną ilość bocznych 

Rys. 1. Zeskanowany oryginalny rysunek części armaty

Rys. 2. Przetworzony rysunek części armaty
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odgałęzień, zapewnić szczelność, wykonać kabel z materiałów odpornych termicznie, 
elektrycznie, chemicznie i mechanicznie.

Układy lampowe (fot. 2) wewnątrz bloków umieszczone były na amortyzatorach. 
My, a ramach eksperymentu, jedynie blok BSN (rys. 3) zawiesiliśmy w armacie 
na amortyzatorach firmy SOCITEC. Są to amortyzatory wykonane ze skręconej
linki stalowej. Nowo opracowana obudowa bloku miała naroża ścięte pod kątem 
45°. W narożach zostały zainstalowane 4 amortyzatory. Taki sposób montażu daje 
najlepszą efektywność tłumienia udarów i wibracji.

Fot. 2. Układy lampowe

Rys. 3. Blok BSN
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4. Sprawdzenie na poligonie

Model armaty, po uruchomieniu wszystkich układów elektronicznych, został 
przewieziony na poligon w celu wyznaczenia wartości przyspieszeń i czasów ich 
działania w różnych punktach armaty oraz sprawdzenia skuteczności działania 
amortyzatorów w trakcie strzelania.

Na armacie wyznaczono 12 punktów pomiarowych. W każdym punkcie 
przyklejono na klej Monolith stalową kostkę z otworami gwintowanymi do wkrę-
cenia czujnika pomiarowego firmy Bruel & Kjaer, ustawiając go kolejno w trzech
wzajemnie prostopadłych osiach x, y i z. Położenie osi i punktów pomiarowych 
pokazano na fotografiach 3 i 4.

Fot. 4. Położenie punktów pomiarowych

Fot. 3. Położenie osi i punktów pomiarowych wyznaczonych na armacie
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Dane z czujnika przewodami były przekazywane do oscyloskopu firmy LeCroy,
gdzie rejestrowano przebiegi elektryczne i zapisywano je na dyskietkach. Wcześniej, 
w Laboratorium Badań Okresowych w Rawarze, dokonano skalowania oscyloskopu, 
określając, jakiej wartości przyspieszenia udaru odpowiada jaka wartość napięcia. 
Określono, że przyspieszeniu 10 g odpowiada napięcie 0,42 V. 

Na poligonie armata została ustawiona na stanowisku artyleryjskim lufą wzdłuż 
podwozia, wypoziomowana, jej azymut podczas strzelań nie zmieniał się, zmieniano 
jedynie kąt podniesienia. Strzelano pod kątami 15° i 75°. Ponieważ czujnik był jeden, 
na każdy punkt pomiarowy trzeba było oddać trzy strzały, zmieniając za każdym 
razem położenie czujnika, aby zarejestrować przebieg w każdej osi. W praktyce, 
aby prawidłowo zapisać przebieg na oscyloskopie, trzeba było odpowiednio do-
brać skalę dla napięcia i dla czasu, a to wymagało oszacowania ich wartości, a więc 
przynajmniej jednego wstępnego strzału.

Strzelano ogniem pojedynczym i seriami od 2 do 8 strzałów. Nie ma dużej 
różnicy w narażeniach między strzelaniem ogniem pojedynczym, a strzelaniem 
seriami, ponieważ od strzału do strzału upływa ok. 0,25÷0,3 s, a wygaśnięcie drgań 

Rys. 4. Przyklad serii 8-strzałowej
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następuje szybciej, tak że poszczególne strzały nie podbijają sobie amplitudy. Przy-
kład serii 8-strzałowej przedstawiono na rysunku 4. Na przebiegu, na osi poziomej, 
odniesiono czas w [ms], a na pionowej — napięcie w [V]. Takie oznaczenie występuje 
we wszystkich przedstawionych przebiegach. 

W przebiegach odpowiadających pojedynczemu strzałowi możemy wyodrębnić 
następujące części:

1) uderzenie iglicy w zapłonnik,
2) wybuch prochu i cofanie się lufy,
3) powrót lufy do początkowego położenia,
4) drgania wtórne.
Powyższą sytuację obrazuje przebieg pokazany na rysunku 5. Pomiary przeprowa-

dzane w dalszej odległości od komory nabojowej nie mają już tak czystego charakteru, 
wykres jest bardziej zamazany, nie da się oddzielić części drugiej od trzeciej.

Rys. 5. Przebieg odpowiadający pojedynczemu strzałowi
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Po powiększeniu części drugiej przebiegu (w której występują najwięk-
sze amplitudy narażeń) zauważymy, że wykres składa się z szeregu impulsów 
w kształcie trójkątnych pików o czasie trwania największych impulsów od 0,3 do 
0,7 ms. Taki charakter mają drgania w miejscach nieamortyzowanych, pokazano 
je na rysunku 6. Na przebiegu podano dodatkowo czasy trwania największych 
impulsów. Na bloku amortyzowanym przebieg ma nieco inny kształt. Drgania 
powstałe w wyniku uderzenia iglicy o zapłonnik oraz drgania wtórne zostały 
stłumione. Największe impulsy ponownie związane są z ruchem lufy, ale ich ilość 
jest mniejsza niż poprzednio. 

Rozmieszczenie punktów pomiarowych (pp) i ustawienie osi podano na zdję-
ciach 3 i 4, a wyniki pomiarów zestawiono w tabeli 1.

Rys. 6. Przebieg drgań w miejscach nieamortyzowanych
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Tabela 1

Wyniki pomiarów

Nr punktu
pomiaro-

wego

Kąt 
podnie-
-sienia

 Oś x Oś y Oś z

(pp) (°) Naraże-
nie (g) Czas (ms) Naraże-

nie (g) Czas (ms) Naraże-
nie (g) Czas (ms)

1 15 92 0,12÷1 58 0,13÷0,2 ~100 0,09÷0,14

75 91 0,1÷0,5 50 – 91 0,08÷0,14

2 15 60 – 34 0,1÷0,5 70 0,12÷0,15

75 36 – 17 – 31 0,1÷0,3

3 15 43 0,2÷0,5 26 0,1÷0,15 45 0,2÷0,3

75 46 0,35÷0,45 26 0,1÷0,15 38 0,25÷0,5

4 15 50 – 36 – 39 0,15÷0,45

75 45 – 31 – 101 0,2÷0,3

5 15 67 – 54 – 98 0,5÷2

75 67 – 50 – 104 0,5÷2

6 15 85 0,3÷0,7 – – 36 0,15÷0,25

75 52 – 35 0,1÷0,4 74 0,15÷0,2

7 15 – – 69 0,4÷0,7 100 1,2÷1,4

75 90 – 73 0,4÷0,6 ~100 0,5÷1

8 15 126 – 35 0,15÷0,3 35 0,15÷0,3

75 98 0,15÷0,3 52 – 52 –

9 15 77 0,3÷0,5 33 – 48 0,15÷0,5

75 61 0,4÷0,5 29 0,12÷0,2 35 0,2÷0,5

10 15 77 0,5÷1 37 0,4÷0,8 61 0,5÷0,8

75 71 0,6÷1,2 54 0,5÷1 91 0,4÷0,7

11 15 101 – – – 125 –

75 97 – 113 0,07÷0,15 85 –

12 15 18 – – – 40 –

75 22 – – – 28 –
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W tabeli podano największą wartość przyspieszenia i zakres czasów trwania 
kilku największych impulsów, w każdym punkcie pomiarowym. Puste miejsca 
w tabeli oznaczają niewykonanie pomiarów. Szczegółowe omówienie wyników 
zamieszczono poniżej.

Jedne z największych narażeń występują w pp 11, obok osi obrotu kołyski, 
blisko komory nabojowej, gdzie znajduje się źródło udaru. 

Gdy porówna się znajdujące się na pomoście punkty pomiarowe pp3 i pp9, 
można zauważyć niesymetryczność narażeń. Po stronie napędów kąta podniesienia 
występują większe wartości przyspieszeń. 

Analizując narażenia na osłonie pancernej można zauważyć, że im dalej od 
pomostu, tym większe wartości przyspieszeń będziemy otrzymywać. Potwierdza to 
porównanie narażeń w pp1 w stosunku do pp3. W przypadku pp6 i pp9 nastąpiło 
jednak zmniejszenie narażeń, ponieważ w tym miejscu do osłony zostały przymo-
cowane wsporniki do instalacji amortyzatorów bloku BSN, które ją usztywniły. 

Niewielki wzrost narażeń w stosunku do pomostu uzyskuje się na blokach BPR 
i BTR, czyli w pp4 i pp10.

Im dalej odsuwamy się od osi pomostu (osi x) i od złączenia pomostu z pan-
cerną osłoną, tym bardziej rosną narażenia. Blisko brzegu pomostu w pp5 są one 
prawie dwukrotnie większe od narażeń w pp3. 

Ciekawa sytuacja wytworzyła się w pp2, znajdującym się na bloku DSR. Na-
stąpiło tu zmniejszenie narażeń, ale trzeba wziąć pod uwagę fakt, że ten blok jest 
mocowany do pancernej osłony przez gumowe podkładki, które znakomicie za-
mortyzowały narażenia.

Po drugiej stronie jest zamocowany na amortyzatorach blok BSN. Gdy po-
równuje się narażenia w punktach pp7 i pp8 w stosunku do pp6, to widać, że na 
bloku są one większe. Jest to wynikiem użycia nieodpowiednich amortyzatorów 
(tylko takimi wtedy dysponowaliśmy) oraz powłokowej konstrukcji bloku, która 
działa jak membrana. Amortyzatory spowodowały wzrost amplitudy największych 
impulsów, ale jednocześnie zmniejszyły ich liczbę. Zmniejszyły zatem ilość energii 
przenoszoną na blok.

Najmniejsze narażenia występują w pp 12, ponieważ jest on dość daleko oddalony 
od komory nabojowej oraz znajduje się na podwoziu, a nie na pomoście armaty.

5. Wnioski

Powyższe badania umożliwiły poznanie charakteru i wielkości narażeń me-
chanicznych występujących na armacie podczas strzelania, co pozwoliło wybrać 
odpowiednie rozwiązanie konstrukcyjne montowanych na niej bloków.

Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że wyjątkowo 
dobrze znoszą narażenia bloki mocowane jedynie na gumowych podkładkach. 
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Amortyzacja jest na tyle skuteczna, że układy elektroniczne nie ulegają uszkodze-
niom. Odlewane obudowy, z których są wykonane te bloki, dają sztywną i mocną 
konstrukcję — odporną na drgania.

Ostatecznie wybraliśmy wariant bez amortyzatorów, z zastosowaniem ory-
ginalnych obudów bloków, oczywiście odpowiednio dostosowanych do potrzeb 
instalowanej elektroniki.

Artykuł wpłynął do redakcji 28.03.2007 r. Zweryfikowaną wersję po recenzji otrzymano w kwietniu 
2007 r. 
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Mechanical exposures research of S-60M Cannon
Abstract. Control systems modernizing S-60 anti-aircraft cannons, generally used in the Polish Army,
are discussed in this paper. A method of military field tests to determine accelerations in twelve points
of cannon, during single and series shooting fire is described. Measurement results are presented.
Character of the vibrations process is discussed.
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