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Streszczenie. w pracy zaprezentowano wyniki eksperymentalno-numerycznych badań nad przebiciem 
konstrukcji warstwowych przez pocisk kalibru 7,62 mm. Przedstawione analizy poprzedzone były 
badaniami optymalizacyjnymi, których celem był dobór konfiguracji dodatkowej warstwy ochronnej 
dla pancerza pojazdu wojskowego. Badaniom poddano warstwy składające się z elementów wyko-
nanych ze stali Armox 500T, aluminium PA11 i ceramiki Al203. Przeprowadzono dwa typy badań: 
badania przebijalności pancerza przez pocisk i badania efektywności zastosowanych rozwiązań. 
Badania eksperymentalne rejestrowano przy użyciu szybkiej kamery z prędkością 180 000 zdjęć 
na sekundę. Analizy numeryczne przeprowadzono z wykorzystaniem kodu programu Ls-dyna. 
kryterium oceny efektywności proponowanych rozwiązań stanowiła prędkość pocisku po przebiciu 
warstwy ochronnej.
Słowa kluczowe: metoda elementów skończonych, odporność balistyczna, pancerze

1. Wstęp

charakter zadań, jakie obecnie są stawiane siłom zbrojnym na całym świecie, 
określa minimum wymagań dla panelu balistycznego, niezbędnego do ochrony 
lekkich pojazdów bojowych biorących udział w obecnych misjach pokojowych, 
jak również na polu walki. Podstawowe zadanie stojące przed osobami projektu-
jącymi taki panel ochronny to konieczność minimalizacji zagrożenia dla wozów 
bojowych w następstwie ostrzelania z broni małokalibrowej z wykorzystaniem 
amunicji przeciwpancernej, typu 7,62×54r B32. jest to pocisk stwarzający duże 
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zagrożenie, posiadający rdzeń stalowy. ochrona przed tego typu pociskiem jest 
obecnie przedmiotem badań naukowych w wielu krajach. ciekawostką jest fakt, 
iż w Malezji trwają badania nad opracowaniem ekopancerza zbudowanego z od-
powiednio sprasowanych i wzmocnionych skorup kokosowych.

elementy ochronne powinny charakteryzować się niewielką masą, ze względu 
na charakterystyki dynamiczne pojazdu, oraz odpowiednio wysoką zdolnością 
do absorpcji energii uderzenia. w niniejszej pracy są uwzględnione takie cechy 
systemu ochrony przed skutkami trafienia pociskiem z broni małokalibrowej, jak 
na przykład struktura modularna pancerza. Taka budowa panelu balistycznego 
pozwala na łatwy montaż oraz łatwą i szybką wymianę części pancerza (nawet na 
polu walki), jeśli płyta ochronna została uszkodzona tylko częściowo. 

w klasycznych rozwiązaniach rolę ochronną pełniła warstwa stali stanowiąca 
główny korpus pojazdu. konieczność zapewnienia odporności przed ciągle uno-
wocześnianymi pociskami małokalibrowymi z jednej strony, a z drugiej strony 
rosnąca presja na obniżanie masy całkowitej pojazdu zmusza konstruktorów do 
poszukiwania nowych rozwiązań. duże nadzieje wiązane są z wielowarstwowymi 
strukturami paneli ochronnych. 

Tematyka niniejszej pracy koncentruje się na zagadnieniu ochrony biernej załogi 
pojazdu wojskowego przed skutkami przestrzelenia kadłuba (pancerza) pojazdu. 
Proponowane rozwiązanie dotyczy zastosowania dodatkowych warstw ochronnych 
na pancerzu pojazdu, których zadaniem jest zmniejszenie prędkości pocisku — 
a tym samym jego energii kinetycznej — przed uderzeniem w pancerz właściwy. 
dodatkowa warstwa umieszczana jest na pancerzu właściwym, z zastosowaniem 
elementów dystansowych, powodujących odsunięcie jej na pewną odległość od 
pancerza. głównym celem zastosowania warstwy jest zmiana prędkości pocisku, 
jak również zmiana trajektorii ruchu tak, aby w wyniku uderzenia w pancerz 
właściwy nie doszło do jego perforacji. innym zauważalnym efektem działania 
warstwy ochronnej jest stępienie czoła pocisku, co przekłada się bezpośrednio na 
zmniejszenie efektywności jego oddziaływania na ochranianą konstrukcję.

2. Przegląd stosowanych aktualnie materiałów i konstrukcji  
paneli ochronnych

zagrożenia, które obejmuje sTAnAg 4569, są typowe dla zagrożeń występu-
jących na dzisiejszym polu walki. jednym ze sposobów na pokonanie zagrożenia 
wymienionego w tej specyfikacji jest zastosowanie tradycyjnego monolitycznego 
układu metalowych pancerzy. systemy te są dość dobrze znane i mogą być bez 
problemu zaadaptowane do wszystkich nowych pojazdów w fazie rozwoju. Problem 
polega na tym, że masa pancerzy metalowych często ponad miarę obciąża zawie-
szenie i układ napędowy lekkich pojazdów opancerzonych. Artykuł [1] stanowi 
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przegląd prac, które zostały wykonane przez AgY z Aiken, sc usA. Prace te po-
dejmują działania zmierzające do opracowania rozwiązań lekkich pancerzy, które 
będą osłoną balistyczną, ale mogą być również zintegrowane z kadłubem pojazdu, 
a zarazem mają być niepalne, stanowiąc efektywną barierę.

w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat wynaleziono nowe i zmodyfikowano 
istniejące materiały, których włókna wykazują wysoką wytrzymałość. są wśród 
nich włókna węglowe, szklane i polimerowe, w tym nowe włókna aramidowe oraz 
włókna polietylenowe. w osłonach balistycznych stosowane są one często jako pa-
kiety luźnych tkanin lub w postaci laminatów. Hj1 to opatentowany system bariery 
ochronnej oparty na układzie kompozytu na bazie żywicy fenylowej wzmocnionego 
włóknami szklanymi s2. rozwiązanie to reprezentuje nową generację pancerzy 
kompozytowych, odpornych na przebijanie i ogień. jest ono dostosowane do 
produkcji dużych, płaskich paneli przy użyciu procesu formowania ciśnieniowe-
go. wspomniany Hj1 został opracowany pod koniec lat 80. i jest obecnie dobrze 
ugruntowany w wielu zastosowaniach wojskowych w różnych krajach. system 
ten jest korzystny pod względem wydajności balistycznej bez zwiększenia masy 
pancerza oraz pod względem ognioodporności. również jego produkcja jest ła-
twiejsza oraz mniej kosztowna. innym stosowanym układem materiałów jest panel 
oparty na włóknach szklanych o wysokiej wytrzymałości, charakteryzujących się 
wyjątkową twardością, wytrzymałością i trwałością, ale musi być on połączony 
z płytą ceramiczną, aby uzyskać założony poziom efektywności. w przeciwień-
stwie do wielu organicznych włókien, ma również doskonałą odporność na ogień. 
To połączenie cech sprawia, że włókna szklane s2 w kompozytowych pancerzach 
stanowią idealny wybór dla ochrony przed pociskami balistycznymi pojazdów 
lądowych [HYPerLink \l „dFe” 1]. również ostatnio bardzo popularne stało się 
stosowanie włókien aramidowych do budowy paneli ochronnych [2]. Przy ude-
rzeniu pociskami z rdzeniami stalowymi układy samych laminatów nie stanowią 
efektywnej skutecznej osłony, pociski mogą przemieszczać się pomiędzy splotami 
tkaniny. rozwiązaniem tego problemu jest dodanie większej liczby warstw tkaniny, 
co powoduje zwiększenie masy układu. jest to jednak mało ekonomiczny sposób 
z uwagi na wysokie koszty laminatów w odniesieniu do stali. innym rozwiązaniem 
jest wykonanie osłon hybrydowych — pancerzy kompozytowych z użyciem twardej 
warstwy frontowej, w których laminaty pełnią funkcję spall-linera.

Pancerze konstruowane przez firmę izraelską Palsan sasa są wytwarzane z po-
lietylenu o dużej gęstości. obecnie bardzo popularny jest kompozyt wzmocniony 
polimerem. Materiały stosowane w budowie paneli balistycznych muszą mieć 
optymalną masę, odporność balistyczną oraz cenę. włókna polietylenowe posia-
dają wytrzymałość 10-krotnie większą niż stal, a przy tym są lżejsze niż większość 
włókien aramidowych. oszacowano, iż pancerze kompozytowe chroniące pojazd 
ważą około 136 kilogramów. w porównaniu z pancerzami kompozytowo-stalowy-
mi, których masa sięga aż 680 kilogramów, jest to ogromna różnica. w Północnej 
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kalifornii otrzymano materiały balistyczne, które stanowią kompozyty wzmoc-
nione jednokierunkowo. zauważalną cechą takich paneli ochronnych jest bardzo 
efektywne pochłanianie energii wzdłuż włókien. Pancerze te okazały się bardzo 
efektywne i są stosowane w średnich pojazdach taktycznych. kolejnym zadziwiająco 
wytrzymałym materiałem jest dyneema „high performance polyethylene” (HPPe). 
jest to jedno z najmocniejszych i zarazem najlżejszych włókien, gdyż jego gęstość 
powierzchniowa w porównaniu ze stalą jest mniejsza o 75%. obecnie wykorzystuje 
się 20% wytrzymałości włókna dyneema, więc jest ono potencjalnym kandydatem 
do zastosowania w przemyśle zbrojeniowym [3]. 

kolejnym rodzajem stosowanych pancerzy są pancerze ceramiczne. wykonane 
z węglika krzemu(sic), azotku krzemu (si3n4) lub korundu (Al2o3), łączą wysoką 
efektywność i umiarkowany koszt [4]. w sytuacjach, gdy kluczową rolę odgrywa 
niska masa, najczęściej wykorzystywanym materiałem jest węglik czteroboru.  
na bazie tych materiałów powstał pancerz rAMTecH pokryty gumą. jest to 
modułowy pancerz ceramiczny, który oferuje bardzo efektywną i lekką ochronę 
zarówno dla pojazdów lądowych, jak i jednostek pływających. wytwarzanie pancerza 
rAMTecH polega na powlekaniu matrycy płytek ceramicznych gumą. zapewnia to 
wyjątkowe właściwości w przypadku wielokrotnego trafienia (multi-hit resistance). 
rAMTecH nadaje się do zastosowań w pancerzach chroniących przed kalibrami 
12,7, 14,5, 20 i 30 mm, jest również odporny na korozję, co czyni go odpowiednim 
do wykorzystania na przykład w opancerzeniu amfibii [4]. oprócz pancerzy ce-
ramicznych stosuje się pancerze ceramiczno-stalowe, będące połączeniem bardzo 
wytrzymałej stali oraz ceramiki, która dobrze pochłania energię uderzenia [5, 6]. 
kolejnym materiałem mającym zastosowanie w panelach ochronnych są piany 
metaliczne występujące w panelach wielowarstwowych typu sandwich [7]. Pancerz 
może stanowić integralną część konstrukcji, na przykład kadłub BwP, kadłub czoł-
gu, lub może być ochraniany dodatkową warstwą ochronną AA (Add on Armour), 
montowaną na pancerzu zasadniczym [HYPerLink \l „Awi01” 8].

3. Stanowisko do badań doświadczalnych i opis badanych 
wariantów pancerzy

Badania doświadczalne przeprowadzono w wojskowym instytucie Techniki 
Pancernej i samochodowej w sulejówku. na rysunkach 1a i 1b przedstawiono 
fragment stanowiska do badań doświadczalnych. Przebieg badań rejestrowano 
przy użyciu szybkiej kamery. obraz o rozdzielczości 128×128 pikseli rejestrowany 
był z prędkością 180 000 ujęć na sekundę. czas ekspozycji poszczególnych ujęć 
wynosił 1,95 µs.

Pomiar prędkości pocisku był wykonany przy użyciu bramki fotoelektrycznej 
ustawionej pomiędzy lufą a stanowiskiem badawczym (rys. 1a). dopuszczalny 
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błąd pomiarowy przy tego typie pomiaru wynosi ±0,1 m/s. natomiast z uwagi na 
to, iż próbka była oddalona od punktu pomiaru prędkości pocisku o około 2 m, 
to wskazana wartość prędkości pocisku w chwili uderzenia w badany panel jest 
zawyżona o około 1-5 m/s.

wybór przedstawionych wariantów paneli wielowarstwowych poprzedzony 
był badaniami optymalizacyjnymi, których celem był dobór konfiguracji — ilości 
i grubości poszczególnych elementów składowych — dodatkowej warstwy ochronnej 
dla pancerza pojazdu wojskowego.

Problem optymalizacji jest bardzo złożony i wymaga szczególnego wysiłku 
dla opracowania efektywnego algorytmu optymalizacyjnego na bazie zebranych 
założeń wyjściowych. Można do nich zaliczyć: maksymalną dopuszczalną masę 
panelu ochronnego, kształt panelu, sposób zapewnienia właściwego stopnia ochrony, 
poziom bezpieczeństwa zgodnie ze standardem sTAnAg 4569. 

Pierwszym parametrem podlegającym optymalizacji był dobór odpowiednich 
materiałów stanowiących elementy konstrukcji panelu. Punkt wyjścia stanowi ak-
tualny stan wiedzy w przedmiotowym zagadnieniu. na podstawie analizy dostępnej 
literatury zidentyfikowano materiały stanowiące potencjalne elementy konstrukcji 

rys. 1. stanowisko do badań doświadczalnych próbek pancerzy trójwarstwowych (a) z zaznaczonym 
obszarem objętym rejestracją prze kamerę do zdjęć szybkich (b)
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panelu ochronnego przed skutkami uderzenia pocisków 7,62×54r typu B32 [7]. 
do grupy tej należą między innymi: stal, stopy aluminium, ceramika, kompozyty 
polimerowe, metalowe oraz ceramiczne. w pracy zakłada się, że zasadniczą rolę 
przy wyhamowywaniu pocisku i dyssypacji jego energii pełnić będą warstwy zbu-
dowane z następujących materiałów: stal typu Armox 500T, stop aluminium PA11 
oraz ceramika Al2o3. 

dobór drugiego parametru optymalizacji polegał na wyborze kolejności po-
szczególnych warstw, jak wiadomo z literatury, kolejność występowania po sobie 
niektórych materiałów ma duży wpływ na efektywność panelu balistycznego. jeżeli 
występuje panel wielowarstwowy ceramiczno-stalowy, to z reguły ceramika zostaje 
podparta stalą, a nie na odwrót. 

natomiast trzecią zmienną optymalizacji stanowił dobór grubości poszczegól-
nych warstw, tak żeby w standardach sTAnAg 4569 była zapewniona ochrona dla 
obiektu ochranianego (iii poziom odporności). grubość i rodzaj materiału wpływa 
znacząco na masę pancerza, a to właśnie gęstość powierzchniową obrano jako 
funkcję celu w rozważanym problemie optymalizacyjnym. grubość początkowa 
poszczególnych płytek wynosi 6 mm, może ona w trakcie optymalizacji zmieniać 
się dla każdej płytki w zakresie od 2 mm do 10 mm. granice zmiany grubości 
tarczy określone są na podstawie przeprowadzonych badań eksperymentalnych 
oraz grubości tarczy tego typu występujących w literaturze.

 Badaniom poddano trzy wybrane warianty paneli balistycznych, składające 
się z następujących warstw:

 wariant i: AA(1,3 mm)/Ar(6,1 mm)/AA(1,0 mm),
 wariant ii: cr(3,2 mm)/Ar(2,9 mm)/Ar(2,5 mm),
 wariant iii: AA(1,0 mm)/cr(1,0 mm)/Ar(6,2 mm),

(oznaczenia: AA — aluminium PA11, Ar — Armox 500T, cr — ceramika 
Al203).

Próbki paneli, oprócz badanej konfiguracji trójwarstwowej, składały się również 
z metalowej cienkościennej tulejki dystansowej (o długości 20 mm) oraz krążka 
wykonanego ze stali Armox500T, który w tym przypadku pełnił rolę pancerza 
właściwego (rys. 2). Taka konfiguracja pozwalała na sprawdzenie skuteczności 
stosowanego rozwiązania poprzez stwierdzenie poprawności założenia o nieprze-
biciu pancerza właściwego przez pocisk, który wytracił już część energii kinetycznej 
wskutek przejścia przez panel ochronny.

na rysunku 3 przedstawiono przebieg uderzenia pocisku w pancerz w warian-
cie i. zmierzona prędkość pocisku (bramka fotoelektryczna) przed uderzeniem 
wynosiła 816 m/s. Pocisk przebił panel ochronny, jednak zmniejszył swoją energię 
kinetyczną na tyle, że uderzenie w płytę świadka (Armox500T) nie spowodowa-
ło jej przebicia. Pancerz trójwarstwowy (wariant i) po przeprowadzonej próbie 
przedstawiono na rysunku 4.
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na rysunkach 5 i 6 przedstawiono pancerze dla wariantów ii i iii. w przypad-
ku wariantu ii prędkość pocisku przed uderzeniem wynosiła 822 m/s, natomiast 
dla wariantu iii — 833 m/s. w obu badanych przypadkach nastąpiło przebicie 
pancerza ochronnego, natomiast płyta świadek została jedynie lekko uszkodzona 
i nie nastąpiła perforacja.

rys. 2. konfiguracja próbki pancerza do badań balistycznych

rys. 3. Przebieg uderzenia pocisku w panel trójwarstwowy (wariant i)
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4. Analiza numeryczna

do realizacji postawionego celu zbudowano odpowiednie modele numeryczne 
pocisku oraz paneli ochronnych. Model numeryczny pocisku został zbudowany 
na podstawie realnej charakterystyki pocisku 7,62×54r typu B32. Pocisk ten 
posiada złożoną budowę, ale zasadniczą rolę w procesie perforacji odgrywa jego 
rdzeń, w związku z tym model numeryczny został zredukowany do opisu dynamiki 

rys. 4. Pancerz trójwarstwowy (wariant i) po przeprowadzonej próbie

rys. 5. Pancerz trójwarstwowy w wariancie ii przed (a) i po próbie balistycznej (b)

rys. 6. Pancerz trójwarstwowy w wariancie iii przed (a) i po próbie balistycznej (b)
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samego rdzenia. długość rdzenia wynosi około 21,6 mm, natomiast promień pod-
stawy pocisku wynosi około 3,05 mm. do opisu materiału rdzenia zbudowanego 
ze stali typu HH wybrano model konstytutywny johnsona-cooka (jc). Materiały 
wykorzystane do budowy paneli balistycznych zostały opisane odpowiednimi 
modelami konstytutywnymi. do opisu tarczy stalowej wykorzystano model john-
sona-cooka (jc) wraz z równaniem stanu gruneisena, przyjęte stałe materiałowe 
zestawiono w tabeli 1. Materiał ceramiczny Al 2o3 został opisany przy pomocy mo-
delu johnsona-Holmquista. erozja elementów ceramicznych jest zdeterminowana 
jedynie poprzez dopuszczalną geometrycznie deformację w metodzie elementów 
skończonych, gdyż proces rozwoju zniszczenia jest uwzględniany w modelu kon-
stytutywnym ceramiki.

Tabela 1
dane dla materiałów metalicznych do modelu johnsona-cooka (jc) oraz równania stanu 

gruneisena (eos)

Parametr symbol jednostka 
Materiał

stal HH stal Armox500T

gęstość ρ kg/m³ 7850 7850

moduł ścinania G gPa 80,0 79,6

twardość  HBw 62 480-540

temperatura topnienia Tm k 1800 1800

ciepło właściwe p = const Cp j/kgk 450 450

johnson-cook

 A gPa 2,699 0,849

 B gPa 0,211 1,34

 C  0,003 0,00541

 m  1,17 0,87

 n  0,065 0,0923

ref. prędk. odkszt. plast. e'0 1/s 0,001 1

temperatura odniesienia Tr k 293 293

gruneisen eos 

 c m/s 4570 4570

 S1  1,49 1,49

 S2  0 0

 S3  0 0

wsp. gruneisena Γ0  1,93 1,93

 a  0,5 0,5
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johnson-cook failure 

 D1  0,003 0,7

 D2  0,6 0

 D3  1,5 0

 D4  0 0

 D5  0 0

 w modelu numerycznym pominięto tulejkę dystansową i płytę świadek, gdyż 
doświadczenie potwierdziło tezę o braku perforacji pancerza głównego. do analizy 
przyjęto standardową wartość prędkości pocisku wynoszącą 854 m/s. 

nie rozważano dodatkowego połączenia (poprzez spoinę klejową, lutowa-
nie bądź umocowanie za pomocą śrub) między warstwami panelu, natomiast 
uwzględniono możliwość wzajemnego oddziaływania elementów panelu oraz 
pocisku z panelem poprzez zastosowanie odpowiedniego typu kontaktu, opartego 
na zasadzie funkcji kary. 

na rysunku 7 zilustrowano przebieg uderzenia pocisku w pancerz wg kon-
figuracji wariantu i. zmianę prędkości pocisku w funkcji czasu przedstawiono 
na rysunku 8. Po przejściu przez warstwę ochronną prędkość pocisku wyniosła 
115 m/s. identyczne badania wykonano dla wariantów ii i iii pancerza. residualne 
prędkości pocisków wyniosły odpowiednio: 266 m/s i 260 m/s. Przebieg symulacji 
dla omawianych przypadków przedstawiono na rysunkach 9 i 10.

cd. tabeli 1

rys. 7. symulacja numeryczna procesu uderzenia pocisku w panel trójwarstwowy (wariant i)
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rys. 8. zmiana prędkości pocisku podczas przebijania pancerza — wariant 1

rys. 9. symulacja numeryczna procesu uderzenia pocisku w panel trójwarstwowy (wariant ii)

rys. 10. symulacja numeryczna procesu uderzenia pocisku w panel trójwarstwowy (wariant iii)
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5. Określenie efektywności proponowanych rozwiązań

Przedstawione w poprzednich rozdziałach badania potwierdziły spełnienie 
założonych warunków optymalizacyjnych, związanych z ochroną płyty świadka. 
nie pozwoliły natomiast na ocenę efektywności proponowanych rozwiązań i wybór 
najlepszego wariantu wśród pancerzy trójwarstwowych. wykonano dodatkowe 
badania w celu określenia efektywności tych rozwiązań. jako kryterium przyjęto 
zdolność pocisku do dalszej penetracji w materiale odniesienia, a dokładniej głę-
bokość penetracji materiału odniesienia.

na rysunku 11 przedstawiono przygotowane próbki do badań efektywności. 
składały się one z opisanych wcześniej części (wariant i-iii), do których dołączono 
zestaw 8 płytek wykonanych ze stopu aluminium PA11. każda z płytek miała grubość 
5 mm. oznaczono je odpowiednio: wariant ip, wariant iip i wariant iiip. Badanie 
efektywności poszczególnych wariantów polegało na porównaniu głębokości pene-
tracji płytek aluminiowych przez pocisk, który wcześniej przebił pancerz ochronny. 
na rysunku 12 zestawiono badane próbki po przeprowadzonym doświadczeniu.

rys. 11. Próbki do badań efektywności proponowanych rozwiązań paneli trójwarstwowych

dla wariantu i prędkość początkowa pocisku wyniosła 840 m/s. Pocisk — po 
przebiciu pancerza ochronnego — przebił sześć płytek aluminiowych i utkwił 
w siódmej, poważnie ją uszkadzając. głębokość penetracji w tym przypadku 
określono na 35 mm.

dla wariantu ii zmierzona prędkość początkowa pocisku wyniosła 833 m/s. 
Pocisk — po przebiciu pancerza ochronnego — przebił jedną płytkę aluminiową 
i utkwił w następnej. głębokość penetracji wyniosła 10 mm. 

dla wariantu iii prędkość pocisku wyniosła 833 m/s. Pocisk — po przebiciu 
pancerza ochronnego — przebił osiem płytek aluminiowych i utkwił w ostatniej. 
głębokość penetracji w tym przypadku określono na 40 mm.
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6. Wnioski

uzyskane wyniki potwierdzają prawidłowy dobór materiału i grubości płytek 
do budowy panelu balistycznego, który oprócz charakteryzowania się małą masą, 
jest również w stanie ochronić płytę świadek w iii klasie odporności sTAnAg, 
czyli przed pociskiem 7,62×54r typu B32. we wszystkich badanych przypadkach 
nie doszło do przebicia płyty świadka. 

oceniając otrzymane wyniki, należy zauważyć, że największą efektywnością 
w badaniach doświadczalnych wykazał się pancerz w konfiguracji wariantu ii. głębo-
kość penetracji w tym przypadku była zdecydowanie najmniejsza i wyniosła 10 mm. 
w pozostałych wariantach głębokość penetracji była ponad trzykrotnie większa.

w przypadku analizy numerycznej najmniejszą prędkość po przebiciu panelu 
balistycznego posiadał pocisk w wariancie i. jego prędkość wynosiła 115 m/s i była 
ponad dwukrotnie mniejsza niż w pozostałych przypadkach.

Praca została wykonana w ramach projektu nr or 00 0011 04, finansowanego przez Mnisw.

Artykuł wpłynął do redakcji 17.01.2011 r. Zweryfikowaną wersję po recenzji otrzymano w czerwcu 
2012 r.

rys. 12. Próbki ip, iip i iiip po przeprowadzonym badaniu efektywności pancerzy trójwarstwowych
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A. MorkA, T. niezgodA, j. nowAk

Coupled experimental-numerical analysis of multilayer structures  
penetration by 7.62×54R B32 projectile

Abstract. The paper presents the results of experimental and numerical investigation of the perforation 
of ballistic panels by 7.62-mm projectiles. The presented analyses were preceded by optimization 
studies of the selection of an additional protective layer configuration for armour of military vehicle. 
The test panels were constructed of Armox 500T steel, PA11 aluminum, and Al2o3 ceramic elements. 
experimental studies of panels’ penetration by a projectile and investigations of effectiveness of the 
proposed structures were performed. The studies were registered with the use of the camera for fast 
shooting (Fantom v12). An image was recorded with the frequency of 180.000 shoots per second. 
numerical analysis was carried out with the use of the Ls-dyna system. The efficiency criterion of the 
proposed panels was the residual velocity of the projectile after perforation of the protective layers.
Keywords: finite elements method, ballistic resistance, armour


