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Streszczenie. otrzymano monolityczne kompozyty nitrocelulozowo-celulozowe (nc-c) na drodze 
sieciowania mieszaniny nitrocelulozy z celulozą za pomocą diizocyjanianu heksametylenu (Hdi). 
ogólny sposób wytwarzania kompozytów polegał na rozpuszczeniu Hdi oraz katalizatora (dilaurynian 
dibutylocyny, dBTl) w chlorku metylenu i następnie zwilżeniu mieszaniny nitrocelulozy i celulozy 
otrzymanym roztworem. Po usieciowaniu polimerów, rozpuszczalnik odparowywano, uzyskując 
sztywne materiały o małej gęstości. Badano wpływ ilości oraz stężenia czynnika sieciującego i ka-
talizatora na właściwości mechaniczne kompozytów. Ponadto wybrane kompozyty nc-c poddano 
analizom termicznym TG/dTa, zbadano ich wrażliwość na tarcie i uderzenie oraz zastosowano je 
w modelowym pancerzu reaktywnym. zbadano wpływ zawartości celulozy na zdolności miotające 
gazowych produktów reakcji kompozytów, wykorzystując technikę rentgenografii impulsowej.
Słowa kluczowe: kompozyty nitrocelulozowo-celulozowe, pancerze reaktywne

1. Wprowadzenie

Współczesne pociski kumulacyjne mają wysoką zdolność przebijania stalo-
wych płyt pancernych. efektywność takich głowic może jednak zostać skutecznie 
osłabiona przez umieszczenie modułowego pancerza reaktywnego na zewnętrznej 
stronie pancerza stalowego. Pojedynczy element pancerza reaktywnego ma budowę 
warstwową (typu sandwich) i składa się ze stalowych lub kompozytowych płyt ze-
wnętrznych i co najmniej jednej, pośredniej warstwy materiału wybuchowego lub 
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innego materiału wysokoenergetycznego. Po zainicjowaniu tego materiału przez 
strumień kumulacyjny, wydzielające się gazy napędzają osłaniające go płytki, które 
oddalając się od miejsca pierwotnego położenia, ciągle zaburzają strumień kumu-
lacyjny, zmniejszając tym samym głębokość penetracji pancerza zasadniczego.

znane są cztery podstawowe grupy pancerzy reaktywnych: wybuchowe pancerze 
reaktywne (explosive reactive armour, era), pancerze reaktywne o ograniczonej 
wybuchowości (self-limiting explosive reactive armour, slera), niewybuchowe 
pancerze reaktywne (non-explosive reactive armour, nxra) oraz pancerze reak-
tywne w ogóle niezawierające materiałów energetycznych (non-energetic reactive 
armour, nera) [1]. Pancerze typu era gwarantują najwyższą skuteczność ochro-
ny przed ładunkami kumulacyjnymi oraz pociskami kinetycznymi, jednakże ich 
stosowanie jest problematyczne, ponieważ ulegające pełnej detonacji ładunki 
materiałów wybuchowych generują intensywne fale uderzeniowe i odłamki rażące 
także ochraniany obiekt i cele w jego otoczeniu. modułowe pancerze typu slera 
oraz nxra oferują umiarkowany poziom ochrony nawet przeciw wielokrotnym 
atakom pociskami kumulacyjnymi, a ich niepożądane oddziaływanie na elementy 
struktury chronionego obiektu jest znacząco osłabione. 

celem niniejszej pracy było opracowanie wysokoenergetycznego materiału na-
dającego się do stosowania w pancerzach typu slera lub nxra. nie powinien on 
ulegać pełnej detonacji w zaatakowanym elemencie pancerza (ograniczenie skutków 
oddziaływania na otoczenie), ale jego przemiana powinna być w tych warunkach 
dostatecznie szybka, aby uzyskać możliwie dużą skuteczność rozpraszania strumienia 
kumulacyjnego. Podjęto próbę zastosowania w tej roli kompozytów nitrocelulozo-
wo-celulozowych uzyskiwanych w wyniku sieciowania homogenicznej mieszaniny 
nitrocelulozy i celulozy (nc-c) za pomocą diizocyjanianu heksametylenu (Hdi). 
otrzymane kompozyty nc-c poddano analizom termicznym TG/dTa i wyznaczono 
ich wrażliwość na tarcie i uderzenie. Ponadto zbadano zachowanie się niektórych z nich 
w modelowym pancerzu reaktywnym po ataku strumieniem kumulacyjnym. 

2. Materiały i metodyka badań 

kompozyty otrzymywano z komercyjnej nitrocelulozy zawierającej 13,13% azotu 
oraz mielonej celulozy używanej w chromatografii cienkowarstwowej (Whatman, 
cF 11). do sieciowania polimerów wykorzystano 1,6-diizocyjanoheksan (Hdi 
98%, aldrich), dilaurynian dibutylocyny (dBTl 95%, aBcr GmbH&co) oraz 
chlorek metylenu (cH2cl2 99,9%, chempur).

Przed rozpoczęciem badań głównych sprawdzono wpływ ilości oraz stężenia 
czynnika sieciującego i katalizatora na właściwości mechaniczne kompozytów. 
stwierdzono, że zadowalającą wytrzymałość mechaniczną kompozytu uzyskuje się, 
dodając do mieszaniny nc-c co najmniej 9% Hdi i ok. 4% dBTl. zwiększanie 
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udziału czynnika sieciującego i katalizatora nie poprawia w sposób istotny wytrzy-
małości kompozytu, a zmniejsza jego energetyczność.

Procedura otrzymywania kompozytów była następująca. najpierw celulozę 
i nitrocelulozę, wzięte w odpowiedniej ilości, dokładnie wymieszano w zawiesinie 
wodnej. Po oddzieleniu od wody i wysuszeniu, mieszaniny zawierające 20, 30 lub 
50% celulozy zwilżano roztworem Hdi i dBTl w chlorku metylenu. uzyskany 
plastyczny materiał wykładano do kasety pancerza i umieszczano w szczelnym 
pojemniku w celu usieciowania polimerów. Proces ten przebiegał w temperaturze 
pokojowej w ciągu 72 godz. następnie wyjmowano kastę z pojemnika i odparo-
wywano chlorek metylenu. Gęstość kompozytów wyniosła ok. 0,35 g/cm3. skład 
wytypowanych do badań kompozytów przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1
skład kompozytów nccx+Hdi (x — udział procentowy celulozy w mieszaninie z nitrocelulozą)

kompozyt nc 
[%] 

celuloza
[%]

Hdi
[%]

dBTl
[%]

ncc0+Hdi 86,5 0 9,6 3,9

ncc20+Hdi 69,2 17,3 9,6 3,9

ncc30+Hdi 60,55 25,95 9,6 3,9

ncc50+Hdi 43,25 43,25 9,6 3,9

analizy termiczne wykonano z użyciem aparatu labsys-TG/dTa firmy seTa-
ram. Próbki o masie około 1 mg ogrzewano od 20 do 400°c z szybkościami 2, 4, 

rys. 1. zdjęcie rentgenowskie układu przed zdetonowaniem ładunku kumulacyjnego
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5, 7 lub 9°c/min, w atmosferze argonu. Badania wrażliwości na uderzenie zostały 
przeprowadzone zgodnie z normą Pn-en 13631-4. stosowano odważnik o masie 
1 kg. Wyznaczono największą energię uderzenia, poniżej której prawdopodobieństwo 
zainicjowania rozkładu próbki jest bliskie zeru. Wrażliwość kompozytów na tarcie 
zmierzono zgodnie z normą Pn-en 13631-3, określając największą siłę docisku 
stempla aparatu Petersa niepowodującą jeszcze zapłonu próbki.

Testowany element (kaseta) pancerza reaktywnego składał się z dwóch płytek 
stalowych o wymiarach 120×120 mm i grubości 4 (górna płytka) i 8 mm (dol-
na), pomiędzy którymi znajdowała się warstwa kompozytu nc-c o wymiarach  
100×100×10 mm (rys. 1). Boczne ścianki kasety wykonano z pręta pleksiglasowego 
o przekroju kwadratowym 10×10 mm. W kasetę uderzał strumień kumulacyjny 
wygenerowany przez ładunek z oktoflenu o masie 21,5 g wyposażony w miedzianą 
wkładkę mającą kształt stożka o kącie rozwarcia 60° i średnicy podstawy 32 mm. 
masa wkładki wynosiła 14 g. ładunek był umieszczony w plastikowej obudowie. 
Średnia prędkość czoła strumienia generowanego przez taki ładunek wynosiła 
5760 m/s. ładunek detonowano w odległości 70 mm od testowanego pancerza. 
uderzenie strumienia w pancerz rejestrowano za pomocą rentgenografu impulsowe-
go Xr-450 firmy scandiflash. na podstawie analizy uzyskanych zdjęć oszacowano, 
że czoło strumienia dociera do kasety po ok. 20 µs od momentu zainicjowania 
detonacji.

3. Wyniki badań i ich analiza 

3.1.  Wrażliwość kompozytów na bodźce mechaniczne

Wrażliwość na tarcie i uderzenie czystej nitrocelulozy wynosi odpowiednio 
170n i 1,0 j. Wartości te nie zmieniają się po usieciowaniu tego związku za pomocą 
Hdi/dBTl. Wraz ze wzrostem zawartości celulozy w mieszaninie wrażliwość na 
uderzenie zmniejsza się od 3 j w przypadku kompozycji zawierającej 20% celulozy 
(nc20c+Hdi) do 7,5 j, gdy zawartość celulozy wynosi 50% (nc50c+Hdi).

3.2.  Wrażliwość kompozytów na bodźce termiczne

Typowe termogramy czystej nitrocelulozy i kompozytu nc30c+Hdi, zareje-
strowane podczas ogrzewania próbek tych substancji z szybkością 5°c/min, przed-
stawiono na rysunku 2. Przebieg krzywych TG/dTa pozwala stwierdzić, że rozkład 
nitrocelulozy rozpoczyna się w ok. 180°c i zachodzi z największą szybkością w ok. 
198°c. celuloza ulega endotermicznemu rozkładowi w temperaturach wyższych od 
300°c. obecność dodatków sieciujących nie zmienia istotnie przebiegu rozkładu 
nitrocelulozy. 
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W celu zbadania kinetyki termicznego rozkładu nc30c+Hdi wykonano analizy 
przy szybkościach ogrzewania równych 2, 4, 5, 7 i 9°c/min. Badano próbki o ma-
łej masie, aby zminimalizować gradient temperatury wewnątrz próbki. uzyskane 
w tych warunkach krzywe dTa przedstawiono na rysunku 3.

Wraz ze wzrostem szybkości ogrzewania ekstrema pików dTa przesuwają 
się w stronę wyższych temperatur. Wykorzystując wielkość tego przesunięcia, 
obliczono metodą kissingera pozorną energię aktywacji rozkładu (201,2 kj/mol) 

rys. 2. Temogramy TG-dTa nitrocelulozy i kompozytu nc30c+Hdi

rys. 3. krzywe dTa kompozytu nc30c+Hdi zarejestrowane przy różnych szybkościach ogrzewania
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i współczynnik częstości w równaniu arrheniusa (4,3976·1017 s–1). Wyrażenie na 
temperaturową zależność stałej szybkości reakcji rozkładu ma zatem postać:
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stosunkowo wysoka wartość energii aktywacji świadczy o dobrej stabilności 
termicznej kompozytów nc-c.

3.3.  Reakcja kompozytów NC-C na uderzenie strumienia kumulacyjnego

W celu zbadania wpływu udziału celulozy w kompozycji na charakterystyki 
czasowo-przestrzenne ruchu elementów modelowego pancerza reaktywnego wy-
konano zdjęcia rentgenowskie układu po uderzeniu strumienia kumulacyjnego. 
W testach zastosowano kompozycje pokazane w tabeli 1. W przypadku kompozytu 
nitrocelulozowego bez dodatku celulozy wykonano zdjęcia po upływie 100 i 200 µs 
od chwili zainicjowania detonacji ładunku kumulacyjnego (odpowiednio po ok. 80 
i 180 µs od momentu uderzenia strumienia w badany układ) (rys. 4, 5).

z analizy zdjęcia pokazanego na rysunku 4 wynika, że po czasie 80 µs od mo-
mentu uderzenia strumienia proces przemiany materiału energetycznego zaszedł 
w całej objętości ładunku, a gazowe produkty reakcji zdążyły zdeformować i odrzucić 

rys. 5. zdjęcie rentgenowskie układu zawierają-
cego warstwę kompozytu ncc0+Hdi po czasie 
200 µs od momentu zainicjowania detonacji 

ładunku kumulacyjnego

rys. 4. zdjęcie rentgenowskie układu zawierają-
cego warstwę kompozytu ncc0+Hdi po czasie 
100 µs od momentu zainicjowania detonacji 

ładunku kumulacyjnego
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na pewną odległość stalowe płytki oraz skruszyć pręty z pleksiglasu. Biorąc pod 
uwagę wymiary ładunku można stwierdzić, że prędkość propagacji fali deflagracji 
lub wybuchu kompozycji ncc0+Hdi jest zdecydowanie większa niż 900 m/s.

na rysunkach 6-8 pokazano zdjęcia płytek stalowych wykonanych po czasie 
200 µs w przypadku kompozytów zawierających celulozę.

W przypadku kompozycji zawierającej największą ilość celulozy, położenie pły-
tek stalowych oraz prętów z pleksiglasu po czasie ok. 180 µs po uderzeniu strumienia 

rys. 6. zdjęcie rentgenowskie układu zawierającego warstwę kompozytu ncc20+Hdi po czasie 
200 µs od momentu zainicjowania detonacji ładunku kumulacyjnego

rys. 7. zdjęcie rentgenowskie układu zawie-
rającego warstwę kompozytu ncc30+Hdi 
po czasie 200 µs od momentu zainicjowania 

detonacji ładunku kumulacyjnego

rys. 8. zdjęcie rentgenowskie układu zawie-
rającego warstwę kompozytu ncc50+Hdi 
po czasie 200 µs od momentu zainicjowania 

detonacji ładunku kumulacyjnego
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(rys. 8) świadczy o niewielkim stopniu przereagowania materiału energetycznego. 
Proces spalania materiału jest w tym przypadku bardzo wolny.

W celu porównania położenia płytek stalowych i oszacowania ich prędkości 
odczytano profile płytek, wykorzystując program graficzny sigma scan [3]. Profile 
zebrano na rysunkach 9 i 10. ze względu na niewielkie przemieszczenie płytek 
w układzie z kompozycją ncc50+Hdi, na rysunku 10 nie uwzględniono profilów 
płytek z tego układu.

na podstawie profili pokazanych na rysunku 9 oszacowano maksymalne pręd-
kości powierzchni górnej i dolnej płytki u1 oraz u2 w czasie od t = 100 do 200 µs 

rys. 9. Profile płytek stalowych napędzanych produktami spalania kompozycji nitrocelulozowej 
ncc0+Hdi w różnym czasie po zainicjowaniu detonacji ładunku kumulacyjnego

rys. 10. Profile płytek stalowych napędzanych produktami spalania kompozycji zawierającej różne 
ilości celulozy (τ = 200 µs)
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dla kompozycji ncc0+Hdi. można przyjąć, że prędkość płytek w tym przedziale 
czasu jest stała. uzyskano następujące wartości: u1 = 320 m/s, u2 = 160 m/s. okre-
ślono również średnie maksymalne prędkości płytek w czasie od uderzenia stru-
mienia (t ≈ 20 µs) do t = 200 µs. otrzymano następujące wartości: u1śr = 305 m/s,  
u2śr = 130 m/s. ze względu na początkowe odchylenie układu wybuchowego od 
pozycji pionowej i stosunkowo małe przemieszczenie dolnych płytek, z rysunku 10 
oszacowano jedynie średnie maksymalne prędkości dla górnych płytek. uzyskano 
u1śr = 260 m/s dla kompozycji ncc20-Hdi i u1śr = 220 m/s dla ncc30-Hdi. osza-
cowane prędkości płytek stalowych są 3-4 razy mniejsze od prędkości podobnych 
płytek w modelowym układzie reaktywnym, w którym zastosowano plastyczny 
materiał wybuchowy [2].

z otrzymanych profili wynika, że im bardziej energetyczny materiał stosowano 
w modelowym pancerzu reaktywnym, tym bardziej zdeformowane były płytki stalowe, 
jednakże nie ulegały one fragmentacji. Fakt ten oraz stosunkowo mała prędkość po-
czątkowa płytek wskazują, że badane kompozycje nc-c w warunkach eksperymentu 
wybuchają lub ulegają gwałtownej deflagracji. 

W celu rozstrzygnięcia, który z tych procesów jest bardziej prawdopodobny, 
zmierzono prędkość propagacji fali reakcji chemicznych w ładunku warstwowym. 
ładunek kompozycji ncc20-Hdi o grubości 10 mm umieszczono pomiędzy płytkami 
stalowymi o grubości 4 mm i boku kwadratu 250 mm. Wzdłuż przekątnej kwadratu 
jednej z płytek wywiercono otwory, w których umieszczono cztery czujniki zwarcio-
we do pomiaru prędkości fali w warstwie badanej kompozycji. dystans pomiędzy 
sąsiednimi czujnikami wynosił 40 mm, zaś miejsce uderzania strumienia w płytkę 
położone było w odległości ok. 60 mm od skrajnego czujnika. uzyskano następujące 
prędkości fali w kolejnych bazach od miejsca uderzenia strumienia: 2040, 2270 i 2140 
m/s. zbliżone wartości prędkości fali świadczą o stacjonarności procesu. Fakt ten oraz 
duża wartość średniej prędkości (2150 m/s) oznaczają, że występuje tu stacjonarny 
proces wybuchowy, czyli detonacja. z tego powodu nie można zaliczyć kompozycji 
ncc20-Hdi do materiałów stosowanych w niewybuchowych pancerzach reaktywnych 
nxra. jednakże mała gęstość badanych kompozycji powoduje, że ciśnienie detonacji 
jest na tyle małe, że nie powoduje fragmentacji miotanych płytek, ale jest wystarczające 
do stosunkowo szybkiego ich napędzenia do dużych prędkości. materiały te spełniają 
więc cele stawiane pancerzom reaktywnym typu nxra czy slera. 

4. Podsumowanie

nitrocelulozowo-celulozowe kompozyty otrzymane przez sieciowanie mieszanin 
nitrocelulozy i celulozy za pomocą Hdi/dBTl w chlorku metylenu są interesujący-
mi materiałami energetycznymi, których właściwości i zdolności miotające można 
łatwo kontrolować przez zmianę stosunku masy nitrocelulozy do celulozy. 
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rentgenograficzna rejestracja położenia elementów modelowego pancerza 
reaktywnego po uderzeniu strumienia kumulacyjnego umożliwiła wyznaczenie 
profili i średniej prędkości miotanych płytek stalowych. mogą one być wykorzy-
stane do weryfikacji modeli teoretycznych służących do symulacji zachowania 
się pancerzy reaktywnych, w których zastosowano materiały energetyczne. jeden 
z takich modeli zostanie zaprezentowany w drugiej części pracy.

Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2010-2012 jako projekt badawczy  
o n501 085737.

Artykuł wpłynął do redakcji 27.10.2011 r. Zweryfikowaną wersję po recenzji otrzymano w grudniu 
2011 r.

liTeraTura

 [1] c. yael, e. sokol-Barak, s. Friling, m. Tzalik, Non-explosive energetic material and reactive 
armor element using same, us Patent 7 360 479, 2008.

 [2] W. Trzciński, r. Trębiński, s. cudziło, Study of the reaction of model reactive armour to jet 
attack, Propellants, explosives, Pyrotechnics, 28(2), 2003, 89-939.

 [3] SigmaScan Pro 5.0, User’s Guide, sPss inc., chicago, 1999.

W.a. Trzciński, s. cudziło, s. dyjak

Preparation and investigation of nitrocellulose and cellulose composites. 
Experimental part

Abstract. monolithic nitrocellulose and cellulose composites (nc-c) were obtained by cross-linking 
a mixture of nitrocellulose with cellulose using hexamethylene diisocyanate (Hdi). a general method 
for preparing the composites consisted of dissolution of Hdi and the catalyst (di-n-butyldilauryltin, 
dBTl) in methylene chloride and then wetting the mixture of nitrocellulose and cellulose by the 
solution obtained. after cross-linking of polymers, the solvent evaporated to give a rigid low-density 
material. The effect of volume and concentration of cross-linking agent and catalyst on the mechanical 
properties of composites was tested. in addition, the selected nc-c composites were tested by the 
thermal analysis TG/dTa and their sensitivity to friction and impact were determined. Finally, they 
were used in a model reactive armour. The influence of cellulose content on the acceleration ability 
of the gaseous reaction products of composites was examined by the use of X-ray technique.
Keywords: nitrocellulose and cellulose composites, reactive armours


