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METODY BADAŃ LOTNICZYCH ŚRODKÓW BOJOWYCH  
 
 

Lotnicze środki bojowe (lśb) są przedmiotem cią-
głych badań w całym okresie ich istnienia tzn.: cyklu prac 
projektowania i rozwoju; podczas badań odbiorczych przy 
produkcji seryjnej; w ramach bieŜącej eksploatacji; po 
okresie gwarancyjnym. Praktyka eksploatacyjna wykazu-
je, Ŝe dla tego typu wyrobów niezbędne są ekspertyzy 
techniczne i badania w zakresie przedłuŜania resursu 
technicznego. Szeroka gama badanych wyrobów wymu-
sza róŜnorodność stosowanych metod badań i kryteriów 
oceny. Badanie te przynoszą wymierne korzyści finanso-
we uŜytkownikowi, będące wynikiem przedłuŜenia okre-
sów uŜywalności sprzętu. Stanowią źródło wielu cennych 
doświadczeń i pomysłów dla badaczy, które mogą być 
wykorzystywane  przy realizacji nowych własnych rozwią-
zań. 

 
 

1. Wstęp 
 
 System uzbrojenia lotniczego, którego zasadniczym przeznaczeniem jest realiza-
cja zadania bojowego, składa się z następujących elementów: środków bojowych, 
nosiciela oraz pilota. 
 Lotnicze środki bojowe (lśb), ze względu na ich specyficzną budowę 
i przeznaczenie, w ogólnej klasyfikacji określane są jako urządzenia: 

− nienaprawialne - konstruktor nie przewidział moŜliwości; 
− dwustanowe – sprawne lub niesprawne; 
− charakteryzujące się  długim  okresem magazynowania i krótkim okresem 

pracy; 
− jednokrotnego uŜytku – uŜycie ich zgodnie z przeznaczeniem jest moŜliwe je-

den raz; 
− posiadające złoŜoną strukturę niezawodnościową. 

 Specyficzną cechą lśb wartą podkreślenia jest fakt, iŜ znaczącą cześć okresu 
eksploatacji tych urządzeń stanowi proces magazynowania. Gwarantowany okres 
przechowywania współczesnych środków bojowych zawiera się w przedziale od 8 do 
15. Transport oraz bezpośrednia obsługa określane jako czas podczas którego urzą-
dzenia te są przemieszczane lub obsługiwane w procesie poprawnej eksploatacji 
zajmują niewielką jego część. Natomiast czas pracy tych urządzeń  rozumiany do-
słownie ogranicza się niejednokrotnie do minut. 
 Lśb są przedmiotem ciągłych badań w całym okresie ich istnienia tzn.: 

− w cyklu prac projektowania i rozwoju; 
− podczas badań odbiorczych przy produkcji seryjnej; 
− w ramach bieŜącej eksploatacji; 
− po okresie gwarancyjnym. 



 164

 W przypadku przekroczenia okresów przechowywania lśb gwarantowanych 
przez producentów osobnym zagadnieniem staje się określenie oraz prognozowanie 
ich stanu technicznego. Biorąc pod uwagę konieczność statystycznej oceny zmian 
parametrów pod wpływem róŜnorakich czynników wymuszających, oraz konieczność 
uwzględnienia łącznego oddziaływania zbioru czynników, co do których nie ma na 
ogół dokładnych danych odnośnie ich rozkładu w czasie, łatwo zauwaŜyć, Ŝe jest to 
ogromne zadanie, którego rozwiązanie ścisłe i zupełne jest raczej wątpliwe. Ponadto 
ekonomiczna opłacalność i moŜliwość praktycznego wykorzystania uzyskanych wy-
ników ograniczają zarówno zakres, jak i czas  tego typu badań. 
 Większość środków bojowych będących na wyposaŜeniu Sił Zbrojnych RP po-
chodzi z importu, prognozowanie ich stanu technicznego w dłuŜszej perspektywie 
jest  utrudnione. Nie znane są bowiem początkowe wartości parametrów stanu tech-
nicznego środków bezpośrednio po wyprodukowaniu oraz historia ich eksploatacji do 
chwili utraty gwarancji. 
 
 

2. Badania lotniczych środków bojowych 
 
 Istniejące zapasy środków bojowych , których gwarancyjny okres przechowywa-
nia zakończył się, stwarza potrzebę weryfikacji ich dalszej przydatności do pierwotnie 
określonych celów. Na liście środków przeznaczonych do badań cyklicznie pojawiają 
się zarówno złoŜone wyroby jak kierowane pociski rakietowe klasy powietrze-ziemia, 
powietrze-powietrze, bomby hamowane ze złoŜonymi układami zapalnikowymi jak 
równieŜ podstawowe elementy pirotechniczne jak spłonki, pironaboje, smugacze itp. 
 Szeroka gama badanych wyrobów wymusza róŜnorodność stosowanych metod 
badań (rys.1) i kryteriów oceny. Wspólnym celem prowadzonych badań dla wszyst-
kich badanych asortymentów środków bojowych jest: sprawdzenie i określenie aktu-
alnego stanu jakościowego oraz ustalenie na podstawie wybranych wskaźników 
wpływu wieloletniego składowania na ich własności uŜytkowe; określenie w jakim 
stopniu badane środki bojowe odpowiadają wymaganiom taktyczno-technicznym za-
wartym w warunkach technicznych i opisach techniczno-eksploatacyjnych; określenie 
na podstawie otrzymanych wyników badań środków bojowych moŜliwości dalszego 
ich uŜytkowania i przechowywania. 
 Badanie te przynoszą wymierne korzyści finansowe uŜytkownikowi, będące wy-
nikiem przedłuŜenia okresów uŜywalności sprzętu. Stanowią źródło wielu cennych 
doświadczeń i pomysłów dla badaczy, które mogą być wykorzystywane  przy realiza-
cji nowych własnych rozwiązań. 
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Rys.1. Schemat badań 
 

PoniŜej przedstawiono wybrane przykłady badań środków bojowych realizowa-
nych w laboratorium badań uzbrojenia lotniczego. 

 
 

3. Badania silników rakietowych 
 
 Silnik rakietowy jest jednym z podstawowych zespołów pocisku rakietowego, któ-
rego stan techniczny decyduje o skuteczności całego pocisku, bezpieczeństwie ma-
gazynowania i uŜycia. Ocena stanu technicznego jest procesem złoŜonym i wymaga 
przeprowadzenia szeregu badań laboratoryjnych oraz poligonowych poprzedzonych 
złoŜonymi pracami przygotowawczymi. Badania te pozwalają na ocenę bieŜącego 
stanu technicznego oraz jego prognozę w dwu, trzyletniej perspektywie czasu. 
   Pociski rakietowe posiadają z reguły złoŜoną budowę. Wykonane są jako urzą-
dzenia niedemontowalne. Potrzeba oceny stanu ogólnotechnicznego istotnych ele-
mentów pocisku narzuciła konieczność opracowania technologii demontaŜu tych wy-
robów. DemontaŜ silników (rys.2) pozwala na : 

− ocenę stanu powierzchni części metalowych  zabudowanych wewnątrz silnika 
(korozja, pęknięcia, wykruszenia itp.); 

− ocenę stanu uszczelnień oraz izolacji elektrycznych; 
− ocenę stanu ogólnotechnicznego ziaren paliwa, inhibitorów, zapłonników pro-

chowych; 
− pomiar  parametrów elektrycznych zespołów zabezpieczająco-wykonawczych; 
− pobranie próbek paliw i prochów  do badań fizykochemicznych. 
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Rys.2. Elementy silnika rakietowego pocisku niekierowanego po demontaŜu (zapłonnik, dy-

sze silnika, ziarno paliwa rakietowego) 
 
 W ramach badań fizykochemicznych określane są; 

− trwałość chemiczna paliw prochowych; 
− liniowa prędkość spalania (prawo spalania V=f(p); 
− kaloryczność; 
− kowolumen (siła) prochu; 
− wilgotność (w odniesieniu do prochów czarnych i mas pirotechnicznych). 

 
 Schemat stanowiska pomiarowego (hamowni poziomej) ilustrują rys.3 i 4. Po-
zwala ono na  hamowanie silników rakietowych o ciągu w zakresie 1000÷150000 N 
(0,1÷15 T), średnicach 50 ÷ 400 mm i masie całkowitej do 300 kg. WyposaŜenie po-
miarowe i dodatkowe zabudowane jest w przewoźnym laboratorium. 
 

1 32 4 5 7 6

 
 

Rys. 3. Stanowisko do badań silników rakietowych:1 – podstawa; 2 – płyta oporowa; 3 –
 zespół wózka;4 – obciąŜenie wstępne; 5 – czujnik pomiarowy;  

6 – szyna mocująca; 7 – silnik rakietowy 
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Rys.4. Schemat ideowy stanowiska pomiarowego 

 
 Badania na hamowni umoŜliwiają bezpośredni pomiar: 

− przebiegu ciągu R(t) (rys.5.); 
− czasu pracy silnika ta; 
− opóźnienia zapłonu taz; 
− temperatury w komorze spalania Tks. 
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Rys.5. Przykładowe przebiegi ciągu silnika niekierowanego pocisku rakietowego 

 
 Na podstawie powyŜszych danych, parametrów opisujących warunki środowi-
skowe występujące w chwili wykonywania próby, parametrów masowych i geome-
trycznych moŜliwym jest określenie szeregu parametrów opisujących stan techniczny 
silnika:  

− średniego ciągu silnika Rśr; 
− impulsu całkowitego Jc; 
− impuls jednostkowego  Ve lub Ie; 
− przebieg ciśnienia w komorze spalania  pmax, pmin; 
− prędkość wylotowej gazów prochowych Ve; 
− gradientu ciągu. 
Analizując powyŜsze dane otrzymujemy (rys.6) zmiany podstawowych parame-

trów technicznych silników rakietowych w okresie ich przechowywania. 
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Rys. 6. Podstawowe parametry pracy silników niekierowanego pocisku rakietowego w zaleŜ-
ności od okresu przechowywania 

 
 

4. Badania pironaboi 
 

Schemat układu pomiarowego pironaboi ppł ilustruje rys.7 i 8. Komora wybucho-
wa (rys.7) jest grubościennym naczyniem stalowym o objętości roboczej  
Vw = 117cm3 i średnicy otworu wylotowego Dout = 5mm. Objętość robocza komory 
łączy się kanałem z piezoelektrycznym czujnikiem ciśnień impulsowych firmy PCB 
Piezotronics Inc. W opisywanym układzie pomiarowym zastosowano czujnik typu 
101A02 odpowiadający normom MIL-STD-45662A. Czujnik ten posiada integralny 
wzmacniacz zasilany z zewnętrznego zasilacza. Konstrukcja komory wybuchowej 
umoŜliwia doprowadzenie do kontaktów pironaboju napięcia elektrycznego inicjują-
cego wybuch. 
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+ IMPULSU ODPALAJĄCEGO

STYK-SPRĘśYNA

 
 

Rys. 7. Przekrój komory wybuchowej do badań pironaboi ppł 
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Rys. 8. Schemat układu pomiarowego do badania pironaboi 
 
 W trakcie badań stanu technicznego pironaboi oceniane są: 

− stan powłok antykorozyjnych opakowań i pironabojów; 
− szczelność opakowań; 
− kompletność i czytelność oznakowań. 

 W trakcie badań laboratoryjnych oceniane są: 
− niezawodność działania pironaboi; 
− przebieg zmian ciśnienia p(t) w komorze wybuchowej; 
− przebieg zmian napięcia U(t) na włóknie mostka Ŝarowego; 
− przebieg zmian napięcia na kalibrowanym rezystorze szeregowym (prąd 

mostka Ŝarowego); 
− rezystancja mostka Ŝarowego. 
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Rys. 9. Przebieg ciśnienia p(t) w komorze wybuchowej 
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Rys. 10. Przebieg zmian napięcia na mostku Ŝarowym pironaboju ppł 

 
 Na podstawie uzyskanych przebiegów ciśnienia p(t) w zadanej objętości (rys. 9)  
określa się niŜej wymienione parametry: 

− zwłoka wybuchu – t0; 
− czas trwania impulsu ciśnienia – t1;  
− czas przepalania mostka (rys.11) – Tp; 
− czas narastania impulsów ciśnienia – t2; 
− ciśnienie max. – pmax; 
− ciśnienie zredukowane (średnie) – pz. 
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Rys. 11. Przebieg zmian napięcia na rezystorze szeregowym 

 
 

5. Badania w locie środków bojowych 
 
 Badania w locie są istotnym elementem procesu badawczego lśb poniewaŜ tylko 
sprawdzenie działania wyrobu w warunkach rzeczywistych pozwala na ostateczną 
ocenę przedmiotu badań. 
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 Środki bojowe, w przeciwieństwie do statków powietrznych, są obiektami jedno-
krotnego uŜytku. Zbiór informacji z badań w locie zaleŜy od wielu czynników w tym 
losowych, organizacji lotów doświadczalnych, przygotowania pilota, warunków zrzutu 
lub odpalania, warunków meteorologicznych itp. 
 Metodologia badań w locie  przewiduje równieŜ  badania symulacyjne własności 
dynamicznych w szerokim zakresie. Znajomość charakterystyk aerodynamicznych, 
balistycznych i innych jest niezbędna przy organizacji badań w locie. Uzyskane tą 
drogą charakterystyki ułatwiają opracowanie programu badań, programu lotów prób-
nych, organizację systemu obserwacji i rejestracji wyników oraz innych przedsię-
wzięć organizacyjnych. 
 Aparatura pomiarowa powinna umoŜliwić rejestrację moŜliwie największej liczby 
parametrów i tak np.: 

− parametrów lotu nosiciela w momencie zrzutu; 
− toru lotu oraz miejsca upadku badanego lśb; 
− funkcjonowania obiektu na swobodnym torze lotu. 

 Zestaw urządzeń wykorzystywanych podczas badań w locie ilustruje schemat 
(rys.12). 
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Rys.12. Schemat oprzyrządowania pomiarowego badań w locie 
 
Lotniczy zasobnik rejestrujący 
 
 Lotniczy zasobnik rejestrujący LZR-1 moŜe być wyposaŜony m.in. w kamery do 
procesów szybkozmiennych typu  Photo Sonics 1B, fotografującą z częstotliwością 
1000 kl./s i Phantom, fotografującą z częstotliwością 32 000 kl./s lub kamery video. 
Rozpoznanie początkowej fazy zrzutu lśb (rys.13.) jest  istotnym elementem analizy 
balistyki lotniczych środków bojowych. Uzyskane informacje umoŜliwią wyjaśnienie 
szeregu nierozpoznanych zjawisk występujących w procesie odejścia środka bojo-
wego od nosiciela np.: 

− stateczność bezpośrednio po zrzucie, odpaleniu; 
− działania urządzeń kompletujących lśb (np. zapalnika, urządzeń uruchamiają-

cych); 
− bezpieczeństwo odejścia lśb od nosiciela. 
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Rys.13. Sekwencja zdjęć zrzutu bomby o wagomiarze 50kg oraz 
strzelania z działka lotniczego kalibru 23mm 

 
Filmowanie z samolotu towarzyszącego 
 Jako zasadę podczas badań w locie stosuje się filmowanie zjawiska z samolotu 
towarzyszącego. Analizę materiału filmowego przedstawiono na przykładzie wyników 
badań bomby hamowanej oraz subamunicji wyrzucanej z zasobnika (rys.14). Mate-
riały te pozwalają na zebranie informacji opisujących początkowy tor lotu badanego 
środka względem nosiciela.   
 

  
 

Rys 14. Sekwencja zdjęć  zrzutu bomby z układem spadochronowym oraz 
miotanie subamunicji z podwieszanego zasobnika 

 
Radar dopplerowski  
 Radar dopplerowski DR-5000 przeznaczony jest do wyznaczania charakterystyk 
balistycznych pocisków broni lufowej. W przypadku wykorzystania radaru do badań 
lotniczych środków bojowych pojawiają się problemy związane z określeniem para-
metrów początkowych wejścia obiektów w wiązkę radarową oraz  z synchronizacją 
momentu rozpoczęcia pomiaru.  
 Na rys.15 przedstawiono, przebieg prędkości radialnych nosiciela i bomby ha-
mowanej o wagoniarze 250 kg zrzuconej z wysokości 377 m i prędkością 203 m/s. 
Na podstawie zarejestrowanego przebiegu uzyskuje się − wykorzystując oprogramo-
wanie specjalistycznego zestawu DR-5000 – parametry kinematyczne i charaktery-
styki balistyczne bomby (rys.15). 
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Rys.15. Prędkość radialna nosiciela i bomby o wagomiarze 250kg i  tor lotu bomby 
 
Poligonowy system sejsmiczny 
 Mikrosejsmologiczny system pomiaru współrzędnych punktów upadku lśb prze-
znaczony jest do rejestracji i przesłania informacji o współrzędnych punktu trafienia 
do stanowiska dowodzenia poligonem (rys.16). System działa na zasadzie wykorzy-
stania fali sejsmicznej powstałej podczas wstrząsu  wywołanego upadkiem lśb. 
 

   
 

Rys. 16. Część stacyjna systemu sejsmicznego i zobrazowanie wyników na monitorze 
 

Rejestratory montowane w badanym obiekcie 
 Opracowane przez ITWL rejestratory (rys.17) przeznaczone do prowadzenia 
prac badawczych z zakresu uzbrojenia bombardierskiego umoŜliwiają między innymi 
rejestrację: 

− przeciąŜeń: 
• podczas swobodnego lotu; 
• podczas działania układu hamującego; 
• podczas zderzenia bomby z przeszkodą; 

− charakterystyk czasowych układów sterujących; 
− parametrów technicznych układów zapalnikowych; 
− parametrów nagrzewania aerodynamicznego i innych. 

 
 Charakterystyczne wyniki zarejestrowanych przeciąŜeń i obrotów bomby na torze 
przedstawiono na rys.18÷20. 
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Rys. 18. Zarejestrowany przebieg przeciąŜenia  nx bomby z układem hamującym o wago-

miarze 250kg podczas uderzenia w cel (grunt piaszczysty) 
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Rys. 19. Zarejestrowany przebieg przeciąŜenia  nx bomby kasetowej o wagomiarze 250kg 

podczas uderzenia w cel (grunt piaszczysty) 
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Rys. 20. Obroty bomby kasetowej o wagomiarze 250 kg na torze lotu 
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