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WYTRZYMAŁOŚĆ ŁADUNKU NAPĘDOWEGO 
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Artykuł jest kontynuacją rozwaŜań dotyczących pro-
blemu wytrzymałości mechanicznej rakietowych ładunków 
napędowych [1]. W [1] podano analityczną metodę oceny 
ładunku pod kątem wytrzymałości na ściskanie. PoniŜej 
przedstawiono sposób sprawdzenia wytrzymałości 
ładunku na wyboczenie. Podano niektóre dostępne w 
literaturze dane dotyczące własności mechanicznych 
stałych paliw rakietowych oraz przedstawiono wyniki 
badań przy statycznym ściskaniu, niektórych własności 
mechanicznych próbek paliwa wykonanych z ładunku 
napędowego pocisku rakietowego M-21OF. W oparciu o 
te dane przeprowadzono analizę wytrzymałościową 
ładunku napędowego pocisku M-21OF. 

 
 

1. Wstęp 
 

Zapewnienie odpowiedniej mechanicznej wytrzymałości rakietowym ładun-
kom napędowym jest bardzo złoŜonym problemem współczesnej techniki rakietowej, 
którego konstruktor nie moŜe lekcewaŜyć. Jego rozwiązanie sprowadza się on do 
uŜycia na ładunek, paliwa, które oprócz wysokich energetycznych, balistycznych i 
technologicznych własności posiada odpowiednie charakterystyki wytrzymałościowe 
gwarantujące w końcowym efekcie bezawaryjny lot rakiety. UŜycie paliwa o zbyt 
małej wytrzymałości moŜe doprowadzić do zniszczenia ładunku (popękania) i roze-
rwania silnika na torze lotu [1]. 

W praktyce konstruktor powinien przede wszystkim opierać się na ekspery-
mencie (badanie paliwa w warunkach dynamicznych). Jednak ze względów poda-
nych w [1] jest to trudne do zrealizowania. W praktyce konstruktorowi pozostają za-
tem wyniki obliczeń i statyczne badania wytrzymałościowe próbek paliwa rakieto-
wego, które ma być uŜyte na ładunek napędowy. Ładunek paliwa w czasie startu 
pocisku i jego lotu naraŜony jest głównie na znaczne obciąŜenia ściskające. Dlatego 
w literaturze fachowej znaleźć moŜna przede wszystkim metody analitycznej oceny 
(sprawdzenia) mechanicznej wytrzymałości na ściskanie ładunków napędowych wy-
konanych ze stałych paliw rakietowych. Rzadko natomiast są publikowane dane do-
tyczące własności mechanicznych stałych paliw rakietowych, a jeŜeli to tylko okre-
ślone w warunkach statycznych. 

W związku z powyŜszym wydaje się celowym przedstawienie tych metod. 
W [1] przedstawiono metodę oceny ładunku pod kątem wytrzymałości na ściskanie tj. 
sposób określenia sumarycznego napręŜenia ściskającego związanego ze spadkiem 
ciśnienia wzdłuŜ ładunku oraz siłami bezwładności. PoniŜej przedstawiono sposób 
sprawdzenia czy występujące napręŜenie ściskające nie spowoduje wyboczenia ła-
dunku. Podano takŜe dostępne w literaturze dane dotyczące niektórych własności 
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mechanicznych stałych paliw rakietowych, a takŜe przedstawiono wyniki badań przy 
statycznym ściskaniu próbek paliwa wykonanych z ładunku napędowego pocisku ra-
kietowego M-21OF. W oparciu o te dane przeprowadzono analizę wytrzymałościową 
ładunku napędowego pocisku M-21OF. 
 
2. Sprawdzenie wytrzymałości ładunku na wyboczenie 
 

Rakietowy ładunek napędowy moŜe ulec zniszczeniu na skutek wyboczenia. 
Dlatego niezbędne jest sprawdzenie czy ładunek ma odpowiedni zapas wytrzymało-
ści na wyboczenie. Przy sprawdzeniu ładunków prochowych na wyboczenie przyj-
muje się, Ŝe ziarno prochowe podparte jest przegubowo z obu końców [2]. Przy takim 
załoŜeniu napręŜenie krytyczne Eulera krδ  wyraŜa się wzorem: 

 

( )2
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⋅
=                                                            (1) 

 
gdzie: 

E  - współczynnik spręŜystości wzdłuŜnej (moduł Younga) paliwa, 

i

L
=λ  

- współczynnik smukłości ładunku (ziarna prochowego), 

L  - długość ładunku (ziarna prochowego), 

A

J
i =  

- promień bezwładności powierzchni przekroju poprzecznego ła-
dunku względem osi, 

J  - moment bezwładności przekroju względem osi, 
A  - powierzchnia przekroju poprzecznego ładunku. 

 
JeŜeli wzdłuŜne napręŜenie ściskające Lδ  liczone wg wzoru (7) podanego 

w [1] osiągnie lub przekroczy napręŜenie krytyczne Eulera krδ  (1) ładunek ulega 

zniszczeniu. Zatem warunkiem (kryterium) odpowiedniej wytrzymałości ładunku na 
wyboczenie jest nierówność: 
 

krL δδ <                                                                  (2) 

 
3. Własności mechaniczne stałych paliw rakietowych 
 

W tabeli 1 i 2 przedstawiono mechaniczne charakterystyki stałych paliw ra-
kietowych, które zostały podane w [3]. 

Tabela 1. 
Paliwa jednorodne - homogeniczne 

L.p. Charakterystyka Oznaczenie 
Jedn. miary 

Wartość Uwagi 

1. Współczynnik spręŜystości 
wzdłuŜnej (moduł Younga) przy 
temp. +20°C 

E  
[MPa] 

100÷300  

2. Współczynnik spręŜystości 
wzdłuŜnej (moduł Younga) przy 
temp. +50°C 

E  
[MPa] 

20÷100  

3. Współczynnik Poissona µ 0,35÷0,5  
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Tabela 2. 

Paliwa niejednorodne – paliwa złoŜone 
L.p. Charakterystyka Oznaczenie 

jedn. miary 
Wartość Uwagi 

1. Współczynnik spręŜystości 
wzdłuŜnej (moduł Younga) przy 
temp. -40°C 

E  
[MPa] 

100÷200  

2. Współczynnik spręŜystości 
wzdłuŜnej (moduł Younga) przy 
temp. +15°C 

E  
[MPa] 

10÷20  

3. Współczynnik spręŜystości 
wzdłuŜnej (moduł Younga) przy 
temp. +40°C 

E  
[MPa] 

5÷10  

4. Współczynnik Poissona µ 0,35÷0,5  
 

Podane w powyŜszych tabelach liczbowe wartości charakterystyk mecha-
nicznych paliw dotyczą paliw produkowanych w latach 50-tych. Pokazują one jednak 
ich rząd wielkości, a poniewaŜ nowszych danych brak w literaturze zdecydowano się 
je przytoczyć. 
 
4. Statyczne badania własności mechanicznych próbek paliwa wy-

konanych z ładunku napędowego pocisku rakietowego M-21OF 
 

Badania własności mechanicznych próbek paliwa wykonanych z ładunku na-
pędowego pocisku rakietowego M-21OF (GRAD) przeprowadzono w Instytucie pod 
koniec lat osiemdziesiątych. Ładunek (p. 5-88-14) był wykonany z paliwa rakieto-
wego RSJ-12M-MG (SZRON). Jest to paliwo jednorodne (podstawowe składniki: ni-
troceluloza – 56 % i nitrogliceryna – 27 %). 

Wykonano badania paliwa na ściskanie zgodnie z obowiązującą wówczas 
WBN-86/1003-28 „Paliwa rakietowe. Oznaczanie cech wytrzymałościowych przy 
statycznym ściskaniu”. Określono równieŜ moduł spręŜystości paliwa sE  przy ściska-

niu zgodnie z WBN-86/1003-30 „Paliwa rakietowe. Oznaczanie modułu spręŜystości 
przy rozciąganiu i ściskaniu”. Ostatnio normy te zostały zmodyfikowane i zastąpione 
Normami Obronnymi. 

Podczas badań wyznaczono: 
- wytrzymałość na ściskanie; 

zS
δ  (MPa), 

- odkształcenie odpowiadające maksymalnemu obciąŜeniu (wytrzymałości 
na ściskanie); 

zS
ε  (%), 

- granicę plastyczności; 
zS

δ  (MPa), 

- moduł spręŜystości podłuŜnej; SE . 

Próbki do badań na ściskanie wykonano z laski tylnej ładunku (ładunek 
składa się z dwóch lasek umieszczonych w komorze spalania osiowo jedna za 
drugą) metodą obróbki mechanicznej (cięcie, toczenie). Próbki wykonano w ten spo-
sób, Ŝe oś wzdłuŜna próbki była równoległa do osi wzdłuŜnej ładunku. Próbki miały 
średnicę d  = 10 mm i wysokość h  = 15 mm. Badanie prowadzono z prędkością zbli-
Ŝania się płyt maszyny wytrzymałościowej równą 20 mm/min. W czasie oznaczania 
rejestrowano w sposób ciągły obciąŜenie ściskające i odkształcenie (skrócenie) bez-
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względne próbki. Z otrzymanego wykresy (rys. 1) „obciąŜenie ściskające – odkształ-
cenie bezwzględne” określano wytrzymałość na ściskanie i granicę plastyczności 
badanych próbek. 

 Ściskanie prowadzono do chwili pojawienia się na próbce pierwszego pęk-
nięcia. W przypadku badanego paliwa odpowiadało to chwili spadku obciąŜenia wy-
wołanego przekroczeniem granicy wytrzymałości. 

Wyznaczenie współczynnika spręŜystości SE  przeprowadzono ściskając 

próbkę o średnicy d  = 6 mm i wysokości h  = 25 mm z prędkością 1 mm/min. Bada-
nia prowadzono do uzyskania odkształcenia względnego równego 0,5 % tj. w zakre-
sie odkształceń spręŜystych. 

Próbki do badań termostatowano temp. +20°C i w temp. +50°C po 10 próbek 
dla kaŜdej temperatury. Z uwagi na małe gabaryty, próbki termostatowano nie mniej 
niŜ przez 5 godz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 1. Charakter przebiegu krzywych εσ −  dla paliwa rakietowego SZRON 
w temp. +20°C i +50°C 
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Wyniki badań przedstawiono w tabeli 3. W tabeli dla porównania podano 
równieŜ wyniki badań uzyskane w 1983 roku podczas badań próbek paliwa SZRON 
wykonanych z ładunku GRAD (p. 4-83-14) wykonanych w Instytucie Chemii Przemy-
słowej w Warszawie (kursywa) 
 

Tabela 3 
 
L.p. 

Charakterystyka 
(Oznacz. Jedn. Miary) 

Temperatura 
 

Uwagi 

  +20°C +50°C  
1. Wytrzymałość na ściskanie 

zS
δ  [MPa] 

28,0 
29,0 

12,5 
12,2 

 

2. Granica plastyczności 

zS
δ  [MPa] 

12,0 
12,4 

3,8 
- 

Umowna dla 
%2=ε  

(temp. +50°C) 
3. Granica spręŜystości 

pS
E  [MPa] 

8,2 2,5  

4. Odkształcenie odpowiadające 
max. obciąŜeniu 

zS
ε  [%] 

42,0 
38,5 

42,0 
38,8 

 

5. Współczynnik spręŜystości 
wzdłuŜnej (moduł Younga) 

SE  [MPa] 

525 137  

 
Jak widać z tabeli wyniki badań tego samego paliwa przeprowadzone w 

dwóch ośrodkach naukowo-badawczych są praktycznie takie same. 
 
5. PrzybliŜona analiza wytrzymałości ładunku napędowego pocisku 
M-21OF 

 
Schemat układu napędowego pocisku rakietowego M-21OF pokazano na 

rys. 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 2. Schemat układu napędowego pocisku M-21OF 
(dla uproszczenia rysunku 7 dysz zastąpiono jedną dysza centralną) 

 

Laska przednia Laska tylna 
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Analizę przeprowadzono dla warunków najbardziej niekorzystnych pod 
względem wytrzymałościowym tj.: 
 

- temperatury 
0
T  = +50°C, 

- ciśnienia maksymalnego 
max
p  = 20,6 MPa (dopuszczalne ciśnienie w komo-

rze spalania dla temp. +50°C), 
- momentowi wystąpienia maksymalnego ciągu (maksymalne przeciąŜenie). 

 
Wystąpienie ciśnienia maksymalnego (ciągu) odpowiada momentowi startu 

pocisku ( 01,0005,0 ÷≈τ  s). ZałoŜono, Ŝe w tej chwili ładunek (laska przednia i tylna) 
jest podparty o ruszt całą swoją powierzchnią czołową (poprzez nakładkę z tworzywa 
przyklejoną do czół ładunku). 

Jak podano w [1] maksymalne obciąŜenia ściskające (sumaryczne od 
spadku ciśnienia wzdłuŜ ładunku i sił bezwładności) wywołują w ładunku osiowe na-
pręŜenia ściskające równe Lδ  = 1,36 MPa dla laski przedniej i Lδ  = 1,83 MPa dla 
laski tylnej. Wartość tych napręŜeń jest więc duŜo mniejsza od wyznaczonej w wa-
runkach statycznych (tabela 3) wytrzymałości na ściskanie 

zS
δ  = 12,5 MPa, a takŜe 

nie przekracza granicy spręŜystości 
pS

δ  = 2,5 MPa. Wynika z tego, Ŝe ładunek po-

siada duŜy zapas wytrzymałości jeśli chodzi o wytrzymałość na ściskanie i nie powi-
nien zatem wykazywać zwiększenia przekroju poprzecznego ładunku („pęcznienia” 
ładunku przy ruszcie). MoŜe to sugerować, Ŝe podstawowym kryterium doboru ła-
dunku pod względem wytrzymałościowym jest nie wytrzymałość na ściskanie lecz 
odporność ładunku na wyboczenie. 

Obliczenia ładunku pocisku M-21OF na wyboczenie wykonano dla laski tyl-
nej (występują w niej większe napręŜenia ściskające) zgodnie ze wzorem (1) dla na-
stępujących danych: 
 

E  = 137 MPa - współczynnik spręŜystości wzdłuŜnej (moduł Yo-
unga) paliwa SZRON w temp. +50°C, 

i

L
=λ  = 38,3 

- współczynnik smukłości ładunku (laski tylnej), 

L  = 895 mm - długość ładunku (ziarna prochowego), 

A

J
i =  = 23,37 mm 

- promień bezwładności powierzchni przekroju po-
przecznego ładunku względem osi, 

J  = 3,592⋅106 mm4 - moment bezwładności przekroju względem osi, 
A  = 6577 mm2 - powierzchnia przekroju poprzecznego ladunku (laski 

tylnej) 
 

Podstawiając do wzoru (1) ww. dane otrzymano, Ŝe napręŜenie krytyczne 
Eulera wynosi krδ  = 1 MPa czyli jest mniejsze od wyznaczonego w [1] napręŜenia 

ściskającego Lδ  = 1,83 MPa. Nie spełniona jest zatem nierówność (2) i ładunek 
powinien ulec wyboczeniu. Jednak ładunek GRAD jest eksploatowany i nie ulega 
podczas startu ani na torze lotu pocisku M-21OF zniszczeniu na skutek wyboczenia. 
Wyniki analizy potwierdzają więc fakt , Ŝe paliwa rakietowe w warunkach dynamicz-
nych (bardzo szybkie narastanie obciąŜenia) mogą przenieść znacznie większe ob-
ciąŜenia ściskające (niektóre źródła podają, Ŝe o rząd wielkości) niŜ wynika to z ba-
dań statycznych na maszynie wytrzymałościowej. Wynika z tego, Ŝe paliwo SZRON 
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ma w warunkach dynamicznych współczynnik SE  znacznie większy niŜ określony na 

maszynie wytrzymałościowej ( SE  = 137 MPa). 

Potwierdzają to równieŜ badania paliw w warunkach statycznych. Przepro-
wadzone w Instytucie Badawczym przy Zakładach Chemicznych „SYNTHESIA” w 
Pardubicach badania paliwa rakietowego jednorodnego dla róŜnych prędkości ści-
skania (od 0,5 mm/min do 50 mm/min) dla temp. +40°C [4] wykazały, Ŝe zwiększenie 
prędkości ściskania z 0,5 mm/min do 50 mm/min powoduje, Ŝe paliwo wykazuje 
dwukrotnie większą wytrzymałość na ściskanie – rys. 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 3. Charakter przebiegu krzywych εδ −  dla paliwa rakietowego w temp. +40°C  

 
Z powyŜszego wykresu wynika równieŜ, ze przy większej prędkości ściskania 

paliwo wykazuje takŜe większy współczynnik spręŜystości podłuŜnej E  (większy kąt 
nachylenia początkowego odcinka krzywej). 

Z przeprowadzonych obliczeń wynika, Ŝe ładunek napędowy pocisku M-
21OF wcześniej ulegnie zniszczeniu na skutek wyboczenia niŜ z powodu pęknięcia 
spowodowanego przekroczeniem wytrzymałości na ściskanie. Wskazuje to, Ŝe dla 
paliwa SZRON, (a moŜe dla wszystkich paliw) waŜniejszym parametrem wytrzymało-
ściowym jest współczynnik spręŜystości podłuŜnej SE  niŜ wytrzymałość na ściskanie. 

MoŜe być tak, Ŝe dwa paliwa będą miały taką samą wytrzymałość na ściskanie, a 
przy tym jedno z nich będzie miało współczynnik SE  duŜo mniejszy - rys. 4. Przypa-

dek taki miał miejsce z masą rakietową MRMUR-3D. Ładunki z tej masy wykonane w 
1983 roku, właśnie do wyrobu M-21OF, powodowały rozrywanie się pocisków na to-
rze lotu. Badania wytrzymałościowe, porównawcze z masą SZRON wykazały, Ŝe 

V = 50 mm/min 

V = 0,5 mm/min 

Odkształcenie ε 

NapręŜenie δ  
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obie masy mają w temp. +50°C taką samą wytrzymałość na ściskanie, natomiast 
masa MARMUR-2D miała w tej temperaturze współczynnik SE  dwukrotnie mniejszy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 4. Charakter przebiegu krzywych εδ −  dla paliw o takiej samej 
wytrzymałości na ściskanie, a o róŜnych współczynnikach SE  

 
W związku z powyŜszym badając wytrzymałościowo paliwo SZRON posta-

nowiono określić w temp. +50°C napręŜenie krytyczne Eulera na wyboczenie bezpo-
średnio z badań wytrzymałościowych na wyboczenie i porównać je z obliczonym 
analitycznie wg (1). Do badań przygotowano próbki (po 10 szt. dla temp. +20°C i 
temp. +50°C) o wymiarach: średnica d  = 10 mm i wysokość h  = 96 mm tj. wymia-
rach ustalonych w ten sposób, aby współczynnik smukłości próbki był równy współ-
czynnikowi smukłości tylnej laski ładunku GRAD. Ściskanie próbek prowadzono z 
prędkością V  = 2 mm/min czyli dwukrotnie większej niŜ przewidywała norma WBN-
86/1003-30 w oparciu, o którą oznaczono wcześniej wartość SE  = 137 MPa (tab. 3). 

NapręŜenie krytyczne tj. napręŜenie po przekroczeniu, którego próbka ule-
gała wyboczeniu obliczono ze wzoru: 
 

0
A

Pkr
kr =δ                                                                  (2) 

gdzie: 

krP  - maksymalne obciąŜenie (siła) jakie przenosi próbka; po przekro-
czeniu, którego następuje spadek obciąŜenia pomimo wzrostu 
odkształcenia (wyboczenie próbki), 

0
A  - pole powierzchni przekroju poprzecznego próbki. 
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Po wyznaczeniu krδ , ze przekształconego wzoru Eulera (1) obliczono takŜe 

współczynnik spręŜystości SE . Wyniki badań zestawiono w tabeli 4. 

 
Tabela 4 

 
L.p. 

Charakterystyka 
(Oznacz. Jedn. miary) 

Temperatura 
 

Uwagi 

  +20°C +50°C  

1. NapręŜenie krytyczne Eulera 

krδ  [MPa] 
6,8 1,9 Określone bezpośrednio z 

badań na wyboczenie 

  3,5 1,0 Obliczone z wzoru (1) przy  

SE  określonym bezpo-

średnio z badań na ści-
skanie wg WBN-86/1003-
30 

2. Współczynnik spręŜystości 
wzdłuŜnej (moduł Younga) 

SE  [MPa] 

1020 286 Obliczony z wzoru (1) przy 

krδ  określonym bezpo-

średnio z badań na wybo-
czenie 

  525 137 Określony bezpośrednio z 
badań na ściskanie wg 
WBN-86/1003-30 

 
 
Badania takŜe potwierdziły, Ŝe własności mechaniczne paliw rakietowych sil-

nie zaleŜą od prędkości narastania obciąŜenia. Dwukrotne jej zwiększenie w porów-
naniu z wcześniejszymi badaniami spowodowało, Ŝe paliwo wykazuje ok. dwukrotnie 
większą wartość SE . 

Przeprowadzona analiza i badania wykazały równieŜ, Ŝe pełnej oceny wy-
trzymałości paliwa rakietowego moŜna dokonać tylko wtedy gdy znana jest jego wy-
trzymałość na ściskanie, a takŜe współczynnik spręŜystości wzdłuŜnej (moduł Yo-
unga). Znajomość tylko jednego z ww. charakterystyki mechanicznej paliwa jest nie-
dostateczna do oceny. 

Badania potwierdziły bardzo duŜy wpływ na własności mechaniczne paliwa 
temperatury (szczególnie na współczynnik spręŜystości SE ). Ze wzrostem tempera-

tury od +20°C do +50°C wytrzymałość na ściskanie maleje 2,6 razy to współczynnik 

SE  maleje 3,6 razy. 

 
5. Podsumowanie 
 

Ładunek napędowy ze stałego paliwa w czasie startu pocisku rakietowego i 
jego lotu naraŜony jest głównie na działanie znacznych obciąŜeń ściskających, które 
mogą w przypadku doboru paliwa o zbyt małej wytrzymałości mechanicznej dopro-
wadzić do zniszczenia ładunku (popękania) i rozerwania silnika na torze lotu.  

Na początku prac projektowych nie jest moŜliwa dokładna symulacja poligo-
nowa lub laboratoryjna takiego obciąŜenia ładunku, jakie występuje podczas pracy 
silnika rakietowego (start i lot), gdyŜ wymaga to bardzo skomplikowanych metod (np. 
telemetrycznych). Dlatego w tym okresie opracowywania układu napędowego poci-
sku powinna być dokonana przynajmniej wstępna ocena ładunku napędowego pod 
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względem wytrzymałościowym oparta na obliczeniach analitycznych oraz badaniach 
próbek paliwa na maszynie wytrzymałościowej. Badania naleŜy prowadzić w oparciu 
o zestaw Norm Obronnych NO-91-A523-1÷7 dotyczących metod badań własności 
mechanicznych stałych paliw rakietowych. Podczas badań naleŜy określić minimum 
dwie charakterystyki wytrzymałościowe paliwa tj. wytrzymałość na ściskanie i moduł 
spręŜystości wzdłuŜnej paliwa. Badania naleŜy prowadzić w temp. +50°C gdyŜ w tej 
temperaturze paliwo posiada najmniejszą wytrzymałość (jest miękkie, elastyczne) i w 
temp. -40°C (paliwo jest twarde kruche) oraz w miarę potrzeb w temp. +20°C. 

Analiza wytrzymałościowa ładunku napędowego pocisku rakietowego M-
21OF wskazuje, Ŝe paliwa rakietowe w warunkach dynamicznych (bardzo szybkie 
narastanie obciąŜenia) mogą przenieść znacznie większe obciąŜenia ściskające 
(niektóre źródła podają, Ŝe o rząd wielkości) niŜ wynika to z badań statycznych na 
maszynie wytrzymałościowej. Dlatego wyniki badań statycznych (maszyna wytrzy-
małościowa) naleŜy traktować jako wstępne wymagające naleŜytej oceny i ewentual-
nego skorygowania. Są one bardzo przydatne do badań porównawczych paliw, które 
muszą być bezwzględnie wykonane przy jednej szybkości ściskania. 

Z tego względu dąŜy się do opracowania takich metod oceny wytrzymało-
ściowej paliw, aby warunki badań (obciązenia próbki) były zbliŜone do warunków dy-
namicznych. Dotychczas w świecie do wyznaczania własności mechanicznych sta-
łych paliw rakietowych przy duŜych prędkościach obciąŜeń stosuje się względnie 
proste metody, które nie w pełni odwzorowują rzeczywiste obciąŜenia (narastanie 
obciąŜeń) działające na ładunek prochowy w chwili startu rakiety, lecz są ich duŜym 
przybliŜeniem (znacznie większym niŜ badania na maszynie wytrzymałościowej) wy-
starczającym dla praktyki inŜynierskiej. Badania te zostaną przedstawione w kolej-
nym artykule dotyczącym tej problematyki. 
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