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ŻYWOTNOŚĆ LUF 120 MM ARMAT CZOŁGOWYCH
Streszczenie: W artykule przeanalizowano problemy związane z żywotnością luf armatnich. Na
podstawie danych literaturowych przedstawiono wpływ czynników konstrukcyjnych, balistycznych i
materiałowych na niszczenie przewodu lufy w trakcie strzelania. Podano kryteria pozwalające na
ocenę aktualnego stanu dla różnych typów dział artyleryjskich w tym dla 120 mm armat czołgowych.
Przedstawiono także wyniki sprawdzenia przewodu lufy czołgowej po strzelaninach polską
podkalibrową amunicją ćwiczebną.

1.Wstęp
W trakcie eksploatacji lufy dział artyleryjskich ulegają zużyciu. Zużycie to jest
wynikiem oddziaływania gazów prochowych o wysokiej temperaturze, tarcia pocisku o
ścianki oraz chemicznych reakcji zachodzących pomiędzy aktywnymi produktami spalania
prochu i materiału lufy. Efektem działania powyższych czynników jest powstawanie ubytków
materiału, pęknięć i szczelin oraz odprysków powłoki ochronnej (jeżeli jest zastosowana) w
przewodzie lufy. Intensywność i charakter tych zjawisk jest zależny od kalibru działa,
używanych typów pocisków i rodzaju stosowanych materiałów miotających.
Z punktu widzenia użytkownika istotne jest pogorszenie własności balistycznych działa
wskutek zachodzących zmian erozyjnych w przewodzie lufy oraz niebezpieczeństwo
rozerwania lufy przy przekroczeniu granicznej wytrzymałości zmęczeniowej materiału.

2. Czynniki wpływające na zużycie luf artyleryjskich
Jak wspomniano powyżej wpływ na zużycie lufy mają gazy powybuchowe, wchodzące
w reakcje z materiałem lufy. Według Jonsona [7] można produkty spalania prochów
uszeregować odpowiednio do ich agresywnego oddziaływania w następującej kolejności:
CO2 > CO > H2O > H2 > 0 > N2.
Największy wpływ na erozję chemiczną lufy ma dwutlenek węgla, następnie tlenek węgla,
woda i wodór. Natomiast azot posiada własności ochronne.
Wysoka temperatura spalania prochów wpływa w różnych aspektach na proces erozji.
Nagrzewanie się ścianek lufy powoduje zmiękczanie materiału i wrażliwość na mechaniczne
ścieranie. W przewodach luf pokrytych warstwą ochronną np. chromu, powstają naprężenia
powodujące odpryski i wykruszenia. Wysoka temperatura wpływa także na zwiększenie i
przyśpieszenie zachodzących reakcji chemicznych powodujących erozję chemiczną i
przemiany fazowe w stali.
Temperatura ścianek lufy wprost zależy od temperatury spalania się prochu. Aktualnie
do produkcji amunicji artyleryjskiej stosowane są prochy nitrocelulozowe (tzw. jednobazowe), prochy nitroglicerynowe (tzw. dwu-bazowe) oraz wieloskładnikowe (najczęściej
trój-bazowe, nitroguanidynowe). Najbardziej energetyczne prochy nitroglicerynowe, o

największej wartości siły prochu, są stosowane w ładunkach miotających naboi z
podkalibrowymi pociskami przeciwpancernymi APFSDS-T. Poniżej przedstawiono na rys. 1
charakterystyki energetyczne i temperaturowe wybranych typów prochów.

Rys.1. Charakterystyki współczesnych prochów [3].

Erozja mechaniczna lufy spowodowana tarciem części prowadzących pocisku o ścianki
lufy, przepływem gazów przez szczeliny pomiędzy pociskiem i ściankami zależy od
konstrukcji pocisku i w zasadzie jest stała jeżeli nie uwzględniamy wpływu czynników
chemicznych i temperaturowych. Właśnie te dwa czynniki mają bowiem decydujący wpływ
także na zużycie mechaniczne lufy.

3. Kryteria oceny stanu luf artyleryjskich
Działa wielkiej mocy, do których należą armaty czołgowe w porównaniu do typowych
dział artyleryjskich charakteryzują się stosunkowo małą żywotnością luf. Dotyczy to zarówno
tzw. żywotności zmęczeniowej, która określa liczbę strzałów dopuszczalną z uwagi na
wytrzymałość lufy oraz tzw. żywotności balistycznej związanej ze zużywaniem się lufy
wskutek erozji przewodu, która powoduje spadek własności balistycznych działa jak
zwiększenie rozrzutu, spadek prędkości początkowej pocisków i pogorszenie się stabilizacji
pocisków (głównie w działach gwintowanych).
Kryterium wycofywania luf z eksploatacji zależy od typu działa, technologii wykonania
przewodu (np. pokrycie chromem) oraz rodzaju i konstrukcji używanych naboi.
W lufach bez pokrycia najczęściej obserwuje się powiększenie średnicy wewnętrznej
(największe w okolicy stożka przejściowego, stopniowo malejące w kierunku wylotu).

Natomiast w lufach pokrywanych chromem lub innym materiałem np. irydem, średnica lufy
w zasadzie nie zwiększa się lecz w miejscach gdzie powłoka uległa zniszczeniu pojawiają się
wżery pogłębiające się w miarę oddawania kolejnych wystrzałów.
Przyjmuje się zatem, że dla luf chromowanych kryterium zużycia erozyjnego jest
głębokość wżerów określana przy użyciu specjalistycznych urządzeń.
Lufy bez powłoki ochronnej zużywają się stosunkowo równomiernie i pomiar średnicy
lufy daje w zasadzie pełną ocenę ich stanu. W związku z tym kryterium zużycia jest
powiększenie się średnicy do zadanej wartości w określonym miejscu lufy. Najczęściej
jednak jako kryterium przyjmuje się wydłużenie komory nabojowej tj. przesunięcie stożka
przejściowego w lufie. Wartość dopuszczalnego przesunięcia stożka przejściowego dla dział
rozdzielnego ładowania uwarunkowana jest powiększeniem się objętości początkowej
komory ładunkowej W0 powodującej spadek prędkości wylotowej pocisku (pocisk jest
dosłany do miejsca , w którym średnica przewodu jest równa średnicy pierścienia
wiodącego). Natomiast dla dział z pociskami scalonymi, z łuskami metalowymi, przesunięcie
stożka przejściowego nie powinno przekroczyć długości tylnej walcowej części pocisku poza
pierścieniem wiodącym (uszczelniającym). Warunek ten zapobiega przedostawaniu się gazów
prochowych przez szczelinę pomiędzy pierścieniem wiodącym a ściankami zużytej lufy w
początkowym okresie ruchu pocisku.
Dla haubic (amunicja rozdzielnego ładowania) kryterium zużycia jest najczęściej
przekroczenie dopuszczalnego powiększenia średnicy lufy (przesunięcie stożka
przejściowego). Natomiast dla armat zwykle kryterium określa się na podstawie aktualnego
powiększenia średnicy lufy (przesunięcia stożka przejściowego) oraz dopuszczalnej liczby
strzałów ekwiwalentnych (EFC) w zależności która wartość przekracza ustalony warunek (np.
dla 105 mm armaty czołgowej M68 jest to 1,41 mm lub 1000 EFC).

4. Amerykańskie prace nad zwiększeniem żywotności 120 mm luf
czołgowych
W Stanach Zjednoczonych realizowano w latach 1977-1982 szeroko zakrojony
program mający na celu zwiększenie żywotności dział artyleryjskich i czołgowych poprzez
udoskonalenie konstrukcji i technologii produkcji luf oraz amunicji. W wyniku tych
przedsięwzięć przyjęto w 1982 roku nowe normy żywotności balistycznej i zmęczeniowej dla
armat i haubic. Poniżej przedstawiono niektóre z tych liczb podane w [1]:
Tabela1. Żywotność luf działowych armii USA
Typ działa

Żywotność balistyczna
/strzałów/
105 mm armata M68 (czołg 1000
M1 ABRAMS)
155 mm haubica M185 7500
(M109)
155 mm
haubica M199 2600
(M199)
203 mm haubica M201 3000
(M110)
120 mm armata M256 (czołg 400
M1A1 ABRAMS)

Żywotność zmęczeniowa
/strzałów/
1000
5000
11000
10000
1800

Po wprowadzeniu jako uzbrojenie główne czołgu M1 Abrams 120 mm armaty firmy
Rheinmetall L44, przeprowadzono wiele prac eksperymentalnych i teoretycznych mających
na celu określenie żywotności tych armat przy strzelaniu różnymi rodzajami pocisków.
Wyniki badań eksperymentalnych opublikowano w raporcie AIAA 98-3693. Badania
prowadzono strzelaniem z lufy nr produkcyjny - 1988 amunicją bojową z pociskami
podkalibrowymi M829 i M829A2. Wystrzelono łącznie 424 pociski. Obserwowano zużycie
erozyjne przewodu lufy w następujących odległościach od tylnego płasku lufy RTF (od strony
zamka): 0,69 m, 1,55 m, 2,18 m, 3,3 m, 5,11 m. Największe zużycie erozyjne zarejestrowano
w rejonie 2,18 metra od RTF (ok. 3 mm), następnie w rejonie 1,55 m od RTF (ok. 1,5 mm).
W pozostałych rejonach lufy zużycie erozyjne było mniejsze.
W trakcie strzelań obserwowano także ubytek powierzchni chromu na ściankach lufy,
określając procentowy udział odprysków. Po oddaniu około 150 strzałów powierzchnia
odsłonięta w rejonie 2,18 m od RTF wynosiła ok. 25%. Następnie przyrost tej powierzchni
był mniejszy i do zakończenia badań wzrósł do ok. 45%. Natomiast w rejonie wylotu lufy tj.
5,11 m od RTF odpryski chromu, początkowo niewielkie ( do 150 strzałów – ok. 4% ),
gwałtownie rosły do wartości 45% w chwili zakończenia badań. Wyniki przedstawia rysunek
2 poniżej.

Rys.2. Ubytek powierzchni chromu wewnątrz przewodu lufy w funkcji ilości
strzałów i odległości od tylnego płasku lufy 120 mm armaty M256 [2].

Badania zakończono ponieważ lufa nie spełniała już warunków dopuszczalnego
rozrzutu. Osiągnięta w trakcie powyższych badań żywotność balistyczna jest porównywalna
do danych podawanych przez firmę Rheinmetall Nitrochemie, producenta ładunków
miotających do 120mm amunicji niemieckiej dla armaty Rh 120/L44. Według tych danych

dla pocisku DM33 (podobnej konstrukcji jak M829) żywotność lufy wynosi od 400 do 600
strzałów [3].
W normalnych warunkach eksploatacyjnych do oceny stanu lufy używa się pojęcia
strzału ekwiwalentnego EFC (effective full charge). Jest to strzał, który oddano typowym
pociskiem i ładunkiem najczęściej stosowanym dla danego typu działa. Dla współczesnych
armat czołgowych zwykle przyjmuje się, że takim wzorcowym nabojem jest nabój z
ćwiczebnym pociskiem podkalibrowym APFSDS-T-TP. W wojskach Stanów Zjednoczonych
do 120 mm armaty M256 używany jest ćwiczebny pocisk podkalibrowy M865, natomiast do
armaty Rh 120 czołgu LEOPARD 2 – ćwiczebny pocisk podkalibrowy DM38 i DM48.
Praktycznie są to wzory identyczne pod względem balistycznym i konstrukcyjnym.
W związku z powyższym w US Army ARDEC Close Combat Armmament Center –
Watervliet przeprowadzono badania w celu określenia współczynników pozwalających na
porównanie strzałów oddanych przy użyciu różnych wzorów pocisków podkalibrowych do
strzału pociskiem ćwiczebnym M856. Wyniki tych prac opublikowano w 2000 roku w
Technical Report ARCCB-TR-00001 [4]. Badania prowadzono dla naboi bojowych:
M829A2/JA2, M829A1/JA2, M829/JA2 oraz naboju ćwiczebnego M865/M14. Naboje
bojowe posiadają ładunki miotające wykonane z prochu nitroglicerynowego JA2, natomiast
ładunek naboju ćwiczebnego wykonany jest z prochu nitrocelulozowego M14. Dla celów
porównawczych w tabeli 2 przedstawiono charakterystyki balistyczne naboi amerykańskich,
niemieckich i polskich.
Tabela 2.Podstawowe dane naboi stosowanych do 120 mm armat: M256 i Rh120L44
Wzór

M865 (USA)
M829 (USA)
M829A1 (USA)
M829A2 (USA)
M829A3 (USA)
DM48 (RFN)
DM33 (RFN)
DM53 (RFN)
PZ541(Polska)

Ciśnienie Prędkość
max. /bar/ początkowa
/m/s/
4600
1700
5100
1670
5655
1573
5800
1680
5660
1555
4800
1715
5100
1650
5450
1670
4300
1715

Masa
pocisku
/kg/
5,5
7,03
8,165
7,9
10,0
5,9
7,2
8,35
4,85

Masa
ładunku
miot. /kg/
7,5
8,1
7,9
8,7
8,1
7,2
7,5
8,9
7,1

Energia
wylotowa
/MJ/
8,5
9,8
10,1
11,15
12,1
8,7
9,8
11,5
7,15

Wyznaczono następujące współczynniki EFC w stosunku do naboju z pociskiem
M865 wystrzelonego w temperaturze 210C dla pocisków: M865, M829, M829A1, M829A2.
Temperatura strzelania 210C: 1,0; 2,8; 3,3; 4,2.
Temperatura strzelania 490C: 1,5; 4,2; 5,0; 6,3.
Temperatura strzelania -320C: 0,7; 1,9; 2,2; 2,8.

Rys.3. Zależność współczynnika erozyjnego zużycia lufy 120 mm armaty
czołgowej M256 od temperatury strzelania i rodzaju naboju [4].

Powyższe wyniki odnoszą się do erozyjnego zużycia przewodu lufy wynikającego głównie z
oddziaływania produktów spalania materiału miotającego, które jest największe w rejonie 1,2
do 2,4 metra od tylnego płasku lufy. W badaniach nie uwzględniano zużycia lufy w rejonie
wylotu. W tym obszarze zużycie ma inny charakter, polegający na mechanicznym niszczeniu
powłoki ochronnej i mechanicznym niszczeniu materiału lufy.
Wraz z rosnącymi wymaganiami odnośnie zdolności przebicia pancerza dąży się do
zwiększania energii wylotowej pocisków przeciwpancernych stosowanych do 120 mm armat
czołgowych. Ponieważ w zasadzie osiągnięto już graniczne wartości energii, przy
wykorzystaniu klasycznych materiałów miotających (w łusce naboju nie ma miejsca na
zwiększenie ładunku), poszukuje się nowych, bardziej energetycznych materiałów
miotających. Nowe prochy zawierają dodatki między innymi: trotylu (TNT) i heksogenu
(RDX). Pierwsze amerykańskie próby zastosowania nowych ładunków wykazały, że
zwiększenie energii wylotowej pocisku spowodowało spadek żywotności luf do około 50
strzałów z użyciem podkalibrowych pocisków przeciwpancernych z odrzucanym sabotem,
stabilizowanych brzechwowo M829E3 (APFSDS-T) [5]. Podobnie dla niemieckiego naboju
z pociskiem podkalibrowym DM53 żywotność lufy zmalała do 130 – 200 strzałów [3].
Tak drastycznie obniżone żywotności przewodu luf, przyczyniły się do intensyfikacji
prac nad nowymi materiałami miotającymi o dużej energetyczności i zmniejszonej
erozyjności gazów powstających w procesie spalania. W Niemczech opracowano prochy
SCDB (Solvent-Less, Surfach Coated Double Base Propellant), który jest mało wrażliwy na

zmiany temperatury ładunku podczas strzelania i ma zmniejszoną erozyjność. Podawana
przez NITROCHEMIE (producenta prochu) żywotność dla naboi DM63 szacowana jest na
400 – 600 strzałów. Podobnie w Stanach Zjednoczonych nowy skład prochu RPD380
pozwolił na zwiększenie żywotności lufy armaty czołgu M1A1 ABRAMS do około 260
strzałów z użyciem pocisków M829A3.
W trakcie badań zaobserwowano jednakże nowe, niepokojące zjawisko. Przy strzelaniu
nabojami z pociskami pełnokalibrowymi np. HEAT powstają w okolicy stożka przejściowego
lufy rysy na powłoce chromu. Rysy te nie miały istotnego wpływu na zużywanie się
przewodu w przypadku strzelań z użyciem mniej energetycznych, starszych wzorów amunicji
APFSDS-T, natomiast w przypadku łączonych strzelań nowych pocisków APFSDS-T i
pocisków HEAT rejestruje się wzrost zużycia przewodu lufy w odległości ok.0,6 m od
tylnego płasku lufy tj. w okolicy stożka przejściowego [6].

5. Badania zużycia lufy 120 mm armaty czołgowej przy strzelaniu
z użyciem pocisków PZ541
W Wojsku Polskim eksploatowane są czołgi LEOPARD 2A4, uzbrojone w 120 mm
armaty Rheinmetall L/44. W Wojskowym Instytucie Technicznym Uzbrojenia opracowano i
wdrożono do produkcji naboje z ćwiczebnymi pociskami podkalibrowymi typu APFSDS-TTP oznaczone symbolem PZ541. Naboje te przeznaczone są do szkolenia bojowego załóg
czołgowych. Ze względu na praktycznie identyczne( w zakresie odległości do 2000 m)
parametry lotu jak przeciwpancernego podkalibrowego pocisku bojowego oraz donośność
nie przekraczającą 8000 metrów, są one najczęściej stosowanymi nabojami w okresie
eksploatacji czołgów. W trakcie testów amunicji PZ541 dokonano oceny zużywania się lufy
sprawdzając stan lufy czołgowej przed strzelaniem oraz po oddaniu 30 strzałów .

Rys.4. Widok wnętrza lufy przed rozpoczęciem testów.

Rys.5. Widok wnętrza lufy po przeprowadzonych testach.

Pomiary głębokości wżerów w przewodzie lufy po strzelaniach nie wykazały wzrostu
głębokości istniejących uszkodzeń w granicach rozdzielczości stosowanego urządzenia
pomiarowego (0,1 mm). Przyjmując najbardziej niekorzystne założenie, można stwierdzić, że
zużycie w przeliczeniu na jeden strzał wyniosło ok. 0,003 mm. Zgodnie z danymi producenta
dopuszcza się głębokość wżerów w rejonie pomiędzy stożkiem przejściowym a eżektorem do
wartości 5 mm a żywotność lufy ocenia się na 1000 – 1500 strzałów. A zatem zużycie lufy
przy strzelaniu polską amunicją ćwiczebną jest nie większe niż przy strzelaniu amunicją
DM48, stosowaną w Republice Federalnej Niemiec.
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THE WEAR OF 120 MM TANK GUN BARRELS
Abstract: The paper presents analysis of problem with lifetime of gun tubes. The article
shows influence of different factors (geometrical characteristics, internal ballistic, material
properties) on wear of gun barrel during firing. The article consists also criteria for the state
evaluation of gun tubes for different kind of weapons. Results of tube examination after firing
using Polish ammunition PZ541 are attached.

