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Streszczenie
Ceramika węglikowa stosowana jest z powodzeniem do wytwarzania elementów osłon balistycznych, chroniących przed pociskami
przeciwpancernymi. Dzięki połączeniu wysokiej twardości z niską gęstością stanowi dobrą alternatywę dla tradycyjnych pancerzy stalowych. W artykule przedstawione zostaną cechy dwóch ceramicznych materiałów balistycznych: węglika krzemu (SiC) oraz węglika boru
(B4C). Zaprezentowane zostaną także wyniki ostrzału warstwowych osłon balistycznych, zawierających ceramikę, za pomocą nowoczesnej amunicji pistoletowej o właściwościach przeciwpancernych.
Słowa kluczowe: ceramika węglikowa, ochrona balistyczna, pancerz ceramiczny.

CARBIDE CERAMICS IN LIGHTWEIGHT ARMOUR APPLICATIONS
Carbide ceramics have been successfully used for ballistic armour applications protecting against armour piercing projectiles. A combination of high hardness and low density makes ceramics a good substitute of traditional steel armours. Properties of two ceramic armour
materials: silicon carbide (SiC) and boron barbide (B4C) are being described. Finally the authors present results of ballistic tests of ceramic-based multi-layered armours systems against modern pistol ammunition with armour piercing capabilities.
Keywords: Carbide ceramics, Ballistic protection, Ceramic armour

1. Wstęp
1.1. Materiały ceramiczne w osłonach
balistycznych
Od kilkudziesięciu lat, wraz ze wzrostem wymagań dotyczących poziomu ochrony balistycznej, materiały ceramiczne znalazły szczególne miejsce jako elementy kompozytowych systemów opancerzenia wojskowych i cywilnych.
Do zastosowań wojskowych należą opancerzenie pojazdów
kołowych, czołgów, wozów bojowych, środków latających,
schronów, okrętów oraz konstrukcje osobistych osłon balistycznych. Ponadto ceramika stosowana jest w kamizelkach
użytkowanych przez policję i agencje ochrony. Wymaga się,
aby płyta ceramiczna zapewniała jak najlepszą ochronę przy
jednoczesnej minimalizacji masy i grubości. Odpowiedzią
na to wyzwanie jest zastosowanie ceramiki węglikowej reprezentowanej przez dwa materiały: węglik krzemu (SiC)
oraz węglik boru (B4C). Innymi ceramicznymi materiałami
balistycznymi są tlenek glinu (Al2O3), najpowszechniejszy
ze względu na niskie koszty produkcji, a także borek tytanu
(TiB2), azotek glinu (AlN) i azotek krzemu (Si3N4) [1, 2].
Pierwszym, zastosowanym w warunkach bojowych, ceramicznym materiałem balistycznym był tlenek glinu połączony z kompozytem wzmacnianym włóknem szklanym
(GFRC). Pomimo dobrych zdolności ochronnych, kamizelki
wyposażone w dwie płyty balistyczne okazały się być cięż-
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kie i ich użycie zostało ograniczone do służby wartowniczej.
Kolejnym materiałem o obiecujących właściwościach był
węglik boru. Jego gęstość, wynosząca 2,5 g/cm3, istotnie
mniejsza w porównaniu do gęstości tlenku glinu równej 3,9
g/cm3, daje możliwość znacznego obniżenia masy pancerza. Przedstawione wyżej materiały wraz z węglikiem
krzemu stanowią trzy najczęściej stosowane w osłonach
balistycznych [1].
Najważniejsze właściwości mechaniczne ceramiki, determinujące odporność balistyczną pancerza, to twardość
oraz odporność na kruche pękanie. Wartość twardości ceramicznej osłony balistycznej powinna przewyższać twardość rdzenia pocisku przeciwpancernego, aby skutecznie
stępić jego wierzchołek. Pożądana wartość odporności na
kruche pękanie ceramiki nie jest już jednak tak łatwa do
określenia. Niska wartość współczynnika KIc skutkuje lepszym pochłanianiem energii kinetycznej pocisku na drodze
pękania płyty ceramicznej mechanizmem spiaskowania.
Jednak w celu ograniczenia obszaru zniszczenia ceramiki,
a co za tym idzie zwiększenia odporności osłony na trafienie
wielokrotne, wartość odporności na kruche pękanie powinna
być wysoka. Niestety dwie wymienione cechy materiałów
ceramicznych zmieniają się w sposób odwrotny [3-5].
Spośród balistycznych materiałów ceramicznych największą twardość wykazują węglik boru i węglik krzemu,
i jednocześnie obydwa te materiały mają mniejszą gęstość
w stosunku do tlenku glinu. Węgliki krzemu i boru należą
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Tabela 1. Właściwości ceramiki balistycznej [4].
Table 1. Properties of ballistic ceramics [4].
Materiał

Gęstość
[g/cm3]

HV
[GPa]

KIc
[MPa·m0,5]

E
[GPa]

Vs
[km/s]

szg
[MPa]

Al2O3 (S)

3,60 – 3,95

12 – 18

3,0 – 4,5

300 – 450

9,5 – 11,6

200 – 400

SiC (S)

3,10 – 3,20

22 – 23

3,0 – 4,0

400 – 420

11,0 – 11,4

300 – 340

B4C (HP)

2,45 – 2,52

29 – 35

2,0 – 4,7

440 – 470

13,0 – 13,7

200 – 360

HV – twardość Vikersa, KIc – odporność na kruche pękanie, E – moduł Younga, Vs – prędkość rozchodzenia się fali dźwiękowej,
sf – wytrzymałość na zginanie; S oznacza materiał spiekany swobodnie, HP – prasowany na gorąco.
Tabela 2. Właściwości mechaniczne zastosowanej ceramiki węglikowej [10].
Table 2. Mechanical properties of carbide ceramics used [10].

Materiał

Gęstość
pozorna
[g/cm3]

Gęstość
względna
[%]

HV
[GPa]

KIc
[MPa·m0,5]

E
[GPa]

Vpodłużna
[km/s]

Vpoprzeczna
[km/s]

SiC

3,19

99,4

19.7 ± 0.6

2.1 ± 0.2

443 ± 6

12,2

13,5

B4C

2,51

99,6

19.9 ± 0.8

2.4 ± 0.3

429 ± 10

7,7

8,6

do najtwardszych znanych materiałów, ustępują jedynie
diamentowi oraz azotkowi boru o strukturze regularnej. Zarówno węglik krzemu, jak i węglik boru są szeroko stosowane w konstrukcji osłon balistycznych. Węglik boru jest
szczególnie atrakcyjnym materiałem ze względu na najniższą wśród ceramicznych materiałów balistycznych gęstość
i jednocześnie najwyższą twardość. Koszty jego produkcji
przewyższają jednak koszty węglika krzemu. Jest to związane z koniecznością zastosowania metody prasowania na gorąco do formowania produktów o wysokich właściwościach
mechanicznych oraz niewielkiego, w stosunku do węglika
krzemu, zapotrzebowania w innych gałęziach gospodarki [4,
6, 7]. Właściwości mechaniczne wybranych ceramicznych
materiałów balistycznych pokazano w Tabeli 1.

1.2. Konstrukcja pancerza zawierającego
ceramikę
Wraz z badaniem i stosowaniem nowych materiałów
ceramicznych powstały pierwsze teoretyczne założenia do
konstrukcji pancerzy. Uznano, że pancerz musi być przynajmniej tak twardy jak pocisk, a jego grubość, dla skutecznego
przeciwdziałania perforacji, musi wynosić przynajmniej 0,5
kalibru pocisku. Przednia warstwa ceramiki musi stanowić
około 1/3 grubości całego pancerza, natomiast grubość podłoża około 2/3. Istotne jest, że ceramika nie tworzy pancerza
samodzielnie, ale w połączeniu z innymi materiałami takimi
jak stal, aluminium lub kompozyty włókniste [1]. Współczesne lekkie osłony balistyczne stanowią wielowarstwowe
struktury, w których każdy element pełni określoną rolę.
Przednią warstwę stanowi lita płyta ceramiczna lub układ
przyklejonych do podłoża płytek. Podłoże zbudowane jest
najczęściej z kilkudziesięciu warstw tkaniny na bazie włókien
aramidowych lub polietylenowych. Dodatkowo, w przypadku
osłon osobistych, mogą być zastosowane warstwy zmniejszające dynamiczne ugięcie podłoża [8]. Zadaniem ceramicznej warstwy czołowej jest stępienie ostrza i fragmentacja pocisku, rolą podłoża zaś, wychwycenie odłamków.
Ceramika jest szczególnie istotnym elementem w przypadku
ochrony przed pociskami o zwiększonej zdolności penetracji [8].

2. Procedura eksperymentalna
2.1. Zastosowane materiały
Przedstawione w artykule badania odporności balistycznej były związane z optymalizacją masy i grubości lekkiej,
kamuflowanej kamizelki kuloodpornej o zwiększonej odporności na penetracje pociskiem. Zastosowanie tego typu kamizelki w warunkach operacyjnych wymaga jej kamuflażu
pod zewnętrznym okryciem. Wygoda użytkowania wymaga,
aby jej masa była jak najmniejsza, przy jednoczesnym zapewnieniu jej elastyczności, co pozwala na dokładne dopasowanie. Nie bez znaczenia jest również grubość wkładów
balistycznych mająca wpływ na osiągnięcie wymagań kamuflażu. Całkowita masa kamizelki zależy od rodzaju użytej
ceramiki i podłoża oraz technologii wykonania całego układu
balistycznego [9].
Mając na uwadze powyższe wymagania, do konstrukcji
kamizelki przewidziano zastosowanie ceramiki węglikowej. Pozwoliło to na ograniczenie masy powierzchniowej,
oznaczającej masę 1 m2 osłony balistycznej, w stosunku
do badanych wcześniej układów na bazie ceramiki Al2O3
[8]. Do konstrukcji próbek wykorzystano heksagonalne płytki
wykonane z węglika krzemu oraz węglika boru. Właściwości
zastosowanych materiałów pokazano w Tabeli 2.
Zarówno węglik krzemu, jak i węglik boru posiadały bardzo wysoką wartość gęstości względnej czyli minimalną porowatość. Ta cecha mikrostruktury świadczy o osiągnięciu
wysokich wartości właściwości mechanicznych. W porównaniu z dostępnymi danymi literaturowymi [4, 7] właściwości
mechaniczne węglika boru do zastosowań balistycznych,
a w szczególności twardość, powinny być wyższe od tych
otrzymanych w wyniku badań próbek stosowanej ceramiki
balistycznej [10]. Na Rys. 1 przedstawiono mikrostrukturę
zastosowanych materiałów.
Jako podłoże dla ceramiki użyto nietkanego materiału
włókienniczego na bazie włókien polietylenowych Dyneema® SB21. Materiał ten dobrany został w wyniku wcześniejszych badań nad odpornością balistyczną miękkich
układów włókienniczych [8]. Polietylen Dyneema® występuje w formie arkuszy, które w wielowarstwowym układzie
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stanowią wkład balistyczny w tradycyjnych kamizelkach
kuloodpornych. Ich zadaniem jest wychwycenie stępionego
pocisku lub odłamków, w tym skruszonej ceramiki, z warstwy czołowej.

czone swobodnie na podłożu z 40 warstw nietkanego, polietylenowego układu włókienniczego Dyneema® SB21. Konstrukcja układu balistycznego oraz przykład zastosowania
lekkiej osłony balistycznej przedstawiono na Rys. 2.

2.2. Przygotowanie próbek

2.3. Procedura badań

Próbki przygotowane do badań odporności balistycznej
stanowiły układ 27 lub 49 heksagonalnych płytek o wymiarze
pod klucz 20 mm i grubościach 4,5 mm dla SiC i 5 mm dla
B4C. Płytki przyklejone były do nośnika w postaci tkaniny
aramidowej za pomocą dwuskładnikowego kleju i umiesz-

W badaniach odporności balistycznej stosowane były
dwa rodzaje nowoczesnej amunicji pistoletowej 5,7x28 mm
SS190 i 4,6x30 mm DM31 o zwiększonej zdolności do penetracji. Pociski tej amunicji cechuje niewielka masa oraz
większa, niż w przypadku tradycyjnej amunicji, prędkość

a)

b)

Rys.1. Mikrostruktura zastosowanej ceramiki balistycznej: a) SiC, b) B4C [10].
Fig. 1. Microstructure of the used ballistic ceramics : a) SiC, b) B4C [10].

a)

b)

Rys.2. Układ balistyczny na bazie ceramiki węglikowej (a) i kamizelka kamuflowana (b).
Fig. 2. Ballistic system containing carbide ceramics (a) and bulletproof jacket (b).

a)

b)

Rys. 3. Przekroje nabojów pistoletowych o zwiększonej penetracji użytych w badaniach: a) 5,7x28 mm SS190, b) 4,6x30 mm DM31.
Fig. 3. Intersections of pistol shells of increased penetration used in the studies: a) 5,7x28 mm SS190, b) 4,6x30 mm DM31.
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początkowa, dochodząca do 700 m/s [11]. Zastosowaną
podczas badań amunicję przedstawiono na Rys. 3.
W przypadku pocisku SS190 mamy do czynienia ze stalowym stożkiem umieszczonym na aluminiowej podstawie;
DM31 jest przykładem klasycznej budowy pocisku przeciwpancernego posiadającego stalowy, ostrołukowy rdzeń
osadzony w płaszczu z miękkiego metalu [11]. Poprzednie
badania autorów wykazały bardzo dużą skuteczność obydwu pocisków podczas badania odporności balistycznej
miękkich osłon [9].
Próbki umieszczano na plastycznym podłożu. Mierzono prędkość pocisków 2 m przed celem oraz głębokość
ugięcia podłoża. Ostrzelane próbki prześwietlano za pomocą diagnostycznego urządzenia rentgenowskiego
MV17F 255-9 YXLON w celu określenia obszaru zniszcze-

a)

nia ceramiki oraz stopnia skruszenia rdzenia pocisku. Obliczono masę powierzchniową układów balistycznych oraz
dokonano pomiaru ich grubości.

3. Wyniki badań
Wyniki badań odporności balistycznej w formie zdjęć rentgenowskich ostrzelanych próbek przedstawiono na Rys. 4
i 5.
Oba rodzaje próbek, zarówno te z zastosowaniem ceramiki SiC jak i B4C, wykazały odporność na przebicie pociskami amunicji 5,7x28 mm SS190. Zaobserwowano również
niewielkie wartości ugięcia elastycznego podłoża. Próbka
zawierająca węglik boru miała najniższą masę powierzchniową ze wszystkich badanych układów. Zastosowanie wę-

b)

Rys. 4. Wyniki badań odporności balistycznej przeciwko pociskowi 5,7 × 28 mm SS190: a) 4,5 mm SiC (M = 20,8 kg/m2, G ~12 mm,
U = 11 mm), b) 5 mm B4C (M = 19,1 kg/m2, G ~12,5 mm, U = 10 mm, gdzie M – masa powierzchniowa, G – grubość próbki, U – dynamiczne ugięcie podłoża).
Fig. 4. Results of ballistic resistance tests against pistol shell 5,7 × 28 mm SS190: a) 4,5 mm SiC (M = 20,8 kg/m2, G ~12 mm, U = 11 mm),
b) 5 mm B4C (M = 19,1 kg/m2, G ~12,5 mm, U = 10 mm, where M – surface mass, G – sample thickness, U – dynamic deflection of substrate).

a)

b)

Rys.5. Wyniki badań odporności balistycznej przeciwko pociskowi 4,6 × 30 mm DM31: a) 7 mm SiC (M = 28,7 kg/m2, G ~14 mm, U = 8 mm),
b) 8 mm B4C (M = 26,6 kg/m2, G ~15 mm, U = 10 mm, gdzie M – masa powierzchniowa, G – grubość próbki, U – dynamiczne ugięcie
podłoża).
Fig. 5. Results of ballistic resistance tests against pistol shell 4,6 × 30 mm DM31: a) 7 mm SiC (M = 28,7 kg/m2, G ~14 mm, U = 8 mm),
b) 8 mm B4C (M = 26,6 kg/m2, G ~15 mm, U = 10 mm, where M – surface mass, G – sample thickness, U – dynamic deflection of substrate).
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glika boru pozwala na obniżenie masy kamizelki kuloodpornej w stosunku do rozwiązań z innymi rodzajami ceramiki
przy zachowaniu wymaganej powierzchni ochronnej i poziomu odporności balistycznej, wiąże się jednak ze wzrostem
kosztów. Cena węglika boru do zastosowań balistycznych
jest 4-krotnie wyższa od ceny węglika krzemu [9].
Tak jak w poprzednim przypadku, również dla amunicji
4,6x30 mm DM31 przygotowano dwa warianty układów materiałowych zawierających ceramikę węglikową SiC i B4C.
Ponownie najniższą masę powierzchniową miała próbka,
w której warstwę czołową stanowił węglik boru. Zarówno
w przypadku warstwy czołowej wykonanej z węglika krzemu,
jak i z węglika boru zaobserwować można bardzo pożądane
zjawisko zmiany toru lotu pocisku po uderzeniu w ceramikę.
Obrócony i stępiony rdzeń pocisku DM31 jest łatwiej wychwytywany przez miękkie podłoże balistyczne.

4. Podsumowanie
Zbadano dwa rodzaje ceramiki węglikowej pod kątem zastosowania w konstrukcji wkładów balistycznych w lekkiej
kamizelce kuloodpornej. Układy materiałowe zbudowane
z heksagonalnych płytek z węglika krzemu i węglika boru
na podłożu z materiału Dyneema® okazały się skuteczne
w zwalczaniu pocisków amunicji pistoletowej o zwiększonej
zdolności penetracji. Zaobserwowano korzystne zjawisko
zmiany toru lotu przeciwpancernego rdzenia pocisku DM31
po uderzeniu i przebiciu warstwy ceramicznej. W wyniku
odebrania energii kinetycznej na drodze kruchego pękania
ceramiki pociski zostały zatrzymane przez podłoże miękkie. Niewielkie były również wartości ugięcia plastycznego
podłoża. Zarówno węglik krzemu, jak i węglik boru mają
doskonałe właściwości mechaniczne oraz względnie niską
gęstość, dzięki czemu mogą być z powodzeniem stosowane
w lekkich osłonach balistycznych. Pod względem masowym
lepsze rezultaty osiągnięto z użyciem węglika boru, jego
szerokie zastosowanie ograniczone jest jednak przez wysokie koszty produkcji.
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