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Streszczenie
Praca niniejsza opisuje akustyczny mechanizm niszczenia ceramicznych tworzyw balistycznych w efekcie uderzenia pociskiem.
W zaprezentowanych rozwaĪaniach bierze siĊ pod uwagĊ generacjĊ fali akustycznej w obszarze pancerza ceramicznego spowodowaną
penetracją pocisku. W tak prezentowanym podejĞciu rola okresowych naprĊĪeĔ w pancerzu ceramicznym staje siĊ najistotniejszą z punktu widzenia procesów niszczenia pancerza. Poczynając od dynamicznego zagadnienia Hertza problem efektywnoĞci pancerza ceramicznego jest dyskutowany w oparciu o analizĊ parametrów akustycznych materiaáu ceramicznego, z którego pancerz wykonano. W konkluzji
akustyczna impedancja i jej geometryczny rozkáad w obszarze pancerza stają siĊ podstawą do dyskusji efektywnoĞci ochronnej pancerza
ceramicznego. Ostateczna konkluzja jest takĪe sugestią odnoĞnie metody poprawienia efektywnoĞci osáonowej pancerza ceramicznego, jak teĪ dowolnego pancerza sztywnego.
Sáowa kluczowe: ceramika balistyczna, model Hertza, interferencja fal akustycznych

THE MECHANISM OF BALLISTIC CERAMICS FRAGMENTATION
This paper describes an acoustical mechanism of ballistic ceramics fragmentation under the projectile impact. Presented considerations
take into account the generation of acoustic waves in a body of ceramic armor by a penetrating projectile. In presented approach, the role
of periodic stresses in the armor ceramics is recognized as crucial for their failure. Starting from the dynamic Hertz problem, the ceramic
armor effectiveness is discussed in terms of acoustical parameters of ceramic materials. We conclude that the acoustical impedance and
its geometrical distribution are essential for the ceramic armor protective properties. Final conclusion suggests a way to improve the ballistic effectiveness of ceramics and any armor as well.
Keywords: Ballistic ceramics, Hertz model, Acoustic waves interference

1. WstĊp
Od chwili wprowadzenia ceramicznych osáon balistycznych mechanizm ich pĊkania staá siĊ podstawowym przedmiotem zainteresowania zarówno praktyków konstruujących
osáony balistyczne, jak i teoretyków starających siĊ przewidzieü odpornoĞü danego pancerza na penetracjĊ pocisków
przeciwpancernych. Jednym z pierwszych zaproponowanych mechanizmów pĊkania byá model A.C. Florence’a [1],
w którym osáonĊ ceramiczną przyjĊto traktowaü jak membranĊ skoĔczenie wymiarową podlegającą naprĊĪeniom w efekcie uderzenia pociskiem penetrującym. W modelu tym realistycznie zakáadano, iĪ áatwo pĊkająca ceramika podparta jest
ze strony przeciwnej do uderzenia pocisku warstwą materiaáu pancerza. CaáoĞü obliczeĔ prowadzona byáa w warunkach naprĊĪeĔ statycznych. Przy tak sformuáowanych zaáoĪeniach daáo siĊ przewidzieü proces pierwotnego pĊkania
ceramiki w formie ĞciĊtego stoĪka o osi zgodnej z kierunkiem uderzenia pocisku i o promieniu podstawy (od strony
podparcia) równej R1+2a, gdzie R1 to promieĔ pocisku, zaĞ
a jest gruboĞcią ceramiki. Model ten w zasadzie abstraho-

waá od wáasnoĞci mechanicznych ceramiki, co do której zakáadano, Īe jest dostatecznie odporna, aby rozáoĪyü pĊd pocisku na podparcie o w/w promieniu. OczywiĞcie sekwencyjne zastosowanie tego modelu, w stosunku do juĪ pierwotnie „záamanej” ceramiki, skutkowaáo kolejnymi pĊkniĊciami
juĪ wyáamanego stoĪka. W efekcie prowadziáo to do procesu pĊkania, wciąĪ uznawanego przez wielu autorów [2, 3]
i schematycznie prezentowanego na Rys. 1.

2. Warunki ogólne
Celem niniejszej pracy jest przedyskutowanie innego niĪ
omówiony powyĪej modelu pĊkania ceramicznych tworzyw
balistycznych pod wpáywem uderzenia pociskiem. Model ten
bierze pod uwagĊ gáównie efekty akustyczne towarzyszące
zderzeniu pocisku z podpartą páytą ceramiczną. Sekwencyjny model pĊkania, zilustrowany na Rys. 1, nie uwzglĊdnia
warunków ogólnych dla propagacji naprĊĪeĔ, czyli mówiąc
wprost prĊdkoĞci propagacji naprĊĪeĔ. Tymczasem wszelkie naprĊĪenia w ciele staáym mogą siĊ propagowaü co najwyĪej z prĊdkoĞcią dĨwiĊku. W przypadku powstawania zja-
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V0
= 0,1 ,
V1

(1)

gdzie V0 – prĊdkoĞü pocisku i V1 – prĊdkoĞü dĨwiĊkowej fali
podáuĪnej w páytce ceramicznej.
Relacja powyĪsza z jednej strony uzasadnia quasi-statyczne podejĞcie do zagadnienia zderzenia pocisku z páytką ceramiczną - prĊdkoĞü pocisku jest ciągle o rząd wielkoĞci mniejsza od prĊdkoĞci propagacji naprĊĪeĔ. Z drugiej
strony, jeĪeli przyjąü, Īe naprĊĪenia mają charakter istotny dla stanu ceramiki, to wáaĞnie ich propagacja decyduje
o stanie páytki jako caáoĞci i stan naprĊĪeĔ dziesiĊciokrotnie
wyprzedza w czasie samą penetracjĊ pocisku w pancerzu.
Zjawiska wywoáane falą dĨwiĊkową zmieniają stan materiaáowy pancerza ceramicznego zanim pocisk dotrze do jego
obszarów. Dla przykáadu fala akustyczna podáuĪna, wygenerowana uderzeniem pocisku, zdąĪy odbiü siĊ od tylnej
páaszczyzny páytki ceramicznej i wróciü do páaszczyzny czoáowej w czasie kiedy pocisk zagáĊbi siĊ jedynie na 0,2 gruboĞci páytki (a), zakáadając swobodny przelot pocisku przez
obszar páytki. W praktyce pocisk od chwili zderzenia doznaje wyhamowania, zatem te 0,2a jest absolutnie górnym limitem penetracji pocisku w czasie, gdy fale naprĊĪeĔ przezeĔ wygenerowane zdąĪyáy juĪ spenetrowaü caáą gruboĞü
páytki i wywoáaü odpowiednie efekty zmieniające stan materiaáu ceramicznego.
Rys. 1. Sekwencyjny model pĊkania.
Fig. 1. Sequential model of damage.

wisk nieliniowych prĊdkoĞü fali uderzeniowej moĪe byü wyĪsza od prĊdkoĞci dĨwiĊku. W niniejszych rozwaĪaniach przypadek ten pomijamy zakáadając liniowoĞü zjawisk. Tak wiĊc
wszelkie naprĊĪenia, zakáadane na potrzeby niniejszej analizy, propagowane są z prĊdkoĞcią dĨwiĊku. Dla skupienia
uwagi - prĊdkoĞü dĨwiĊkowej fali podáuĪnej w materiale SiC
to 11 km/s, a w alundowym - okoáo 9,4 km/s. W porównaniu
do typowej prĊdkoĞci pocisku rzĊdu 900 m/s moĪna zaáoĪyü nastĊpujący warunek brzegowy zderzenia pocisk-páytka:

3. Mechanizm zmian wáasnoĞci
materiaáowych w efekcie uderzenia
pociskiem
W przypadku wczeĞniejszych analiz penetracji pocisku
w obszarze páytki ceramicznej przyjmuje siĊ z reguáy model Johnsona-Holmquista [4, 5], którego kluczowym zaáoĪeniem jest heurystycznie przyjĊty parametr d zniszczenia
materiaáu, zawarty w przedziale [0,1], przyjmujący wartoĞü
0 dla nietkniĊtego materiaáu i 1 dla caákowicie zniszczonego. Tym samym autorzy zakáadają zmienny ukáad wáasnoĞci

Rys. 2. Schemat interferencji fal dĨwiĊkowych podáuĪnych generowanych w páytce w efekcie uderzenia pocisku o promieniu R1.
Fig. 2. Layout of interference of longitudinal sound waves in plate hit by projectile of R1 radius.
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mechanicznych materiaáu ceramicznego poddanego uderzeniu pociskiem. W niniejszej pracy, podobnie jak w [6], przyjmiemy dwustanowy ukáad wáasnoĞci materiaáowej ceramiki
przed i po uderzeniu, bez zaáoĪenia jej caákowitego zniszczenia (d  1). Jako przyczynĊ uzyskiwania przez materiaá ceramiczny drugiego (zniszczonego) stanu materiaáowego, przyjmujemy mechanizm pĊkania objĊtoĞciowego páytki ceramicznej. Szczegóáowe objaĞnienie zamieszczone jest na Rys. 2.
Pocisk o promieniu R1 równym poáowie kalibru uderza
w páytkĊ ceramiczną o gruboĞci a. Uderzenie to generuje podáuĪną akustyczną falĊ kulistą propagującą z prĊdkoĞcią vs.
Fala ta odbija siĊ od podpartej tylnej páaszczyzny páytki ceramicznej i powraca w formie fali kulistej w kierunku przeciwnym do kierunku fali pierwotnej. Powstają warunki do interferencji fali generowanej penetracją pocisku i fali odbitej
od tylnej páytki ceramicznej. Tym samym, w obszarze jeszcze niespenetrowanym przez pocisk generowane są periodyczne naprĊĪenia Ğciskające i rozciągające. Zwáaszcza
te drugie wzmocnione efektem interferencji są szczególnie
niebezpieczne dla páytki ceramicznej, poniewaĪ ceramika
nie posiada zbyt wysokiej odpornoĞci na rozciąganie. Na
Rys. 2 krzywe ciągáe reprezentują strzaáki naprĊĪeĔ rozciągających w przekroju akustycznej fali kulistej. Na przeciĊciu
strzaáek fali odbitej i nadchodzącej, naprĊĪenia rozciągające
zsumowane wektorowo najwczeĞniej przekraczają wartoĞü
odpornoĞci na pĊkanie danej ceramiki. Powstaáe pĊkniĊcia
propagują wzdáuĪ linii strzaáek naprĊĪeĔ i w efekcie nastĊpuje pĊkanie caáego materiaáu na fragmenty, których ksztaát
zaznaczony jest na rysunku konturem przerywanym. FragmentaryzacjĊ, w formie pryzmatów wyróĪnionych linią przerywaną, faktycznie obserwuje siĊ w efekcie ostrzaáu rzeczywistych tworzyw ceramiki balistycznej. W pierwszym przybliĪeniu minimalny czas potrzebny na takie akustyczne zniszczenie páytki ceramicznej wyznaczony jest przez czas dwukrotnego przebiegu podáuĪnej fali akustycznej przez gruboĞü
páytki. W tym czasie pocisk, gdyby nie napotykaá Īadnych
oporów, zagáĊbiáby siĊ w páytkĊ, wobec warunków granicznych, jedynie na 0,2 jej gruboĞci. Dalsza penetracja pocisku odbywaáaby siĊ juĪ w obszarze zniszczonego materiaáu ceramicznego, którego fragmenty oddziaáywają niekiedy
niszcząco na atakujący pocisk. W tej sytuacji po początkowym okresie zderzenia quasi-sprĊĪystego pocisk-ceramika,
ta ostatnia reprezentuje sobą efektywnoĞü worka z piaskiem
o ostrokrawĊdziowych ziarnach. Cząstki ceramiczne oczywiĞcie erodują rdzeĔ pocisku uprzednio odksztaáconego w procesie zderzenia quasi-sprĊĪystego.

4. Parametry początkowego czasu zderzenia
w przybliĪeniu quasi-sprĊĪystym
Czas trwania i wielkoĞü odksztaáceĔ w początkowym
okresie zderzenia, kiedy ma ono charakter quasi-sprĊĪysty, proponujemy wyliczyü rozwijając zagadnienie Hertz’a
dla przypadku zderzenia dwóch kul sprĊĪystych. Tak postawiony problem znajduje swoje rozwiązanie w fundamentalnych rozwaĪaniach Landaua i Lifszyca [7]. W rozpatrywanych warunkach, promienie zderzanych kul przyjmujemy R1
= 1/2 kalibru pocisku, R2 =  (promieĔ páaskiej páytki ceramicznej). Zderzenie rozumiemy jako zderzenie dwóch kul,
z których jedna jest pociskiem, a druga páytką ceramiczną.

PrzybliĪenie to znajduje swoje uzasadnienie w dyskutowanych juĪ warunkach ogólnych (v0 << vs).
Wobec przyjĊtych zaáoĪeĔ czas zderzenia quasi-sprĊĪystego Ĳ dwóch kul zderzonych ze sobą z prĊdkoĞcią v0 bĊdzie wyraĪony wzorem:
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ı1, ı2 – staáe Poissona pocisku i páytki,
E1, E2 – moduáy Younga pocisku i páytki.
JeĪeli przyjąü gruboĞü páytki wykonanej z SiC jako 14 mm,
masĊ páytki 45 g oraz pocisk o kalibrze 14,5 mm z rdzeniem
stalowym i masie 64 g, to po uwzglĊdnieniu moduáu Younga SiC (400 GPa) i stali (200 GPa) oraz moduáu Poissona
SiC (0,16) i stali (0,23), w przypadku pocisku uderzającego
w páytkĊ z prĊdkoĞcią 900 m/s otrzymujemy:
Ĳ = 5,6 ȝs i h0 = 4,7 mm.
Z racji moduáu Younga stali wynoszącego 200 GPa i SiC
– 400 GPa, h0 winno byü podzielone w stosunku 2:1. Stąd
na odksztaácenie páytki przypada 1,55 mm, a na odksztaácenie pocisku 3,15 mm. Porównanie odpornoĞci na Ğciskanie SiC (w przybliĪeniu 3 GPa) i moduáu Younga pozwala
na stwierdzenie, Īe dla ceramiki SiC odksztaácenie na poziomie 0,01 jest juĪ odksztaáceniem niszczącym. W analizowanym zakresie odksztaácenie to jest o rząd wielkoĞci wiĊksze, co oznacza Īe w czasie, który upáynąá od chwili zderzenia do pierwszych 5,6 s musi nastąpiü odksztaácenie nieodwracalne. Ten sam argument pozostaje waĪnym takĪe
w przypadku pocisku, który podlega odksztaáceniu trwaáemu
w postaci stĊpienia. Dla analizowanego przykáadu początkowy czas zderzenia w limicie sprĊĪystym jest, w porównaniu
z czasem propagacji fali akustycznej w podwójnej gruboĞci
páytki, prawie dwukrotnie dáuĪszy. Oznacza to, Īe w czasie
Ĳ ustalają siĊ warunki pozwalające na interferencjĊ fal akustycznych w caáym obszarze páytki ceramicznej, nawet dla
fali poprzecznej. W ostatecznej konkluzji naleĪy stwierdziü,
Īe czas Ĳ quasi-sprĊĪystego zderzenia jest górnym limitem
czasu nie tylko zniszczenia páytki ceramicznej na gáĊbokoĞci bezpoĞredniego kontaktu z pociskiem, ale takĪe w tym
czasie nastĊpuje zniszczenie páytki na pozostaáym obszarze
jej gruboĞci wskutek naprĊĪeĔ akustycznych.
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5. Warunki graniczne odpornoĞci na
przebicie

Impedancja falowa Z wyraĪa siĊ wzorem:

Z

JeĪeli nastąpiáo zatrzymanie pocisku na páytce ceramicznej, pomimo jej spĊkania, to moĪna zaáoĪyü ruch jednostajnie opóĨniony pocisku w obszarze páytki. Oznacza to, Īe caákowity pĊd ukáadu páytka pocisk zostaá caákowicie przejĊty
przez páytĊ podpierającą. JeĪeli czas wyhamowywania pocisku zaáoĪyü jako t, to bilans pĊdu pozwala na wyliczenie
Ğredniej siáy dziaáającej na páytĊ podparcia:

Ft

Pv 0  F

P

v 02
.
2a

(7, 8)

Siáa ta jest przenoszona na podparcie na obszarze o promieniu a, jak moĪna to wywnioskowaü z Rys. 2. Siáa ta generuje Ğrednie ciĞnienie P równe:

P

F
Sa 2

P

v 02
.
2Sa 2

(9)

Dla warunków opisanych wyĪej ciĞnienie to wynosi P =
250 MPa. Taką odpornoĞü na Ğciskanie reprezentują praktycznie prawie wszystkie stale. PowyĪszy wzór jest wyraĪeniem, dziĊki któremu przy zadanej masie pocisku i jego prĊdkoĞci oraz przy ustalonych wáasnoĞciach materiaáowych podparcia moĪna ustaliü gruboĞü a nakáadki ceramicznej, która
nie powinna ulec przebiciu. W powyĪszym wzorze zwraca
uwagĊ obszar oddziaáywania na páytĊ podparcia o promieniu
równym gruboĞci páytki ceramicznej. W stosunku do przewidywaĔ Florence’a [1] jest to wymaganie znacznie bardziej
restrykcyjne. Florence przewidywaá ten obszar jako w przybliĪeniu dwie gruboĞci páytki. UwzglĊdnienie proponowanych
powyĪej mechanizmów akustycznych pĊkania pancernych
páytek ceramicznych zdecydowanie redukuje obszar oddziaáywania mechanicznego na podpierającą páytĊ pancerną.
W konsekwencji zgodnie z prezentowanym modelem páyta
ta jest bardziej podatna na przebicie. OczywiĞcie ten ostatni
wniosek jest uzasadniony jedynie przy zaáoĪeniu, Īe odbicie
fali akustycznej na granicy ceramika-páyta podpierająca jest
znaczące, czyli mamy do czynienia z akustycznym niedopasowaniem oĞrodka ceramicznego i podpierającej páyty. Niekoniecznie tak musi byü. Parametrem de¿niującym amplitudĊ fali odbitej jest impedancja akustyczna danego oĞrodka. W przypadku dopasowania impedancji akustycznych
obu oĞrodków fala generowana w páytce przenika do podparcia i nie powstają warunki dla interferencji fal akustycznych w samej páytce. W tych warunkach pocisk jest wyhamowywany w dáuĪszym okresie czasu przez niezniszczoną
ceramikĊ. W przypadku granicznym caákowitego braku odbicia przechodzimy do modelu Florence’a, czyli odpowiedzi
páytki jako membrany skoĔczenie wymiarowej. PĊd zredukowany pocisku, odpowiedzialny za perforacjĊ podparcia,
moĪe byü rozáoĪony w takim granicznym przypadku na powierzchniĊ czterokrotnie wiĊkszą, niĪ w przypadku pĊkania
páytki niedopasowanej akustycznie do podparcia. Dopasowanie impedancji akustycznych ceramika-páyta podpierająca moĪe prowadziü granicznie do czterokrotnego zwiĊkszenia efektywnoĞci pancerza! Warto w tym momencie porównaü impedancje falowe najpopularniejszych materiaáów ceramicznych z impedancją falową stali - najbardziej popularnego materiaáu podparcia.
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gdzie vs – prĊdkoĞü dĨwiĊku w danym materiale.
UwzglĊdniając dane materiaáowe uzyskujemy:
ZSiC = 35·106 kg/(m2s);
ZAl2O3 = 36·106 kg/(m2s),
Zstali = 39·106 kg/(m2s).
Nietrudno zauwaĪyü, Īe podparcie stalowej páyty jest prawie idealnie dopasowane do typowych oĞrodków ceramicznych, czego nie moĪna powiedzieü o podparciach kompozytowych czy podparciach ze stopów lekkich! OczywiĞcie
dopasowanie impedancji akustycznych oĞrodków ceramika-stal jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym
do bezodbiciowej wspóápracy dwóch elementów pancerza.
Potrzebny tu sposób poáączenia ceramika-metal jest zagadnieniem samym sobie i bĊdzie przedmiotem naszych dalszych dociekaĔ.

6. Podsumowanie
Proponowany model pĊkania ceramiki balistycznej pod
wpáywem efektów akustycznych ma charakter dedukcyjny.
Istnieje jednak powszechnie znany fakt doĞwiadczalny wskazujący na istotną rolĊ naprĊĪeĔ akustycznych w niszczeniu
ukáadu pocisk-pancerz. Na zdjĊciach wykonanych szybką
kamerą bardzo czĊsto obserwuje siĊ, w chwili zderzenia
pocisku z pancerzem, dla pocisków lub rdzeni wysmukáych,
pĊkanie pocisku w trakcie penetracji pancerza. Przy czym
pĊkniĊcie to nastĊpuje w poáowie dáugoĞci pocisku i jest
spowodowane interferencją fali generowanej na styku pocisk-pancerz i fali odbitej od koĔca pocisku. Pocisk jest rozrywany przez mod rozciągający podáuĪnej akustycznej fali
stojącej o strzaáce w poáowie dáugoĞci. Wobec obserwowanego efektu niszczenia symetrycznego pocisku nie powinno siĊ wykluczaü podobnych efektów akustycznych w páytce ceramicznej pancerza.
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