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STANOWISKO BADAWCZE
Streszczenie. W artykule omówiono podstawowe cechy zaprojektowanego stanowiska do bada
ostrzałem próbek opancerzenia. Odniesiono si do wyników bada poznawczych przeprowadzonych w Dziale
Badawczym Zakładów Mechanicznych „Tarnów” S.A. We wnioskach przedstawiono moliwoci rozwojowe
opracowanej konstrukcji.
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1.

WSTP

Jedn z najwaniejszych cech pojazdów bojowych (kołowych transporterów
opancerzonych, bojowych wozów piechoty, czołgów, transporterów gsienicowych itd.) jest
ich odporno na ostrzał gwarantujca bezpieczestwo załogi na polu walki. Do rodków
ochrony bezporedniej pojazdu/wozu bojowego zaliczamy pancerz zasadniczy, wspomagany
pancerzem dodatkowym (opancerzeniem pasywnym lub opancerzeniem aktywnym) oraz
rodki ochrony aktywnej.
Dla okrelenia właciwoci opancerzenia stosowana jest midzynarodowa norma [1]
STANAG 4569, która definiuje poziomy osłonnoci.
Kontrol zadeklarowanych parametrów – poziomu osłonnoci przeprowadza si
wykonujc specjalistyczne badania odpornoci balistycznej z wykorzystaniem próbek
opancerzenia na stanowisku badawczym lub te na badanym pojedzie w warunkach
rzeczywistych – poligonowych.
Tryb przeprowadzenia takich bada jest cile okrelony, a ich opis zawiera dokument
NATO-AEP 55 [2].
W realizowanych pracach badawczo-rozwojowych, ju w pocztkowej fazie rozwoju
konstrukcji opancerzenia, czsto przeprowadzane s badania poznawcze, pozwalajce na
weryfikacj załoonych parametrów poprzez próby ostrzałem.
2.

STANOWISKO BADAWCZE

W realizowanym projekcie [3] obejmujcym opracowanie dodatkowego opancerzenia
pasywnego, w którym uczestniczy Orodek Badawczo-Rozwojowy Urzdze Mechanicznych
„OBRUM” sp. z o.o. wykonane zostały badania odpornoci balistycznej elementów
opancerzenia dodatkowego.
Badania przeprowadzono na stanowisku badawczym, którego schemat blokowy
pokazany jest na rys. 1.
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Rys. 1. Schemat blokowy stanowiska badawczego do prób ostrzałem
1 – stanowisko strzeleckie; 2 – bramka do pomiaru prdkoci wylotowej
ze stanowiskiem komputerowym; 3 – kamera przednia; 4 – kamera tylna;
5 – plansza wiadek; 6 – badany element; 7 – kulochwyt

Jednym z istotnych elementów jest wysoko wytrzymała konstrukcja oprzyrzdowania
(rys. 1, poz. 6) w postaci specjalnego stojaka (stanowiska badawczego) do montau próbek.
Opracowana konstrukcja [4] pozwala na zabudow płyt pancerza zasadniczego
z zamontowanym opancerzeniem dodatkowym o wymiarach:
− 250 x 250 mm;
− 250 x 500 mm;
− 500 x 500 mm.
Stanowisko posiada moliwo montau za badan próbk tzw. wiadka – planszy.
Dodatkow cech zaprojektowanej i wykonanej konstrukcji jest moliwo ustawienia
badanych próbek pod ktem 0o i 30o do osi strzału, co znaczco podnosi funkcjonalno
stanowiska. Korpus stanowiska jest kotwiony do podłoa lub mocowany przy pomocy rub
do fundamentu.
Widok stanowiska pokazuj rysunki: rys. 2 i rys. 3.

Rys. 2. Stanowisko badawcze do prób pancerza ostrzałem
1 – rama podstawy; 2 – rama boczna; 3 – wymienna płyta mocujca

Stanowisko badawcze
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Rys. 3. Stanowisko do prób ostrzałem – prace montaowe
3.

BADANIA POZNAWCZE

Konstrukcja stanowiska [4] – parametry wytrzymałociowe oraz cechy funkcjonalne została zweryfikowana w trakcie wykonanych bada w 2014 r. odpornoci balistycznej
modułów pancerza dodatkowego na terenie Zakładów Mechanicznych „Tarnów” S.A. [5].
Na rys. 4 pokazana jest próbka pancerza zamontowana na stanowisku badawczym
i przygotowana do prób ostrzałem.

Rys. 4. Próbka pancerza zamontowana na stanowisku badawczym
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WNIOSKI
−
−

−

5.

Opracowana konstrukcja stanowiska badawczego potwierdziła pełn przydatno do
stosowania podczas bada ostrzałem dla poziomów 2 i 3.
Zastosowane rozwizania mog po „przeskalowaniu” by w pełni wykorzystane do
opracowania konstrukcji stanowiska badawczego dla innych (np. wikszych
wymiarów) badanych próbek 500 x 750 mm czy 1000 x 1000 mm lub do badania
wyszych poziomów osłonnoci np. 3+.
Opracowane i wykonane w Orodku stanowisko badawcze (rys. 2 i 3) bdzie
wykorzystane w dalszych etapach realizacji projektu [3].
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TEST STAND
Abstract. The paper discusses the basic features of a stand developed for gunfire-testing of armour
plating samples. Reference is made to the results of research carried out at the Research Department of the
Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A. Conclusions include prospects for further development of the design.
Keywords: armour, protection level, ballistic resistance, ballistic resistance testing.

W artykule wykorzystano wyniki prac pierwszego etapu projektu „Dodatkowe,
modularne opancerzenie kołowych transporterów opancerzonych i platform gsienicowych”
finansowanego ze rodków NCBiR, Warszawa.

