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Wstęp
Wymaganiem stawianym współczesnym pancerzom jest między
innymi odporność na oddziaływanie fali ciśnienia pochodzącej
od wybuchu. Z uwagi na fakt, iż prowadzenie badań
eksperymentalnych pancerzy jest kosztowne i czasochłonne
zaproponowano zastosowanie techniki MES do modelowania
oddziaływania fali ciśnienia na płytę stalową. Zastosowanie tej
metody pozwalana wybór najbardziej optymalnych rozwiązań
do badań szczegółowych.

Badania eksperymentalne
Eksperyment walidacyjny przeprowadzono dla płyty wykonanej
ze stali St3 o parametrach Re = 210 MPa i Rm = 510 MPa.
Ładunek 100 g TNT znajdował się w odległości 400 mm od
płyty i był zawieszony swobodnie. W wyniku oddziaływania fali
wybuchu płyta odkształciła się plastycznie a jej środkowy punkt
doznał przesunięcia o 44 mm względem położenia pierwotnego.
Pomiaru deformacji dokonano techniką laserowego skanowania
powierzchni za pomocą ręcznego skanera.

Stowarzyszenie

ProCAx

Model numeryczny
Do
przeprowadzenia
symulacji
numerycznych
użyto
oprogramowania LS-Dyna. Na podstawie danych materiałowych
zbudowano model numeryczny płyty składający się z 50 000
elementów
typu
SHELL.
Oddziaływanie
fali
wybuchu
zamodelowano za pomocą funkcji LOAD_BLAST opartej na
kodzie CONWEP. Ładunek znajdował się w odległości 400 mm
od badanej płyty.
W wyniku analiz numerycznych uzyskano między innymi mapy
naprężeń
i
deformacji
plastycznych
oraz
wykresy
przemieszczeń, prędkości i przyspieszeń wybranych węzłów
siatki numerycznej.
Dokonano porównania wielkości i kształtu deformacji płyty w
badaniach numerycznych i eksperymentalnych. Odkształcenie
rzeczywiste punktu środkowego płyty wyniosło 44 mm wobec
51 mm uzyskanych w wyniku analizy. Podobny jest także
kształt deformacji.

Podsumowanie
Na podstawie przeprowadzonych eksperymentów stwierdzono, że zaproponowany model numeryczny może być
wykorzystywany do szybkiej analizy płyt obciążonych falą wybuchu. Wyniki te zostaną wykorzystane do budowy modeli
złożonych paneli ochronnych a także analizy oddziaływania zjawiska sprzężonego fali wybuchu oraz odłamka
uderzającego w płytę.

Prace pokazane na plakatach będą wystawione przez 3 dni /5-7 X 2011r./ na targach WIRTOTECHNOLOGIA,
a ich Autorzy zaprezentują szerzej swoje dokonania podczas prezentacji na „X Forum Inżynierskim ProCAx”,
w dniach 7 i 8 X 2011 r. w hotelu PRESTIGE ul. 11-ego Listopada 17 w Siewierzu.
Najlepsze prace, po recenzji zostaną opublikowane, w formie papierowej, jako typowe artykuły
w miesięczniku Mechanik nr 1 i 2/2012

