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STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań numerycznych nad wpływem kształtu ładunku wybuchowego na 

propagację fali uderzeniowej w ośrodku gazowym oraz interakcję z odkształcalną przeszkodą. W pracy rozważano ładunki w kształcie 

walca, kuli, stożka oraz odwróconego stożka. W badaniach analizowano plastyczny materiał wybuchowy typu Composition B. Zjawisko 

analizowano jako problem osiowosymetryczny. W badaniach uwzględniano zachowanie się ośrodka gazowego, w którym propagowała fala 

uderzeniowa.   

Do rozwiązania problemu wykorzystano Metodę Elementów Skończonych zaimplementowaną w środowisku LS-DYNA. Do rozwiązania 

problemu wykorzystano sprzężenie Lagrange - Euler. Materiał wybuchowy modelowano przy pomocy karty MAT_EXPLOSIVE oraz 

równania stanu JWL. Powietrze modelowano równaniem wielomianowym. Model walidowano zgodnie z danymi zaczerpniętymi 

z literatury. W artykule przedstawiono wyniki analiz dla różnych kształtów ładunków o równej masie. Każdorazowo analizowano sposób 

rozchodzenia się fali, a także wartość ciśnienia oddziałującego na prostokątną płytę znajdującą się w stałej odległości od krawędzi ładunku. 

Badania wykazały korelację wielkości i przebiegu impulsu ciśnienia z kształtem ładunku. Analizowano także błąd numeryczny 
zaproponowanej metody rozwiązania. Model numeryczny dość dobrze opisuje badane zjawisko w przypadku ładunku kulistego. 
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1. Przedmiot i zakres pracy 

Problematyka zagadnienia detonacji materiału 

wybuchowego jest tematem wielu pozycji naukowych. 

Zjawisko to było przedmiotem badań wielu naukowców 

z branży zarówno wojskowej, jak i cywilnej. W niniejszym 

opracowaniu przedstawiono wyniki badań numerycznych 

propagacji i oddziaływania na przeszkodę fali ciśnienia 

pochodzącej od ładunków o kształtach prostych brył: 

Walca, kuli, stożka i stożka odwróconego.  

 

2. Opis badanego układu i metodologia badań 

Wszystkie ładunki wykonane z plastycznego materiału 

o nazwie Composition B miały masę 100 g. Przeszkodą 

była płyta ze stali RHA o grubości 3 mm, średnicy 225 

mm ustawiona w odległości a) dwóch wysokości  ładunku; 

b) 135 mm. Zagadnienie potraktowano jako osiowo 

symetryczne. Geometrie modeli numerycznych przed-

stawiono na rys. 1. 

 

 
Rys. 1. Osiowosymetryczne modele geometryczne 

MM-ALE 

 

3. Modelowanie numeryczne i symulacja 

Do wykonania badań wykorzystano metodę 

Elementów Skończonych zaimplementowaną do pakietu 

obliczeniowego LS-Dyna. Domenę gazową zamodelowano 

za pomocą sformułowań Eulera, natomiast przeszkodę 

równaniami Lagrange’a. Do uwzględnienia oddziaływania 

fali na przeszkodę wykorzystano funkcję FSI (ang. Fluid-

Structure Interactions).  

Do opisu ładunku posłużono się modelem 

008_HIGH_EXPLOSIVE_BURN, który został 

rozszerzony o równanie stanu produktów detonacji – 

równanie JWL (Jones-Wilkins-Lee), które bazuje na 

zależności: 

P = A (1 −
ω

R1V
) exp(−R1V) + B (1 −

ω

R2ω
) exp(−R2V)

+
ω

V
E; 

Powietrze opisuje model konstytutywny MAT_NULL. 

Do jego użycia obligatoryjne jest równanie stanu 

EOS_LINEAR_POLYNOMIAL. Określa ono liniową 

zmianę energii wewnętrznej gazu wraz ze zmianą jej 

objętości początkowej. Ciśnienie oddawane jest zgodnie 

z równaniem: 

P = C0 + C1μ + C2μ
2 + C3μ

3 + (C4 + C5μ + C6μ
2)E 

W równaniu tym C0, C1, C2, C3, C4, C5 oraz C6 są 

stałymi, natomiast μ =
ρ

ρ0
, gdzie 

ρ

ρ0
 jest proporcją bieżącej 

gęstości do gęstości początkowej. Dla gazów, których 

równanie stanu jest zbliżone do równania opisującego 

powietrze, powyższe równanie redukuje się do poniższej 

postaci: 

P = (γ − 1)
ρ

ρ0
E 

Obliczenia numeryczne przeprowadzono w Katedrze 

mechaniki i Informatyki Stosowanej WAT. Wynikiem 

przeprowadzonych analiz otrzymano warstwice prędkości 

przemieszczających się produktów detonacji, ciśnień, 

zgęszczeń ośrodka oraz  wykresy przemieszczeń 

centralnego punktu płyty obciążaniej. 

 

4. Wyniki symulacji i ich analiza 

Dzięki zastosowaniu symetrii osiowej modeli, 

maksymalnie skrócono czas obliczeń przy zachowaniu 

wiernego odzwierciedlenia fizyki zachodzących zjawisk. 

W wyniku przeprowadzonych analiz, otrzymano 

warstwice prędkości produktów detonacji (rys. 2), ciśnień 

panujących w przekroju domeny Eulera oraz gęstości 

ośrodków. 
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Rys. 2 Warstwice prędkości produktów detonacji [m/s] 

Punkt detonacji, który w każdym przypadku 

znajdowało się w najdalszym od płyty miejscu 

znajdującym się w osi ładunku, spowodowało 

zagęszczenie cząstek posiadających największą prędkość 

od strony płyty badanej. Wyjątkiem był ładunek stożkowy, 

którego wierzchołek zwrócony był w kierunku płyty. 

 

 

Rys. 3 Warstwice ciśnień w domenie Eulera [GPa] 

Na rysunku 3 przedstawiono warstwice ciśnień 

w domenie Eulera. W tym przypadku widać, że ładunek 

walcowy detonowany u podstawy powoduje powstanie 

impulsu ciśnienia rozchodzącego się w trzech 

przestrzeniach, dwóch stożkowych od podstaw walca oraz 

jednej w toroidalnej od tworzącej. Najwyższe wartości 

ciśnienia fali poruszającej się w kierunku płyty 

zanotowano w przypadku stożkowego ładunku 

skierowanego podstawą do płyty obciążanej. 

 

 

 
Rys. 4 Warstwice gęstości ośrodka płynnego [kg/mm

3
] 

Rysunek 4 przedstawia warstwice gęstości ośrodka 

płynnego (domeny Eulera). Ich kształt jest bardzo zbliżony 

do kształtu map ciśnienia w domenie. W tym przypadku 

również zaobserwować można, iż największe masy 

produktów detonacji zmierzających w kierunku płyty 

notuje się dla przypadku stożkowego ładunku zwróconego 

podstawą do płyty. Efektywność oddziaływania fali 

uderzeniowej w najprostszy sposób można przedstawić za 

pomocą wykresów przemieszczenia punktu centralnego 

płyty w funkcji czasu. Zależności te przedstawiono na 

rys. 5 i 6. 

 

 
Rys. 5 Przebiegi przemieszczenia centralnego punktu płyty 

świadek w czasie 

5. Podsumowanie 

Przeprowadzone testy numeryczne pokazują, jak 

ważny z konstrukcyjnego punktu widzenia jest kształt 

ładunku oraz miejsce inicjacji detonacji, która obciąża 

konstrukcję. Parametry te często są pomijane i uznawane 

za drugorzędne. 
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