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OSIĄGNIĘCIA BADAWCZE I TECHNOLOGICZNE
W ZAKRESIE PRODUKCJI NOWOCZESNEJ AMUNICJI
SPEŁNIAJĄCEJ STANDARDY NATO
Praca zawiera informacje dotyczące efektów wspólnych prac badawczych pracowników Fabryki Produkcji Specjalnej w Bolechowie, Instytutu Metalurgii Żelaza w Gliwicach oraz Instytutu Technologii Materiałów Politechniki
Poznańskiej związanych z technologią wytwarzania amunicji artyleryjskiej i rakietowej na potrzeby polskiego przemysłu obronnego. W szczególności dotyczą one produkcji i technologii amunicji artyleryjskiej kalibru 30mm i 120mm,
materiałów na łuski o zwiększonej wytrzymałości, amunicji rakietowej kalibru 122mm i 227mm oraz technologii
wytwarzania korpusów głowic kasetowych.
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TECHNOLOGICAL AND RESEARCH ISSUES IN PRODUCTION
OF MODERN AMMUNITION COMPLYING WITH NATO STANDARDS
The work contains information referring to the outcome of joint research of the employees of Fabryka Produkcji
Specjalnej Bolechowo, Instytut Metalurgii Żelaza (Institute for Ferrous Metallurgy) in Gliwice and Poznan University
of Technology. The presented works are connected with production technology of artillery and rocket ammunition for
Polish defense industry. The selected works presented in the paper refer in particular to 30mm and 120mm caliber
artillery ammunition production technology, materials for increased durability shells, 122mm and 227mm caliber
rocket ammunition and technology for cassette head bodies’ production.
Keywords: cartridge-case, cartridge steel, artillery ammunition, rocket ammunition, production technology

1. WPROWADZENIE
Prace badawcze związane z nowymi rozwiązaniami
konstrukcyjnymi amunicji prowadzone są od szeregu
lat, a szczególnie intensywnie od czasu wejścia Polski
do NATO. Powodem modernizacji, jak również wprowadzania na użytek Wojska Polskiego nowych wyrobów z zakresu amunicji strzeleckiej i artyleryjskiej,
jest konieczność dostosowania naszego uzbrojenia do
standardów stosowanych w NATO. Zaistniała konieczność opracowania amunicji z uwzględnieniem innych
kalibrów, materiałów konstrukcyjnych oraz poprawy
efektywności bojowej. Został opracowany szereg nowych gatunków stali i opanowano innowacyjne technologie dla zapewnienia wysokiej jakości wyrobów.
Prace badawcze i wdrożeniowe związane z nowymi
konstrukcjami i technologią wytwarzania amunicji są
bardzo drogie. Podjęto, więc ścisłą współpracę między
Politechniką Poznańską, Instytutem Metalurgii Żelaza w Gliwicach oraz Fabryką Produkcji Specjalnej
w Bolechowie. Tematyka wspólnych prac badawczych
dotyczyła nowych rozwiązań konstrukcyjnych i tech-

nologicznych amunicji artyleryjskiej. Do ciekawszych
można zliczyć:
– opracowanie amunicji rakietowej do systemu BM-21
kalibru 122 mm;
– opracowanie amunicji artyleryjskiej kalibru 120 mm
do czołgu Leopard;
– opracowanie amunicji przeciwlotniczej łącznie z taśmą rozsypną kalibru 30 mm;
– prace badawcze związane z opracowaniem konstrukcji i technologii silnika rakietowego kalibru 227 mm;
– badania nad doborem stali na łuski artyleryjskie;
– badania nad technologią wytwarzania korpusów głowic kasetowych wyrobu HESYT.
W ramach współpracy nad wymienionymi wyrobami,
Instytut Metalurgii Żelaza opracował skład chemiczny
nowych gatunków materiałów konstrukcyjnych, sposoby wytwarzania oraz parametry obróbki cieplnej.
Instytut Technologii Materiałów Politechniki Poznańskiej był zaangażowany w opracowanie technologii
obróbki plastycznej amunicji. Fabryka Produkcji Specjalnej w Bolechowie jako odbiorca prac badawczych,
prowadziła prace konstrukcyjne, opracowała i wykona-
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ła niezbędne stanowiska i narzędzia, jak również była
odpowiedzialna za wdrożenie wyrobów do produkcji.
W dalszej części referatu w skrócie przedstawiono
zakres prac i osiągnięcia zintegrowanego zespołu badawczego.

2. AMUNICJA RAKIETOWA DO SYSTEMU
BM-21 KALIBRU 122 mm
System rakietowy oparty na wyrzutni BM-21 opracowany w byłym Związku Radzieckim jest wyrobem
bardzo rozpowszechnionym w świecie i wykorzystują
go liczne państwa. Polska przejęła ten system łącznie z
amunicją rakietową o kryptonimie „GRAD”.
W ramach projektu celowego KBN poddano modernizacji silnik pocisku „GRAD”. Głównym parametrem
podlegającym zmianie był zasięg rakiety. W zależności
od rodzaju głowicy bojowej, osiągnięciem prowadzonych
zmian jest zwiększenie zasięgu rakiety z maksymalnej
wartości wynoszącej 20 000 m na maksymalną odległość 40 000 m z głowicą odłamkowo-burzącą, 32 000
m z głowicą kasetową oraz dla paliwa kompozytowego
francuskiej firmy CELERG. Ponieważ sama wyrzutnia
na samochodzie nie uległa zmianom, pozostałe parametry rakiety, jak kaliber i długość pocisku pozostały niezmienione. Modernizacja konstrukcji silnika w pierwszym rzędzie polegała na zastąpieniu korpusu skręcanego z dwóch elementów korpusem jednoczęściowym.
Zwiększenie zasięgu jest również powiązane z masą
rakiety, stąd zmniejszono grubość ścianki z 3,6 do 2
mm. Dla uzyskania podobnej wytrzymałości korpusu
silnika, jak dla pocisku „GRAD”, zmieniono gatunek
stali z niskowęglowej Bw13GNA na stal stopową opracowaną przez IMŻ i oznaczoną symbolem 15HGMV.
Wstępna propozycja zastosowania stali Bw30G nie
spełniła oczekiwanych wartości wytrzymałościowych.
Zmieniono również układ dyszowy i usterzenia rakiety oraz usytuowanie zapłonnika. Nowy pocisk rakietowy został oznaczony symbolem „FENIKS”. Na rys. 1
przedstawiono zdjęcia tej rakiety wykonanej w Fabryce
Produkcji Specjalnej w Bolechowie (FPS ).
Technologia wykonania dwuczęściowego korpusu
silnika GRAD przewidywała materiał wyjściowy w postaci krążka, a następnie obróbką plastyczną przez
tłoczenie na zimno. Korpus jednoczęściowy rakiety FENIKS-Z jest wykonywany według nowoczesnej technologii z materiału w postaci kęsa drogą wyciskania na
gorąco, a następnie zgniatania obrotowego na zimno.
Nowa konstrukcja była przedmiotem licznych prób
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laboratoryjnych dotyczących wytrzymałości kadłuba
i skrzydełek, badań metaloznawczych, sprawdzania
silnika na hamowni oraz prób poligonowych w locie na
celność i donośność. Dzięki połączeniu obróbki cieplnej
i plastycznej na zimno uzyskano dla stali 15HGMV
wymaganą wytrzymałość kadłuba w części środkowej,
a mianowicie Rm = (1380–1500) MPa.
Prace badawcze i wdrożeniowe nad pociskiem rakietowym FENIKS-Z zostały zakończone pozytywnie.
Orzeczenie o zakończeniu pracy badawczo-rozwojowej
wydał Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej
MON w roku 2001.

3. AMUNICJA ARTYLERYJSKA KALIBRU
120 mm DO CZOŁGU LEOPARD
Czołg Leopard został wprowadzony na wyposażenie
WP, posiada kaliber armaty Rh120 120 mm, różny od
stosowanego w czołgach dotychczas eksploatowanych
w Polsce, a mianowicie T-72 o armacie kalibru 125
mm. Przedmiotem projektu celowego było opracowanie
okucia do amunicji bojowej i ćwiczebnej do 120 mm armaty czołgu Leopard 2A4. Na okucie do pocisku 120
mm IMŻ opracował nowy gatunek stali średniowęglowej stopowej o symbolu Bw35HGNMV. Właściwości
wytrzymałościowe po obróbce cieplnej uzyskuje się
następujące: Re = (1150–1250) MPa, Rm = (1270–1360)
MPa, A5 = (10,8–14,4)%, Z = (42–49)%. Stal gatunku
Bw35HGNMV jest obrabialna plastycznie na gorąco
na prasach. Stąd pierwsza operacja to wyciskanie na
prasie kolanowej PK2500 na gorąco wypraski pręta
okrągłego z wykorzystaniem grzania indukcyjnego.
Stanowisko do wyciskania na gorąco na prasie kolanowej zostało opracowane i wykonane w ramach prac
badawczych. Dalsza obróbka to toczenie wypraski i połączenie z uszczelką gumową. Doświadczalne próby dynamiczne przeprowadzono na okuciach w trakcie strzelania z armaty czołgu Leopard ćwiczebnym pociskiem
podkalibrowym oraz odłamkowo-burzącym z partii modelowej. Plastyczne odkształcenie okucia jest na tyle
małe, że zapewnia swobodną ekstrakcję po strzale oraz
brak przedmuchu gazów. Wyniki prób poligonowych po
wstępnych zmianach w zakresie kształtu części okucia

Rys. 1. Rakiety FENIKS do systemu BM-21 wykonane w
FPS

Rys. 2. Okucie kalibru 120 mm do naboju czołgowego typu
Leopard wytworzone w FPS

Fig. 1. FENIKS rockets for BM-21 system manufactured in
FPS

Fig. 2. 120 mm cartridge-case for Leopard tank cartridge
manufactured in FPS
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oraz zmian w składzie mieszanki gumowej oceniono
pozytywnie. W oparciu o wyniki prób opracowano dokumentację konstrukcyjną i Warunki Techniczne dla
partii prototypowej okuć. W roku 2005 pod nadzorem
Komisji powołanej przez Dyrektora Departamentu
Polityki Zbrojeniowej MON przeprowadzono badania
kwalifikacyjne z wynikiem pozytywnym. Na rys. 2
przedstawiono wyprodukowane przez FPS okucie wraz
z osłoną gumową.

4. AMUNICJA PRZECIWLOTNICZA
ŁĄCZNIE Z TAŚMĄ ROZSYPNĄ KALIBRU
30 mm
Amunicja przeciwlotnicza kalibru od 25 do 40 mm
jest szeroko stosowana do zwalczania samolotów i śmigłowców jako obrona „ostatniej szansy”, jak również
w działaniach sił lądowych i morskich. Kaliber 30 mm
jest szeroko wykorzystywany w różnych pojazdach i armatach. Przykładowe zastosowania amunicji scalonej
kalibru 30 mm są następujące:
a. Armata przeciwlotnicza („Zestaw Artemis”) greckich
sił zbrojnych wykorzystywana w siłach lądowych
i morskich. Stosowana amunicja, to pociski APDS,
odłamkowo-smugowe i ćwiczebne.
b. Armata automatyczna 30 mm firmy Mc Donell Douglas Helicopter Company montowana na lekkich
pojazdach terenowych i jednostkach pływających.
Stosowane pociski, to odłamkowo-zapalająco-smugowe i ćwiczebne.
c. Rosyjskie bojowe wozy piechoty BMP-3 oraz transportery opancerzone wyposażone w automatyczną armatę 2A72 kalibru 30 mm. Na bazie pojazdu
BMP-2 wykorzystuje się w Wojsku Polskim bojowy
wóz piechoty BWP-2 z armatą 2A42 kalibru 30 mm.
Stosowane pociski, to odłamkowo-burzące, przeciwpancerne i ćwiczebne.
d. Szwajcarska firma Oerlikon Contraves Pyrotec AG
opracowała do armaty przeciwlotniczej scaloną programowalną amunicję typu AHEDA kalibru 25 mm,
35mm oraz 30x173 mm. Jest to amunicja z zaprogramowanym zapalnikiem; po odrzuceniu czepca balistycznego strumień elementów rażących skierowany
jest w kierunku lotu pocisku.
e. Amerykańska automatyczna armata „Bushmaster”
przeznaczona do wozów bojowych wykorzystuje amunicję kalibru od 25 mm do 40 mm. Model „Bushmaster II” wykorzystuje amunicję kalibru 30×173 mm,
a zmodyfikowany model przeznaczony dla marynarki wojennej , (typ Mk38) amunicję 30×173 mm oraz
30×170 mm.
f. Zestaw przeciwlotniczy PLOvK składający się
z dwóch armat sprzężonych wz.53, stosuje naboje
kalibru 30×210 mm. Zestaw jest montowany na podwoziu kołowymi, a wykorzystywany przez armię czeską.
g. KTO Rosomak wytwarzany w WZM Siemianowice, opracowany przez fińską firmę Patria Vihicles,
jest wyposażony w wieżę Hitfist-30P z armatą automatyczną Mk44 na naboje kalibru 30x173 mm.
Wykorzystuje się tu naboje z pociskami APFSDS-T
i MP-T/SD oraz naboje szkolno-treningowe TP-T.
Opracowanie konstrukcji i technologii wykonania
łuski wraz z ogniwami rozsypnymi przez Fabrykę
Produkcji Specjalnej, Instytut Metalurgii Żelaza i Po-
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litechnikę Poznańską ma duże znaczenie dla utrzymania produkcji amunicji kalibru 30 mm przez przemysł
krajowy dla potrzeb Wojska Polskiego, jak również na
eksport. Na uwagę zasługuje opanowanie produkcji łuski z materiału w postaci plastycznego pręta o średnicy
50 mm. Materiał wyjściowy łuski, to stal gatunku C 35
o zawartości węgla około 0,34% i manganu 0,84%. Obróbka plastyczna na zimno obejmuje dwie operacje wyciskania, cztery operacje wyciągania ścianki oraz operacje kształtowania dna i obciskania szyjki. Pozostałe
operacje, to obróbka cieplnochemiczna, skrawaniem i
nakładanie powłok ochronnych. Uzyskiwane właściwości wytrzymałościowe stali C35 są następujące:
Re = 300 MPa, Rm = 500 MPa, A5 = 27%
Krzywa umocnienia wyznaczona z próby spęczania
metodą Rastigajewa ma postać
0,48

 Vp = 646M

MPa lub Vp = 300 + 272M0,71 MPa

Na rys. 3 przedstawiono łuskę do pocisku kalibru 30
mm, a na rys. 4 ogniwo taśmy rozsypnej do pocisków
kalibru 30 mm wyprodukowane w Fabryce Produkcji
Specjalnej w Bolechowie, w oparciu o opracowaną technologię.

Rys. 3. Łuska kalibru 30 mm
wykonana z odcinka pręta
w FPS

Rys. 4. Ogniwo taśmy rozsypanej do naboju kalibru 30
mm wykonane w FPS

Fig. 3. 30 mm cartridge
made of a bar in FPS

Fig. 4. Spill belt cell for 30
mm caliber cartridge manufactured in FPS

5. PRACE BADAWCZE NAD
OPRACOWANIEM KONSTRUKCJI
I TECHNOLOGII KORPUSU SILNIKA
RAKIETOWEGO KALIBRU 227 mm
W krajach należących do NATO podstawowym systemem artylerii rakietowej dla wojsk lądowych jest system opracowany w USA, a mianowicie MLRS. Kaliber
rakiet stosowany w ramach tego systemu zawiera się od
122 do 607 mm. Obecnie są realizowane wstępne prace mające dać odpowiedź, czy elementy tego systemu
są możliwe do opracowania i wytwarzania przez polski
przemysł. Kaliber rakiet możliwy do realizacji w Polsce, to 227 mm i 122 mm. Wytwarzanie rakiet kalibru
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122 mm będzie możliwe w oparciu o produkowane z powodzeniem przez Fabrykę Produkcji Specjalnej rakietę
niekierowaną „FENIKS”. Wspólne prace podjęte przez
IMŻ, FPS i PP dotyczyły próby opanowania produkcji
korpusów silnika rakietowego do rakiety kalibru 227
mm. Opracowano projekt konstrukcyjny korpusu przewidujący dwa rozwiązania, a mianowicie skręcanie
lub spawanie. Wykonano próbne walcowanie korpusu
z wlewka w Hucie Częstochowa, który następnie – po
toczeniu – został poddany zgniataniu obrotowemu rolkami w niemieckiej firmie SMG. Próby wykazały pełną
możliwość wykonania korpusu według opracowanej
technologii. Przykładowe korpusy po zgniataniu zostały przedstawione na rys. 5.
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i naprężenie w narzędziach. Zwiększenie wytrzymałości łuski jest możliwe poprzez zmianę gatunku materiału.
Próby wytwarzania łusek stalowych zostały przeprowadzone na stali gatunku Bw30G. Połączenie obróbki
cieplnej i plastycznej pozwala dla tej stali uzyskiwać
wytrzymałość w granicach 1000MPa. Ze stali Bw30G
zostały z powodzeniem wykonane w FPS łuski kalibru
122 mm. Okucie pocisku czołgowego kalibru 125 mm
było produkowane ze stali Bw11. Dla uzyskania wyższych właściwości wytrzymałościowych wykorzystano
stal o oznaczeniu Bw30GBTA opracowaną przez IMŻ,
a wytop doświadczalny został przeprowadzony w Hucie
Batory. Stal Bw30GTBA jest średniowęglowa, ma następujące właściwości wytrzymałościowe po wyżarzaniu rekrystalizującym:
Rm = 492-507 MPa, R0,2 = 292-308 MPa,
A5 = 28,2–34,2%, Vp = 743M0,14
Badano również odkształcalność stali Bw30GTBA na
zimno przez tłoczenie i redukcję grubości ścianki. Wyniki prób laboratoryjnych potwierdziły przydatność stali
Bw30GTBA na okucia do pocisku kalibru 125 mm.

7. TECHNOLOGIA WYTWARZANIA
KORPUSÓW GŁOWIC KASETOWYCH
WYROBU HESYT

Rys. 5. Korpusy silnika rakietowego do pocisku kalibru 227
mm po zgniataniu obrotowym na zimno

Korpusy głowic kasetowych do pocisku rakietowego
HESYT były wytwarzane ze stali 45H1, z pręta, metodą obróbki skrawaniem. Z uwagi na wielkoseryjną produkcję podjęto wspólne prace między FPS, IMŻ oraz
Politechniką Poznańską nad opanowaniem metody obróbki plastycznej połączonej z grzaniem indukcyjnym.
Przyjęto następującą technologię wytwarzania korpusu GKO:
– cięcie pręta o średnicy 42 mm z stali 45H1;
– normalizowanie w powietrzu po wygrzaniu w tempeo
raturze 860 C przez 1 h;
– wyciskanie na gorąco na prasie kolanowej PK-1600
z zastosowaniem grzania indukcyjnego do temperatury 1025oC

Fig. 5. Rocket motor cases for 227 mm caliber missile after
flow forming

6. BADANIA NAD DOBOREM STALI NA
ŁUSKI ARTYLERYJSKIE
Wzrost ciśnienia gazów prochowych, a tym samym
prędkości pocisku, wymaga stosowania stali na łuski
o zwiększonych właściwościach wytrzymałościowych.
Dotychczas podstawowymi gatunkami stali łuskowej
były stale Bw10, Bw11, Bw13GNA oraz Bw13GNŻ
(wg PN-H-84023-10:1996). Materiałem wyjściowym do
produkcji łusek może być krążek blachy o określonej
grubości i średnicy względnie kęs o przekroju kwadratowym lub okrągłym. Bardziej ekonomiczną metodą,
która znalazła swój rozwój w przemyśle obronnym, jest
wytwarzanie łusek z kęsa lub pręta. Podstawowe operacje obróbki plastycznej, to wyciskanie przeciwbieżne
na gorąco, a następnie tłoczenie na zimno. Wyciskanie z pręta na zimno jest ograniczone praktycznie do
średnicy około 60 mm, z uwagi na duże siły wyciskania

Rys. 6. Korpus głowicy kasetowej wyrobu HESYT
Fig. 6. Head cassette case by HESYT
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– obróbka cieplna zgodnie z parametrami opracowanymi przez IMŻ ( hartowanie w oleju w 850oC przez
1 h, odpuszczanie w 650oC przez 1,5 h z chłodzeniem
w wodzie);
– końcowa obróbka skrawaniem.
Od korpusu GKO ze stali 45H1 wymagane są następujące właściwości wytrzymałościowe:
2
Rm min. = 950 MPa, Z = 35%, KCU2 = 49 J/cm

Po próbach laboratoryjnych wykonanych przez IMŻ
na stali 45H1 uzyskano:
Rm = 1045 MPa, R0,2 = 997 MPa, A5 = 17%,
Z = 51%, KCU2 = 53 J/cm2.
Na rys. 6 przedstawiono korpus GKO wykonany według opisanej technologii.
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8. WNIOSKI KOŃCOWE
Przedstawione problemy, które były opracowaniami
wspólnymi między Fabryką Produkcji Specjalnej w Bolechowie, Instytutem Metalurgii Żelaza w Gliwicach
i Politechniką Poznańską, dotyczyły technologii i konstrukcji amunicji artyleryjskiej i rakietowej. Większość
opracowań została z powodzeniem wdrożona do produkcji po przejściu szczegółowych badań z udziałem
przedstawicieli Wojska Polskiego. Temat związany
z amunicją kalibru 30 mm jest aktualnie w opracowaniu końcowym i w pierwszym kwartale 2010 r. zostaną przeprowadzone próby poligonowe. Przyjęcie przez
Radę Uzbrojenia polskiego programu rakietowego
MLRS umożliwi dalszą intensyfikację prac nad silnikiem rakietowym kalibru 227 mm, do którego jest już
opracowana technologia wykonania korpusu.
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