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چکیده:

زره کامپوزیت سرامیتی معموال برای محافظت در برابر
،پرتابه های انرژی باال ،به خدوص در سالح های کوچک و
تفنگ های سنگین ماشین طراحی می شود.این پرتابه های
معموال به یور گرد (کروی شتل) هستند که هسته آنها از
 )Hو دانسیته متوسط ( 7.85 g
فوالد سخت (
 )cیا از تنگستن کاربید با دانسیته های باالتر
 ) 13.5-15.0 g cو سختی (  )H 1347-1394ساخته
(
شده است.این هسته سخت به منظور در نظر گرفتن
ایرودینامرک و بالستیک داخلی  ،توسط یک الیه نازک از
فلزشتل پذیر ساخته شده است ،اما استحتام نفوذ توسط
خواص هسته آنان برسی می شود.

در این مقاله کارایی بالستیک سرامیک ها و شیشه های شفاف
مورد برسی قرار گرفته است.از جمله انواع مختلف کامپوزیت
های الیه الیه از نقطه نظر مقاومت بالستیک مقایسه شده اند.
و همچنین در مورد آماده نشدن مقاومتت بالستتیک ستاندوی
های الیه الیه ای{ از جنس سودا و آهک به همتراه ستیلیتا
شناور که در الیه باال آن ،یاقو قرار داده شده استت } ،برابتر
دو نوع مهما سوراخ کننده زره ( )APبا کتالیرر 7.62 mm
باسطح محافظت  3بر اساس توافق استاندارد ( )4569سازمان
ناتو مورد تحقیق قرار گرفته استت و همچنتین بترای ارزیتابی
کارایی بالستیک  ،تست عمق نفوذ و معیار بهره بری جرمی از
آلیاژ ساندوی ( )BMEsمورد استفاده قرار گرفته استت کته از
نظتتر اقتدتتادی،تتنولوژیتی اپتیتتتا ( )Opticalو بالستتتیک،
ساختار ساندوی مناسری برای این کار پیدا شده استت کته آن
ساختار شامل یاقو در الیه جلویی ،الیه هتای شتناور ایتلی
الیه پلی کربنا داخلی پخته شده می باشد.

این پرتابه ها معموال نسرت طو بته قطتر آنهتا در بتازه ( 3.0
(  )1000 m/sمتتی
و )5.1و ستترعت متوستتط کمتتتر از
باشند.کالیپراسون های قابل قرتو ( )14.5 mmهستتند کته در
تفنگ های سنگین ( )soviet KPVبه کار رفته استت.عمومتا ایتن
پرتابتته هتتا تمایتتل بتته تولیتتد انتترژی جنرشتتی در مقیتتاس
) دارند ،دسته بندی مهمتا آنهتا بتا توجته بته
(
سطح محافظت آنها در استاندارد (  )456سازمان ناتو مشخص
شده استردنه ایلی مقاال

مقدمه

ظاهر زره های سراميکی  :تتنولوژیی تولید و قابلیت

 -3مواد سرامیتی به تناوب و به یور موفقیت آمیزی در

کارکرد دشوار مواد سرامیتی سرب محدود شدن کاربرد آنها
در زره ها شده که فقط در حالت یفه یاف می توان از آنها
استفاده کرد.این یفه های یاف از کاشی های باشتل های
م تنوع ساخته شده است که معموال به یور مربع و شش
ضلعی هستند.قابل ذکر است که اندازه آنها متناسب با سایز
کالیرر مهما مورد استفاده می باشد.

مواد زرهی در دنیا استفاده می شود.مقایسه وزنی فوالد
وکامپوزیت های سرامیتی زرهی ،بامقاومت یتسان در
برابر مهما  ،نشان می دهد که با استفاده از مواد
سرامیتی  ،جرم به مقدار قابل توجهی می توان کاهش
یابد که در نتیجه آن وزن نیز کاهش میابد.
برای کاربردهای زرهی از اکثر مواد سرامیتی اکسیدی و غیر
) و ()SiCو
) و(
) و(
اکسیدی نظیر (
( ،)TIکامپوزیت (، )SiC-Siمیتوان استفاده کرد.همچنین
مواردی نظیر قیمت  ،در دسترس بودن  ،تتنولوژی تولید و
کارپذیری  ،در تعیین موارد مدرف آنها تاثیر گذار
است.همان گونه که میدانید از دید اقتدادی و تتنولوژیتی ،
معمولی ترین ماده استفاده در تولیدا زرهی ،آلومینیوم
است .

برای مثا کاشی استاندارد برای مقاومت در برابر مهما با
{  } 05x 05میلی
سایز کالیرر (  )7.62ابعا آن باید
متر می باشد .برای کالیرر های باالتر ،سایز بزرگتر پیشنهاد
می شود.
چون استفاده از یفحا سرامیتی برای سطوح منحنی
پیچیده است ،از سرامیک ها که در قالری از فلز ،پلیمر و در
زمینه غیر ارگانیک است استفاده می شود .ساخت این زره
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ها در شتل ( )2نشان داده شده است .سایز گلوله و استوانه
های فلزی (زره های شامل گلوله و استوانه های سرامیتی
است) باید به اندازه کالیرر مهما مورد استفاده  ،قابل
مقیاس باشد.
پیوند مناسب بین زمینه و قسمت های سرامیتی باعث بروز
مشتل جدی می شود.برای عملترد یحیح زره متانیتی
وجود یک الیه محتم پشتی ضروری است که در آنها از
آلیاژهای آلومینیوم و فوالد معموال به عنوان الیه پشتیران
استفاده می شود که باعث افزایش وزن در زره می شود،
برای حل این موضوع از الیه های بالستیتی پایه گذاری
شده روی فیرر های شیشه ای و پلی اتیلنی برای کاربرد
های وزن پایین استفاده می شود که در آن چسب هایی از
جنس پلی ارتان یا پلی سولفید استفاده شده است.

(شتل شماره )2
 -1-2زره های شفاف  :همان گونه که قرال ه آن اشاره
کردیم مهمترین فاکتور محدود کننده زره ها وزن وضخامت
آنان می باشد و به منظور استحتام بیشتر ،الیه های ضخیم
تر مورد نیاز است که باعث افزایش وزن می شود.از طرفی می
دانیم که با افزایش ضخامت الیه های شفاف انتقا نور در آنها
کاهش می یابد ،باتوجه به این نتته اگر در زره استحتام باال
مورد نیاز است ،ندب این زره ها در تجهیزا نظامی مشتل
است چرا که وزن وضخامت آنها افزایش می یابد.
شتل  ،ضخامت و وزن باالی این زره ها توسط تحقیق و
توسعه در زمینه مواد سرامیتی شفاف با سختی باال همانند
) حل شده است  ،اما قابل
(  ) Aو تک کریستالی (
ذکر است که تتنو لوژی تولید این مواد در اروپا هنوز خواص
مورد نیاز را تامین نترده است و خرید این مواد در آمریتا
بسیار گران و غیر ممتن است.
 -1-3زره های سراميکی شفاف

Fig. 1. Typical shapes of ceramic tiles

ایو ساخت زره های شفاف همانند انواع کدر آنهاست.ساختار
زره های ضدعملیا پیشرفته در شتل ( )3نشان داده شده
است.

((2
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اشعه های مادون قرمز  ،نور مرئی و فرابنفش توسط
اسپتترمتر (  )Spectrophotometerمد ( )PE Lambda 9اندازه
گیری شده.
آزمون مقاومت بالستیک از نمونه های آماده شده سرامیتی و
شیشه شناور مواد زرهی و زره هایی با ساختار ساندویچی در
برابر پرتابه های سالح های سرک بر اساس استاندارد
می شود و روش محاسره عمق نفوذ
( )4569انجام
مطابق (  )P-DOP VTUO 01/0و (  )P-DOP VTUO 02/0اندازه
گیری می شود.
ر وش او برای تست تک ماده ها و روش دوم برای مواد الیه
ای به کار برده می شود.تفاو آنها تنها در چیدمان اهداف می
باشد (نگهدارنده قطعه).

(شتل شماره )3
در شتل شماره  3میرینیم که الیه جلویی باید تا حد امتان
محتم باشد تا به پرتابه (گلوله) آسیب برساند{در نمونه های
ایده آ این الیه باید از مرکز پرتابه مستحتم تر باشد}.

در طو تست های بالستیک کل واحد منتاژ شده شامل
نمونه تک ماده یا زره ساندوی (الیه الیه ای)،از هردو طرف،
مخالف به قاب هدف  ،فیتس شده اند .سطح هدف به یور
عمود بر خط حرکت پرتابه قرار داده شده است.نمونه به فایله
 10متری دهانه تفنگ و در همان ارتفاع قرار گرفته ،بنابراین
اکثر انحراف حین برخورد درجه می باشد.

در حا حاظر در زره ها از شیشه سخت شده یا سرامیک های
شیشه ای استفاده می شوند اما در واقع به شفافیت قرلی ها
نیستند .نقش الیه پشتی  ،جمع آوری تته های سرامیک و
خرد کردن آنها توسط الیه میانی می باشد تا از انتشار ترک
جلوگیری شود که برای این منظور از مواد سفت همانند پلی
کربنا برای این الیه استفاده می شود و در ادامه از شیشه ها
و سرامیک های شیشه ای برای الیه های میانی استفاده می
شود و از فیلم های پلیمری برای چسرانده آنها استفاده می
شود.

سرعت برخورد پرتابه به کمک روش نوری و در طو یک متر
از محل پرتاب گلوله در هر شلیک اندازه گیری می شود.فایله
دیتتتور اندازه گیری سرعت پرتابه در فایله 7متری دهانه
تفنگ قرار دارد.سرعت اسمی پرتابه برای این آزمایش ها
 )854مطابق سطح 3
 )930و (
(
استاندارد (  )456می باشد .برای ارزیابی معیار مقاومت
بالستیتی از ضریب جرمی بالستیک و ضریب جرمی بالستیک
ساندویچی از فرمو های زیر استفاده شده است.

 -2کارها آزمايشگاهی :از شیشه شناور  ،شیشه سرامیتی
،شیشه کوارتز و آیون ( )ALONبه عنوان مواد زرهی به کار برده
می شود.

()1

زره های در ایطالح ساندویجی در اتوکالو های دما باال و
تحت خالء ساخته می شوند .فیلم های پلیمری به عنوان
چسب های الیه میانی و کاشی های سرامیتی به عنوان ماده
الیه پشتی به کار برده می شود که سختی آنها توسط روش
ویترز و با نیروی ( )0.1 kgاندازه گیری شده است.
شاخص شتست نور در این زره ها برای طیف خطی با پهنای
( )D=589.3 nmتوسط شتست سنج ( ،)Pulfrichو میزان انتقا
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برای تست های بالستیتی استفاده شده .پرتابه استاندارد به
کار برده شده برای تست بالستیک مطابق با استاندارد های
نظامی ( )4569ناتومی باشد.

()2
که در این رابطه :
= عمق نفوذ به نمونه
=ADچگالی واقعی .
= ضخامت الیه سرامیتی شیشه ای جلو .
بالستیک .
= ضخامت الیه های شیشه ای جلو (بدون اولین الیه

نتایج تست های بالستیک برای تک ماده ها در جدو  2آورده
شده است.این نتایج برای چند ماده های شیشه ای شناور با
ساختار ساندویچی و باالیه ی جلویی از جنس شیشه یاقوتی
در جدو  3نشان داده شده است.

=عمق نفوذ در نمونه ساندویچی
جلویی) = .چگالی و
دوباره محاسره شده با سرعت اسمی پرتابه ها می باشد.

 -3نتايج و بحث:
 -3-1نوع زره سراميک شيشه ای شفاف  :خواص
متانیتی و فیزیتی مواد زرهی شفاف در جدو  1آورده شده
است.
مهم ترین خاییت مواد زرهی ،مقدار مقاومت بالستیتی آنها و
نتایج تست های بالستیتی آنها می باشد.در ادامه نتایج تست
های بالستیتی خالیه وار آورده شده است.مثا هایی از
ساندوی های شفاف در شتل  4نشان داده شده است.

(شتل شماره )4

برای ارزیابی مقاومت بالستیتی  ،عمق نفوذ در نمونه ای
استوانه ای مطابق روابط قرلی مورد استفاده قرار گرفته است.
پرتابه (
(

 -4بحث
یاقو مواد مختلف زرهی برای الیه رویی تست شده است
برای الیه نهایی ساختار ساندویچی استفاده می شود زیرا
دارای سختی باال  ،خواص اپتیتی خوب و دسترسی کافی در

 )7.62mmبا هسته تنگستن و
 )7.62mmبا هسته فوالد سخت
4
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تعداد و ابعاد باال و همچنین از بعد اقتدادی مناسب می
باشد..سرامیک های شیشه ای وکوارتز ،بیشتر یاقو دارند.
همچنین شیشه شناور برای مقایسه تست شده توسط گلوله
متوسط مناسب است.الیه جلویی از جنس یاقو به عنوان
الیه فوق سخت به کار برده شده که شیب کاهش توانایی نفوذ
پرتابه (گلوله) توسط اتالف انرژی به کمک خرد کردن و
فرسایش آن می باشد.

) را دارد و
(
ای با ابعاد
نمونه ای از جنس شیشه و همچنین الیه جلویی با ضخامت
 7mmو از جنس یاقو توانایی متوقف کردن پرتابه ای با
) را
(
هسته فوالدی از نوع
دارد .

الیه شیشه ای درونی به همراه میان الیه هایی از فیلم های
پلیمری در اتالف انرژی و متوقف کردن گلوله نقش دارد.الیه
های پلیمری نقش نگه داشتن ساختار را نیز دارد و ماده پشتی
پلی کربنا در حفاظت از سرامیک شیشه و در نهایت
شتستن مهما نقش موثری دارد.

مراجع :

اگر نفوذ در ساختار های ساندویچی باالیه جلویی شیشه ای
مقایسه شود  ،در هر دو نوع گلوله های متوسط و قوی{کالیرر
متوسط و بزرگ} افزایش ضخامت الیه شیشه ای باعث کاهش
عمق نفوذ می شود.همین شرایط برای نمونه باالیه های
یاقو قابل مشاهده است .در مورد گلوله های های متوسط
برای نمونه ای با  6الیه قوطه ور شیشه ای عمق نفوذ برابر
یفر می شود .در مورد (گلوله) پرتابه های سنگین {کابر
بزرگ} سه عدد الیه میانی برای متوقف کردن گلوله کافی
است.علت این تفاو ها در خواص مهما می باشد .گلوله
سنگین هسته ای از جنس فوالد مارتنزیتی دارد در حالیته
هسته گلوله های متوسط از جنس تنگستن باسختی و چگالی
بیشتر است {بنابراین توانایی نفوذ بیشتر دارد}.
 -5نتيجه گيری  :نتایج تست بالستینک روی تک ماده نشان
میدهد که یاقو استحتام بالستیک کافی برای به کار گیری
در الیه جلویی زره را دارد.
نتایج تست بالستیک روی چند ماده کامپوزیتی نشان میدهد
که نمونه هایی شیشه ای با الیه ی جلویی از جنس یاقو ،
استحتام بالستیک بیشتری دارند  ،و همچنین برای نمونه
هایی با ضخامت یتسان و ساختار ساندویچی شیشه ای با الیه
در مقابل گلوله مقدار عمق نفوذ
جلویی از جنس یاقو
کمتری دارند نسرت به همان نمونه با الیه ی جلویی از جنس
شیشه.
به عنوان مثا یک نمونه شش الیه با ضخامتی برابر 8mm
برای هر الیه از جنس شیشه شناوری و الیه جلویی به
ضخامت  7mmاز جنس یاقو  ،توانایی متوقف کردن پرتابه
5

