
Badanie zjawiska wybuchu z 

wykorzystaniem komputerowych metod 

numerycznych – wybuch w powietrzu. 

INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO 
03-236 WARSZAWA ul. Annopol 6 

Oddział w Krupskim Młynie  

42-693 Krupski Młyn ul. Zawadzkiego 1 

Autorzy:  

 

Piotr Koślik, Zenon Wilk, Karolina Nikolczuk, Justyna Hadzik 

Ipoex 2012. 



Instytut Przemysłu Organicznego  

w Warszawie - Oddział w Krupskim 

Młynie posiada licencję na stosowanie 

specjalizowanego programu  

firmy ANSYS: 

AUTODYNA v 13 

 



 Program ten wykorzystywany jest w wielu dziedzinach nauki oraz 
przemysłu zarówno w początkowych fazach rozwoju produktu jak i 
końcowym jego etapie.  

 
 Symulacje i analizy z zastosowaniem systemu Ansys Autodyna 

skracają wprowadzenia produktu na rynek, pozwalają eliminować 
błędy wynikające z konstrukcji oraz bardzo drogie modele i 
prototypy… 

 
 Kod EXPLICITE jest stosowany w symulacjach komputerowych 

opisujących dynamiczne zjawiska nieliniowe. 
 
 Jest bardzo uniwersalnym narzędziem opisującym złożone zjawiska 

takie jak: ekspansja produktów detonacji, rozchodzenie się fali 
uderzeniowej, szybkie odkształcenia… 
 
 
 

Wprowadzenie 



Cięcie wybuchowe 



Ładunki kumulacyjne 



Mikrodetonator 



Układ zapalnika 



Optymalizacja procesu zgrzewania 

wybuchowego 



Natryskiwanie cieplne i zimne 



Wybuch w powietrzu 



 Czynniki rażące przy wybuchu ładunku materiału 

wybuchowego w powietrzu 

 

 W wyniku gwałtownej przemiany chemicznej materiału wybuchowego pojawia się 

obszar nagrzanego ośrodka gazowego nazywanego produktami detonacji. Ciśnienie 

produktów detonacji materiałów wybuchowych przewyższa ciśnienie atmosferyczne kilkaset 

tysięcy razy. Działa ono na granicę ośrodka otaczającego produkty detonacji, wytwarzając w 

nim intensywne fale ciśnienia.  

Przejście fali uderzeniowej powoduje wprawienie w ruch ośrodka otaczającego produkty 

detonacji.  

 



Mechaniczne działanie fal uderzeniowych i propagujących się za nimi fal odciążenia jest 

głównym czynnikiem rażącym wybuchu. Wytworzona wybuchem fala uderzeniowa dociera do 

rażonego obiektu (człowiek, pojazd, konstrukcja) powodując gwałtowny wzrost ciśnienia 

działającego na jego powierzchnie.  

Zakres Przedział 

nadciśnienia 

[MPa] 

Efekt oddziaływania na człowieka 

I Δp ˂ 0,01 Nadciśnienie bezpieczne 

II 0,01 ≤ Δp ˂ 0,0175 Uszkodzenie słuchu 

III 0,0175 ≤ Δp ˂ 0,04 Uszkodzenie układu oddechowego 

IV 0,04 ≤ Δp ˂ 0,3 Poważne uszkodzenie ciała (możliwe 

zmiażdżenie części miękkich) 

V Δp ≥ 0,3 śmierć 

Wpływ wielkości nadciśnienia na ciało człowieka [1] Charakter impulsu ciśnienia wywieranego 

na powierzchnię obiektu poddanego 

działaniu fali podmuchowej 



ANALIZA 3D. 

Budowa układu  

Model wykonano w programie Ansys Ls-Dyna. Układ geometryczny składa się z ładunku wybuchowego (na 

bazie saletry amonowej) o kształcie cylindrycznym umieszczony w powietrzu. Wymiary ładunku charakteryzują 

jego długość L=240mm oraz średnica d=48mm. Ładunek pobudzany jest punktowo centralnie z jednego końca. 
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Model numeryczny opisano równaniami  stanu, dla MW – równaniem JWL  

Do opisu powietrza zastosowano równanie EOS LINEAR POLYNOMIAL  

gdzie: p – ciśnienie,  - gęstość, E - energia wewnętrzna, A, B, R1, R2,  -  parametry materiałowe 

gdzie: p – ciśnienie, E - energia wewnętrzna, Co, C1, C2,C3,C4,C5,C6  -  parametry materiałowe 

OPIS MATEMATYCZNY UKŁADU 

Materiał 

wybuchowy 

0, kg/m3 Pc-j, GPa A, Gpa B, Gpa R1 R2  

Anfo 931.0 5.15 49.46 1.891 3.907 1.118 0.333 

Parametry opisujące MW – Anfo [2]  



Przebieg symulacji detonacji MW  





Proces detonacji ładunku o długości L=240mm 

przebiegł w czasie około 64μs, co daje nam średnią 

prędkość detonacji ładunku 3750m/s  



Ekspansja produktów detonacji – rozkład ciśnień w powietrzu  















Przed rozchodzącymi produktami detonacji 

obserwuje się wyraźny wzrost ciśnienia w 

powietrzu.  



W celu określenia nadciśnienia rozchodzącej się fali uderzeniowej wyznaczono w kilku 

punktach wykresy ciśnień. Pomiaru dokonano w trzech kierunkach, pod kątem 0°, 90° i 180° i 

w odległościach mierząc od środka ładunku: 250mm, 500mm, 750mm oraz 1000mm. Rysunek 

poniżej przedstawia układa badawczy z rozmieszczonymi punktami pomiarowymi. 



Wykresy ciśnień mierzone pod kątem 0°. 

 
Wykresy ciśnień mierzone pod kątem 90°. 

 

. Wykresy ciśnień mierzone pod kątem 180°. 

Wykresy ciśnień mierzone w punktach pomiarowych  



ANALIZA 2D. 

Budowa układu  
Rysunek przedstawia przekrój układu, którego centralnym elementem jest ładunek MW 

(na bazie saletry amonowej) o wymiarach : Φ= 42mm i L= 300mm  



Przebieg symulacji – rozkład ciśnień  



Przebieg symulacji – rozkład ciśnień  



  

 

 Na podstawie symlacji wyznaczono ciśnienia w 

trzech kierunkach: 0°,90° i 180°, w odległości 1metr od 

ładunku. W poszczególnych kierunkach ciśnienie 

wynosi: 

 

- w miejscu położenia inicjału (zapalnika) – 0° - 210kPa 

- w miejscu znajdującym się pod katem 90° do kierunku 

rozchodzenia się detonacji - 420kPa 

- naprzeciwko położenia zapalnika – 180° - 260kPa 



BADANIA POLIGONOWE  

 W ramach realizacji tematu wykonano badania poligonowe ładunków wybuchowych  

na bazie saletry amonowej. Ocenie poddano charakter rozprzestrzeniania się produktów 

detonacji i wielkość ciśnienia w odniesieniu do geometrii ładunku. Dokonano pomiaru gęstości 

impulsu, jaki generuje wybuch metodą Helda. W badaniach wykorzystano również czujniki 

ciśnienia piezoelektryczne firmy PCB serii 137, ustawiając je w trzech miejscach 

rozmieszczonych pomiędzy sobą o kąt 90° w odległości 1 metra od ładunku  

Widok stanowiska badawczego przed detonacją  



Pomiar ciśnień  

 W wyniku przeprowadzonych badań uzyskano zapis z pomiaru ciśnień w 

trzech charakterystycznych dla układu punktach:  

- w miejscu położenia inicjału (zapalnika) – rejestracja na kanale 3 (CH3) 

- w miejscu znajdującym się pod katem 90° do kierunku rozchodzenia się detonacji – 

rejestracja na kanale 2 (CH2)  

- naprzeciwko położenia zapalnika – rejestracja na kanale 1(CH1) 

Zestawienie zbiorcze wykresów ciśnień.  



WNIOSKI  

Na podstawie analizy komputerowej wyznaczono charakterystyki fali ciśnienia ich maksymalne wartości oraz 

kształt obłoku produktów detonacji. 

Zjawiska jakie zachodzą w czasie wybuchu MW w powietrzu zamodelowano w programach Autodyna oraz LS-

Dyna, zarówno w postaci modeli 2D jak i przestrzennych (3D). Otrzymane wyniki na drodze numerycznej 

symulacji poddano weryfikacji doświadczalnej w warunkach poligonowych.  

Pomiary dokonano w trzech kierunkach – 0°, 90° i 180° w stosunku do położenia ładunku. Wyniki, które 

uzyskano z pomiarów za pomocą czujników w bardzo dużym stopniu są zbieżne z wynikami symulacji. Wynoszą 

kolejno: 

- w miejscu położenia inicjału (zapalnika) – 0° - 210kPa (wynik z symulacji) oraz 204,2kPa (wynik 

zarejestrowany za pomocą czujnika) 

- w miejscu znajdującym się pod katem 90° do kierunku rozchodzenia się detonacji- 420kPa (symulacja) oraz 

406,3kPa (pomiar czujnikiem) 

- naprzeciwko położenia zapalnika – 180° - 260kPa (symulacja) oraz 254,2kPa (pomiar czujnikiem). 

Obserwuje się zatem znaczny przyrost ciśnienia pod kątem 90° w stosunku do rozchodzenia się detonacji w 

ładunkach wydłużonych. Ciśnienie maksymalne jest dwukrotnie większe niż w rejestrowanych punktach pod 

kątem 0° i 180°. 



WNIOSKI  

Ocenie poddano również rozrzut kostek stalowych i aluminiowych w teście Helda. Zaobserwowano 

rozłożenie kostek, których obraz przedstawia bardzo zbieżny kształt formowania się produktów detonacji 

zarejestrowany w  numerycznej symulacji. 

 

Rażące działanie wybuchu zależy od charakterystyk impulsu ciśnienia wytwarzanego przez generowaną 

wybuchem falę podmuchową. Rozkład ciśnień w środowisku gazowym   (w powietrzu) jak również kształt 

obłoku produktów detonacji związany jest z geometrią ładunku oraz sposobem i miejscem inicjowania MW  



WNIOSKI  

Model można zastosować do dalszych różnorodnych analiz uwzględniających zmiany 

poszczególnych elementów układu:  

 

- materiał wybuchowy, 

- zmiana geometrii ładunku wybuchowego, 

- zmiana punktu inicjacji, 

- rozwinięcie przestrzeni o przeszkody, budynki itp. 
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WNIOSKI  

Przykład rozszerzenia przestrzeni z uwzględnieniem budynków 
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