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KONCENTRATORY FALI DETONACYJNEJ
(PUNKTOWY I LINIOWY)
EDWARD WŁODARCZYK (WARSZAWA)
Zaproponowano dwa układy (koncentratory) złożone z odpowiedniej konfiguracji segmentów
ładunku stałego materiału wybuchowego o symetrii cylindrycznej i różnych prędkościach detonacji.
W układach tych można generować w wycinku (sektorze) kuli lub walca koncentryczne fale de
tonacji. Fronty tych fal mają kształt czaszy kulistej lub odcinka powierzchni cylindrycznej, które
propagują się w kierunku środkach wycinka kuli (rys. 1) 1.ub osi wycinka walca (rys. 2). Specyfika
konstrukcji koncentratorów polega na odpowiednim wyprofilowaniu powierzchni kontaktll po
szczególnych ich segmentów. W pracy wyprowadzono zamknięte wzory określające postać tych
powierzchni. Na drodze obliczeń numerycznych - O
- kreślono wartości parametrów, przy których
objętości wycinków (kuli i walca) oraz powierzchnie koncentrycznych frontów fal osiągają maksy
malne wartości. Ma to ważne znaczenie dla praktycznych zastosowań tego rodzaju układów ku
mulacyjnych, szczególnie przy napędząniu 1inerów o powierzchni kulistej lub cylindrycznej.

I. WSTĘP
Włączenie do badawczego arsenału wspólczesnej fizyki silnych fal uderzeniowych
stworzyło możliwości badania właściwości ciał stałych i ciekłych w polu. super wy
sokich ciśnień, rzędu kilku i więcej milionów megapaskali [1-5]. Tego rodzaju fale
uderzeniowe, propagujące się w ciałach stałych i cieczach, generowane są najczęściej
za pomocą materiałów wybuchowych.
W badaniach eksperymentalnych wymagana jest odpowiednia intensywność fali
uderzeniowej oraz odpowiedni kształt jej frontu. Intensywność fali uderzeniowej
można regulować ro.in. przez dobór materiału wybuchowego o odpowiedniej pręd
kości detonacji. Poza tym _wzrost siły fali uderzeniowej można uzyskać, wykorzy
stując do tego celu zjawisko kumulacji. Szczególną rolę w tym względzie odgrywają
koncentryczne fale uderzeniowe o symetrii cylindrycznej i kulistej (6-12]. Na przykład
w centrum koncentrycznej kulistej fali detonacyjnej można osiągnąć ciśnienie rzędu
kilkuset i więcej tysięcy megapaskali [I i 5]. Z tego względu układy generujące
koncentryczne fale uderzeniowe lub detonacyjne są szczególnie przydatne w ba
daniach nad kompresją materii do stanów ekstremalnych [13-17].
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Opierając się na wzorach (3.5) i (3.6) oraz (2.6) i (2.17) wykonano obli
czenia numeryczne, w wyniku których określono ,,; i ,,; oraz Imax i Vmax dla kon
centratora punktowego i liniowego. Zmianę tych wielkości jako funkcji parametru d
pokazujemy odpowiednio na rysunkach 6 i 7. Dla koncentratora liniowego przyjęto
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Z zamieszczonych wykresów wynika, że zasadnicze zmiany wielkości
oraz/max i vmax zachodzą dla wartości dleżących w przedziale I <d,(,6. Ma to ważne
znaczenie aplikacyjne, wszakże układy z małymi wartościami stosunku d=D 1 /D2
są łatwiejsze do praktycznej realizacji.
Rozpatrzone w tej pracy koncentratory, punktowy i liniowy, oprócz bezpośred
nego znaczenia w kumulacyjnych układach badawczych stanowią podstawowe
części składowe generatorów koncentrycznych (kulistej i cylindrycznej) fal deto
nacyjnych. Analityczną konstrukcję tych generatorów zajmiemy się w oddzielnej
pracy.
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