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Finkalibriga projektiler, RSV och penetrerande stridsvagnsminor – vad krävs av 
ett ballistiskt skydd för att undvika penetration från dessa stridsdelar? 

Detta arbete syftar till att undersöka vilket konventionellt ballistiskt skydd som krävs för att undvika 
penetration från finkalibriga projektiler, RSV-stridsdelar samt penetrerande stridsvagnsmina. 
Arbetet tar sitt ursprung i en handbok utgiven av FMV där stridsdelar som kan förekomma i 
Afghanistan behandlas. Handboken anger data och prestanda för dessa stridsdelar och det är därifrån 
arbetet tar uppgifter om genomslagsförmåga för stridsdelen. Skyddsprinciper och verkansprinciper 
för stridsdelar hämtas i huvudsak från rapporter utgivna av FOI samt från litteratur utgiven av FHS. 
Arbetets beskrivande delar inleds med en redogörelse för homogena ballistiska skyddsmaterial av 
metall samt keramer. Därefter beskrivs verkansprinciper för finkalibriga projektiler, strålbildande 
RSV, projektilbildande RSV samt penetrerande stridsvagnsminor. Arbetet fortgår med en 
beskrivning av en finkalibrig projektil med kaliber 7,62*54R mm, hot av typen RPG-7 med 
tillhörande ammunition samt stridsvagnsmina TMK-2. Avslutningsvis presenteras resultat på vilket 
ballistiskt skydd som krävs för att skydda sig mot dessa stridsdelar samt en diskussion kring 
resultatet och alternativa lösningar på problemet. Det presenteras även några förslag på ny forskning 
inom området verkan och skydd. 
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Small-caliber projectiles, shaped charged projectiles and penetrating anti-tank 
mines - what is required of a ballistic protection to prevent penetration from 

these warheads? 
 

This essay aims to investigate which conventional ballistic protection required preventing penetration 
of small-caliber projectiles, shaped charged warheads and anti-tank mine. The essay takes its origin 
in a handbook published by the Swedish Defense Material Administration, (FMV), where the 
warheads that can occur in Afghanistan are presented. The handbook present data of the warheads 
and it is from here information regarding the warheads penetration capabilities is taken. Effect 
principles and protection principles of the warheads are primarily gathered from reports published by 
the FOI and from literature published by the National Defense College of Sweden, (FHS). The essays 
descriptional parts begin with an explanation of homogeneous ballistic protection materials fabricated 
in metal and ceramics. It then continues with a description of effect principles of small caliber 
projectiles, shaped charge projectiles, explosively formed projectiles and anti-tank mines. The essay 
then continues with a description of a small caliber projectile with caliber 7.62*54R mm, threats of 
RPG-7 type with its ammunition and the anti-tank mine TMK-2. In the end of the essay, results are 
presented according to the ballistic protection required to protect against the presented warheads, and 
a discussion of the result and alternative solutions to the problem. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Jag läser den treåriga officersutbildningen med inriktning teknisk tjänst och har under min 
utbildningstid läst kurser inom ämnet verkan och skydd. Mitt intresse för detta område har 
stärkts under utbildningen och jag vill nu fördjupa mig inom ämnet.  
 
Försvarsmakten presenterar i doktrin för markoperationer sex grundläggande förmågor som 
har sitt ursprung i de sex basfunktionerna: ledning, verkan, rörlighet, skydd, underrättelser 
och uthållighet som beskrivs i militärstrategisk doktrin.1     
 
I detta arbete kommer jag att inrikta mig på specifika delar av de grundläggande förmågorna 
skydd och verkan. 
 
I doktrin för markoperationer beskrivs syftet med skydd enligt följande: 
  

Skydd syftar till att – genom såväl tekniska som taktiska, passiva och aktiva åtgärder – 
skapa förutsättningar för ökad överlevnad, uthållighet och möjligheter till verkan, så att 
eget och överordnat mål kan uppnås.2 

 
Vidare beskrivs det att skydd omfattar alla de åtgärder som vidtas för att enskilda och förband 
ska undgå upptäck och bekämpning, oavsett vilken typ av medel motståndaren använder. 
Åtgärder som ingår i denna beskrivning är bl.a. fysiska skydd, förmåga till rörlighet, 
signaturanpassningsåtgärder, varnings och motverkanssystem (VMS), skenåtgärder och 
anpassad beredskap och utbildning lämpad för de lokala förhållandena i operationsområdet. 
Åtgärden fysiska skydd kan innefatta bepansrade fordon, splitterskyddade fordon, 
splitterskydd och befästningar.3 
 
Jag kommer i detta arbete att inrikta mig på de fysiska skydden, ballistiska skydd, och 
undersöka vilka ballistiska skydd som krävs för att motstå vissa verkansdelar. 
 
Syftet med verkan beskrivs på följande vis i doktrin för markoperationer: 
 

Verkan genom bekämpning och annan påverkan syftar till att reducera motståndarens 
förmåga och vilja till fortsatt strid så att eget och överordnat mål kan uppnås4 

 
En fortsatt beskrivning gör gällande att verkan åstadkoms genom bekämpning samt annan 
påverkan och är i grunden resultatet av en samordning i tid och rum av underrättelser, 
sensorer och olika verkanssystem. Inte bara vapensystem utan alla system eller åtgärder som 
kan påverka motståndarens vilja eller förmåga till fortsatt strid kan härföras till förmågan att 
verka. Medel för bekämpning kan exempelvis utgöras av direkt och indirekt bekämpning med 
markstridskrafternas vapensystem.5 
 
Precis som skydd så innefattar den grundläggande förmågan verkan många aspekter. Jag 
kommer i mitt arbete att fokusera på direkt bekämpning med vapensystem i markstridsarenan. 
                                                
1 Försvarsmakten, Doktrin för markoperationer 2005 års utgåva, Stockholm: Försvarsmakten, 2005, s. 29. 
2 Ibid. s. 71. 
3 Ibid. s. 71-72. 
4 Ibid. s. 67. 
5 Ibid. s. 67. 
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Vidare kommer jag att titta på verkan ur ett motståndarperspektiv och skydd ur ett annat 
perspektiv där målet är att ballistiskt skydda något mot bekämpning. 
 
Försvarets materielverk, (FMV), gav år 2006 ut en handbok kallad: Teknisk Und handbok 
armémateriel Afghanistan. I förordet till denna handbok beskrivs den på följande vis: 
 

Denna handbok omfattar kortfattade beskrivningar, data och bilder av armémateriel 
som finns eller bedöms kunna finnas i Afghanistan och som kan utgöra ett hot mot våra 
enheter. Uppgifterna har hämtats från öppna källor. 
 
Handboken är framtagen för att användas framförallt av utlandsstyrkan men kan även 
med fördel användas vid förbands- och mässbesök i forna Sovjetunionen och i andra 
länder.6 

 
Jag kommer under arbetet välja ut stridsdelar från handboken och undersöka vad som krävs i 
form av ballistiskt skydd för att skydda sig mot dessa. 
 

1.2 Problemformulering 
Svenska Försvarsmakten är idag insatt i Afghanistan och deltager i den NATO-ledda styrkan 
ISAF, (International Security Assistance Force). ISAF etablerades i slutet av 2001 och arbetar 
under ett mandat av FN:s säkerhetsråd och ett avtal mellan ISAF-styrkan och den afghanska 
regeringen7. 
 
Enligt handboken bedöms det finnas en hel del vapen från före detta Sovjetunionen som 
cirkulerar och används mot ISAF i Afghanistan. Utöver dessa vapen så tillkommer så kallade 
improvised explosive devices, (IED), som används för att bekämpa ISAF-personal. 
 
Uppgifter från Försvarsmakten gör gällande att de vanligaste hoten mot personalen och 
fordonen är finkalibrig eld, raketgevär (RPG), samt hemmagjorda bomber – IED (Improvised 
explosive devices).8 
 
Mitt problem är således, med hänsyn till dessa uppgifter, att undersöka vilket ballistiskt skydd 
som krävs för att motstå utvalda stridsdelar ur de tre hotkategorierna ovan. De stridsdelar jag 
kommer att undersöka är en finkalibrig projektil, en strålbildande RSV-stridsdel samt en 
projektilbildande RSV-stridsdel i form av en penetrerande stridsvagnsmina. 
 

1.3 Syfte och frågeställningar  
Syftet med detta självständiga arbete är att undersöka vilken lägsta ballistiska skyddsnivå ett 
militärt fordon behöver nå upp till för att möta utvalda delar av de hot som presenteras i 
Teknisk UND handbok armémateriel Afghanistan. 
 
För att undersökningen ska uppfylla syftet kommer jag under arbetet att beskriva hur olika 
ballistiska skydd och hur olika former av verkansdelar är uppbyggda och hur de fungerar. Jag 
kommer senare att utifrån beskrivningen i handboken välja ut ett antal vapen och dra 

                                                
6 Försvarets Materielverk (FMV), Teknisk und handbok armémateriel Afghanistan, Stockholm: FMV, 2006, s. 1. 
7 http://www.forsvarsmakten.se/sv/Internationella-insatser/Afghanistan--Isaf/ Åtkommen 2010-04-23. 
8 Tal av Generalmajor Berndt Grundevik. 
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slutsatser kring vilka former av ballistiska skydd som krävs för att möta dessa stridsdelar och 
uppnå ett tillräckligt ballistiskt skydd mot dessa. 
 
Huvudfrågeställning 

 Vad krävs det, i form av ballistiskt skydd på ett militärt fordon, för att möta stridsdelar 
som anges i Teknisk Und handbok armémateriel Afghanistan? 

 
Delfrågeställningar för att besvara huvudfrågeställningen 

 Hur skyddas ett militärt fordon när det träffas av en projektil eller dyl.? 
 

 Hur verkar stridsdelar? 
 

 Hur är det ballistiska skyddet till ett militärt fordon uppbyggt? 
 

 Vilka material används till ballistiska skydd till militära fordon idag? 
 

 Vad har dessa skydd för för och nackdelar för att användas som ballistisk skydd till ett 
militärt fordon? 

 

1.4 Centrala begrepp/definitioner 
Skydd –   Beskrivs i kapitel 2. 
 
Pansar –  Homogent ballistiskt skydd, oftast pansarstål men kan även vara 

andra material. 
 
Ballistiskt skydd –  Skydd, vanligen i form av pansar, för att stoppa inkommande 

projektiler. 
 
Penetrator –  Det som penetrerar målmaterialet, ex. pansar, vanligen i form av 

en projektil. 
 
RSV –   Riktad sprängverkan, beskrivs närmre i kapitel 3. 
 
Projektil – Projektil är en kropp som kastas med eller skjuts ut från ett vapen. 

Exempel på projektil är en sten som kastas med en slunga, en pil 
som skjuts med en båge, en gevärskula och en artillerigranat.9 

 
Penetration – Genomborrande av något, ex. en projektil som genomborrar ett 

ballistisk skydd. 
 

1.5 Avgränsningar 
Jag förutsätter att läsare av detta arbete är väl insatta i ämnet militärteknik och kommer 
således begränsa beskrivningar och förklaringar av många i ämnet ingående delar. 
 

                                                
9 Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/projektil Åtkommen: 2010-06-03. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2010-06-14   
Jimmy Petersson  7 ( 28 ) 
OP 07-10    

   

FHS beteckning 

I min huvudfrågeställning menar jag med ballistiskt skydd konventionellt ballistiskt skydd. 
Konventionellt ballistiskt skydd definierar jag som homogent ballistiskt skydd. Med delen ”… 
att möta stridsdelar…” avser jag vad som krävs för att undvika penetration. 
 
Dokumentet Teknisk UND Handbok armémateriel Afghanistan är väldigt omfattande och där 
redogörs för en stor mängd armémateriel. I och med detta kommer jag att välja ut ett antal 
stridsdelar som är vanligt förekommande och resultatet kommer endast att vara giltigt för 
dessa stridsdelar och den data som anges för bl.a. genomslag i pansar under respektive 
stridsdel. 
 
Då handboken avhandlar armémateriel kommer jag att befinna mig i markarenan under detta 
arbete och jag kommer att avgränsa mig till att avhandla ballistiska skydd till militära fordon i 
markarenan. Den exakta konstruktionen av ett militärt fordon med dess skyddssystem är oftast 
hemlig och därav kommer jag att generalisera kring uppbyggnaden av ett militärt fordon och 
dess olika skyddsnivåer. Det finns en mängd kvalitéer av skyddsmaterial, exempelvis olika 
pansarstål, legeringar av andra material etc. vilket innebär att jag kommer att behöva 
generalisera kring detta för att kunna göra en jämförelse mellan stridsdelarna och det 
ballistiska skyddet. Jag kommer bara att avhandla homogena metalliska skyddsmaterial samt 
keramer och endast undersöka vad som krävs av ett ballistiskt skydd för att undvika 
penetration av de stridsdelar som presenteras i arbetet. 
 
Med finkalibrig eld avser jag finkalibriga projektiler vilket är projektiler med en diameter som 
understiger 20mm.10 Jag kommer att välja ut en finkalibrig projektil och analysera dess 
verkan och vilka ballistiska skydd som kan användas för att skydda system mot denna. Jag 
kommer inte att avhandla finkalibriga projektiler med brand eller sprängverkan utan bara de 
som använder sig av kinetisk energi som verkansform. 
 
Rocket propelled grenade, (RPG), kommer i mitt arbete behandlas såsom en verkansdel med 
en projektil som använder sig av riktad sprängverkan, (RSV). Jag kommer att behandla en 
stridsdel som använder sig av strålbildande RSV och då i konventionell form med ett 
metallinlägg och en huvudladdning. Jag kommer således ej att behandla RSV-stridsdelar med 
andra tilläggsformer av verkan såsom tandemstridsdelar eller termobariska stridsdelar. 
 
IED kan precis som namnet antyder bestå av i princip vad som helst och detta innebär att det 
kan vara väldigt svårt att analysera dess verkan och genomföra en relevant jämförelse med 
ballistiska skydd. Jag kommer därav att förenkla och använda mig av verkanstypen för 
penetrerande stridsvagnsminor där jag kommer att välja ut en vanligt förekommande 
penetrerande stridsvagnsmina som använder sig av en stridsdel med en projektilbildande 
RSV. Jag kommer ej att behandla tryckverkan från minor eller från någon annan stridsdel. 
 

1.6 Tidigare forskning 
I Sverige bedrivs det forskning inom området verkan och skydd vid bl.a. Totalförsvarets 
forskningsinstitut (FOI) som tidigare benämndes Totalförsvarets forskningsanstalt (FOA). 
FOI forskningsuppdrag ställs exempelvis från Försvarsmakten (FM) och försvarets 
materielverk (FMV). Även Försvarshögskolan (FHS) genomför forskning inom de 
militärvetenskapliga och militärtekniska områdena. 

                                                
10 Forsén, Magnusson, Flyttbara skydd mot vapenverkan – en litteraturstudie (FOI-R-1612), Tumba: FOI, 2005, 
s.6. 
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Utomlands bedriver bl.a. USA en mängd forskning inom området ballistiska skydd. Army 
Research, Development and Engineering Command (RDECOM) är en stor forsknings och 
utvecklingsaktör tillhörande den amerikanska armén och har det senaste halvåret utgivit bl.a. 
en rapport om ballistiska skydd för expeditionära skydd11 samt en rapport om det ballistiska 
skyddets utveckling för underredet på ett mediumtungt taktiskt fordon12. 
 

1.7 Teori  
För att jag ska kunna göra en relevant jämförelse mellan de stridsdelar som jag valt ut och det 
ballistiska skydd som ska motstå dessa hot måste jag använda mig av ett antal 
jämförelsevariabler. För att kunna jämföra verkan från finkalibriga projektiler, RSV-
stridsdelar samt penetrerande stridsvagnsminor mot det ballistiska skyddsmaterialet kommer 
jag att använda mig av uppgifter från mitt litteraturunderlag där det framgår hur djupt dessa 
eller liknande stridsdelar kan penetrera materialet. 
 
De modeller och teorier jag använder mig av i arbetet hämtar jag från boken lärobok i 
militärteknik vol.4. utgiven av FHS. Jag sällar mig till de teorierna och beskrivningarna om 
hur stridsdelar, projektiler och ballistiska skydd interagerar med varandra. Genomgående i 
arbetet kommer jag att mer utförligt beskriva de förlopp som är giltiga för respektive stridsdel 
och ballistiska skyddsmaterial under aktuella rubriker. 
 
Jag använder mig även av den så kallade skyddslöken för att beskriva inom vilket 
skyddsområde jag befinner mig i arbetet. Skyddslöken är en modell för att beskriva de delar 
som ingår i begreppet skydd, från skydd på den politisk strategiska nivån ner till det 
ballistiska skyddet på exempelvis ett militärt fordon. Skyddslöken presenteras närmre med 
bild och beskrivning i kapitel 2. 
 

1.8 Metod 
I de inledande delarna kommer jag att beskriva och redogöra för hur ballistiska skydd, 
stridsdelar och hot är uppbyggda och således använda mig av en deskriptiv metod. 
Detta är en metod som lämpar sig vid en redogörelse av hur något är uppbyggt13. 
 
När jag sedan ska dra slutsatser kring vilket skydd som behövs för att möta de hot som jag 
valt ut i Teknisk Und handbok armémateriel i Afghanistan kommer jag att jämföra 
konventionella ballistiska skydd och verkan från stridsdelar för att kunna dra slutsatser om 
vilket ballistiskt skydd som möter kraven från hoten. I detta avsnitt kommer jag således 
använda mig av en komparativ metod. 
 
För att lyckas med en komparativ metod måste vissa saker tagas i beaktande. Bland annat bör 
man: Utgå från enheter som går att jämföra, före jämförelsen behöver man generalisera de 
företeelser man ska jämföra.14 
 

                                                
11 RDECOM, Ballistic Protection for Expeditionary Shelters (RDECOM), Natick: RDECOM nov 2009. 
12 Mcleod, Kyle, Medium Tactical Vehicle Underbody Armor Development (RDECOM 20600RC2), Warren: 
RDECOM jun 2010. 
13 Ejvegård, Rolf, Vetenskaplig metod (Lund 2003) s.32 
14 Ibid. s.41 
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1.9 Källkritik och materialval 
Rapporter utgivna av FOI och FOA anser jag har en hög validitet och ett väl vetenskapligt 
underbyggt innehåll. Även litteratur utgiven av FHS sorterar jag in under denna kategori då 
den är skriven av personer med lång erfarenhet inom det militärtekniska området. 
 
Teknisk UND handbok armémateriel Afghanistan har vissa brister då det är en 
sammanställning utav utländsk materiel och underlaget för data och prestanda för denna 
materiel inte alltid är komplett. Jag väljer ändå att använda mig utav den då den är en bra 
sammanställning och är utgiven av FMV som jag anser vara en tillförlitlig myndighet inom 
detta område. I tabellerna för data och prestanda för de olika stridsdelarna anges genomslag i 
pansarstål för respektive stridsdel. Det anges ej hur dessa värden är uppmätta, ej heller vilken 
kvalité pansarstålet i fråga har. När det i arbetet anges genomslag i pansarstål eller liknande 
kommer jag att behandla det, om inget annat anges, såsom att det är ett så kallat normalt 
pansarstål vars egenskaper beskrivs senare i arbetet. 
 

1.10 Disposition 
Arbetet inleds med att jag beskriver skydd och hur det ballistiska skyddet hos ett militärt 
fordon oftast är uppbyggt. Jag beskriver sedan hur stridsdelar och skyddsmaterial interagerar 
med varandra. Vad det är som påverkar hur djupt en stridsdel penetrerar ett ballistiskt skydd 
och vad som påverkar hur väl ett ballistiskt skydd skyddar mot en stridsdel. Jag beskriver 
vidare hur homogena metalliska- och keramiska ballistiska skydd är uppbyggda .  
 
Arbetet fortsätter sedan med att jag beskriver generella principer för projektiler, RSV-
stridsdelar och penetrerande stridsvagnsminor. Därefter beskriver jag de specifika stridsdelar 
som jag har valt ut att analysera i arbetet. Därefter kommer jag att analysera vad som krävs av 
ballistiska skydd för att undvika penetration av de stridsdelar jag beskrivit i arbetet. I samband 
med detta kommer jag även att besvara min frågeställning i relation till de stridsdelar jag 
beskrivit i arbetet. 
 
Avslutningsvis kommer jag att diskutera kring resultatet samt ge förslag på ytterligare 
forskning inom området. 
 

2. Skydd 

2.1 Allmänt 
I vid bemärkelse innefattas skydd i alla åtgärder som man vidtar för att förhindra fientlig 
påverkan. I begreppet skydd ingår taktisk uppträdande, möjligheten att slå ut fienden innan 
fienden slår ut dig, rörlighet, maskering, aktiv och passiv signaturreduktion, ballistiskt skydd, 
redundanta system samt reduktion av restverkan. Detta sammanfattas ofta i begreppet 
överlevnad och illustreras nedan i den så kallade skyddslöken.15 
 

                                                
15 Andersson et al., Lärobok i militärteknik, vol. 4: Verkan och skydd, Stockholm: Försvarshögskolan, 2009, s. 
15. 
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Figur 1 – En version av skyddslöken.16 
 
Jag befinner mig i detta arbete i den näst innersta ringen, förhindra verkan, där ballistiska 
skydd i form av pansar och minskydd ingår. 
 
Ballistiskt skydd definieras traditionellt såsom pansar som mekaniskt stoppar inkommande 
stridsdelar. Detta begrepp har på senare tid utvidgats till att även innefatta mer komplicerade 
konstruktioner och aktiva åtgärder som reducerar verkan av hotstridsdelarna. Ballistiskt skydd 
är ofta uppbyggt av flera delkomponenter som tillsammans kan stoppa det inkommande hotet. 
Då det ballistiska skyddet ska användas till ett rörligt objekt, såsom exempelvis ett fordon, 
eftersträvas både höga penetrationsskyddsegenskaper som låg vikt och liten volym. Material- 
och konstruktionslösningar som väljs för skydd av olika objekt styrs i hög grad av de hot som 
skyddsobjektet måste kunna klara. Moderna ballistiska skydd består ofta av ett grundskydd 
som är integrerat i den bärande strukturen, samt tilläggskydd mot svårare hot. Grundskyddet 
är anpassat för att klara mängdhot för den taktiska situation som skyddsobjektet är avsett att 
verka i. Tilläggskyddet kan vara delvis utbytbart för att möjliggöra anpassning till aktuell 
hotbild.17 
 

2.2 Militära fordons skyddsuppbyggnad 
Ballistiska skydd till militära fordon kan vara uppbyggda på olika sätt men ett modernt 
ballistiskt skydd till ett stridsfordon kan vara uppbyggt enligt en princip där fordonet har ett 
grundskydd som består av själva egenkonstruktionen och ett tilläggsskydd som placeras 
utanpå fordonet. Innanför själva grundkonstruktionen monteras oftast en så kallad liner, en 
fiberväv som skyddar personalen och utrustningen inne i fordonet mot restverkan såsom 
splitter vid ett eventuellt genomslag av en verkansdel. Den bärande konstruktionen på 
fordonet har i sig ett inbyggt egenskydd, grundskydd. Detta utgör ofta huvudskyddet i såväl 
lättare som tyngre stridsfordon. Fordonet tillverkas i ett visst material och dimensioneras 
utifrån vilken miljö och hotbild den ska komma att verka i. Det klassiska materialet i dessa 

                                                
16 Andersson et al. s. 15. 
17 Ibid. s. 16. 
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sammanhang är pansarstål men även andra metalliska material används, t.ex. aluminium och 
titan. Även fiberkompositer kan användas i bärande konstruktioner.18 
 

2.3 Ballistiska skydd 

2.3.1 Skyddsprinciper för homogena ballistiska skyddsmaterial 
Ballistiska skydd ska i första hand skydda mot penetrerande samt tryckverkande stridsdelar. 
Tryckverkande stridsdelar verkar över större ytor på målet vilket kan resultera i 
strukturskador och att hela skyddsobjektet kastas iväg. Penetrerande stridsdelar verkar i 
motsats mot tryckverkande stridsdelar mer koncentrerat vilket leder till inträngning i målet.19 
 
För att uppnå ett ballistiskt skydd mot stridsdelar har det traditionellt sätt använts ett 
homogent metalliskt material, exempelvis en pansarstålplåt av tillräcklig tjocklek.20   
 
Vid penetration i homogena material gäller alltid att penetrationsdjupet ökar ju högre densitet 
projektilen har, samt ju spetsigare/slankare projektil som används eftersom rörelseenergin då 
koncentreras på en mindre yta. De faktorer som är involverade vid penetrationsprocessen i 
homogena material är bl.a. projektilens hastighet, projektilen och materialets densitet och 
hållfasthet och projektilens form och slankhetstal (relationen mellan projektilens längd och 
diameter). Kontaktkrafterna mellan projektilen och målmaterialet kan delas upp i 
hållfasthetskrafter och tröghetskrafter. Hållfasthetskrafterna är de krafter som åtgår för att 
övervinna materialens inneboende styrka och tröghetskrafterna är de krafter som åtgår för att 
accelerera undan materialen. Om man statiskt pressar in en projektil i ett skyddsmaterial är 
tröghetskrafterna helt försumbara. Ökas hastigheten ökar tröghetskrafterna kvadratiskt med 
hastigheten och har därför stor betydelse i många vapensammanhang. När 
hållfasthetskrafterna dominerar blir förhållandet mellan penetratorns och skyddets hållfasthet 
av avgörande betydelse. Om däremot tröghetskrafterna dominerar är det materialens densitet 
som är avgörande. För vanliga stridsdelars hastigheter måste man oftast ta båda krafterna i 
beaktande.21 
 
Vid de hastigheter som är intressanta för finkalibriga projektiler, ca 500-1 000 m/s, är 
hållfasthetskrafterna avsevärt större än tröghetskrafterna. Detta innebär att 
penetrationsförloppet huvudsakligen beror på relationen mellan projektilens och 
skyddsmaterialets hållfasthet. Oftast deformeras projektilen mot skyddsmaterialet, och får en 
för penetration ogynnsam form, men om projektilens densitet överstiger skyddsmaterialets 
densitet kan projektilen behålla sin form och penetrationsdjupet ökar.22  
 
Vid de hastigheter som gäller för mellan och grovkalibriga projektiler, ca 1 000-2 000 m/s, 
ökar tröghetskrafternas betydelse. Detta innebär att kontaktkrafterna ökar så mycket att 
normalt både projektil och målmaterial lokalt trycks ut åt sidan av den framrusande 
projektilen. I detta hastighetsområde har hållfasthetskrafterna fortfarande betydelse för 
penetrationsprocessen. Högre hållfasthet hos skyddsmaterialet innebär att det blir svårare att 
trycka undan materialet varvid projektilspetsen konsumeras effektivare och skyddsförmågan 
ökar. Om man vill öka projektilens penetrationsförmåga är det på grund av tröghetskrafterna 
                                                
18 Holmberg, Lars, Ballistiska skydd mot tunga KE-hot (FOI-R-0333), Tumba: FOI, 2001, s.6. 
19 Andersson et al. s. 77. 
20 Holmberg, Lars. s.7. 
21 Andersson et al. s. 89. 
22 Ibid. s. 90. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2010-06-14   
Jimmy Petersson  12 ( 28 ) 
OP 07-10    

   

FHS beteckning 

betydelse effektivare att höja projektilmaterialet densitet än dess hållfasthet. Vid 1 500 m/s 
innebär en fördubbling av projektilmaterialets densitet med bibehållen massa hos projektilen 
att penetrationsförmågan i homogent pansarstål fördubblas (jämförelse mellan stålprojektil 
och tungmetallprojektil). Ökad densitet men bibehållen massa innebär även att projektilen 
måste göras mindre. En fördubbling av tungmetallprojektilens hållfasthet ökar dock inte 
penetrationsförmågan. Fördubblar man däremot skyddsmaterialets hållfasthet erhålls ca 30 % 
bättre skyddsförmåga. Projektilhastigheten har inverkan på penetrationsdjupet ungefär upp till 
3 000 m/s därefter är det projektilens längd som har avgörande betydelse.23 
 
Vid hastigheter över 3 000 m/s har hållfastheten i skyddsmaterialet inte längre någon 
betydelse utan det är då tröghetskrafterna som styr penetrationsförloppet. För 
penetrationsegenskaperna innebär detta att det är projektilens längd, dess densitet och 
skyddsmaterialets densitet som påverkar penetrationsdjupet. Penetrationsprocessen påminner 
om den när en vattenstråle penetrerar lera. RSV-strålars höga penetrationsförmåga beror 
främst på penetratorns stora längd. Ju högre densitet penetratorn har och ju lägre densitet 
skyddsmaterialet har desto större penetration erhålls. Detta innebär att för att öka 
skyddsförmågan mot RSV-strålar kan man öka densiteten hos skyddsmaterialet, vilket dock 
innebär att vikten för skyddet kan öka avsevärt. Skyddsmaterialets hållfasthet har dock 
indirekt betydelse för RSV-strålars möjligheter att penetrera skyddet eftersom högre 
hållfasthet ger en smalare penetrationskanal. En smalare penetrationskanal innebär i sin tur att 
de bakre delarna av den vanligen inte helt raka strålen kan få svårt att ostörda nå ner till botten 
av hålkanalen.24    
 

2.3.2 Pansarstål 
Det dominerande materialet i ballistiska skydd är pansarstål, framför allt därför att det är ett 
bra och billigt konstruktionsmaterial med hög hållfasthet. För att pansarstålet ska klara både 
krav för att fungera som konstruktionsmaterial samt att klara kraven för ballistisk skydd har 
ett stort utvecklingsarbete lagts ner för att utveckla hårda, sega och svetsbara stålkvalitéer. 
Moderna pansarstål har därför väsentligt högre skyddsförmåga än de som använts tidigare.  
Pansarstål, som skydd mot projektiler och RSV-stridsdelar, ska vara hårt. Anledningen till 
detta är tredelat. Finkalibriga projektiler ska deformeras och få en större anslagsyta. 
Pilprojektiler ska konsumeras effektivare. Slutligen så erfars, genom en hög hårdhet, att den 
hålkanal som RSV-stridsdelar skapar, blir trängre så att den bakre delen av RSV-strålen har 
svårt att nå ner till hålbotten.25 
 
Figuren nedan visar sambandet mellan homogent pansarståls hårdhet och inträngningsdjupet 
av några finkalibriga projektiler. 
 

                                                
23 Andersson et al. s. 91. 
24 Ibid. s. 92-93. 
25 Ibid. s. 78. 
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Figur 2.26 
 
Som det går att se i figuren minskar inträngningsdjupet med stålets ökade hårdhet. Den 
mjukaste projektilen med blykärna deformeras redan mot handelsstål varvid en ökning av 
hårdheten inte ger någon ökad skyddseffekt förrän hårdheten blir så hög att projektilen bara 
flyter ut på ytan, vilket den gör i det hårdaste pansarstålet vilket innebär att ingen inträngning 
i pansarstålet sker. Stålprojektilen behåller sin form vid penetration i handelsstål men 
deformeras mot pansarstålet vilket resulterar i en drastisk nedgång av penetrationsförmågan 
vid övergången från handelsstål till pansarstålet med en hårdhet på HB300. 
Hårdmetallprojektilerna behåller båda sin form i alla tre stålkvalitéerna men den högre 
hållfastheten gör att pansarstålets motståndsförmåga ökar vilket innebär att projektilernas 
penetrationsförmåga minskar. Ett mycket hårt stål blir vanligtvis även sprött. Detta innebär att 
plåten kan spricka och att delar av plåtens baksida kan kastas in i fordonet, så kallade 
utstötningseffekter.27 
 
Nedan, en figur som visar viktiga skyddsegenskaper för några metaller. 
 

 
Figur 3.28 
 

2.3.3 Aluminium 
Aluminium, eller aluminiumlegeringar, är tillsammans med titanlegeringar det näst vanligaste 
materialet efter pansarstål för ballistiskt skydd på ett stridsfordon idag. Det används 
framförallt på lätta stridsfordon. Aluminiumlegeringar introducerades redan på 1950-talet i 
det amerikanska stridsfordonet M-113. Detta gav ett förbättrat skydd mot splitter men hade 
jämfört med normalt pansarstål något sämre skyddsförmåga mot projektiler.29 

                                                
26 Andersson et al. s. 79. 
27 Ibid. s. 78. 
28 Ibid. s. 79. 
29 Ibid. s. 251. 
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Aluminium som ballistiskt skydd har en viktskyddsförmåga som generellt är densamma som 
på normalt pansarstål. Det betyder att de ballistiska skydden blir lika tunga men ungefär tre 
gånger så tjocka som motsvarande skydd av pansarstål. För lätta hot är den ökade tjockleken 
en fördel då den ger bättre strukturbärande egenskaper vid konstruktion av lätta plattformar 
medan den vid tyngre hot är en nackdel med tanke på den stora volym som krävs. 
Aluminium har visat sig vara effektivt mot RSV-stridsdelar. Inte för att det har en hög 
hållfasthet, även de bästa aluminiumlegeringarna har en låg hållfasthet jämfört med stål, utan 
det beror istället på dels den låga densiteten, dels så kallad closure-effect. Closure-effect 
innebär att målmaterialet strömmar tillbaka i hålkanalen och stör bakomvarande stråldelar. 
Nackdelen med aluminium som RSV-skydd är dock att skydden blir tjocka.30  
 

2.3.4 Titan 
Titanlegeringar som material till ballistiska skydd på militära fordon är ganska ovanligt. Detta 
främst på grund utav det höga priset som till stor del beror på de stränga utmattningskrav som 
ställts från den dominerande kunden, flygindustrin. På senare tid har dock lågprisvarianter av 
titan börjat framställas vilket har medfört att intresset för andra tillämpningar har ökat kraftigt. 
Titan som ballistiskt skydd i ett militärt fordon är en intressant tillämpning av materialet. 
Titan är mycket vikteffektivt mot alla typer av penetratorer då det har hållfasthetsegenskaper i 
klass med pansarstål men betydligt lägre densitet. Som tumregel kan sägas att 
inträngningsdjupet för pansarbrytande projektiler i alla kalibrar är lika stor i titan som i 
pansarstål. Eftersom titanets densitet bara är ungefär hälften av pansarstålets blir ett ballistiskt 
skydd av titan bara drygt hälften så tungt som ett av pansarstål.31   
 

2.3.5 Keramer 
Den strikta definitionen på keramiska material är icke-metalliska material som framställts vid 
temperaturer över 600 grader Celsius. Denna definition ger att en mängd material kan klassas 
som keramer, exempelvis tegel, stengods och porslin.  Ett kerampansar är ett ballistiskt skydd 
där keramer ingår som en huvudbeståndsdel. För att kunna använda keramer som ballistiskt 
skydd får vi titta närmre på de så kallade konstruktionskeramerna. Till dessa hör bland annat, 
aluminiumoxid, kiselkarbid, titandiborid och borkarbid. Keramer har normalt låg densitet. 
Konstruktionskeramer kännetecknas av hög tryckhållfasthet och hårdhet, vilket i kombination 
med den låga densiteten är fördelaktigt ur ett ballistiskt skyddsperspektiv.32 
 

                                                
30 Andersson et al. s. 79-80. 
31 Ibid. s. 79-80. 
32 Ibid. s. 83. 
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Figur 4 - Några konstruktionskeramers hållfasthetsegenskaper.33 
 
Keramers hållfasthet beror bland annat på vilken typ av keram man använder, vilken 
tillverkningsmetod man använder samt antalet porer i materialet – så lite porer som möjligt är 
eftersträvansvärt. Keramer kännetecknas förutom av hög hårdhet också av stor sprödhet, 
brottsegheten är ca 1/15 av den för pansarstål. Detta innebär dels att det inte är lämpligt av 
konstruera hela applikationer i keramiska material, dels att när keramer används som 
ballistiskt skydd styrs det hållfasthetsrelaterade penetrationsförloppet på ett annat sätt än för 
pansarstål. Pansarstål, och andra metalliska material, deformeras plastiskt under 
penetrationsförloppet medans keramer i huvudsak fragmenteras, krossas och förflyttas. Detta 
är ofördelaktigt för skyddsförmågan och stora ansträngningar görs för att få fram segare 
kerammaterial med bibehållen hårdhet.34  
 
Vid användning av keramer som ballistiskt skydd används keramen alltid i kombination med 
ett eller flera andra material. Vid lättare hot från finkalibriga projektiler av normalstorlek 
deformerar den hårda keramytan projektilen varefter ett segt material bromsar upp resterna av 
projektil och keram. Vid tyngre hot kan det behövas fördämnings och uppbackningsmaterial, 
alternativt endera alternativet, för att ge strukturen tillräcklig böjstyvhet samt öka motståndet 
mot fragmentering och förflyttning av den krossade keramen. Kerampansaret har även oftast 
också ett tunt frontskydd som ska skydda kerammaterialet mot lågnivåhot och hjälpa till att 
hålla större fragment på plats om sprickor uppstår. Fördämningen är viktig både för att få ut 
god skyddseffekt samt för att också få flerskottskapacitet.35 
 
För finkalibriga projektiler av normaltyp, där hastigheten är ca 1000 m/s eller lägre, används 
ofta enkla kerampansar bestående av en mosaik av rektangulära eller hexagonala keramplattor 
limmade på ett uppbackningsmaterial av fiberkomposit och innesluten av ett eller flera lager 
ballistisk väv. Keramens hårdhet gör att projektilen plattas till varvid dess 
penetrationsförmåga nedgår. Samtidigt krossas keramen under projektilen så att energin 
fördelas över en större yta av uppbackningsmaterialet. Uppbackningsmaterialet är ett segt och 
starkt material, oftast fiberkomposit som har till uppgift att fånga upp den deformerade 
projektilen och den krossade keramen. Viktfördelningen i denna typ av ballistiska skydd kan 
typiskt vara 2/3 keram och 1/3 uppbackningsmaterial. 
Dessa kerampansartyper är väsentligt lättare än metallpansar mot flertalet finkalibriga 
projektiltyper. Kerammaterialet har i detta fall större inflytande på skyddsförmågan än 
uppbackningsmaterialet. I figuren nedan går det att utläsa en jämförelse mellan metall- och 
kerampansar mot 7,62 mm pansarprojektil med stålkärna. Man kan här se att vid exempelvis 

                                                
33 Andersson et al. s. 83. 
34 Ibid. s. 83-84. 
35 Ibid. s. 84. 
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gränshastigheten 750 m/s så har de keramiska materialen en ytvikt som är ungefär hälften av 
ytvikten hos de metalliska materialen.36 
 

 
Figur 5 - En jämförelse mellan kerampansar och metallpansar mot en 7,62 mm pansarprojektil med 
stålkärna.37 
 
En RSV-stråles höga hastighet gör att penetrationsförloppet i keramer kan betraktas som 
huvudsakligen hydrodynamiskt. Försök med RSV-stridsdelar har visat att hålkanalen i en 
keram blir så trång och oregelbunden att delar av RSV-strålen kan kollidera med hålväggen 
och därmed förlora sin penetrationsförmåga. Stand-off-kurvan i ett kerampansar avtar därför 
snabbare än i ett stålpansar. Det innebär att skyddsförmågan för ett kerampansar ökar relativt 
ett stålpansar med ökande stand-off och att snedheter i strålen snabbare blir kritiska i 
keramfallet. Keramer förekommer även i ballistiska skydd mot RSV alltid i kombination med 
andra material.38 
 

3. Verkan 

3.1 Allmänt 
Stridsdelen är den del i ett vapensystem som ger verkanseffekterna i målet. Förutom 
stridsdelen består ett vapensystem av det som tekniskt krävs för att stridsdelen ska ge önskad 
effekt eller verkan i målet, exempelvis utskjutningsanordning, målsökare och 
utlösningsanordning.39  
Stridsdelen kan vara en projektil i form av en vanlig finkalibrig ammunition till en 
automatkarbin där karbinen är utskjutningsanordning, siktet och människan som håller i 
karbinen utgör målsökare och utlösningsanordningen utgörs av avtryckare med säkring. 
 
Stridsdelar indelas traditionellt efter sin verkansform i stridsdelar som utnyttjar penetration, 
tryck eller brand, så kallade konventionella stridsdelar. Massförstörelsevapen delas in i 
kemiska, biologiska, radiologiska samt nukleära stridsdelar. På engelska används termerna 
                                                
36 Andersson et al. s. 84-85. 
37 Ibid. s. 85. 
38 Ibid. s. 87. 
39 Ibid. s. 14. 
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CBRN för att sammanfatta de fyra olika verkansformerna. De kallas massförstörelsevapen då 
de kan ge stor och bitvis okontrollerad verkan. Det finns ytterligare typer av stridsdelar som 
bl.a. utgörs av stridsdelar som använder sig av elektromagnetisk strålning, exempelvis laser, 
och icke dödande vapen.40  
I mitt arbete behandlar jag konventionella stridsdelar med fokus på penetrerande stridsdelar. 
 

3.2 Projektiler 

3.2.1 Allmänt 
Projektiler i militärt sammanhang är oftast penetratorer som accelereras till sin fulla hastighet 
i ett eldrör eller med hjälp av en raket. Projektiler indelas vanligtvis i finkalibriga, 
mellankalibriga och grovkalibriga projektiler. Finkalibriga projektiler har en kaliber som 
understiger 20 mm, mellankalibriga en kaliber mellan 20 till 60 mm och grovkalibriga en 
kaliber som överstiger 60 mm. 
Kraven på projektiler av alla kalibrar är att de förutom att ge god verkan i målet måste 
utformas för att klara utskjutningspåkänningarna, inte bromsas för mycket i luften, gå stabilt 
och uppträda på ett repeterbart sätt så att de träffar målet. Utskjutningspåkänningarna kan i 
många fall vara gränssättande för projektilutformningen. Långa och slanka projektiler är 
gynnsamt ur penetrationssynpunkt, men om projektilerna är alltför långa och slanka kan de få 
problem med knäckning och böjsvängningar i eldröret om de inte ges tillräckligt 
drivspegelsstöd. 
Luftbromsningen påverkas i huvudsak av förhållandet mellan projektilens tvärsnittsarea, dess 
massa, och av projektilens geometri. 
För att projektilen inte ska välta i luften måste den stabiliseras. Detta görs antingen 
gyroskopiskt genom rotation, t.ex. genom räfflad pipa på ett eldhandvapen, eller 
aerodynamiskt, t.ex. genom fenor på projektilen. Rotationsstabilisering kan användas på 
fullkalibriga eller måttligt underkalibriga projektiler. Aerodynamisk stabilisering genom fenor 
används på de slankaste projektilerna, exempelvis pilprojektiler. Stabilisering av projektilen 
är nödvändig både för att undvika att projektilen välter eller tumlar i luften, vilket skulle 
medföra lägre precision och kortare räckvidd, samt för att få maximal penetration.41   
 
Det man vanligtvis vill åstadkomma med en projektil är penetration av motståndarens 
ballistiska skydd, exempelvis pansarstål. Med hjälp av splitter från både projektilen och 
fordonets egenkonstruktion, samt en eventuell stegring av trycket inne i fordonet, hoppas man 
kunna åsamka sådan skada på fordonet och/eller personalen att det sätts ur stridbart skick.  
Mekanismen bakom en projektils penetration i ett mål är komplex. Olika krafter ska 
övervinnas, och beroende på vilken hastighet projektilen färdas i vid penetrationsögonblicket 
har dessa krafter olika stor betydelse. Vid måttliga anslagshastigheter är de mekaniska 
hållfasthetsegenskaperna hos målet och penetratorn väsentliga och projektilen måste motstå 
de dynamiska krafterna och inte deformeras nämnvärt. Vid höga hastigheter är de dynamiska 
krafterna så stora att såväl penetrator som målmaterialet uppför sig som om de var flytande. I 
detta hydrodynamiska område spelar tröghetskrafter och termodynamiska fenomen en större 
roll än hållfasthetsegenskaper.42 
 

                                                
40 Andersson et al. s. 14. 
41 Ibid. s. 27-28. 
42 Hummelgren, Jan, Eldkraft-rörlighet-skydd – en översikt över stridsfordonsutvecklingen i öst och väst. Del 1. 
(FOA-C-10268), Stockholm: FOA, 1985, s.57. 
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3.2.2 Finkalibriga projektiler 
Finkalibriga projektiler med kaliber 4,65-9 mm används i militära sammanhang i första hand 
för att bekämpa fientlig personal. De grövre kalibrarna av finkalibriga projektiler, såsom 
ammunition till tunga kulsprutor, utformas däremot oftast för att slå ut fientlig materiel. Detta 
innebär att de normalt är av pansarbrytande typ och även förses med brand och/eller 
sprängsatser. Vanliga kalibrar för grövre finkalibriga projektiler är 12,7-14,5 mm. 
För finkalibriga projektiler består vanligtvis projektilen av en kärna som utgör den 
huvudsakliga genomslagskroppen. Kärnan beläggs med en mantel som oftast består av en 
koppar och zinklegering kallad tombak. Mantelns syfte är att minska rengöringsbehovet och 
slitaget av eldröret samt att hålla ihop kärnan. 
Vanliga kärnmaterial för antipersonellt bruk är antimonlegerat bly, mjukt eller härdat stål och 
kombinationer av dessa. För bekämpning av lättare ballistiskt skyddade mål såsom personal 
med kroppsskydd eller fordon kan pansarbrytande ammunition användas. Pansarbytande 
ammunition har projektiler med en kärna av hårt stål, tungmetall eller hårdmetall.43 
 
Det största finkaliberhotet mot personal och lättare stridsfordon utgörs av ammunition avsedd 
för automatkarbiner, lätta kulsprutor och lätta prickskyttevapen. Denna ammunition har 
projektiler som är spetsiga, har relativt hård kärna och har en utgångshastighet på ca 700-
1 000 m/s. Kalibern 7,62*51 mm är tillsammans med 5,56*45 mm de idag helt dominerande 
kalibrarna i västvärlden. I öst används 7,62*39 mm och 5,45*39 mm i automatkarbiner och 
7,62*54R mm i kulsprutor och prickskyttegevär. 
För varje ammunitionsstorlek finns en uppsjö olika projektiler att tillgå, med olika prestanda 
och egenskaper. Inträngningsförmågan i pansarstål varierar från några mm med 
standardammunition med mjuk blykärna, till uppemot 35 mm för underkalibrig ammunition.44 
 
Blyprojektiler deformeras vid anslag mot hårda material vilket gör det relativt lätt att skydda 
sig mot denna typ av projektiler med moderna pansarstål och andra ballistiska skydd. 
Utvecklingen av projektiler har gått från kärnor av bly till kärnor av hårt stål och även 
hårdmetall som volframkarbid för att kunna penetrera pansarstål och andra ballistiska skydd. 
Det är betydande skillnader i genomslagsförmåga för dessa olika projektiltyper. 
Genomslagsförmågan i ett skyddsmaterial beror bland annat på projektilens kaliber, dess 
utskjutningshastighet samt projektilkärnans utformning och dess material.45 
 
I figuren nedan visas exempel på olika projektiltyper, med samma kaliber men med olika 
kärnmaterial, och dess inträngningsförmåga i pansarstål. 
 

                                                
43 Andersson et al. s. 28-29. 
44 Ibid. s. 30. 
45 Forsén, M. s.12. 
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Figur 6.46 
 
Finkalibriga projektilers penetrationsförmåga i målmaterial beror huvudsakligen på 
förhållandet mellan målmaterialets och projektilmaterialets hållfasthet samt på projektilens 
geometri och hastighet. Maximal penetrationsförmåga erhålls om projektilens kärna har så 
hög hållfasthet att den inte deformeras vid inträngning i målet. Om projektilen deformeras blir 
spetsen trubbigare och får därmed en mindre gynnsam form för inträngning. Detta går tydligt 
att se i figur 4 ovan där projektil A och B deformeras vid inträngning i målet medan projektil 
C och D behåller sin form, i och med sin högre hållfasthet i kärnmaterialet, vid inträngningen. 
Även målplåtens tjocklek har betydelse för penetrationsförloppet då helt olika 
penetrationsprocesser kan inträffa om plåten är så tunn att den buktar ut vid belastningen eller 
om den är så styv att endast ytan under projektilen bidrar till att stoppa projektilen. 
Projektilens hastighet har också betydelse för penetrationsförmågan och generellt kan man 
säga att högre hastighet ger bättre penetrationsegenskaper så länge projektilens hållfasthet är 
så stor att den inte deformeras då den träffar målmaterialet.47 
 

3.3 RSV 

3.3.1 Allmänt 
RSV är en akronym för riktad sprängverkan och syftar på att sprängämnet i stridsdelen formas 
så att energin som frigörs vid detonationen koncentreras och riktas med hjälp av 
laddningsgeometrin. Den enklaste formen att uppnå riktad sprängverkan är att lägga an en 
cylindrisk laddning mot ett mål, exempelvis en pansarplåt, och initiera i dess fria ände. 
Sprängverkan riktas då så att det bildas en grop vid kontaktytan. För att ytterligare förfina den 
riktade sprängverkan kan laddningen förses med ett koniskt hålrum vid kontaktytan, vid 
initiering bildas då ett smalare och djupare hål i pansarplåten. Med hjälp av ett tunt 
metallinlägg som beklär det koniskt formade hålrummet kan den riktade energin användas till 
att omforma metallinlägget till en effektiv penetrator. Beroende på hur hålrummet och 
inlägget är utformat bildar metallen i inlägget antingen en stråle som sträcks ut, eller en 
sammanhållande projektil. Strålbildande RSV kallas för RSV3 och projektilbildande RSV 
benämns RSV4.48 
 

3.3.2 Strålbildande RSV 
Strålbildande RSV-stridsdelar har en penetrator i form av en mycket lång metallstråle, upp 
mot en meter lång, som rör sig med extremt hög hastighet, 5 000-10 000 m/s. Verkansdelen är 
                                                
46 Andersson et al. s. 30. 
47 Ibid. s. 31-32. 
48 Ibid. s. 47-48. 
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vanligen en rotationssymmetrisk sprängämneskropp som omges av ett hölje. I ena änden av 
sprängämnet sitter en tändanordning och på motsatt sida har sprängämnet ett konformat 
metallinlägg, vanligen koppar. Metallen ska vara duktil vilket innebär att den har en god 
förmåga att utsättas för plastisk deformation utan att sprickbildning sker. 
Vid initiering av stridsdelen bildas en detonationsfront som rör sig framåt genom laddningen. 
Sprängämnesgaserna utövar ett stort tryck på metallinlägget som då accelereras in mot 
laddningens och inläggets symmetriaxel. När inlägget kollapsar på symmetriaxeln bildar det 
en stråle som rör sig framåt med mycket hög hastighet, 5 000- 10 000 m/s. 
Genomslagsförmågan för strålbildande RSV-stridsdelar har utvecklats genom åren. I figuren 
nedan går det att se ungefärligt genomslag, för stridsdelar tillverkade olika år, i pansarstål i 
antal kalibrar.49 
 

 
Figur 7.50 
 
Den höga hastigheten på RSV-strålen gör att det tryck som uppstår mellan stråle och 
skyddsmaterial blir mycket högre än materialens hållfasthet. Man kan då förenkla och bortse 
från hållfasthetskrafterna och beskriva penetrationsförloppet som att strålen och målet uppför 
sig som vätskor, ett hydrodynamiskt förlopp. Enbart tröghetskrafterna, d.v.s. strålens och 
skyddsmaterialets densitet inverkar. Materialet i strålspetsen kastas ut åt sidorna tillsammans 
med det material från skyddsmaterialet som är i kontakt med strålen. Strålen konsumeras 
under inträngningen och inträngningsdjupet beror direkt av strålens längd. Verkliga RSV-
strålars penetrationsförmåga beror också av andra parametrar men förenklat förhåller det sig 
enligt beskrivningen ovan.51 
 

3.3.3 Projektilbildande RSV 
Projektilbildande RSV-stridsdelar bildar en penetrator som är en mer eller mindre 
sammanhållen projektil i stället för en lång stråle som fallet med strålbildande RSV. 
Utkastningshastigheten för projektilen ligger normalt kring 2 000-3 000 m/s. Projektilens 

                                                
49 Andersson et al. s. 47-49. 
50 Ibid. s. 48. 
51 Ibid. s. 54. 
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utseende beror främst på metallinläggets geometri. För att få en sammanhållen projektil 
används en stor konvinkel och för att skapa en stråle används en liten konvinkel. 
 

 
Figur 8 - Strålform/projektilform som funktion av konens toppvinkel.52 
 
I figuren ovan går det att se sambandet mellan konens toppvinkel och strålens eller 
projektilens utformning. Förutom konvinkel inverkar inläggets tjocklek, hölje och mängden 
sprängämne på projektilens form. Två olika huvudvarianter av projektilbildande RSV-
laddningar förekommer. Den ena varianten ger en kompakt ”kulformig” projektil som har en 
genomslagskapacitet på maximalt 0,5 laddningskalibrar. Den andra varianten ger en mer 
utdragen projektil, man önskar efterlikna en vanlig pansarbrytande projektil. Det har uppmäts 
genomslag på över en laddningskaliber med denna typ. Förutom skillnaderna i utformning 
och genomslagsförmåga är den andra varianten mycket mer aerodynamiskt känslig. Eftersom 
den är mer projektilformad måste den träffa målet med en rak attityd vilket den ”kulformiga” 
inte behöver. Detta ställer högre krav på symmetrin på verkansdelen. En projektilbildande 
RSV-laddning ger ett mycket större hål än en strålbildande RSV-laddning varför verkan efter 
genomslag normalt blir större. Detta gäller särskilt för bottenverkande RSV-4-minor där de 
tryck som uppstår i vagnen kan bli sådana att vagnen slås ut.53 
 

3.4 Stridsvagnsminor 

3.4.1 Allmänt 
Stridsvagnsminor är minor som vanligen används mot fordon och de är avsedda att verka mot 
fordonets botten och läggs eller grävs därför oftast ner i exempelvis en väg. I gruppen 
stridsvagnsminor finns såväl tryckverkande, splitterverkande samt RSV-verkande 
(penetrerande) minor. Mängden explosivämnen i dessa varierar oftast mellan 1-10 kg 
explosivämne per mina.54  
 

                                                
52 Andersson et al. s. 58. 
53 Ibid. s. 57-59. 
54 Ibid. s. 245-246. 
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3.4.2 Penetrerande stridsvagnsminor 
Laddningarna i penetrerande stridsvagnsminor är oftast projektilbildande även om 
strålbildande penetrerande stridsvagnsminor förekommer. Projektilbildande 
stridsvagnsminors prestanda varierar kraftigt med hänsyn till mängden explosivämne, 
laddningens storlek, laddningens och inläggets utformning, och material i metallinlägget. 
Projektilen som bildas kan beroende dessa faktorer se ut på olika sätt, exempelvis som en stor 
platta, en sammanhållen projektil eller en skrotsvärm. Genomslag i ett fordons botten 
orsakade av penetrerande stridsvagnsminor är oftast mycket allvarliga och ger sekundära 
effekter såsom splitter, högt tryck och hög temperatur.55 
 

4. Hot 

4.1 Finkalibriga projektiler 

4.1.1 Projektil med kaliber 7.62*54R mm 
Denna projektil används till prickskyttegeväret SVD56 samt till kulsprutorna RP-4657 och 
PK/PKM58. 
 
Tekniska data för några utvalda projektiler går att utläsa nedan. 
 

 
Figur 9 – Data och prestanda för några ammunitionstyper av typ 7,62*54R mm.59 
 
Det som går att utläsa ur denna tabell är bl.a. typ av projektil, där Nproj står för 
normalprojektil vilket är en helmantal projektil med stålkärna. Pproj står för pansarbrytande 
projektil och är en projektil med kärna av hårdmetall, vilket innebär att den har bättre 
penetrationsförmåga. Här uppges även uppgifter om genomslag i pansar för respektive 
projektil. Enheten för detta är mm och det som anges efter snedstrecket är avstånd i meter från 
vilket projektilen har avfyrats. Det går alltså att utläsa att de två normalprojektilernas 
genomslag i pansar är 5 mm på ett skjutavstånd av 660 m respektive 380 m. Den 
pansarbrytande projektilen har ett genomslag på 10 mm på ett skjutavstånd av 250 m.    

                                                
55 Johansson B, Sundell T, Minskydd för fordon – slutrapport 2005-2007 (FOI-R-2367), Tumba: FOI, 2007, 
s.13. 
56 FMV. s. 23. 
57 Ibid. s. 26. 
58 Ibid. s. 27. 
59 Ibid. s. 192. 
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4.2 RPG-7 
Det vanligaste hotet mot stridsfordon vid internationella operationer är idag RPG-7. RPG står 
för rocket propelled grenade. RPG-7 är ett raketgevär som utvecklats av Sovjetunionen och 
introducerades där år 1962. Vapnet har idag spridit sig i stora antal till alla världens 
oroshärdar. Det är ett mycket enkelt, billigt och funktionellt vapen.60  
 
I Teknisk UND Handbok Armémateriel Afghanistan beskrivs RPG-7 på följande sätt: 
 

RPG-7 är ett raketgevär som avfyrar överkalibrig ammunition. Eftersom ammunitionen 
har en större diameter än eldröret är vapnet är mynningsladdat. Vapnet avfyrar 
pansarspränggranat (…). RPG-7 förekommer i stort antal i de flesta moderna konflikter. 
(---).61 

 

4.2.1 Ammunition till RPG-7 
Tekniska data för några utvalda ammunitionstyper med konventionell strålbildande RSV till 
RPG-7 nedan: 
 

 
Figur 10 – Data och prestanda för några ammunitionstyper till RPG-7.62 
 
I tabellen ovan går det bl.a. att utläsa att genomslaget i pansar för de olika projektilerna 
varierar mellan 260 mm till 500 mm och att kalibern är 40 mm till samtliga granater men 
deras ytterdiameter varierar, detta beroende på att vapnet är mynningsladdat och att del av 
granaten befinner sig framför själva granatgeväret. 
 

                                                
60 Andersson et al. s. 205. 
61 FMV. s. 41. 
62 Ibid. s. 200. 
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4.4 Stridsvagnsmina TMK-2 
Stridsvagnsmina TMK-2 förekommer i många konflikter runt om i världen och anses vara den 
mest spridda penetrerande stridsvagnsminan63.  
 
I Teknisk UND Handbok Armémateriel Afghanistan beskrivs minan på följade sätt: 
 

TMK-2 är en fullbreddsutlöst stridsvagnsmina med riktad sprängverkan som använder 
bryttändare MVK-2. Minan är formad som två skålar som ligger mot varandra. Den 
undre delen innehåller sprängmedel, trotyl eller TG-50, och en projektilbildande 
metallplatta. Den övre delen är tom och finns endast där för att ge RSV-projektilen 
utrymme att bildas ostört. Bryttändaren är placerad på sidan av minan av samma 
anledning. Minan slår igenom 110 mm pansar om den innehåller TG-50 och 60 mm om 
den innehåller trotyl.64  

 
Handboken presenterar en tabell med data och prestanda för minan: 
 

 
Figur 11 – Data och prestanda för stridsvagnsmina TMK-2.65 
 
I tabellen ovan går det bl.a. att utläsa hur stor minan är och vad den väger. Om man även tar 
med beskrivningen av minan får man en klarare bild. Där går det att läsa att minan använder 
sig av RSV4 och att den penetrerar antingen 60 mm pansar eller 110 mm pansar beroende på 
vilket sprängämne minan innehåller. 
 

5. Resultat  
Min huvudfrågeställning ska ge svar på följande: Vad krävs det, i form av ballistiskt skydd på 
ett militärt fordon, för att möta stridsdelar som anges i Teknisk Und handbok armémateriel 
Afghanistan? 
 

5.1 Svar på frågeställningen i relation till de tre hoten 
För att svara på frågeställningen i relation till de tre hoten har jag använt mig av de tidigare 
delarna i arbetet. Ballistiskt skydd och dess skyddsprinciper har jag tidigare beskrivit i kapitel 
2. Hur ett militärt fordon med dess ballistiska skydd kan vara uppbyggt har jag även det 
presenterat i kapitel 2. Stridsdelarnas verkansprinciper har jag beskrivit i kapitel 3 och de 
specifika stridsdelarna har jag beskrivit i kapitel 4. Fakta för respektive stridsdels 
                                                
63 Johansson B, Sundell T. s.14. 
64 FMV. s. 161. 
65 Ibid. s. 161. 
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penetrationsförmåga hämtar jag ur tabellerna i kapitel 4. Så kallat normalt pansarståls 
skyddsegenskaper visas i figur 3 i kapitel 2 och det är den pansarstålskvalitén jag använder 
mig av för att svara på hur tjockt pansarstål det krävs för att undvika penetration. 
 
För projektil av typen 7,62*54R mm anges i tabellen tre olika genomslagsförmågor i pansar. 
På respektive skjutavstånd som anges i tabellen så krävs det i form av normalt pansarstål mer 
än 5 mm respektive mer än 10 mm tjockt pansarstål, där projektilen träffar, till det ballistiska 
skyddet för att undvika penetration från dessa projektiler. 
 
För stridsdel av typen ammunition till RPG-7 med strålbildande RSV krävs det mer än 260 
mm till mer än 500 mm tjockt normalt pansarstål, där strålen träffar, till det ballistiska skyddet 
för att undvika penetration. 
 
För stridsdel av typen penetrerande stridsvagnsmina med projektilbildande RSV krävs det mer 
än 60 mm alternativt mer än 110 mm normalt pansarstål, där projektilen träffar, för att 
undvika penetration i det ballistiska skyddet. 
 

5.2 Diskussion av resultatet 
I arbetet har jag använt mig av uppgifterna för genomslagsförmåga som anges i Teknisk UND 
handbok armémateriel Afghanistan och inte gjort några egna mätningar eller beräkningar. 
Detta innebär att mina resultat har blivit likvärdiga med de i handboken, vilket dock har ett 
värde då det går att dra slutsatser och diskutera kring resultatet och hitta alternativa svar på 
frågeställningen, och givetvis, skapa mängder av uppslag till ny forskning inom området. 
 
Att ballistiskt skydda ett militärt fordon mot finkalibriga projektiler av typen 7,62*54R mm är 
fullt möjligt med konventionella ballistiska skydd. I stället för att använda normalt pansarstål 
skulle det gå att använda något annat material för att exempelvis få ner vikten på det 
ballistiska skyddet, och fordonet. Titans densitet är ungefär hälften av den hos stål, men har 
likvärda skyddsegenskaper, vilket innebär att man skulle kunna bygga ett fordon med 
ballistiskt skydd tillverkat i titan som skulle väga ungefär hälften så mycket som ett likvärdigt 
ballistiskt skydd tillverkat i pansarstål. Detta skulle dock bli väldigt dyrt. Om man konstruerar 
ett fordon i aluminium med samma ballistiska skyddsnivå skulle det väga ungefär lika mycket 
som det i pansarstål men det skulle krävas större volym, det ballistiska skyddet skulle bli 
ungefär tre gånger så tjockt som motsvarande skyddsnivå i pansarstål. Keramer lämpar sig 
inte som grundkonstruktion hos ett militärt fordon då det är alltför sprött men det är ypperligt 
som tilläggsskydd. Exempelvis skulle det gå att använda tilläggsskydd av keramer på ställen 
där man vill ha en högre skyddsnivå mot projektiler. Detta tilläggsskydd skulle bli lättare än 
om man skulle haft motsvarande skyddsnivå på ett tilläggsskydd av pansarstål. 
 
Strålbildande RSV har en mycket stor genomslagsförmåga och ska man konstruera ett militärt 
fordon så att det klarar detta kraftfulla hot kommer det att bli tungt och stort. Fordonet skulle 
behöva vara mer än 500 mm tjockt överallt för att motstå penetration från stridsdelen med den 
bästa penetrationsförmågan. Här finns det brister hos de konventionella ballistiska skydden 
och ett enkelt ballistisk skydd räcker sällan i andra applikationer än de som tillåts vara mycket 
tunga. Ett alternativ skulle kunna vara att använda ett material med högre densitet än 
pansarstål. Detta har dock andra nackdelar såsom att fordonet skulle bli ännu tyngre och 
material med hög densitet tillhör inte de vanliga konstruktionsmetallerna utan används mer i 
mindre applikationer såsom pansarbrytande projektiler och pilprojektiler. Ett annat alternativ 
är att man tillåter att fordonet inte har tillräcklig skyddsnivå och tar den risken det innebär. 
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Det går kanske att acceptera att personalen har tillräcklig skyddsnivå medans övriga delar av 
fordonet inte har det. Det finns många aspekter av skydd och det ballistiska skyddet är bara en 
utav dem. 
 
Projektilbildande stridsdel i form av en stridsvagnsmina är förutsägbar på sådant vis att man 
vet att den i de allra flesta fall kommer att slå i fordonets botten. Detta gör att det ballistiska 
skyddet för att motstå penetration är ganska enkelt att konstruera. Vad som är svårare är att gå 
ett steg längre och lyckas skydda personalen inne i fordonet när de kör på minan. Även om 
den inte penetrerar golvet på fordonet så kan det uppstå kraftig verkan i form av tryck och lös 
materiel inne i fordonet kan omvandlas till projektiler och skada människor och materiel. 
 
Det finns idag mer moderna och avancerade ballistiska skydd än de jag avhandlat i detta 
arbete. Bl.a. så konstrueras det ballistiska skydd med många olika material i olika lager för att 
förstärka skyddet och få en hög skyddsnivå till en lägre vikt än ett konventionellt ballistiskt 
skydd i pansarstål. Det konstrueras ihålliga skydd med olika sektioner och plattor som har till 
uppgift att exempelvis störa strålen hos en RSV och därmed minska dess 
penetrationsförmåga. Jag har bara beskrivit passiva skydd i mitt arbete men det finns även 
aktiva skydd som exempelvis skjuter ut plåtar från fordonet för att störa inkommande 
projektiler innan de når fordonets ballistiska skydd.     
 

6. Förslag på ny forskning 
Vad händer vid och efter penetration: Hur kan man skydda personalen i ett militärt fordon 
mot restverkan av stridsdelen då en stridsdel penetrerat det ballistiska skyddet? 
 
Avancerade ballistiska skydd: Hur kan man uppnå tillräcklig ballistisk skyddsnivå på ett 
militärt fordon och samtidigt genomföra en vikt och volymbesparing jämfört med 
användandet av konventionella ballistiska skydd? 
 
Validering av stridsdelar: Stämmer de uppgifter som anges för stridsdelarna i Teknisk UND 
handbok armémateriel Afghanistan avseende penetrationsförmåga i pansarstål? 
 
Studie av ett specifikt fordon: Klarar Stridsfordon 9040C:s ballistiska skydd att undvika 
penetration från en RSV-stridsdel som penetrerar 500 mm normalt pansarstål? 
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