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Ábrák II A· tUzér~ée;i lőszerek korezeri.t

si tésének lehetőségei nap( r-.inkb,..n" e. 

cikkhez 
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Srapnell tipns1'i. tUzérsé1;i li5vedé!I'.:. :\ ;sz.ei: "- !"Lenr;eres 

test /2/1 nz id6zitó r~r,í,~b~ /'1./ és A. 1,ecsn,.rr'.r:'nt,~ fe-

nék /9/. ,\ testbe v"ln s::erl'!lve n, kilöbh(51 tet /J/ 
füstös léiporb 'l, n.lntt!', "· kör:"le.kil dirti'rr-,:r:m éri ,.._ :.e~

ser /1/, ,u;nel:rbe szerelve ,•nn "· kö'.7.ponti. csn" /7/ ,, 

ld"por töltettel /6/ ,18 B. kÁolel+,et,l•rel /5/ . .\ cs'í körtil 

wmn"k betöltve""· tit'1nb,~1 kés::ftll: Mol~·'k /P/, r:iel~•ek 

rÍtmr>ríi 4-7,3 mm, BÚ.lyuk O,J-1, 7 r;. Arlott: pont1;"'n r.z irl,5-

;,:H., ';:ní.,4t: mUködik és be,-yuH,)n fi. kilök-~H5lr.e~.P.t. ;,, ki

lök~+iHtet é;;ésekor keletkez6 r:nzok mecr:~"J)t.i,'1.k f'. 1:éslP.1-

+et ':t, f'.nely ridott id0pontbrn ld.löki r:. lövcd4ktes t:b61 r, 

C,e,wArt, P. fenékrBeszel e/:Y1itt. .:\ hen.c,;er kirep:n6se nt/in 

'.:e--•r:cllA.il. .ci. 1:•:por töltet, s::étrobbFe1t,~ri. A. 1~ö:cpo·1t.i Cflli1eet 

PS ,. ':o'l ·er', rminek b"i·.,etb:::+,01:e:1 o „ol:r '1: ':n-?no r.J/n 
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Kúp alakú toldRttnl ellátott kumulfltiv tölcsér. A 
11:Svedék úgy van szerkesztve, hogy a forgásából 
származó negativ tulnjdonsá:.:; n kumulativ hatásra 
a legkisebb legyen. A toldat /1/ n lövedékteethez 
vsn er6ei tve áa n kwnul"'.tiv tölcsér /J/ pontosan 

egybe esik vele. A toldnt belső felUletén aokazögU 
bevágás /2/ van kéazitve, runely biztositja a csúcs 
végében lévő fúvókR /6/ leghatneoeebb mUködéeét. 
Ez olyan forma, amely° a ttll tet / 4/ robbanásakor n 

legmagasabb hatásfokot biztositja a kumule.tiv su
gárnak éo ezáltal A legjobb páncélátütó képeeeéget 
adja. A ballisztikai eUveg /7/ a toldathoz van 
erósitve. 
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4.ez.ábra 

4 

Uj tipusú pánc61 töró-~n:í.jt6 USvedék 

Páncéltöró-gyújtó lövedék wolfram-karbid maggal. 
A páncél átUtéee után a kezelótérben a gyújt6 
hatást a mag /2/ burkolatába töltött anyag /4/ 
biztoaitja. A burkot er;y Rlaceonyabb gyÚjt6képee
ségU anyag /J/ veszi kör!!l. A fejrészben a mag 
védelmére egy fémb51 készUlt sUveg /6/ van elhe
lyezve, melyet a mag kUleó réez4n lév6 balliszti
kai sUveg /5/ egyeoiti a lövedék testtel /1/. 
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