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Vzhledem k současné situaci, která zapříčiňuje 
neustálý rozmach zastavěného území a zejmé-

na intenzivní přeměnu státního vlastnictví 
v osobní, nelze již v žádném případě provádět 

ničení munice na libovolných místech. Tomuto 

stavu se musí zákonitě přizpůsobit také filozo-

fie pyrotechnické činnosti. Základem je využívání nových metod zneškodňování nebezpečné 

munice na místě nálezu jakými jsou deflagrační metoda za využití bodových kumulativních 

náloží SM-EOD   firmy Swiss Ammunition Enterprise Corp, nebo zcela nová metoda, kterou 

je výbušné dělení munice s využíváním táhlých neohebných kumulativních náloží (TKN) 

s označením BEH-SK DM ***, resp. jejich kovových forem různých velikostí (120;140 a 
pod) německé výroby, které se plní na místě použití plastickou trhavinou na bázi hexogenu. 

     Aplikace je prováděna na obvodu v závislosti na průměru ničené munice od základního 
čtverce po mnohoúhelník. Metoda je poměrně pracná co do montáže táhlých náloží 

s udržením základních distančních vzdáleností, která je značně proměnná vlivem zakřivení 

daného rádiusu zneškodňované munice a v neposlední řadě nepřesná v plnění používaného 
množství brizantní plastické trhaviny. Tato metoda byla empiric-

ky řešena v dělení munice jak kolmo na podélnou osu tak 

v samotné podélné ose munice. Kladné výsledky má tato metoda 

u křehkých litin a ocelolitin, kde ji lze použít k částečnému pro-

říznutí s následným odlomením. Tato metoda je závislá na přes-

ném zjištění tloušťky stěny munice a sestavení TKN, jejíž kon-

stantní délku lze jen obtížně dělit. Metodu s úspěchem použila 

AČR při likvidaci sovětské letecké pumy OFAB –500 ŠN na le-
tišti v afganistanském Kábulu.  

      

     Metoda výbušného dělení munice vyvinutá a testovaná PČR 

ve spolupráci s Výzkumným ústavem průmyslové chemie Pardu-

bice-Semtín v České republice je založena na principu přeříznutí ocelového dutého rotačního 

válce, v jeho obvodovém průřezu, při znalosti jeho vnitřního a vnějšího poloměru, (tloušťky 
stěny) využitím kumulativního účinku ohebné lineární kumulativní nálože, tak aby nedošlo 

k detonaci výbušniny uvnitř dutého válce přeskokem. Metoda je určena především k oddělení 

části pumy se zapalovačem od zbývajícího obsahu pumy. Jedním ze základních požadavků, 

kterému je podřízena konstrukce flexibilní táhlé kumulativní nálože (dále jen FTKN) je dosa-

žení maximální délky průrazu což je vhodné pro samotný účel jejího použití ke speciálním 
pracím. Přitom nelze opomíjet ještě další účinek za rozrušovaným materiálem, který je zcela 

možné charakterizovat velikostí vstupního a výstupního rozměru vytvořeného lineárního 

otvoru, což závisí zejména na gradientu rychlosti paprsku a jeho účinné délce a v neposlední 
řadě na rozrušovaném materiálu jeho mechanických a fyzikálních vlastnostech. Při standard-

ním účinku FTKN na rozrušovaný objekt vznikne jednak v samotném paprsku ale i 

v narušovaném objektu rázová vlna a podle teorie rázových vln můžeme stanovit rychlost 
paprsku a tlak vznikající při jeho nárazu.    

      

     Pro metodu výbušného dělení v PČR  byla zavedena metoda aplikace (ve významu slova 

použití nebo přiložení) ohebné, flexibilní táhlé kumulativní nálože (FTKN) z několika hlav-

ních důvodů. 
 

1) Jedná se o český výrobek EXPLOSIA - VÚPCH Pardubice - Semtín  „Semtex Razor“. Je 

to flexibilní táhlá kumulativní nálož na bázi trhaviny Pl SE M  o detonační rychlosti 7300ms
-1 
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o výbuchovém teplu 3400 kJ.kg
-1

 o výbuchové teplotě 2500 °C a hustotě 1500 kg.m
-3 

 
v neposlední řadě přijatelné ceny,  v průměru 1500 – 2500 Kč/bm podle typu. Jako kumula-

tivní vložka slouží práškový kov v polymerní matrici. Pro zvýšení účinku má ze stejného ma-
teriálu i vnější obal. Kumulativní nálož je distancována pěnovou hmotou pro dosažení poža-

dovaného výkonu, která je na spodní straně opatřena samolepící plochou. Přestože je nálož 

dodávána v délce 1m (max.2m) dá se velmi dobře nastavovat i vzájemně mezi jednotlivými 

výkonovými typy.  

 

 

 

 

 

 

2) FTKN má konstantní obsah trhaviny v gm
-1 

a distanční vzdále-
nost od oddělovaného materiálu. Velmi rychle se dá aplikovat na 

tělo munice s jednoduchou adjustací pomocí speciálně upravené 

počinky, která má lůžko pro rozbušku a plochy provedeny 

v samolepící úpravě. Jedinou podmínkou pro úspěšnou aplikaci je 

vytvoření průvlaku mezi podložkou (zemí) a tělem munice a očiš-

tění povrchu munice od hrubých nečistot.  

 

  
3) FTKN se dá účelně aplikovat kamkoliv na tělo munice po před-

chozím zjištění tloušťky stěny  pomocí ultrazvuku, přičemž se dá 
plynule reagovat na její změnu, změnou použití jiného typu „Razoru“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Mezní  maximální pracovní výkon Razoru 6 ( přibližně 7,5 mm) a Razoru 10 (přibližně 

11,5 mm) vyhovuje pro aplikaci na většinu leteckých pum, které se vyskytují na území ČR a 

ve velké většině na velkorážové dělostřelecké miny a střely. Předimenzovaná aplikace o 50% 

jmenovitého výkonu Razoru ještě nezpůsobí u velké většiny trhavinových náplní munice ani 

slabou částečnou deflagraci 15% objemu výbušniny. 

Parametry RAZOR 6 R10 

Hmotnost výbušniny (gm-1) 50 130 

Celková hmotnost (gm
-1

) 160 440 

Perforace ocelové desky (mm) min.6 min.10 

Šířka (mm) 19 29 

Výška (mm) 16 27 

Poloměr ohybu v objemu (mm) 50 70 

Poloměr ohybu v ploše (mm) 100 150 
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5)  Posledním z hlavních důvodů, ne-li nejdůležitějším důvodem je teoreticky a empiricky 
prokázané zneškodnění velkorážové munice oddělením části munice s iniciačním prvkem tak, 

že s největší pravděpodobností nedojde k přenosu detonační vlny přeskokem ani u velmi bri-
zantních trhavin a rychlost oddělení části munice i u iniciátorů při kladném i záporném půso-

bení je tak  příznivá, že  ve většině případů nepřekoná jejich mechanické iniciační vlastnosti. 

 

Vztah mezi Razorem a zalaborovanou výbušninou. 
     Nejdůležitějším prvkem ovlivňující celkový výsledek je laborovaná trhavina.  Pro Fp 02,  

což je litý TNT jsou parametry následující. (hustota: 1,6; D =  6800ms
-1

) a je tedy výhodou 

pro aplikaci Razoru v důsledku nepřítomnosti mikrosfér vzduchu a ,,kompaktnosti" taveniny a 
nízké citlivosti k přenosu detonace přeskokem. 

     Zdánlivou nevýhodou je další skupina trhavin, jež byla do pum laborována a  to jsou tave-

niny s obsahem dusičnanů, pro které jsou parametry následující:   

1) použití bezvodého NH4NO3 zvyšuje citlivost trhaviny k  mechanickým  podnětům, což 

je pro aplikaci Razoru dosti značná nevýhoda, ale zároveň také snižuje detonační 
schopnost takové trhaviny, takže vzhledem ke způsobu plnění některých pum, které 

mají u stěny těla několik desítek milimetrů silnou slupku litého TNT, je pravděpodob-

ný přeskok mizivý. Trhavina s obsahem dusičnanů je velmi málo citlivá k iniciaci, 

proto je  použití přenosné nálože ekrazitu nebo tetrylu nezbytné, proto mají tyto  vý-

bušniny i poměrně vysoký kritický průměr a  uplatňují  se v munici většího kalibru 

(nad 60 mm), v případě eutektických  směsí  dusičnanů je běžný průměr nálože 200 

mm. Další  a poměrně velkou  výhodou  pro aplikaci Razoru je  poněkud nižší deto-

nační  rychlost ( D = v průměru 5000-6500m/s), která se částečně  kompenzuje  větším 

objemem plynů.  Amatoly s procentuálním obsahem 60 % resp. 50 % dusičnanu 

amonného jsou ještě pro aplikaci příznivé s hustotou 1,55 a detonační rychlostí 

6150ms
-1

 resp. 6300 ms
-1

. Již méně příznivá je tavenina  AMATOL 39; AMATOL  
39B  o složení 50%  dinitrobenzen, 35% dusičnan amonný, 15%  hexogen, nebo 

AMATOL  40, složení  50% dinitroanisol, 35% dusičnan amonný,  15% hexogen, kde 

není známa hustota a detonační rychlost. 

 

2) Ammonaly jsou směsi dusičnanu amonného s kovovými prášky jako hliník, hořčík zi-

nek, ferrosilicium v procentuálním složení  84 - 93 % NH4NO3, 9 - 3,5 % AL,3 -3,5% 

dřevěného uhlí případně 4 % K2Cr2O7. 

  

     Z provedených testů a teoretických předpokladů jednoznačně vyplývá, že výkonnostně 

nepředimenzované aplikace Razoru 6 a  10  s největší pravděpodobností nezpůsobí detonaci 

přeskokem na laborovanou trhavinu v munici.  Razor 10 při aplikaci na ocelové tělo pumy o 
průměrné tloušťce 6,2-7mm nepřenesl detonaci i když jeho dimenze byla v průměru o 35% 

vyšší. 
 

Aplikace z hlediska účelu. 

     Samotnou metodu výbušného oddělování, jak již bylo 
popsáno, lze použít díky plasticitě kumulativní vložky ve 

všech rovinách. Obyčejně je používána ve vertikální i 

horizontální rovině po obvodu těla munice. Standardní 

resp. základní použití Razoru je oddělení částí v jejich 
obvodovém průřezu. Kdy se odděluje iniciační část mu-

nice od části výkonové tak, aby část iniciační obsahovala 

co nejmenší podíl trhaviny. Další použití Razoru může 
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být v místech závitů velkých přírub a pouzder dnových zapalovačů leteckých pum za účelem 
jejich rozseknutí a vyjmutí resp. vypadnutí zapalovače. Aplikace Razoru je založena na dobré 

technické znalosti konstrukce munice a zejména na znalosti síly stěny v místech předpokláda-
né aplikace Razoru. 

     Značnou výhodou je sekundární projev pokračující rázové vlny po proniknutí kumulativ-
ního paprsku kovovým tělem munice a kumulující se v blízkosti středu průřezové plochy (viz. 

obrázek, červené šipky). Vzniklý tlak je schopen lehčí část oddělené munice odhodit do bez-

pečné vzdálenosti, kde již ani při nežádoucím výbuchu nedojde k přenosu detonační vlny pře-

skokem na zbývající část. Menší část o hmotnosti 43 kg je Razorem 10 odhozena do vzdále-

nosti 3,6 mm. Když jsou obě části munice o  stejné hmotnosti, jsou vždy na základě zákona 

akce a reakce vzájemně odděleny natolik, že přeskok detonace nehrozí. Šipka s č.1 označuje 

litý TNT v okrajové vrstvě, která vzniká při lití a současného otáčení pumy. Č 2 označuje 

lisovaný Amatol a č. 3 táhlá počinová nálož TNT. 

 

Postup při aplikaci FTKN v délkách 1 m (shodně platí je-li k dispozici délka 2m). 

 
     Jelikož je styčná plocha Razoru opatřena samolepící 

vrstvou krytou snímatelnou papírovou folií je nutné opatrně 

dle individuálních podmínek očistit plochu munice tak, aby 

mohla být provedena aplikace Razoru. V případě, že je 

plocha i přes veškerá opatření méně adhesivní provede se 

aplikace pomocí pásek. Vždy je nutné zabezpečit prostor 

pod municí, aby mohl být Razor spolehlivě protažen a apli-

kován. Nestačí-li pro aplikaci na obvod munice standardní 
délka provede se spojení tak, že se na jedné straně FTKN 

odstraní odříznutím část pěnové hmoty a na druhé straně 

kumulativní část  a obě části se do sebe spojí, slícují a 

zpevní v podélné ose dobrou lepící páskou tak aby nedošlo 

k oddálení kumulativních náloží a byla tak dodržena pod-

mínka přenosu detonace dotykem. Taktéž nelze zvýšit na-

vrstvením lepící pásky distanční vzdálenost Razoru od těla 
munice. Volné konce Razoru po jeho upevnění na tělo mu-

nice zbavíme pěnové hmoty a stranami kumulativní vložky 

přiložíme k sobě na dotyk a pevně spojíme lepící páskou. 
Na vrchol, který odříznutím srovnáme na délku 20 mm, 

přiložíme speciální počinku, kterou z technických důvodů 

nenahrazujeme jiným materiálem jako je kulička plastiku a 
podobně. Počinku standardně adjustujeme příslušnou roz-

buškou pro roznět podle dané situace a potřeby. 

 

     Ideálním výsledkem aplikace Razoru  je vždy úplné 
oddělení části iniciační od části výkonové v nejlepším pří-

padě bez jakéhokoliv projevu zalaborované výbušniny. 

Přijatelným výsledkem aplikace je ještě projev výbušné 
přeměny podle nižšího stupně klasifikace (NATO Norm) 

do úrovně  C3 (deflagrace nad 50 % objemu výbušniny).  
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POZOR !!! 

     Plocha  řezu  trhaviny obsahující dusičnan amonný nesmí být před spálením vystavena 

vlhkému prostředí a spálení musí následovat bezprostředně nebo 
co nejdříve po řezu. Ledek amonný reaguje v přítomnosti vlhkos-

ti s mědí, která je obsažena v kumulativní vložce Razoru a celý 
její obsah je vcelku pravidelně, jak procházel trhavinou, rozložen 

po její řezné ploše. Touto reakcí vzniká dusičnan tetraamoměď-

natý  Cu (NO3)2 . 4NH3,  který je výbušninou stejné citlivosti 

k nárazu jako azid olovnatý. Mezná náplň se pohybuje pro TNT  

0,05-0,1 g. 

 

  
 

 Poslední fází zneškodnění munice je samotná likvidace jejího obsahu. 
      Tento proces plně spadá do kapitoly ničení výbušnin. 

 

 
     Každý vznik detonace je spjat s přetlakovou vlnou. Detonace vznikne jen tehdy, vytvoří-li 

se ve výbušnině nebo v jejím bezprostředním okolí přetlak, ze kterého se může vyvinout pře-

tlaková vlna. (uzavření výbušniny v munici v podobě počinu, přenosné náplně apod.). 
Působením jakéhokoliv tepelného impulsu, což je místní ohřátí nebo samotné zažehnutí vzni-

ká skoro vždy nejprve explosivní hoření, jehož lineární rychlost je mnohokrát menší než rych-

lost detonace. Při explosivním hoření proudí zplodiny směrem od výbušniny. Nevzniká-li při 

hoření příliš mnoho plynů, nebo není-li jejich odchod přiliž brzděn tak, aby mohl vzniknout 

přetlak probíhá explosivní hoření stabilně a nedojde k detonaci ani u velmi citlivých trhavin 

jako jsou hexogen nebo tetryl i za značného tlaku několika tisíc atmosfér. Na stabilní explo-

sivní hoření má vliv kompaktnost trhaviny, čím více má trhavina pórů, tím více se vyvine, 

vzhledem k jednotce povrchu, plynů (plamen vniká do pórů a hořící povrch se zvětšuje). Ho-

ří-li výbušnina explosivně neuzavřená na volném prostranství, nedochází ke zvýšení tlaku a 

tlak ve výbušnině a jejím okolí je stejný, není žádný důvod, aby se vytvořil zvukový efekt. 
 

     Předdetonační hoření a zejména jeho doba závisí na druhu výbušniny. U některých trhavin 

je velmi dlouhé přesto musíme mít vždy na paměti skutečnost, že detonace z nějakých příčin 

může přijít a na tomto předpokladu stavět samotnou bezpečnost spalování. 

 

Postup spalování trhavin v tělech leteckých pum nebo velkorážové munice. 

     V leteckých pumách nejsou v mnoha případech pouze homogenní trhaviny, ale jedná se 

vesměs o konstrukční náplň několika druhů trhavin, jejichž vlastnosti se mohou podstatně lišit 
zejména v bodu tání, což může mít kladné ale i záporné vlastnosti při jejich spalování. Někte-

ré konstrukce náplní pum mají u těla vrstvu litého tritolu v rozsahu 20-50 mm do středu je pak 

nějaký druh amatolu, jehož vrstvou prochází přenosná náplň lisovaného TNT, kyseliny pikro-
vé, tetrylu apod. U těchto různorodých materiálů probíhají základní děje jako je tání a vzbuch 

různě. V první fázi začne z amatolových tavenin vytékat TNT a při dvojnásobném zvýšení 

této teploty začne vytékat ledek amonný. Jde-li o taveninu TNT / RDX opět vytéká nejdříve 

TNT a značně později nebo jen shoří RDX, ale přesáhne li teplota trhaviny 260 °C je aktivá-

torem vzbuchu RDX. 
     Na snímcích kde hoří trhaviny v průřezu letecká pumy německé výroby je patrný počátek 

hoření s projevem roztavení TNT u těla pumy. 
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 Základem místa pro spalování je vždy čistá, hladká 

plocha s takovým sklonem (minimálně však 15°) 

aby roztavená hořící trhavina mohla volně odtékat 

od těla munice a příliš jej neohřívala. Dalším za-

bezpečujícím prvkem je možnost zajištění způsobu 

přerušení resp. rozdělení toku hořící taveniny. Zvo-

lení správného místa pro soustavný monitoring prů-

běhu hoření nebo jej zajistit kamerovým systémem. 

  

     Po spálení provedeme kontrolu zbytků, které mohou vzniknout např. částečnou deflagrací 

počinových tělisek vlivem značné teploty, a nebo i fyzikálním výbuchem je li v trhavině ukry-

ta voda. 
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     Na obrázku je ve žlutém kruhu vyznačen prostor do kterého na samém počátku hoření po 6 

minutách došlo k deflagraci kategorie NATO norm C2 v jímce zapalovače zalaborované table-

ty kyseliny pikrové. Černá šipka označuje neškodné zbytky spečených solí dusičnanu amon-

ného. 

 
     Výhodou tohoto postupu zneškodňování leteckých pum a munice velkých ráží je jednak 

malá zátěž prostředí z hlediska jeho poškozování povýbuchovými jevy a na druhé straně za-

chování zbývající konstrukce válečné munice, kterou lze bezpečně rekonstruovat pro případné 

studijní a muzeální potřeby. 

 
     Nevýhody, asi jako u každé nově používané metody jsou a nebo se postupem času zjistí, 

ale určitě nebudou takové jako při staré metodě, kdy se puma nebo velká munice naložila tr-

havinou nakryla a odpálila. Kdyby tato práce neměla nebezpečná úskalí, nemuseli by ji pro-
vádět školení lidé – pyrotechnici. 

 

     Opět jenom pyrotechnik, uvažující, přemýšlející, vybaven teoretickými znalostmi a svými 
praktickými zkušenostmi, může tuto metodu posunout do minulosti, jako jsme my, starší, od-

sunuli stávající zkostnatělé a nepružné, i když inovované předpisy, doporučované „ty nejlep-

ší“ metody, což  nám starším trvalo přes 30 let. 

 

  
Téma:  Testovací - metodické cvičení v ničení munice metodou výbušného dělení. 
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Úkol: Ověřit praktickým cvičením možnost dělení těla letecké pumy SD 250 J typ C a  SD 
250 K výbušnou metodou za použití ohebné lineární kumulativní nálože české výroby 

SEMTEX RAZOR 6 a 10. 

 

Dispozice: Na základě teoretických úvah o předpokládaném průběhu funkce FTKN (flexibil-

ní/ohebná/ táhlá kumulativní nálož).   

 

Optimální rezultát: Oddělení části letecké pumy se zapalovačem bez detonačního projevu 

laborované výbušniny v letecké pumě s přípustným sekundárním projevem výbušné přeměny 

podle nižšího stupně klasifikace (NATO Norm) do úrovně  C3 deflagrace nad 50 % objemu 

výbušniny.  

  

 

Cíl: Zkušebně ověřený podklad pro případný metodický postup ničení munice na místě nále-

zu testovanou metodou. 

 

 
 

 

 

Použitý materiál:         1) 4 m FTKN SEMTEX RAZOR 6 a RAZOR 10   

               2) 2 ks letecká puma německé výroby SD 250 J typ C a SD 250 K   

         

 

 

Místo konání : STJ Ralsko 

Čas konání :  léto 2006 
            

Zpracoval : mjr. Václav Bilický 

Teoretická příprava testu 

 

Metoda výbušného dělení munice:Výbušná metoda oddělující 

     Je založena na principu přeříznutí ocelového dutého rotačního válce, v jeho obvodovém 

průřezu při znalosti jeho vnitřního a vnějšího poloměru,  využitím kumulativního účinku 
ohebné lineární kumulativní nálože, tak aby nedošlo k detonaci výbušniny uvnitř dutého válce 

přeskokem. Metoda je určena především k oddělení části pumy se zapalovačem od zbývající-

ho obsahu pumy. Jedním ze základních požadavků, kterému je podřízena konstrukce  táhlé 

flexibilní kumulativní nálože (dále jen FTKN) je dosažení maximální délky průrazu což je 

vhodné pro samotný účel jejího použití ke speciálním pracím. Přitom nelze opomíjet ještě 
další účinek za rozrušovaným materiálem, který je zcela možné charakterizovat velikostí 

vstupního a výstupního rozměru vytvořeného  lineárního otvoru, což závisí zejména na gradi-

entu rychlosti paprsku a jeho účinné délce a v neposlední řadě na rozrušovaném materiálu 

jeho mechanických a fyzikálních vlastnostech. Při standardním účinku FTKN na rozrušovaný 
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objekt vznikne jednak v samotném paprsku ale i v narušovaném objektu rázová vlna a podle 
teorie rázových vln můžeme stanovit rychlost paprsku a tlak vznikající při jeho nárazu. 

     Z tohoto teoretického nástinu vyplývá možnost použití FTKN za určitých sice empirických 
ale  praxí zcela neověřených  podmínek. Základním  a ne zcela řešitelným problémem je sku-

tečnost, že za použití FTKN perforujeme obal dané munice za jehož vnitřní hranicí je uložena 
výbušnina, která by neměla v žádném případě detonovat.. Vznik detonace je úzce spjat 

s rázovou vlnou. Detonací FTKN  a proniknutím kumulativního paprsku stěnou obalu 

k výbušnině zalaborované v munici dojde k tepelnému impulsu což ohřeje nebo zažehne vý-

bušninu přičemž dojde nejprve k explosivnímu hoření (deflagraci) jehož lineární rychlost je 

mnohem menší než rychlost detonace. Účinek FTKN musí být takový aby nedošlo k úplnému 

průniku paprsku tělem munice přesto však musí být perforace úplná přičemž musí dojít 

k oddělení obou částí tak, aby plyny explosivního hoření mohly volně odcházet explosivní 

hoření se stalo stabilním a nemohlo přejít v detonaci ani u velmi citlivých trhavin jako jsou 
hexogen nebo tetryl. 

 

Úkol testu 

     Praktické ověření teoretického předpokladu šíření rázové vlny při detonaci FTKN. Pro test 

byla vybrána výbušnina pro speciální určení, ohebná lineární kumulativní nálož jejíž zákla-

dem je RDX v hmotnostních hodnotách 50 (Razor 6) nebo 130 gm
-1

 (Razor 10). 

     V následující tabulce jsou uvedeny parametry českých FTKN, testovaných pro  výbušnou 
oddělující metodu. 

  

 

 

Testovaný objekt: 

      Letecké  trhavé pumy německé válečné výroby SC 250 K  a  SC 250 J typC bez zapalova-

čů se zbytkem trhavinových (ekrazitových) tablet v pouzdrech zapalovačů. Povrch pum je 

korosivní s nesouvislou vrstvou zeminy a štěrku.   

Základní technická data: 

     Materiál  třídílného, resp dvoudílného těla pumy tvoří svařovaná ocel o síle ve válcové 
části 6 mm a síle přední části až do síly 55, resp. 73 mm; 

 průměr 368 mm; 

 délka 1117,5 a 1120 mm; 

 celková hmotnost pumy  245 – 256 kg u litého TNT; 

Parametry RAZOR 6 R10 

Hmotnost výbušniny (gm
-1

) 50 130 

Celková hmotnost (gm-1) 160 440 

Perforace ocelové desky (mm) min.6 min.10 

Šířka (mm) 19 29 

Výška (mm) 16 27 

Poloměr ohybu v objemu (mm) 50 70 

Poloměr ohybu v ploše (mm) 100 150 
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 množství trhaviny 125-130 kg 

 trhavina Fp02; 60/40; 50/50; Amatol 39; 40 nebo 41; Ammonal  D; J nebo DJ1 kon-

krétní náplň bude zjištěna pravděpodobně po výbuchu pumy. S podélnou osou pumy 
je v celé délce pumy vedena přenosná nálož obsahující trhavinu TETRYTOL 70%  

tetryl,  30% trinitrotoluen (hustota: 1.63, D=  7350m/s) nebo EKRASIT 50% trinitro-
fenol, 50%  trinitrokresol, (hustota: 1.63, D= 7060m/s). 

Obr. 1 Testované letecké pumy 

     Nejdůležitějším prvkem ovlivňující celkový výsledek je laborovaná trhavina.  Pro Fp 02  
což je litý TNT jsou parametry následující. (hustota: 1,6; D =  6800m/s) a který je výhodou 

pro náš test je v důsledku nepřítomnosti mikrosfér vzduchu a ,,kompaktnosti" taveniny  nízká 

citlivost k přenosu detonace přeskokem. Naopak nevýhodou je další skupina trhavin jež byla 

do pum laborována a  to jsou taveniny s obsahem dusičnanů. 

 
 Pro taveniny trhavin s obsahem dusičnanů jsou parametry následující: 

     Přídavek bezvodého NH4NO3 zvyšuje citlivost výbušniny k  mechanickým  podnětům, což 

je pro náš test dosti značná nevýhoda, ale zároveň také snižuje detonační schopnost takové 
výbušniny.  Výsledná trhavina je velmi málo citlivá k iniciaci, proto je  použití přenosné nálo-

že ekrazitu, tetrylu nebo případně  TNT nezbytné. Mimo to mají tyto výbušniny i poměrně 

vysoký kritický průměr a  uplatňují  se v munici většího kalibru (nad 60 mm), v případě eu-

tektických  směsí  dusičnanů je běžný průměr nálože 200 mm. Další  a poměrně velkou  vý-

hodou  pro náš test je  poněkud nižší detonační  rychlost ( D = v průměru 5000-6500m/s), 

která se částečně  kompenzuje  větším objemem plynů.  Amatoly s procentuálním obsahem  

60 % resp. 50 % dusičnanu amonného jsou ještě pro náš test příznivé. Již méně příznivá je 

tavenina  Amatol 39 nebo 40, kde není známa hustota a detonační rychlost. Amonaly jsou 
směsi dusičnanu amonného s kovovými prášky jako hliník, hořčík zinek, ferrosilicium 

v procentuálním složení  84 - 93 % NH4NO3, 9 - 3,5 % AL,3 -3,5% dřevěného uhlí případně 4 

% K2Cr2O7. 
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AMATOL 50/50 
50%  dusičnan amonný, 50% TNT 

(hustota:  1,55; D =  6300m/s). 

AMATOL 60/40 

60%  dusičnan amonný, 40% TNT 

(hustota:  1,55;D =  6150m/s). 

AMATOL  39B 

50%  dinitrobenzen, 35% dusičnan amonný, 15%  hexogen. 

AMATOL  40 

50% dinitroanisol, 35% dusičnan amonný,  15% hexogen.  

     Testované objekty je nutné pro zdárný průběh testu povrchově ošetřit odstraněním přirezlé 

zeminy a štěrku alespoň v místech přiložení nálože. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Obr. 2 Místa a způsob aplikace FTKN 6 a 10 na leteckých pumách 

 

 
 

     Realizace testu bude  provedena 2x (termíny budou sladěny s plánem činnosti na rok 2006) 
ve dvou na sobě nezávislých fázích z důvodů časově náročné přípravy, která bude sestávat 

z následujících postupů: 

 

První den = 8 pracovních hodin 

Činnost na STJ bez bezpečnostního zajištění a přípravné práce budou provádět všichni účast-

níci testu.. 

1) Vybudování  otevřeného výkopu o rozměrech dna 2 x 2 m o hloubce 2 m 

s vysvahováním proti sesunu zeminy s navázáním výkopu pro usměrnění rázové vlny 
o  plošném rozměru 1,5 x 6 m se stoupáním 0,3 m/1m-1. 

2) Zapažení tří stěn výkopu dřevěnou výztuhou o rozměrech 1,5 m ukotvenou v rozích o 

výšce 1,3m.Výjimečně, jen pro test na STJ Ralsko, lze použít k zapažení vlnitý plech. 
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3) Vytvoření horního zákrytu výkopu dřevěnou kulatinou o průměru 200mm a délce 
200mm. Výjimečně, jen pro test na STJ Ralsko, lze použít k rozložení zátěže a  zpev-

nění zákrytu  vlnitý plech. 
4) Vytvoření ochranného valu kolem výkopu a  nakrytí vybudovaného zákrytu do výše 1 

m. 

 

Použitý materiál: 

- 40 ks kulatina průměr 0,2 m x 3 m;  

- písek 8 m
3
 pro zásyp a 40 m

3
 pro val. 

 

Použitá technika, nářadí a pomůcky: 
- NA sklápěčka; 

- autobagr; 

- motorová pila, 
- lopaty, sekyra; 

- měřící pásmo; 

- 20 ks hřebíky 200 mm, igelit 10 m
2
. 

 

 

 

Druhý den = 8 pracovních hodin 

 
     Činnost na STJ bude zajištěna dle provozního řádu pro ničení munice nad 60 kg zalaboro-

vané trhaviny. Přípravné práce a samotný test provede vybraná skupina z účastníků. Doporu-

čuji účast výrobce FTKN. Počet přihlížející odborné veřejnosti je plánován maximálně pro 20 

osob tak, aby byly zastoupeny všechny součásti zabývající se municí v jednotlivých krajích. 

 

1) Přeprava letecké pumy ze skladu na trhací jámu a uložení do připraveného zásypu tak 

aby zadní část pumy směřovala v podélné ose výkopu pro usměrnění rázové vlny a 

puma zůstala na dřevěných podvalech průměru 20 mm. 

2) Vyhloubení záchytného zářezu v profilu výkopu pro usměrnění rázové vlny. 

3) Pokropení pískového nakrytí v případě, že je písek suchý 
4) Přiložení FTKN dle normy výrobce. 

5) Navýšení pískového nakrytí na výšku 1,5 m. 

6) Adjustace FTKN dle normy výrobce a připojení úsekového vedení. 

7) Odpal. 

8) Čekací doba 60 min. v případě, že nedojde k úplné detonaci. 
 Doba je nezbytná pro zajištění bezpečnosti v případě zahoření laborované trha-

viny, což nebude možné žádným způsobem monitorovat a tak dobu zkrátit. 

9) Prohlídka jámy s kompletní dokumentací místa výbuchu.  
10) Přeprava zbytků munice do skladu munice a její uložení pro další zpracování. 

 

Použitá technika, nářadí a pomůcky: 
- NA sklápěčka; 

- autobagr; 

- hasičská cisterna  použití 2-3 m
3  

vody; 

- lopaty, sekyra; 

- FTKN RAZOR 6 v délce 1,155 m ;  

-  El. rozbuška + aplikátor rozbušky dle normy výrobce; 

- úsekové vedení 50m; 
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- foto a videotechnika. 
 

 
Na základě výsledků bude zpracována metodika použití FTKN RAZOR 6, resp. 10 pro meto-

du dělení munice. 

 

 

 

TEST č. 1 ze dne 13.7.2006 
 

Vyhodnocení první části testu, kterým se měla ověřit možnost dělení těla letecké pumy SC 
250 J typ C  výbušnou oddělující metodou za použití ohebné lineární kumulativní nálože čes-

ké výroby SEMTEX RAZOR 6. 

 

 

Na základě teoretických úvah o 

předpokládaném průběhu funkce 

FTKN (flexibilní/ohebná/ táhlá 

kumulativní nálož) SEMTEX 
RAZOR 6 na těle letecké pumy 

s předpokládanou tloušťkou  oce-

lové stěny 6 ±1mm byl proveden 
test č. 1. Na předem očištěné tělo 

pumy o obvodu 1165 mm byla 

aplikována ohebná táhlá nálož, 

která byla počinována k tomu úče-

lu vyrobenou pentritovou počinkou 
a iniciována elektrickou rozbuškou 

mohutnosti č. 8. 

 
  

 
 

  

     Jako výsledek tohoto testu bylo předpokládáno oddělení části letecké pumy se zapalova-

čem bez detonačního projevu laborované výbušniny v letecké pumě s přípustným sekundár-

ním projevem výbušné přeměny podle nižšího stupně klasifikace (NATO Norm) do úrovně  

C3 deflagrace nad 50 % objemu výbušniny.  

  

     Iniciace FTKN RAZOR  6 

proběhla bez závad v očekávaném 
resp. standardizovaném výkonu. 

Průnik kumulativního paprsku oce-

lovou stěnou pumy byl pouze čás-
tečný na 87,4% obvodu  se pohy-

boval průměrně do hloubky 7,1 

mm jen v místě spoje táhlých nálo-

ží byl průnik nulový, pouze na 
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12,6% obvodu byla perforace dokonalá. Perforované části v místě odstřelu byly v délce 135 a 
12 mm. Perforace proběhla s největší pravděpodobností pouze tam, kde za ocelovou stěnou 

pumy byla dutina, tam, kde pravděpodobně přiléhala trhavina nebo byla stěna silnější než 
7,5mm k úplné perforaci nedošlo. 

 

 

 

 

Rezultát : 
 

 

     Český výrobek „SEMTEX RAZOR 6“ splnil při testu svůj deklarovaný výkon a svým ku-

mulativním účinkem pronikl do ocelového těla až do  hloubek přesahujících 7 mm. 
Technickou literaturou je deklarována síla stěny letecké pumy  6 ±1mm což se pohybuje ko-

lem standardizované hranice možností nálože. 

 

Z provedeného testu vyplynul závěr, že aplikace FTKN je podmíněna znalostí síly stěny zne-

škodňované munice což může zajistit jen přístroj k měření síly stěny na principu ultrazvuku. 
 

K provedení zdárného výsledku je užití FTKN RAZOR 10, který bude aplikován v testu č.2 
 

 

 
 

 

 

 

 

 „A“ Aplikace RAZOR 6 na těle pumy 

 „B“ účinek RAZOR 6  

1) účinek v místě spoje 
2) prohnutí v místě perforace 

3-4) rozsah perforace 
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Vzájemná komparace snímků aplikace FTKN a jejího účinku. 

„A“ Spojení konců RAZOR 6 

„B“ komparace účinku u iniciovaného spoje 

„C“ účinek RAZOR 6 
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TEST č. 2 ze dne 19.7.2006 
 

Vyhodnocení druhé části testu, kterým se měla ověřit možnost dělení těla letecké pumy SC 

250 K  výbušnou oddělující metodou za použití ohebné lineární kumulativní nálože české 
výroby SEMTEX RAZOR 10. 

 

     Na základě výsledku testu č. 1 s reálným průběhem funkce FTKN (flexibilní/ohebná/ táhlá 

kumulativní nálož) SEMTEX RAZOR 6. 

Byla provedena na předem očištěné tělo 

pumy o obvodu 1165 mm aplikace ohebné 

táhlé nálože RAZOR 10 (151,4g hexoge-
nu) s deklarovanou minimální účinností na 

ocelové desce do hloubky 10 mm, která 

byla počinována k tomu účelu vyrobenou 

pentritovou počinkou a iniciována elek-

trickou rozbuškou mohutnosti č. 8. 

 

       

     Výsledkem tohoto testu mělo být abso-
lutní oddělení dna pumy v místech za lůž-

kem bočního zapalovače bez detonačního 

projevu laborované výbušniny v letecké 
pumě s přípustným sekundárním projevem 

výbušné přeměny podle nižšího stupně 

klasifikace (NATO Norm) do úrovně  C3 

deflagrace nad 50 % objemu výbušniny. 

     Iniciace FTKN RAZOR  10 proběhla 
bez závad v očekávaném resp. standardi-

zovaném výkonu. Průnik kumulativního 

paprsku ocelovou stěnou pumy byl  na 
100 % obvodu a překonal průměrnou 

tloušťku stěny 8,8 mm. Průnik rázové vl-
ny,  resp. kumulativního paprsku materiá-

lem a strukturou trhavinové náplně sou-

středil ve středu řezu značný tlak který 

vymetl oddělené dno pumy o hmotnosti 55 kg  do 

vzdálenosti 3,63m. Efekt odhození lehčí oddělova- né 

části do vzdálenosti mnohonásobně přesahující pře-

nos detonace v případě nežádoucího výbuchu jedné 

z oddělených částí. 
 

Popis snímku: 1) 30 mm vrstva litého TNT,  

                        2) Amatol 50/50 
                        3) přenosná náplň tablety TNT 

Červené špky - směr působení rázové vlny. 
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Rezultát : 
     Český výrobek 
„SEMTEX RAZOR 

10“ splnil při testu svůj 

deklarovaný výkon a 

svým kumulativním 

účinkem oddělil kritic-
kou část těla pumy s jímkou pro zapalovač od zbý-

vající objemnější přední části. Při detonaci Razoru 

10 nedošlo k přenosu detonační vlny na laborova-
nou trhavinu, kterou byl jednak litý TNT v síle asi 

30 mm u ocelového těla pumy, trhavinové náplně 

AMATOL 50/50 a přenosné náplně z lisovaného 
TNT.  

Technickou literaturou a výkresovou dokumentací 

je deklarována síla 

stěny letecké pumy  6 

±1mm faktická síla 
stěny se v průměru 

pohybuje kolem 8,8 
mm což se pohybuje 

pod hranicí schopnos-

tí použité nálože 
RAZOR 10. 

 

 

 

 
     Z provedených testů vyplynul závěr, že  bezchybná a účel 

splňující aplikace FTKN je podmíněna znalostí síly stěny zne-

škodňované munice. Proto navrhuji zavedení do technické vý-
bavy pyrotechnického odboru některý z typů malých přenos-

ných ultrazvukových měřičů pro zjišťování tloušťky stěn.  

     Oba testy byly provedeny ve speciálně 

připraveném úkrytu zajišťující eliminaci po-

výbuchových jevů v případě nežádoucího 

výbuchu zneškodňované munice, a  který spl-

ňoval odolnost vůči účinkům výbuchů inicio-

vaných FTKN o hmotnosti RDX 58,2 a 151,4 

g a zabezpečil ochranu pro ohledání místa 

výbuchu.  
 

 
  

 

   

 

 

 


