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Izvleček
V sodelovanju z največjim slovenskim proizvajalcem jekla Acroni d.o.o. ter podjetjem
PROTAC d.o.o. smo predstavili karakteristike jekla za protibalistično zaščito nove
generacije PROTAC 500, ki poleg izredne protibalistične omogoča tudi relativno
visoko zaščito proti eksplozivnim sredstvom, v prvi vrsti proti pehotnim in
protitankovskim minam ter ročnim bombam in granatam.
V prvem delu smo povzeli in preučil lastnosti in karakteristike navedenega jekla ter
veljavne standarde. V nadaljevanju so predstavljena in opisana eksplozivna in
minska sredstva, ki jih uporabljajo enote sestava NATO, med njimi tudi slovenska
vojska ter posamezna aktualna iz drugih sestavov.
V okviru eksperimentalnega dela je bil izveden eksperiment obremenitev plošče iz
jekla PROTAC 500 dimenzij 500 x 500 x 12,5 mm z eksplozivnim sredstvom bombo
M-52 v realnih pogojih.
V zadnjem delu so predstavljeni rezultati analize izvedenega eksperimenta ter
analiza poškodb nastalih na jekleni plošči. Na površini plošče izpostavljene eksploziji
ročne bombe M-52 smo opazili kraterje maksimalne globine do 3 ter premera do 15
mm, ter posamezne jamice in praske, v splošni oceni pa je plošča eksplozijo izredno
dobro zadržala.

Ključne besede: jeklo PROTAC 500, plošča, ročna bomba M-52, eksperiment,
eksplozija, poškodbe

Abstract
In cooperation with the greatest Slovenian steel producer ACRONI Ltd. and PROTAC
Ltd. Enterprise we presented characteristics of steel for antiballistic protection of new
generation PROTAC 500, which in addition to the extraordinary anti-ballistic
protection allows also relatively high protection against explosive means, primarily
against infantry and anti-tank mines, hand grenades and shells.
In the first part of the thesis we summarized and analysed properties and
characteristics of the above stated steel and valid standards. Further we presented
and described explosive and mine agents used by NATO structure units, including
the Slovenian Armed Forces, and individual actual means which are used by other
structures.
Within the experimental work it had been carried out an experiment of charging steel
plate PROTAC 500 in dimensions 500 x 500 x 12.5 mm with explosive means bomb
M-52 in real conditions.
The final section of the thesis presents results of the analysis of the experiment and
analysis of the damages caused to the steel plate. On the surface of the plate which
had been exposed to the explosion of hand grenade M-52 we noticed craters up to a
maximum depth of 3 mm with diameter of 15 mm as well as some small cavities and
scratches, but in general assessment the plate withheld an explosion very good.

Key words: steel PROTAC 500, plate, hand grenade M-52, experiment, explosion,
damages
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1 UVOD
Najprej bi Vam rad predstavil razlog za izbiro teme oziroma naslova moje diplomske naloge.
Zaposlen sem v slovenski vojski, kot bombni tehnik specialist v oddelku za proti bombno
zaščito, ki spada v Specializirano enoto vojaške policije, ob delu pa študiram na
Naravoslovnotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani, smer metalurške tehnologije.
Zato sem se odločil združiti znanje, ki sem ga pridobil tako v službi, kot na fakulteti, hkrati, pa
združiti strokovnjake obeh vej in narediti eksperiment, ki je aktualen glede na trenutne
razmere v svetu in sicer nekaj glede boja proti terorizmu. Prav tako, je bil cilj diplomske
naloge spoznati protibalistično zaščito, ki je plod domačega znanja in proizvajalca na eni
strani in znanja, ki so ga skozi leta pridobili bombni tehniki s svojimi izkušnjami na
intervencijah, terenih, z usposabljanji doma in v tujini na drugi strani. Povem lahko, da mi je
bilo v ponos sodelovati s strokovnjaki Oddelka za protibombno zaščito iz specialne enote
policije, ki delujejo v okviru uprave za policijske specialnosti, Naravoslovnotehniške fakultete
Univerze v Ljubljani, največjim slovenskim proizvajalcem jekla ACRONI d.o.o., ter podjetjem
PROTAC d.o.o..

Slika 1 :Tank T-84

Diplomska naloga je glede na situacijo v Evropi naravnana v boju proti terorizmu. Teorij
oziroma definicij je ogromno, izbral sem pa naslednjo [1]:
Terorizem je vsako organizirano nasilno dejanje, ki je usmerjeno proti civilistom/civilnim
ustanovam v politične ali/in gospodarske namene. Izvajajo ga nedržavne skupine,
posamezniki ali države. Terorizem je večinoma javno dejanje, saj s tem hočejo teroristi
doseči čim večje število ljudi in tako vplivati na širše javno mnenje.
Izraz terorizem sicer izhaja iz francoskega obdobja Vladavine terorja v letih 1793 in 1794 med
francosko revolucijo. Uporabljali so ga vodje sistematskega odstranjevanja t.i. izdajalcev med
revolucionarnimi odbori, z njim so namreč imenovali najboljšo možnost za ohranitev
svobode. Ko se je francoska revolucija izrodila, pa je beseda prevzela srdito označevanje
državnega nasilja in usmrčevanja z znamenitimi giljotinami.
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Iz tega sledi, da terorizem nikakor ni nov fenomen post-vojnega sveta, pač pa tak način
dejavnosti svet pozna od razvoja politike in nad-primitivnih družbenih odnosov dalje. Svet za
zunanje zadeve Združenih držav, ki se ubada s teorijo terorizma, v svojem dosjeju teroristov
omenja svete bojevnike, ki so pobijali civiliste – takšni naj bi bili judovski fundamentalisti
izživljajoč se nad Rimljani v Palestini (1. stoletje); razbojniški kulti v Indiji, ki so pobijali
mimoidoče zaradi žrtvovanja hindujskemu božanstvu (7. stoletje); bližnjevzhodna šiitska
sekta pod imenom Asasini, ki je s pomočjo omamljenosti od hašiša pobijala politične
nasprotnike [1].
V Sloveniji nikakor nismo imuni na terorizem. Tukaj je le nekaj primerov Šentilj 1977, Krško
1991, Pirniče 1999, Nova Gorica 2005, kategorično lahko štejemo zraven Velikovec 1979.
Terorizem je omenjen tudi v kazenskem zakoniku Republike Slovenije in sicer v 108. členu.
Če govorimo o terorizmu, moramo seveda govoriti tudi o protiterorizmu. Tukaj pa v našem
primeru pridemo do plošče iz jekla PROTAC 500 [2] na eni strani in ročne bombe M-52 [3] na
drugi strani. Ročno bombo smo izbrali zato, ker je na črnem trgu tako v Sloveniji, kot v tujini
zelo pogosto orožje. Ravno zaradi vojne na Balkanu je tega orožja še vedno zelo veliko po
domovih. Prav zaradi pomanjkanja med vojno, embarga, zaprtja tovarn, je bilo izdelano
veliko ročnih bomb, ki so neformacijske, kar pomeni, da so jih izdelovali brez evidenc in
nekontrolirano skoraj v vsaki državi bivše Socialistične federativne republike Jugoslavije.
Skoraj nemogoče, če ne kar nemogoče, je ugotoviti koliko primerkov je bilo izdelanih. Vse
pa imajo nekaj skupnega, so nevarne in pred nevarnostjo se je potrebno zaščititi.
Za naše preizkuse in analize smo izbrali smo jekleno ploščo za protibalistično zaščito PROTAC
500[2] in ročno bombo M-52[4], ki je bila formacijska ročna bomba Jugoslovanske ljudske
armade. Je pa po sestavi in polnitvi z razstrelivom zelo podobna improviziranim ročnim
bombam, ki jih lahko najdemo v Sloveniji in okoliških državah.
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2 JEKLO NOVE GENERACIJE PROTAC 500
Sodelavci največjega slovenskega proizvajalca jekla ACRONI d.o.o. so v sodelovanju z
domačimi institucijami znanja ter RCJ Razvojnim centrom Jesenice d.o.o. in PROTAC d.o.o.
uspešno načrtovali in v industrijskem okolju (Slika 2) uspešno izdelali jeklo iz skupine malo
legiranih visoko trdnih jekel (HSLA) [6], namenjeno za oklepno pločevino imenovano PROTAC
500 [2].

Slika 2: Shema izdelave jekla PROTAC 500 v ACRONI d.o.o. [5].

Jeklo PROTAC 500 je maloogljično in je na meji pogojne varivosti. Jeklo je kompleksno
legirano s silicijem, kromom, molibdenom ter mikrolegirano s titanom za kontrolo velikosti
kristalnega zrna in z borom za prekaljivost (Tabela 1).
Tabela 1: Kemijska sestava jekla PROTAC 500 (v m.%) [7]
C

Si

Mn

S

P

Cr

Ni

Cu

Al

Mo

V

Ti

B

N

max

0,300

1,20

1,10

0,001

0,006

0,75

0,50

0,20

0,070

0,360

0,070

0,030

0,0030

0,0050

min

0,270

1,00

0,90

0,040

0,330

0,050

0,025

0,0020

0,65
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Jeklo ima relativno visoko temperaturo začetka martenzitne transformacije Ms in s tem
sposobnost samopopuščanja. Z izvedenim modelom izračunana temperatura martenzitne
transformacije znaša 350 °C in se od z dilatometrom eksperimentalno izmerjenih temperatur
razlikuje maksimalno za 5 °C. Vzorci jekla PROTAC 500, ki so bili kaljeni s temperature 920 °C
v vodi temperature 13 °C, imajo martenzitno mikrostrukturo (Slika 3), značilno za
maloogljična jekla. Kalilni martenzit ima obliko lat, ki imajo debelino do 2 µm. Pri večjih
povečavah (do 20000 x) so bili v mikrostrukturi opaženi otočki z drobnimi karbidi. To so
otočki samopopuščenega martenzita, drobni karbidi in cementit. Tovrstna mikrostruktura
omogoča večjo duktilnost jekla v kaljenem stanju brez dodatnega popuščanja ob
nespremenjeni trdoti. Ta ugotovitev je bistveni prispevek na področju malo in
srednjeogljičnih jekel z martenzitno mikrostrukturo, saj so pokazali, da je ob dovolj visoki
temperaturi martenzitne transformacije MS omogočena difuzija ogljika in s tem t.i.
samopopuščanje [7].

a

b

Slika 3: Mikrostruktura jekla PROTAC 500 (a – popuščeni martenzit (OM), b - popuščeni martenzit (SEM)).

Razvoj oklepnega jekla je zahteven proces, ki je sestavljen iz več stopenj. V prvi stopnji
razvoja je bilo potrebno opredeliti glavni namen uporabe jekla, to je odpornost proti
penetraciji projektilov iz lahkega strelnega orožja. Za doseganje te lastnosti ima pomembno
vlogo ustrezna kombinacija naslednjih mehanskih lastnosti: trdote, napetosti tečenja (Rp0,2),
natezne trdnosti (Rm), razmerja Rp0,2/Rm (sposobnost plastične deformacije), udarne in
lomne žilavosti ter raztezka (A5) (Tabela 2). Rezultati nateznega preizkusa kažejo, da so z
izbranim legirnim sistemom Si – Cr – Mo dosegli mehanske lastnosti, ki so bile zastavljene v
prvi fazi razvoja [7].
Tabela 2: Mehanske lastnosti jekla PROTAC 500 [7]
Napetost tečenja RP0,2
Natezna trdnost Rm
Raztezek A5
Temperatura testiranja
Udarna žilavost
Trdota

1 200 MPa
1 600 MPa
8%
-40°C
20 J
480 – 530 HB

Prelom jekla pri nateznem preizkusu pri temperaturi okolice je bil pri vseh preizkušancih v
celoti duktilen z majhnimi asimetričnimi jamicami, kar kaže na to, da ima prelomna napetost
veliko strižno komponento [8]. Meritve udarne žilavosti, dopolnjene z meritvami časovne
4
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oziroma lokalne velikosti sile (inštrumentirani Charpyjev preizkus), omogočajo ločiti celotno
udarno žilavost v energijo za nukleacijo in energijo za širjenje razpoke do preloma [9]. Večji
del energije za nukleacijo razpoke predstavlja elastična deformacija, manjši del pa pripada
plastični deformaciji. Kljub visoki trdnosti se pri jeklu PROTAC 500 tudi pri nizkih
temperaturah preizkušanja (-40 °C) še sproži mehanizem plastične deformacije pred
nastankom razpoke in njenim širjenjem [7].
Večjih razlik v žilavosti v temperaturnem intervalu med – 40 in + 20 °C ni, kar je značilno za
jekla velikih trdnosti. Rezultati mehanike loma so povsem primerljivi z rezultati udarne
žilavosti. Pri balističnem preizkušanju se zaradi velikih hitrosti izstrelkov (približno 930 m/s) v
jeklu pojavijo posebne oblike intenzivne lokalne deformacije [10], ki jih imenujemo
adiabatski strižni pasovi (ASP). Zaradi lokaliziranih ekstremnih deformacij v ozkem pasu pride
v teh pasovih do povišanja temperature, pri kateri pride do fazne transformacije, zato jih
imenujemo transformirani adiabatski strižni pasovi. Prisotnost transformiranih adiabatskih
strižnih pasov v jeklu močno poslabša njegove mehanske lastnosti, saj ASP predstavljajo
začetna mesta za nastanek mikrorazpok, ki vodijo do končne porušitve jekla [7].
Jeklena oklepna pločevina PROTAC 500 je primerna za balistično zaščito civilnih in vojaških
vozil ter konstrukcij, delov strojev in naprav. Pločevino odlikujejo izredno dobre
protibalistične lastnosti in obenem tudi primerna obdelovalna sposobnost. Zaščitne lastnosti
pločevine se preizkušajo odvisno od namena uporabe in od zahtev po zaščiti. Veljavni vojaški
in civilni standardi predpisujejo mehanske lastnosti jekla, dimenzije, varivost ter pogoje
preizkušanja, pri katerih mora pločevina zadržati izstrelek oziroma projektil [11].

Slika 4: Certifikat po standardu NATO AEP-55 STANAG 4569 pridobljen s strani ACRONI d.o.o. za jeklo
PROTAC 500 z veljavnostjo do 13.02.2022.
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Na osnovi rezultatov izvedenega projekta je bilo pri zaključnih balističnih preizkušanjih jekla
PROTAC 500, pridobljeno 5 certifikatov po evropskem standardu VPAM APR 2006 ter 5
certifikatov po standardu NATO AEP-55 STANAG 4569 (Slika 4). Uradno balistično
preizkušanje ter izdaja certifikatov balističnih preizkušanj je bilo izvedeno v februarju leta
2012 v NATO certificiranem Institutu Beschussamt v Ulmu.
Pri razvoju jekla PROTAC 500 je potrebno poudariti uspešno sodelovanje največjega
slovenskega proizvajalca jekla z domačimi in tujimi institucijami znanja.
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3 POJEM EKSPLOZIJE IN EKSPLOZIVNA SREDSTVA
3.1 Osnovni pojmi
Eksplozivna snov (ES) je kemična substanca ali zmes kemičnih substanc, ki pod nekim
zunanjim vplivom preide v eksplozivno zgorevanje in preide iz enega stanja v drugo z
osvobajanjem velike energije [3].
Eksplozija je proces zelo hitrega zgorevanja kemične substance ali zmesi kemičnih substanc,
pri katerem se osvobaja velika količina plinastih produktov in veliko toplotne energije.
Eksplozija je tudi proces eksplozivnega zgorevanja, kjer se hitrost zgorevanja spreminja od
neke začetne, do neke končne hitrosti. Hitrost zgorevanja narašča.

3.2 Ročne bombe
3.2.1 Zgodovina ročnih bomb
Prve zažigalne granate, nekakšne predhodnice ročnih bomb (RB), so se pojavile že v 7.
stoletju in sicer v Vzhodnem rimskem imperiju. V 10. stoletju se pojavijo na Kitajskem, za
časa dinastije Song (960 - 1279 n.š.). Kitajski vojaki so smodnik vstavili v keramično ali
kovinsko posodo in jo poimenovali Zhen Tian Lei. Razvoj je nato počasi dobil zagon.
Spreminjale so se polnitve, dodajali so fragmente, uporabljali steklo namesto keramike in
kovine, vendar se je na koncu kovina izkazala kot najbolj primerna, vsaj glede obdelovalnosti,
transporta.
Ročne bombe, so še danes nepogrešljiv del pehotne oborožitve. Sodobne ročne bombe
slovijo po zelo točnem zakasnilnem mehanizmu in zelo majhnim odstotkom zatajitve [3].
3.2.2 Kaj je ročna bomba
Ročna bomba (RB) je eksplozivna naprava, ki se meče z roko ali z katapultom. Služi za
začasno ali trajno onesposabljanje in omamljanje žive sile, kot tudi za uničevanje materialnih
sredstev. Bombo lahko aktivira uporabnik z določeno zakasnitvijo, aktiviranjem z udarcem ob
tla ali kak drug trd predmet. Ročne bombe so telesa polnjena z razstrelivom, ali neko drugo
eksplozivno snovjo in so brez lastnega pogona (Slika 5) [12].
Ročne bombe (RB) so sestavljene iz naslednjih elementov:
- Plašč ( združuje elemente v celoto, zagotavlja učinek)
- Polnitev, ki je lahko eksplozivna vsebuje razstrelivo TNT, PETN, RDX ...), smodnik,
pirotehnična zmes (dimna, zažigalna, pok, blisk, bojni strup ...)
- Sprožilec, ki pa je lahko trenutni, ali z upočasnitvijo oziroma zakasnilni
- Drugi elementi ( stabilizatorji, elementi za lažje metanje ali pritrditev ...).
Splošna delitev ročnih bomb:
- Formacijsko izdelane RB.
- Improvizirane RB.
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Delitev ročnih bomb po namenu:
- Bojne
- Napadalne ali ofenzivne RB (poudarek na učinku razstrelilne polnitve, udarnem
valu. Polje učinka je majhno)
- Obrambne ali defenzivne RB (učinek delcev oziroma fragmentov plašča, polje
učinka je veliko.)
- Protioklepne RB
- Specialne
- Zažigalne RB
- Dimne RB
- Kemične RB
- Osvetlitvene RB
- Šok
- Vadbene
- Šolske.

Slika 5: Različne vrste ročnih bomb [13].

Skozi leta razvoja RB, so se razvijali tudi elementi ročnih bomb. Razvijali pa so se zato, da se
razširi spekter uporabe, da bi bili boljši, zanesljivejši in varnejši. Najbolj so se razvijali sprožilci
(Slika 6).
Sprožilec je mehanizem, ali sklop mehanizmov, ki v določenem trenutku ali po določenem
času zagotovi učinek RB. Sestavljen je iz mehanizma aktiviranja, netilke ali nekega drugega
izvora plamena, upočasnilca oziroma zakasnilca (pirotehnični), detonatorja. Sprožilci pa se
delijo na naslednje skupine:
- Vžigalno vrvični sprožilec z detonatorjem. Tako z dolžino vžigalne vrvice tempira čas
sprožitve RB
- Udarni sprožilci z netilko. V tem primeru, sprožilec opravi svojo vlogo, ko zadane ob
tla, ali v oviro.
- Pirotehnični – kemični. So potezno ali udarno frikcijski, sprožilci z medsebojno
reaktivnimi snovmi.
- Mehanski – potezni.
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Mehanski razbremenitveni. Po odstranitvi varovalke, lahko, če se nagne ali premakne
za določen kot, sprosti udarnik z udarno iglo, katera udari po netilki.
Več funkcionalni (udarno inercijski ali časovni- elektronski z možnostjo izbire).
Elektronski (elektromehanski).
Hidrostatični [12].

Upočasnilec poskrbi, da ročna bomba eksplodira z vnaprej določeno zakasnitvijo, da je za
uporabnika varno. Glede na jakost učinkov RB, je tudi čas upočasnitve različen in znaša med
4 in 5 sekundami, za specialne RB celo pod 2 sekundi.

Slika 6: Levo je telo RB, desno je sprožilec za tretji popravek RB [12].

3.2.3 Ročna bomba M-52
Ročno bombo M-52 (Slika 7) smo za naše analize in eksperimente izbrali predvsem iz vzroka,
ker obstaja zelo veliko primerkov te bombe na črnem trgu, tako v Sloveniji, kot tudi v tujini.
Prav tako je veliko improviziranih ročnih bomb, ki so bile zaradi zaprtih tovarn in
pomanjkanjem med vojno na tleh bivše skupne države podobnih njej. Danes obstaja v
Sloveniji povsem realna možnost napada z njo.
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Legenda:
1. Zaščitna kapa
2. Inicijalna kapica
3. Pokrov
4. Telo vžigalnika
5. Varovalka
6. Tesnilo
7. Nosilec zakasnilca
8. Zakasnilec
9. Detonatorska kapica
10. Telo ročne bombe
11. Eksplozivna polnitev
12. Nakovalo

Slika 7: Prerez ročne bombe M-52 s prvim sprožilcem [14].

Ročne bombe M-52 so v bivši skupni državi izdelovali v tovarni Slavko Rodić Bugojno in pa v
Remontnih zavodih Kragujevac.
Telo ročne bombe M-52 je sestavljeno iz kovanega jekla, debeline 6 - 8 mm. Na notranji
strani je narezano tako, da naj bi pri eksploziji dobili nekje do 150 fragmentov (Slika 8).

Slika 8: Fragmenti po eksploziji ročne bombe M-52.
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Ročna bomba M-52 Je hruškaste oblike. V višino meri 80 mm, njen premer pa je 56 mm
(Slika 9). Barva je t.i. SMB (''smedže- maslinasta boja'', značilen tip barve v JNA ). Na vrhu je
navoj za vžigalnik oziroma sprožilec [14].

Slika 9: RTG posnetek telesa RB M-52 (dobro je vidna notranja narezanost plašča bombe).

Telo ročne bombe M-52 je napolnjeno s približno 100 grami prešanega TNT (Slika 10). Teža
RB M-52 je od 455 od 585g. Ubojni domet je v radiju približno 40 m, nevarni domet, pa je v
radiju do 200 m [14].

Slika 10: Telo ročne bombe M-52 z eksplozivno polnitvijo 100 g TNT [12].

Ročna bomba M-52 je od svojega nastanka doživela tri popravke sprožilcev. Proženje je
potekalo tako, da je uporabnik udaril z inicialno kapico v nek trd predmet, se pravi je to
udarni sprožilec. Prvi popravek je bil ta, da so predelali zakasnilec, sistem proženja ostaja isti,
se pravi udarni. V drugem popravku so uvedli t.i. lastovičji rep. V tem primeru, je uporabnik
potegnil poteznik in sprožil postopek vžiga inicialne kapice. V zadnjem, torej tretjem
popravku, pa je sprožilec odpustni. Ko je uporabnik po predhodni odstranitvi varovalke,
odvrgel RB, se je sprostila ročica, pod katero je bila zagozdena udarna igla, ta pa je nato
udarila po inicialni kapici [14].
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Zaščitna kapa ščiti inicialno kapico pred mehanskimi poškodbami. Ko udarimo z inicialno
kapico po trdem predmetu ali po inicialni kapici z udarno iglo (odvisno od izvedbe vžigalnika
RB (Slika 11). Za RB M-52 so bili trije popravki prvotnega vžigalnika, da plamen, ki vžge
zakasnilno zmes (4 – 5s). Ko zakasnilna zmes dogori, oziroma se plamen dovolj približa
detonatorju, detonator detonira in prenese detonacijo na eksplozivno polnitev.

Slika 11: RTG posnetek RB M-52 s sprožilcem [12].

Sprožilec je sestavljen iz elementa proženja, to je način kako se aktivira inicialna kapica
(poteg, odpust, udarni, odvisno od izvedbe oziroma popravka sprožilca) upočasnjevalca in
detonatorja. Detonator je potreben zato, ker je eksplozivna polnitev flegmatizirana do te
mere, da je varna za uporabo v določenih danih pogojih.

3.3 TNT- Trinitrotoluen
Kot smo že omenili, vsebuje telo ročne bombe M-52 100g trinitrotoluena (TNT) (C7H5N3O6)
(Slika 12). Poznamo ga tudi pod drugimi imeni, kot so TROTIL, FP-02, TOLLITE, TUTOL, TRILIT,
TOL, TROTYL,TOLITE.

Slika 12: Molekulska zgradba TNT [3].
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Nekatere fizikalno-kemične lastnosti TNT [4]:
 Mulekularna masa: 227,15
 Gostota: do 1,64g/cm3
 Hitrost detonacije: do 7088 m/s
 Občutljivost na udarec: 15 Nm
 Občutljivost na trenje: 353 N
 Bilanca kisika: -73, 9 %
 Toplota detonacije: do 3010 OC
 Specifični volumen plinastih produktov: do 730 l/kg
 Temperatura taljenja: 80,8 OC
 Temperatura samovžiga: 300 OC
 Tlak detonacije: 18, 9 GPa.
Trotil s postopkom nitriranja pridobivamo iz Toluena. Kakor nam že ime pove, Toluen trikrat
nitriramo s sulfonično zmesjo ( v Toluenovo jedro se vsakič veže NO 2 skupina ). Neposredno
po postopku nitriranja so kristali trotila bele barve, vendar pa v stiku z zrakom svetlo
porumenijo. Trotil je slabo občutljiv in zelo obstojen, tako da je veliko časa predstavljal
osnovno vojno razstrelivo. O njegovi slabi občutljivosti govori tudi podatek, da razstrelilne
polnitve litega TNT ne moremo inicirati z šibkejšimi detonatorji, temveč potrebujemo
ojačevalec detonatorja. Zaradi slabše brizantnosti v primerjavi z nekaterimi novejšimi vojnimi
razstrelivi, pa se ga danes uporablja predvsem kot dodatek za zmanjšanje občutljivosti
razstreliv kot so na primer Pentolit, Ciklotol, Heksatol ... Trotil je v proizvodnem procesu
proizveden v luskah, vendar pa ga je možno vlivati v poljubno velike in oblikovane polnitve.
Teroristi ga vlivajo v različne kalupe, da dobi obliko artiklov široke porabe, predvsem igrač.
TNT je toksičen in povzroča, zlatenico, gastritis, in zmanjšuje število rdečih krvnih telesc. V
Sloveniji ga ne proizvajamo. Koncentracija prahu TNT nad 3mg/m 3, izzove vidne simptome
zastrupitve. Novejša spoznanja pa govorijo o karcinogenih lastnostih TNT.

Slika 13: 200 g polnitev TNT, formacijska, ki jo je uporabljala JLA in jo uporablja SV [15].

TNT ima negativno bilanco kisika, pri eksploziji je viden izrazit črn dim. V primeru razstreliv s
pozitivno bilanco kisika je dim bel. TNT je prav tako ekvivalent enak 1. To pomeni, da če
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imamo 1 kg nekega eksploziva z ekvivalentom 1,2, pomeni, da bi morali uporabiti 1,2 kg TNT
za doseganje istega učinka.

Slika 14: Eksplozija TNT - 800 g.

3.4 Električna detonatorska kapica
Električno detonatorsko kapico (EDK) smo uporabili pri izvedbi našega eksperimenta
preizkusu zaradi varnosti. To pa zato, da smo iz varne razdalje ob primernem prav tako
varnem trenutku prožili. Uporaba bo zgleda tako, da se sprožilec enostavno zamenja z
detonatorjem. Eden izmed sestavnih delov sprožilca je ravno detonator, tako da se razlike v
učinkih, se ne pričakuje. Najprej pa nekaj splošnega o detonatorjih [4].
Doslej smo povedali, da zelo občutljiva, inicialna razstreliva, ki so namenjena aktiviranju
drugih, manj občutljivih brizantnih razstreliv, uporabljamo v detonatorjih. Detonator opravlja
torej delo iniciatorja. Detonatorje nekateri imenujejo rudarski detonatorji, pogosto pa tudi
detonacijske kapice.
Detonatorji so glede na namen, za katerega so bili izdelani zelo različnih dimenzij. V splošni
uporabi so detonatorji št. 8, občasno pa je možno srečati tudi detonatorje št. 6. Ti so nekaj
manjši od detonatorjev št. 8, z njimi pa preverjamo občutljivost razstreliv na detonacijski
impulz detonatorja.
Glede na uporabljeno polnitev inicialnega razstreliva sta v uporabi predvsem dva tipa
detonatorja. Vrsta inicialnega razstreliva praviloma določa tudi vrsto uporabljenega
materiala za izdelavo tulca detonatorja. Tako je v tulcih iz bakra, za primarno polnitev
uporabljen živosrebrni fulminat, v tulcih iz aluminija, pa svinčev azid. Živosrebrni fulminat, v
tulcih iz aluminija tvori nestabilne kemijske vezi, ravno tako kot tudi svinčev azid z bakrom.
To praviloma lahko povzroči predčasno ali neželeno aktiviranje. Danes se uporablja v veliki
meri DDNP (Diazodinitrofenol).
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Slika 15: Detonator [12].

Legenda:
1. Tulec iz Al ali Cu
2. Zaščitna mrežica, praviloma iz svile
3. Pokrov
4. Primarna polnitev – inicialno razstrelivo od 0,45 do 0,50 g
5. Sekundarna polnitev – brizantno razstrelivo od 0,70 do 0,75g
6. Sekundarna polnitev – brizantno razstrelivo 0,50 g
Slika 16: Detonator prikazan v prerezu [12].

V detonatorjih so majhne količine razstreliv. In sicer od 0,50 g inicialnega in do 0,80 g
visokobrizantnega razstreliva, ki pa dajo zadosten detonacijski impulz za aktiviranje večine
razstreliv. Kljub temu moramo biti pri delu z detonatorji zelo previdni in moramo upoštevati
vse predpisane varnostne ukrepe. Njihovo predčasno aktiviranje lahko povzroči povišana
temperatura, iskra, plamen in fizični posegi. Ob vdoru vlage, pa je dovolj že 6 do 10 odstotna
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navlaženost, da razstrelivo postane inertno, kar pripelje do nesposobnosti detonacije.
Inicialna razstreliva so zelo higroskopna, kar pomeni, da nase vežejo vlago.

4 EKSPERIMENTALNO DELO
V okviru eksperimentalnega dela je bil izveden eksperiment obremenitev plošče iz jekla
PROTAC 500 dimenzij 500 x 500 x 12,5 mm z eksplozivnim sredstvom bombo M-52 v realnih
pogojih.

Slika 17: Nosilec plošče.

Za izvedbo eksperimenta obremenjevanja plošče z eksplozijo ročne bombe neposredno pod
njo smo izdelali jeklen nosilec (Slika 17), višine 30 cm, ki bi simuliral višino oziroma razdaljo
dna vozila od cestišča. Glede na radij dejstvovanja ročne bombe M-52 smo zaradi varnosti in
mogočih drugih zapletov izvedli zamenjavo nosilca z izrabljeno avtomobilsko pnevmatiko, ki
je zagotovila praktično idealne pogoje z vidika varnosti, seveda v delno škodo na račun
avtentičnosti eksperimenta (Slika 18).

Slika 18: Plošča iz jekla PROTAC 500 položena na nosilec – avtomobilsko pnevmatiko.

Na sliki 19 je prikazan pozicija ročne bombe M-52 položene neposredno pod sredino plošče.
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Slika 19: Pozicija ročne bombe M-52 položene neposredno pod sredino plošče.

Na sliki 20 vidimo faze postavitve eksperimenta na že pozicionirano ročno bombo. Ploščo
smo obtežili s kremenovim peskom, kar je predstavljalo maso vozila.

Slika 20: Faze postavitve eksperimenta.
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Slika 21: : Plošča iz jekla PROTAC 500 pripravljena na aktiviranje ročne bombe M-52.

Na sliki 22 so prikazani plošča iz jekla PROTAC 500 in ostali elementi neposredno po
aktiviranju ročne bombe M-52.

Slika 22: Plošča iz jekla PROTAC 500 in ostali elementi neposredno po aktiviranju ročne bombe M-52.

Na slikah 23 in 24 je prikazana površina plošče iz jekla PROTAC 500 izpostavljena eksploziji
ročne bombe M-52 neposredno po eksploziji bombe oziroma površina plošče že očiščena
produktov eksplozije in pripravljena za nadaljnje preiskave in analize.
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Slika 23: Plošča neposredno po eksploziji bombe M-52.

Slika 24: Površina plošče izpostavljena eksploziji bombe M-52 očiščena produktov eksplozije.

4.1 Preiskava površine in analiza
Iz očiščene plošče smo po izvedbi eksperimenta z uporabo tehnologije vodnega curka
izrezali več vzorcev poškodovane površine (1, 2, 3, …) (Slika 25), ki smo jih pregledali vizualno
(z uporabo povečevalnega stekla) ter izvedli analizo z uporabo elektronskega vrstičnega
mikroskopa (SEM) JEOL 5610.

1

2

Slika 25: Vzorci poškodovane površine plošče.
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Na sliki 26 so prikazane najbolj značilne poškodbe (kraterji, jamice, praske) opažene na
površini vzorcev prikazanih na sliki 25.

Slika 26: Značilne poškodbe (kraterji, jamice, praske) na površini plošče.

Na površini plošče izpostavljene eksploziji ročne bombe M-52 smo že praktično s prostim
očesom opazili kraterje maksimalne globine do 3 ter premera do 15 mm, ter posamezne
jamice praske (Sliki 24 in 25), v splošni oceni pa je plošča eksplozijo izredno dobro zadržala.
V nadaljevanju smo izvedli analizo površine plošče jekla PROTAC 500 izpostavljene eksploziji
ročne bombe M-52 z uporabo vrstičnega mikroskopa (SEM) JEOL 5610.
Na sliki 27 je prikazana mikrostruktura kraterja ter nepoškodovane okolice (Vzorec 1). Na
sliki 28 pa so prikazana izbrana mesta na katerih je bila narejena (mikro) kemijska analiza z
energijsko disperzijsko spektroskopijo rentgenskih žarkov (EDS). EDS spekter 2 (slika 28)
kaže, da je površina po eksploziji čista, saj so na spektru opažene le konice, ki ustrezajo
elementom, ki sestavljajo jeklo. Na spektrih 1 (mesto v kraterju) in 2 (okolica kraterja) pa
opazimo še konico kisika. Prisotnost kisika nakazuje, da je bilo jeklo pred eksplozijo rahlo
korodirano in da eksplozija bombe na teh mestih ni odstranila korodirano površino.
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Slika 27: Krater in okolica vzorca 1 (SEM).

21

Aleš Marenče

Diplomsko delo

1

2

3
Slika 28: Krater in okolice vzorca 1 ter EDS analiza v posameznih točkah kraterja.
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Na sliki 29 in 30 je prikazana površina kraterja (Vzorec 2). Zaradi delovanja eksplozije
opazimo razpoke v kraterju. Na mestih, kjer so se razpoke povezale, pa je prišlo do luščenja.

Slika 29: Površina kraterja (Vzorec 2).

Slika 30: Površina kraterja (Vzorec 2) pri večji povečavi.
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5 ZAKLJUČKI
V delu so predstavljene karakteristike jekla za protibalistično zaščito nove generacije PROTAC
500, ki poleg izredne protibalistične omogoča tudi relativno visoko zaščito proti eksplozivnim
sredstvom.
Predstavili in opisali smo eksplozivna in minska sredstva, ki jih uporabljajo enote sestava
NATO, med njimi tudi slovenska vojska.
V okviru eksperimentalnega dela je bil izveden eksperiment obremenitve plošče iz jekla
PROTAC 500 dimenzij 500 x 500 x 12,5 mm z eksplozivnim sredstvom bombo M-52 v realnih
pogojih.
Predstavljeni so rezultati analize izvedenega eksperimenta ter analiza poškodb nastalih na
jekleni plošči. Na površini plošče izpostavljene eksploziji ročne bombe M-52 smo opazili
kraterje maksimalne globine do 3 ter premera do 15 mm. Pri večjih povečavah opazimo, da
je v kraterju prišlo do luščenja zaradi razpok v jeklu. Splošna ocena pa je, da je plošča
eksplozijo izredno dobro zadržala.
V nadaljevanju nameravamo modificirati izvedeni eksperiment, ter ga izvesti na ploščah jekla
PROTAC 500 debelin 10 oziroma 8 mm.
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