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Какво значение

има отката в
„живата“ прак-
т и к а ? О т к р а й
време конструк-
торите винаги са
се стремили да
достигнат опти-
малното съотно-
шение между тег-
лото на оръжие-
то и поносимост-
та на отката,
още повече, че от

това зависят
важни характе-
ристики на оръ-
жието, каквито
са: 1. Удобството
при боравене и но-
сене. 2.Точността
на стрелбата. 3.
Броя на изстрели-
те до довеждане-
то му в негод-
ност. 4. И не без
значение – разхода
на материали вло-

И така, какви процеси
се извършват в тази
„черна кутия” - цевта, в
късия времеви интер-
вал? Това е фазата на
т.н.вътрешна балисти-
ка. Тя е почти само-
стоятелна наука и се за-
нимава с движението
на снаряда, както и с
факторите, пораждащи
силите, предизвикващи
тези движения. 

При различните сис-
теми стрелкови и арти-
лерийски оръжия, от
момента на възпламе-
няване на капсула до
момента на отката про-
тичат множество про-
цеси(но сравнително
еднакви) за изключи-
телно кратко
време,като се различа-
ват по своята продъл-
жителност. Различието
във времетраенето се
получава от това, какви
тегловни маси се зад-
вижват при сработване
автоматиката на съот-
ветните оръжейни сис-
теми.

Откат на огнестрелно
оръжие (в разговорната
реч т.н. „ритане”) се по-
лучава като следствие
от динамиката на упора,
който затвора оказва на
дънцето на гилзата, за
да бъде принудено наля-
гането на барутните га-
зове да се разширява в
полезната посока, т.е.
напред и последващото
движение на тегловните
маси, участващи в авто-
матиката. Този откат се
измерва в джаули или в
килограмометри на
квадратен сантиметър.

Отката е функция на си-
лата на заряда, теглото
на снаряда и най- общо е
обратно пропорциона-
лен на цялостното тегло
на оръжейната система.

При конструирането
на което и да било оръ-
жие, първа грижа е то да
не се разруши в рамките
на определен брой
(предварително зададе-
но като условие), из-
стрели. На тази идея е
подчинено оразмерява-
нето на всички детайли,

особенно тези, подло-
жени на високото наля-
гане от барутните газо-
ве, както и тези, които
са подложени на износ-
ване при триене. Тук
конструкторите освен с
размери, компенсират
и със специфика и ка-
чество на използвания
материал. Неведнъж
сме чували някой да
казва: „тази пушка е
много лека”, съответно
– скъпа! Това е така,
поради факта, че е на-
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жени в произ-
водството. Пра-
вят се опити да
се намали отката
чрез омекотяване
на затилъка, чрез
увеличавне на
площта му, както
и други съвремен-
ни технологии,
свързани с изпол-
зване на скъпи
ударо- поглъщащи
полимери. 

правена от скъп мате-
риал, или по скъпа тех-
нология, за да може с
по-тънки стени на пат-
ронника, цевта и други-
те детайли, да понесе
съответните напреже-
ния. 

Кои са участващите
елементи във вътреш-
ната балистика? Пат-
рон - гилза, количество
и качество барут, кап-
сул, куршум ; Цев –
патронник, профил и
диаметър на цевния
канал, дълбочината на
нарезите, куршумния
вход, дулния срез. Зат-
вор, затворен блок, за-
ключващи и отключва-
щи детайли и пружини.

От заглавието следва,
че говорим за отрязък
от време. Това време се
измерва в микро-секун-
ди, през които проти-
чат множество проце-
си. Ще се опитам да ги
опиша в тяхната по-
следователност - от за-

действането на ударни-
ка. Той удря жилото,
което се врязва в капсу-
ла и предизвиква запал-
ване на инициращия
заряд (тук капсула
участва със своята мощ-
ност, която е различна
за всеки боеприпас).
Следва нахлуване на
огъня от иницииращия
заряд през огневите от-
верстия, намиращи се в
задната част на гилзови-
ят корпус, към основния
барутен заряд. Той се
възпламенява и започва
активното горене, при
което се създава висока
температура и непре-
къснато уваличаващо се
количество барутни га-
зове. В камерата на гил-
зта налягането се увели-
чава, като действа по-
лезно върху единствена-
та мобилна повърхност
– дъното на куршума.
Във всички други посо-
ки съществува стабилно
ограничение. Отзад - от
дъното на гилзата ,която
е подпряна от затвора,
настрани – от стените ни
гилзата, които са се ”
раздули” и са се сцепили
с вътрешните стени на

патронника. Това разду-
ване продължава до спа-
дането на налягането в
камерата и е изключи-
телно полезно за проце-
са на изстрела, тъй като
създава добра обтура-
ция, т.е. уплътняване и
недопускане изтичането
на полезни газове назад,
от което налягането би
спаднало в момент, ко-
гато то е изключително
нужно за пълното из-
ползване на енергията

на барута.След като
налягането спадне под
необходимото за раз-
ширяване на гилзата,
тя се връща почти в из-
ходния си диаме-
тър(еластична дефор-
мация). В противен
случай тя няма да
може да се екстрактира
от патронника и ще из-
кърти зъба на изхвър-
гача.

Следва
О.р.п-к Костадин ИХЧИЕВ

Графика на налягането в цевта от напускане на
куршума от гилзата до напускане на дулния срез.


