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Balistický nůž Nůž s
odnímatelnou čepelí

Legendy o mytických zbraních jsou stále
relevantní mezi místním obyvatelstvem
naší země. Když slyšíme jen část příběhu
nebo vidíme fantastický obraz v médiích,
mnozí nemohou překonat touhu sdílet to s
ostatními, trochu se trochu odklonit od
sebe. Tak se rodí pověst, které vyžadují,
aby byli zničeni. Ohniskem článku je jedna
z takových legend - balistický nůž (s
odnímatelnou čepelí).

Historické pozadí
Balistický nůž má svůj vzhled americkému
vojenskému oddělení, který se na počátku
osmdesátých let dvacátého století naučil
navrhnout tichou zbraň, která může na
krátkou vzdálenost hodit ocelovou
lopatku. Mechanismus je poměrně
jednoduchý: v rukojeti nože je postavena
pružina, která je před výstřižkem stlačena.
Čepel je nahoře instalován a upevněn
speciálním uzávěrem.

Podle vývojářů vám takový jednoduchý
systém umožňuje vrhnout čepel až na
vzdálenost 10 metrů s počáteční rychlostí
přibližně 16 m / s (což je přibližně 60 km /
h). To je několikrát rychlejší než obvyklý
úder nože. Zde se začínají otázek
například o tom, jaký typ pružiny je
nainstalován, jak jej komprimovat, aby
získal tak silnou sílu. Koneckonců, nejde o
vzduchovou pušku s jedno gramovou
peletou, čepel bude těžší. Nesmíme
zapomínat ani na problémy všech
vzduchových pušek, při nichž pružina,
která je dlouze nakloněná, ztrácí svou
pružnost a stává se neúčinná.

Bojujte za použití
Studené zbraně tohoto druhu, jak byly
koncipovány Američany, by měly být
použity k tichému vyloučení nepřátelského
personálu. Koneckonců, cíl nějaké zvláštní
síly - vyřešit úkol bez shonu a shonu,
opouštět zpět nepovšimnutý jiní. K tomu
musí balistický nůž na několik vteřin
zastavit nebo paralyzovat nepřítele, aby
neměl čas dát signál o útoku.

Americký jarní mechanismus je schopen
zasáhnout nepřítele jen do krku, který
zpravidla není chráněn neprůstřelnou
vestou. Koneckonců, všechny ostatní části
těla jsou skryty pod velkým množstvím
oděvu - jakékoliv armádní nůž bude to
neúčinné.

Na konci 20. století uskutečnila skupina
studentů na americké univerzitě nezávislý
výzkum, jehož cílem bylo zjistit efektivitu
vrhacího nože ze studené oceli.
Samozřejmě, hnací silou byl americký
pramen. Pokusy byly prováděny na
mrtvých tělech zvířat, přístup k nimž
poskytl jeden z masných závodů v zemi.
Pevné a bodnutí a natáčení čepele.
Uváděné charakteristické znaky vlády byly
vyvráceny a politické obvinění byly
vzneseny proti vědcům.

Americká propaganda
Dokonce o desetiletí později se objevily
řady fiktivních příběhů, které se vznášejí
kolem Ruska ve světové komunitě, které
jsou okamžitě zničeny při obrácení se k
historickým informacím. Myth mýty nejsou
výjimkou. Pokud je hloupost - pak
vytvořena v SSSR. Existují výjimky, ale
souvisí s obranným průmyslem státu,
takže není obvyklé mluvit o nich s
cizincem.

Mýty o zázračném noži vedly ke vzniku
amerických propagandistů, kteří prohlásili,
že balistický nůž je ovocem práce
sovětských zbrojíren. Vzhled natáčení
pomocí pružného nože je datován koncem
Velké vlastenecké války. Ve skutečnosti
však neexistuje jediný dokument, který by
potvrdil prohlášení Američanů. A pokud se
obrátíte na historii, najdete jen dva nože,
které byly uvedeny do provozu - legendární
bajonet pro AK a zbraně sovětského
zpravodajského důstojníka NR-43 "Cherry".

Mnoho legend v médiích lze nalézt o
ruském zástupci střelných nožů pod
značkou "H-148 Scout". Anonymní
uživatelé říkají úžasné příběhy o tom, že
tento nůž je schopen propíchnout beton a
rozdrtit zdivo. Neexistuje však jediný
historický dokument, který by potvrdil
výrobu těchto zbraní.

Ale tato myšlenka je zajímavá
Nůž s odnímatelnou čepelí byl vyvinut Tula
zbrojíři v polovině 80. let minulého století.
Nicméně namísto pramene vznikly
prachové plyny, které způsobily vysunutí
kotouče. Rukojeť nože měla zabudovaný
válec sestávající ze šesti drážk a v dolní
části byl nainstalován kazetový náboj SP-4
s rozměry 7,62 mm.

Zbraň obdržela značku NRS-2 (nůž pro
střelbu). Zbraně byly vyvinuta pro zvláštní
vojenské jednotky, ale sériová výroba
nebyla nikdy zavedena. Je to vše o velkém
množství požadavků a úzkém rozsahu
použití. Ale podle specifikace Tula Arms
Plant se výroba nožů s odnímatelnou
čepelí nezastavila, stále se vyrábějí v
omezených množstvích podle státního
řádu.

Pokud se obracíte na informace
poskytované zahraničními médii, zjistíte,
že nůž s odnímatelnou čepelí LDC-2 byl
přijat ministerstvem obrany SSSR spolu s
tichým pistolem MSS "Vul".

Výhody a nevýhody těchto zbraní
Pokud srovnáváte obvyklý vojenský nůž s
házením zbraňem, má druhá o něco větší
výhodu, že porazí nepřítele. Koneckonců,
může být použita v boji a jako obyčejný
nůž. A v případě nebezpečí může do cíle
dosáhnout pouze tichého výstřelu ve
vzdálenosti až 25 metrů. Ale soudit podle
četných recenzí expertů v médiích,
vzdálenost je značně přehnaná. Ve
skutečnosti je možné střelbu z dálky ne
delší než pět metrů. Rozbití čepele je
impozantní - při vypálení na desce může
ostří hrát 100 mm hluboko. To je dost
natolik, aby způsobilo poškození nepřítele.

Střelecký nůž je jednorázová zbraň, což je
její velká nevýhoda. Stíhač nemusí mít
dostatek času na opětovné nabití v boji,
takže byste měli určitě mít k dispozici
druhý nůž.

Na formuláři a správném ostření
Pokud se podíváte na balistické a
vrhačské nože, můžete věnovat pozornost
tomu, že mají téměř stejný tvar. Pro
některé, připomíná rovnou psovi. Někdo
porovná čepel s kulkou a někdo vypráví
příběh podobnosti s tělem žraloka. Pokud
posloucháte všechny a pečlivě se
podíváte, nebude žádný důvod
argumentovat. Koneckonců, jméno
"balistická" znamená ideální let lopaty k cíli
a to, co vypadá, už není tak důležité.

Ale ostření zbraní je věnována zvláštní
pozornost. Koneckonců, čím ostřejší ostří,
tím efektivnější je průchod ostří překážek.
Samozřejmě je ostří ostří na obou
stranách. Bez ohledu na velikost nožů je
technika stejná pro všechny.

Průchod ostřikovačem začíná v zadní
části listu v úhlu 40 stupňů.
Dosažením místa, kde se začne ohýbání
čepele, musíte zvednout rukojeť, abyste
udrželi konstantní úhel ostření.
Na koncovém bodu průchodu zůstává hrot
na tyči.
Každá následující hrana je mletá stejnou
technikou jako první.

Kde vítr vítr
Je zajímavé, že v médiích existuje tak
málo údajů o používání zbraní zbraní ve
středověku. Konkrétně, střelné zbraně
dosud nezaznamenaly své tisíciletí, ale
lidstvo se o studené zbrani dozvědělo, až
se dozvěděli, jak zpracovat kov.

Informace jsou, že je docela hodně v
historických knihách. Například během
doby inkvizice používali vyškolení lovci
čarodějnic prototyp střelného nože.
Dřevěná nebo keramická trubka
obsahovala stlačenou pružinu, na jejíž
hraně byla umístěna stříbrná čepel. Zbraně
se nosila v rukávu, střílel se, když narovnal
ruce směrem k nepříteli. Rukojeť nože
může být použita mnohokrát. Možná je
toto zařízení první balistickou zbraní na
světě.

Vzácné zbraně
V muzeích a soukromých sbírkách někdy
existuje jedinečná zbraň. Nože s více
čepelemi nejsou výjimkou. Zbraně zbraní
mají jiný design. To je způsobeno tím, že je
nutné skrýt náhradní čepel v rukojeti. Když
je jeden z lopatek vypalován, druhý je
posunutý a upevněn v bojové poloze.

Proč design kanceláře nepřijaly tak
nádherné a slibné technologie zůstává
záhadou. Koneckonců, problém se ve
skutečnosti vyřeší nošením druhého nože.
A pokud vyvinete myšlenku v tomto směru
dále, můžete se přijít k myšlence vytvořit
celou kazetu malých čepelí, které můžete
střílet střídavě. Můžete zapomenout na
pružinový mechanismus, ale použití
práškových plynů je docela realistické,
stejně jako použití stlačeného vzduchu
nebo inertního plynu.

Pneumatický nůž
V roce 1993 se objevil balistický nůž
Barracuda na trhu se zbraněmi. Čepel v
něm byl vyhazován nikoli pružinou, ale
stlačeným vzduchem. Nicméně jeho
konstrukce je velmi primitivní - tělo válce
se stlačeným vzduchem, které je objemné
ve srovnání s velikostí nože, jasně kazí
první dojem. Nemluvě o obtokovém
ventilu, kterému nelze zabránit opakovaně
použitelnými střelbami.

Tento vývoj se ukázal jako úspěšnější ve
srovnání se střelnými zbraněmi a
pružinovými mechanismy. Zařízení se
rychle a snadno udržuje a nabíjí. Díky
dobrým taktickým a technickým
vlastnostem je pneumatický nůž velmi
atraktivní na trhu s zbraněmi - od pět
metrů se ocelový list natahuje přes
borovicovou desku o rozměrech 50 mm.

Pod nadpisem "Tajné"
Zajímavé je, že v mnoha dokumentech o
Státním bezpečnostním výboru SSSR a
podjednotkách GRU jsou zmíněny
automatické nože s odlehlou čepelí s
využitím energie stlačených plynů.
Například program "Vojenské tajemství"
vypráví o jedinečném případu, kdy sovětští
zpravodajští důstojníci pronásledovali
poblíž pobřeží Pobaltské země zkušený
sabotér, který se pokoušel zlomit pod
vodou do nedaleké ponorky. Bylo možné
zastavit zločince pomocí balistického
nože a střílet na hýždě.

Existuje mnoho možností, a každý z nich
musí samostatně rozhodnout, co věřit. V
krásné pohádce, která je prezentována
publiku ve formě dokumentárního filmu,
nebo skutečnosti, že vůbec existuje
vojenské tajemství, o kterém se má lépe
nerozšířit, mnohem méně hledat odpovědi
na zajímavé otázky.

Co zabraňuje alternativnímu řešení
Balistické automatické nože pro svůj účel
mají vynikající alternativu ve formě bojové
pistole s tlumičem, což je několikrát vyšší
než taktické a technické charakteristiky
háku. Stejná tichost a pohodlí spojené s
vysokou rychlostí požáru a násobným
nabitím jednoduše nenechávají šance na
studené zbraně.

Jak říkají mnozí odborníci na zbraně, je to
všechno o legalitě přepravování, získávání
a skladování střelných zbraní a studených
zbraní. A pokud neexistují žádné problémy
s právem Ruské federace "Na zbrani",
pokud uvidíte konvenční nůž s čepelí, která
nepřesahuje 90 mm vzhled, pak každá
zbraň vždy přitahuje pozornost. Tento
vývoj zjevně není vhodný pro skutečného
špiona nebo zpravodajského agenta. A
pokud si vzpomenete na příběh o použití
vrhajících zbraní pod vodou, pak zbraň
nemá šanci porazit nůž.

Zájem zločineckých struktur
Přehled nožů s nožem se také částečně
dotýká zločineckých struktur, kde je
obvyklé používat improvizované zbraně.
Jejich hlavní rozdíl od vojenských návrhů
je odchod nůžového listu s fixací v bojové
poloze. To znamená, že čepel není
zastřelen, ale posazený ze skrytého místa.

Jsou dvě typy nožů, používané v
kriminálních kruzích: s vyhazováním
obličeje a bočním vysunutím čepele. Oba
mechanismy jsou téměř stejné, protože
hlavním cílem zbraně je rychle přinést
čepel do bojové pozice. Četa se dělá na
úkor pružinového mechanismu a není
obtížná. Důležitým prvkem takových nožů
je uzávěr koncových poloh a nožní uzávěr
zpětného chodu. Na území zemí bývalého
SSSR včetně Ruska, je přítomnost držáku
na vypouštěcím noži bez ohledu na
materiál, ze kterého je vyrobena rukojeť
nože, zakázáno pro lopatky o délce větší
než 9 cm a šířce větší než 2 cm. Proto se
výrobci svobodně vyhýbají trestu, snižují
délku a šířku ostří.

Vždy potřebujete záruky
A jakmile přišla vrhnout čepel z dálky,
abych porazil nepřítele, pak si vzpomínám
na velmi oblíbenou chladnou zbraň, kterou
používají všechny země světa - házetý nůž.
Existuje jedna podobnost mezi těmito
dvěma typy zbraní, které přímo závisí
pouze na technice vlastnictví zbraní -
použití razovosti. Při natáčení čepele
(nebo při házení) špatný zásah vede ke
ztrátě vojenských zbraní. Zde jsou jen
vojáci vojsk speciálním účelem nesou s
sebou až tucet bojových čepelí, které
mohou být rychle a rychle doručeny do cíle
střílením. Může se však objevit skryté
problémy s nošením.

Pokud jde o střílecí nůž a házení zbraní,
existuje řada požadavků na výrobu:
jednoduchost, lehkost, aerodynamika,
maskování a podobné vlastnosti.
Nehovoříme o komplikovaném systému
honování čepele, na němž závisí účinnost
zbraně.

Zařízení "2 v 1"
Takzvané střelné nože jsou mezi sběrateli
poměrně populární. Na rozdíl od balistiky,
kde se odkláněná čepel používá jako
destruktivní síla, používají konvenční
střela, která je vypálena ze složitého
mechanismu skrytého v rukojeti studené
zbraně. Rozsah je poměrně bohatý - od
běžných jednorázových systémů až po
revolvery šesti střelců s předním zorným
úhlem a zaměřovačem (s miniaturními
rozměry nožů). Existují však případy, kdy
střílíte s pomocí energie prachových plynů,
ostře zaostřených hvězdiček, které z
hlediska efektivity proniknutí mohou
konkurovat lopatkám. Lidská fantazie je
neomezená - bude vždy najít řešení, jak
vytvořit dokonalou zbraň.

Na závěr
V důsledku přezkumu bylo jasné, kde se
mýty protínají realitou a jaký je skutečně
balistický nůž. Ukázalo se, že většina
funkcí, které mu přisuzují dobří duchovní,
ale ve skutečnosti jsou studené zbraně
horší než střelné zbraně. Stíhačům
speciálních sil se doporučuje, aby měli s
sebou dva nože (v případě chyby při palbě)
a všem ostatním čtenářům, aby odmítli
touhu vlastnit takovou zbraň. Kromě
porušení zákona je každá osoba, která drží
v domě nebezpečný nástroj, ohrožena
zraněním z nedbalosti. Ačkoli taktické a
technické vlastnosti opouští mnoho, ale
přesto z krátké vzdálenosti může ostří
člověku způsobit značné škody.
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