Německé letecké a
protiletecké střelivo ráže
20 mm
mjr. Václav Bilický

Barevné značení a šablonování
střel

Popisné šablonování

Zapalovače

Nárazový mechanismus

AZ 1502

Autodestrukce- Zerleger

Zápalky nábojek

2 cm Brgr. Patr.
L´spur m. Zerl.
(Brandgranatpatrone)
20 mm náboj pro protiletecký kulomet 20x138 Flag 30 nebo 38 nebo 20x 110 „Oerlikon“ nebo 20x120 Madsen, zápalný
okamžitý s autodestrukcí. Určený proti nepancéřovaným cílům. Náboj se používá v protivzdušném boji jako nosič zápalného účinku,
zejména k prostřelení palivových nádrží. Samotné tělo střely zůstává zpravidla nerozloženo nebo jen na velmi málo velkých
fragmentů, které mají malou průraznou účinnost, což je v zásobníku doplňováno tříštivou střelou. Zápalnou náplní je slitina nitrátu
baria, hliníku a hořčíku o hmotnosti 70g, stopovka svítí 3 sec. což je asi 1200 m poté dochází po prohoření k roznětce
k autodestrukci. Střela je opatřena hlavovým zapalovačem Kpf Z 45 nebo AZ-48; AZ-49 nebo AZ 1502F. Nábojnice z oceli nebo
mosazi obsahuje 31g Nc destičkového prachu 2,1 x 2,1 x 0,6. Zápalná slož je prakticky rozstříknuta 6,2g trhaviny na vzdálenost
minimálně 10 m dopředu. Vnitřní uspořádání střely je shodné u všech typů.

Typ střely

20x120
Madsen

20x 138
Flak
30/38

20x110
Oerlikon

20,85
22,05

20,85
22,05

20,85
22,05

Celková hmotnost (g)

122

124

124

Ba(NO3)2; A1; Mg (g)

70

70

70

ocel

ocel

ocel

Průměr střely
Nábojnice (mm)

Tělo střely
Zapalovač

AZ-1502F; AZ-48;AZ-49
Kpf.Z-45

Tělo střely je modré barvy s černým
šablonováním série, data výroby; zelený
pruh pod zapalovačem vyznačuje
autodestrukci, červený pruh nad vodící
obroučkou značí stopovku.

2 cm Brgr. Patr.
L´spur FFM m. Zerl.

(Brandgranatpatrone)
20 mm náboj pro letecký kulomet MG FFM zápalný okamžitý s autodestrukcí.
Určený proti nepancéřovaným cílům. Náboj se používá ve vzdušném boji jako nosič
zápalného účinku, zejména k prostřelení palivových nádrží
Samotné tělo střely
zůstává zpravidla nerozloženo nebo jen na velmi málo velkých fragmentů, které mají
malou průraznou účinnost, což je v zásobníku doplňováno M střelou, která plní
společně funkci tříštivozápalnou. Zápalnou náplní je slitina nitrátu baria, hliníku a
hořčíku o hmotnosti 115 g, stopovka svítí 3 sec. což je asi 1000 m poté dochází po
prohoření k roznětce k autodestrukci. Střela je opatřena hlavovým zapalovačem AZ
1528 A nebo B. Nábojnice z oceli nebo mosazi obsahuje 13,3 g Nc destičkového
prachu 2,1 x 2,1 x 0,5. Náboj má hmotnost 183 g. Vo je 585 m/sec.
Již při dopadu na plášť letounu se roznětka třením vznítí a po zapálení zápalné
slože dojde k vymetení zapalovače ustřižením v závitech a zápalná slož je prakticky
rozstříknuta na vzdálenost minimálně 10 m dopředu.
Typ

FFM

Celková délka (mm)

145,4

Průměr střely
Nábojnice (mm)
Celková hmotnost (g)

20,85
22,05
183

Ba(NO3)2; A1; Mg (g)

115

Tělo střely

ocel

Zapalovač

AZ-1528 A
AZ-1528 B

Tělo střely je modré barvy s černým šablonováním série, data
výroby; zelený pruh pod zapalovačem vyznačuje
autodestrukci, červený pruh nad vodící obroučkou značí
stopovku.

2 cm Brgr. Patr.
(Brandgranatpatrone)

L´spur 151 m. Zerl.

20 mm náboj pro letecký kulomet MG 151/20 zápalný okamžitý s autodestrukcí. Určený proti
nepancéřovaným cílům. Náboj se používá ve vzdušném boji jako nosič zápalného účinku, zejména
k prostřelení palivových nádrží Samotné tělo střely zůstává zpravidla nerozloženo nebo jen na
velmi málo velkých fragmentů, které mají malou průraznou účinnost, což je v zásobníku
doplňováno M střelou, která plní společně funkci tříštivozápalnou. Zápalnou náplní je slitina
nitrátu baria, hliníku a hořčíku o hmotnosti 115 g, stopovka svítí 3 sec. což je asi 1200 m poté
dochází po prohoření k roznětce k autodestrukci. Střela je opatřena hlavovým zapalovačem AZ
1528 A nebo B. Nábojnice z oceli nebo mosazi obsahuje 18,5 g Nc trubičkového prachu 1,3 x
1,45 /0,2. Náboj má hmotnost 205 g. Vo je 705 m/sec.
Již při dopadu na plášť letounu se roznětka třením vznítí a po zapálení zápalné slože dojde
k vymetení zapalovače ustřižením v závitech a zápalná slož je prakticky rozstříknuta na
vzdálenost minimálně 10 m dopředu.

Typ

151/20

Celková délka (mm)

146,6

Průměr střely
Nábojnice dno (mm)

20,85
25,2

Celková hmotnost (g)

205

Ba(NO3)2; A1; Mg (g)

115

Tělo střely

ocel

Zapalovač

AZ-1528 A
AZ-1528 B

Tělo střely je modré barvy s černým šablonováním série, data výroby;
zelený pruh pod zapalovačem vyznačuje autodestrukci, červený pruh
nad vodící obroučkou značí stopovku.

2 cm Brgr. Patr.
151 o. Zerl.

(Brandgranatpatrone)
20 mm náboj pro letecký kulomet MG 151/20 zápalný okamžitý bez autodestrukce.
Určený proti nepancéřovaným cílům. Náboj se používá ve vzdušném boji jako nosič
zápalného účinku, zejména k prostřelení palivových nádrží
Samotné tělo střely
zůstává zpravidla nerozloženo nebo jen na velmi málo velkých fragmentů, které mají
malou průraznou účinnost, což je v zásobníku doplňováno M střelou, která plní
společně funkci tříštivozápalnou. Zápalnou náplní je slitina nitrátu baria, hliníku a
hořčíku o hmotnosti 117 g. Střela je opatřena hlavovým zapalovačem AZ 1528 M nebo
J. Nábojnice z oceli nebo mosazi obsahuje 18,5 g Nc destičkového prachu 2 x 2 x 0,7.
Náboj má hmotnost 202 g. Vo je 705 m/sec.
Již při dopadu na plášť letounu se roznětka třením vznítí a po zapálení zápalné
slože dojde k vymetení zapalovače ustřižením v závitech a zápalná slož je prakticky
rozstříknuta na vzdálenost minimálně 10 m dopředu.
Typ

151/20

Celková délka (mm)

146,6

Průměr střely
Nábojnice dno (mm)
Celková hmotnost (g)

20,85
25,2
202

Ba(NO3)2; A1; Mg (g)

117

Tělo střely

ocel

Zapalovač

AZ-1528 M
AZ-1528 J

Tělo střely je modré barvy s černým šablonováním série, data
výroby.

2 cm Brsprgr.
L´spur. o. Zerl.
(BrandSprenggranatpatrone)
20 mm náboj pro letecký kulomet MG FFM tříštivo-zápalný se stopovkou
bez autodestrukce. Určený proti nepancéřovaným cílům. Náboj se používá ve vzdušném
boji jako nosič tříštivo-zápalného účinku, zejména k prostřelení a zapálení draku a
nádrží letadla a kabiny pilota. Samotné tělo střely je silnostěnné zpravidla plněno
trhavinou Pentrit, zápalnou slož tvoří směs elektronu a termitu. Střela je opatřena
hlavovým zapalovačem AZ 1504. Nábojnice z lakované oceli nebo mosazi obsahuje
14,8 g Nc trubičkového prachu 1,3 x 1,45/02. Dno náboje má elektrickou nebo
mechanickou zápalku. Střela má hmotnost 120 g. Vo je 705 m/sec. Náboj se používá
v zásobníku společně s protipancéřovými střelami.
Typ

FFM

Celková délka (mm)

145,4

Průměr střely
Nábojnice dno (mm)
Celková hmotnost (g)

19,77- 19,98
22,05
190

Elektron-termit (g)

2,1

Trhavina (g)
Tělo střely

Np
2,3
ocel

Zapalovač

AZ – 1504

Tělo střely je žluté barvy s černým šablonováním
série, data výroby a nápisem „El“ nebo „E“ a s
červeným proužkem 5 mm šíře nad vod.
obroučkou.

2 cm M-Gesch. Patr.
151 El. o. Zerl.
(Minengeschosspatrone)
20 mm náboj pro letecký kulomet MG 151/20 tříštivý okamžitý bez stopovky
s autodestrukcí. Určený proti nepancéřovaným cílům. Náboj se používá ve vzdušném
boji jako nosič tříštivého účinku, zejména k prostřelení draku letadla a kabiny pilota.
Samotné tělo střely je tenkostěnné zpravidla plněno trhavinou HA-41 o hmotnosti 24,5 25 g. Střela je opatřena hlavovým zapalovačem ZZ 1509 nebo ZZ-1505 A, kde
k autodestrukci dochází po překročení počtu 3100 otáček střely. Nábojnice z
lakované oceli nebo mosazi o délce 81,8 mm, obsahuje 19 g Nc destičkového prachu
2 x 2 x 0,65. Dno náboje má elektrickou zápalku. Náboj má hmotnost 173 ± 7 g. Vo je
780 m/sec. Náboj se používá v zásobníku společně se zápalnými střelami.

Typ

151/20

Celková délka (mm)

146,6

Průměr střely
Nábojnice dno (mm)
Celková hmotnost (g)
Trhavina (g)
Tělo střely
Zapalovač

19,77- 19,98
25,2
173
HA-41
24,5-25
ocel
ZZ – 1505 A
ZZ - 1509

Tělo střely je žluté barvy s černým šablonováním série, data výroby a
typu střely (M) a se zeleným proužkem o šíři 5 mm pod zapalovačem
značící autodestrukci.

(Panzerbrand Phosphorgranáte)

2 cm Pzbrgr.
Patr.o.Zerl.
Phosphorgranate

20 mm náboj pro letecký kulomet MG 151/20 protipancéřový zápalný fosforový bez
stopovky a bez autodestrukce. Určený proti pancéřovaným cílům. Náboj se používá ve
vzdušném boji jako nosič protipancéřového zápalného účinku, zejména k prostřelení
pozemních pancéřovaných cílů draku letadla a kabiny pilota. Samotné tělo střely je
silnostěnné plněno bílým fosforem o hmotnosti 1,9 - 3,6g v hliníkovém kontejneru. Střela
nemá žádný zapalovač. Zápalná náplň (fosfor) je na vzduchu samozápalná. Nábojnice z
lakované oceli nebo mosazi obsahuje 19 g Nc destičkového prachu 2 x 2 x 0,65 nebo
14,8 gNc trubičkového prachu 1,3x1,45/0,2. Dno náboje má elektrickou nebo
mechanickou zápalku. Střela má průměrnou tabulkovou hmotnost 117 g. Vo je 705 m/sec.
Náboj se používá v zásobníku společně s tříštivými střelami.
Typ

151/20

Celková délka (mm)

145,5

Průměr střely
Nábojnice dno (mm)
Celková hmotnost
Střely (g)
Náplň (g)

19,77- 19,98
25,2
117±2

Tělo střely

P (fosfor)
3,6
ocel

Zapalovač

nemá

Tělo střely je černé barvy s bílým šablonováním
série, data výroby a německé orlice, s modrým
proužkem o šířce 5 mm u předního ogivalu
Písmena „Ph“ bílé barvy značí fosforovou náplň
(Phosphor).

2 cm Pzsprgrpatr.
L´spur; Gl´spur. m. Zerl.
(PanzerSprenggranáte)
20 mm náboj pro letecký kulomet MG 151/20 protipancéřový-tříštivý se stopovkou a
s autodestrukcí. Určený proti pancéřovaným cílům. Náboj se používá ve vzdušném boji jako
nosič protipancéřového-tříštivého účinku, zejména k prostřelení pozemních pancéřovaných
cílů draku letadla a kabiny pilota. Samotné tělo střely je silnostěnné zpravidla plněno
trhavinou Np flegm. 15%. Střela je opatřena dnovým zapalovačem BdZ 1515. K autodestrukci
dochází v zapalovači mechanickou cestou asi 3 sec. což je 1100 m.. Nábojnice z
lakované oceli nebo mosazi obsahuje 19 g Nc destičkového prachu 2 x 2 x 0,65. Dno náboje
má elektrickou nebo mechanickou zápalku. Střela má hmotnost 117 g. Vo je 780 m/sec. Náboj
se používá v zásobníku společně se zápalnými střelami.
Typ

151/20

Celková délka (mm)

146,6

Průměr střely
Nábojnice dno (mm)

19,77- 19,98
25,2

Celková hmotnost (g)
Trhavina

117±2
Np
Flegm. 15%

Tělo střely

ocel

Zapalovač

BdZ – 1515

Tělo střely je černé barvy s bílým šablonováním
série, data výroby a s červeným proužkem o
šířce 5 mm nad vod. obroučkou. Písmeno „Z“
bílé barvy značí autodestrukci.

(Sprenggranate)

2 cm Sprgr.
L´spur. m. Zerl.

20 mm náboj pro 20x138, Flak 30/38 MG tříštivý se stopovkou a s autodestrukcí. Určený
proti nepancéřovaným cílům. Náboj se používá v protivzdušném boji jako nosič tříštivého
účinku, zejména k prostřelení draku letadla a kabiny pilota. Samotné tělo střely je silnostěnné
zpravidla plněno trhavinou Pentrit. Střela je opatřena hlavovým zapalovačem AZ 47. K
autodestrukci dochází po dohořívání stopovky asi 3 sec. což je 1100 m.. Nábojnice z
lakované oceli nebo mosazi obsahuje 19 g Nc destičkového prachu 2 x 2 x 0,65. Dno náboje má
elektrickou zápalku. Střela má hmotnost 113 g. Vo je 780 m/sec. Náboj se používá v zásobníku
společně se zápalnými střelami.
Složení střely shora od zapalovače:
Zapalovač; trhavina Np; rozbuška autodestrukce; stopovka.
Typ
151/20
Celková délka (mm)

146,6

Průměr střely
Nábojnice dno (mm)

19,77- 19,98
25,2

Celková hmotnost (g)

113

Trhavina
(g)

Np
?

Tělo střely

ocel

Zapalovač

AZ – 1504
AZ-47

Tělo střely je žluté barvy s černým šablonováním série, data
výroby a se zeleným proužkem o šířce 5 mm pod
zapalovačem, značící autodestrukci a červeným proužkem

(Sprenggranate)

2 cm Sprgr.
L´spur. m. Zerl.

20 mm náboj pro letecký kulomet MG 151/20 tříštivý se stopovkou a s autodestrukcí.
Určený proti nepancéřovaným cílům. Náboj se používá ve vzdušném boji jako nosič
tříštivého účinku, zejména k prostřelení draku letadla a kabiny pilota. Samotné tělo střely je
silnostěnné zpravidla plněno trhavinou Pentrit. Střela je opatřena hlavovým zapalovačem
AZ 1504. K autodestrukci dochází po dohořívání stopovky asi 3 sec. což je 1100 m..
Nábojnice z lakované oceli nebo mosazi obsahuje 19 g Nc destičkového prachu 2 x 2 x
0,65. Dno náboje má elektrickou zápalku. Střela má hmotnost 113 g. Vo je 780 m/sec.
Náboj se používá v zásobníku společně se zápalnými střelami.
Zapalovač; trhavina Np; rozbuška autodestrukce; stopovka.
Typ

151/20

Celková délka (mm)

146,6

Průměr střely
Nábojnice dno (mm)
Celková hmotnost (g)

Složení střely shora od zapalovače: Zapalovač; trhavina Np;
rozbuška autodestrukce; stopovka.

19,77- 19,98
25,2
113

Trhavina
(g)
Tělo střely

Np
?
ocel

Zapalovač

AZ – 1504

Tělo střely je žluté barvy s černým šablonováním
série, data výroby a se zeleným proužkem o šířce
5 mm pod zapalovačem, značící autodestrukci a
červeným proužkem stejné šíře nad vod.
obroučkou.

2 cm Sprgr.
L´spur. m. Zerl.

(Sprenggranáte)
20 mm náboj pro letecký kulomet MG 151/20 tříštivý se stopovkou a
s autodestrukcí. Určený proti nepancéřovaným cílům. Náboj se používá ve vzdušném
boji jako nosič tříštivého účinku, zejména k prostřelení draku letadla a kabiny pilota.
Samotné tělo střely je silnostěnné zpravidla plněno trhavinou Pentrit. Střela je opatřena
hlavovým zapalovačem AZ 1504. K autodestrukci dochází po dohořívání stopovky asi
3 sec. což je 1100 m.. Nábojnice z lakované oceli nebo mosazi obsahuje 19 g Nc
destičkového prachu 2 x 2 x 0,65. Dno náboje má elektrickou zápalku. Střela má
hmotnost 113 g. Vo je 780 m/sec. Náboj se používá v zásobníku společně se zápalnými
střelami.

Typ

151/20

Celková délka (mm)

146,6

Průměr střely
Nábojnice dno (mm)

19,77- 19,98
25,2

Celková hmotnost (g)

113

Trhavina
(g)

Np
?

Tělo střely

ocel

Zapalovač

AZ – 1504

Složení střely shora od zapalovače:

Zapalovač; trhavina Np; rozbuška
autodestrukce; stopovka.

Tělo střely je žluté barvy s černým šablonováním série, data
výroby a se zeleným proužkem o šířce 5 mm pod
zapalovačem, značící autodestrukci a červeným proužkem
stejné šíře nad vod. obroučkou.

A.Z. –1528J
(Aufschlagzünder)
Zapalovač A.Z. 1528J je určen k 20 mm
zápalným střelám pro automatické letadlové
kulomety. Zapalovač je velmi citlivý na náraz,
s vloženou tlakovou (pneumatickou) roznětkou bez
roznětkové pojistky, bez maskové jistoty. Při nárazu
střely na překážku stlačí membrána horní polovinu
tlakové roznětky a výšleh jejího plemena zažehne
zápalnou slož ve střele.
Základní rozdíl od předchozího následného typu
1528M je ve velikosti zapalovače a v úzkém
šlehovém kanálku.

AZ –1501
(Aufschlagzünder)
Zapalovač AZ 1501 je určen k 20 mm tříštivým střelám se stopovkou pro automatické
protiletadlové kulomety. Zapalovač je na přímý nápich, bez rozbuškové pojistky, s maskovou
jistotou na pyrotechnickém principu. Při výstřelu stlačí roznětka svou setrvačnostní pružinu ještě
v hlavni zbraně, sjede dolů a napíchne se na jehlu. Oheň vyšlehnutý z roznětky zažehne
spojovacím kanálkem prachovou pojistku. Plyny, které se vytvoří při hoření prachové pojistky
vnikají do kanálku a dále do většího volného prostoru v těle zapalovače kde expandují. Díky tomu
hoří pojistka pomaleji a tím je zaručena masková jistota zapalovače. Po vyhoření prachové
pojistky což se stane ve vzdálenosti 20-25 m od ústí hlavně se pojistný kolík pod tlakem
odstředivého šoupátka se přesune na místo vyhořelé prachové pojistky, šoupátko se vysune na
obvod a uvolní úderník. Při nárazu střely na překážku je úderník odporem překážky naražen do
těla zapalovače, napíchne kombinovanou rozbušku, která detonuje trhavinovou náplň střely.
Zapalovač se neosvědčil díky značnému množství strusky což mělo za následek selhače, proto
byla výroba zastavena a začal být vyráběn zapalovač AZ-1504.
Používá se ve střelách

20 mm

Činnost

Nárazový
okamžitý

Dopravní režim

zajišťovací
segment zajištěn
prachovou
pojistkou

Odjištění

Na dráze letu

Průměr zapalovače (mm)

18,03

Celková délka (mm)

37,3

AZ –1502
(Aufschlagzünder)
Zapalovač AZ 1502 je určen k 20 mm tříštivým střelám se stopovkou pro automatické
protiletadlové kulomety. Zapalovač je na přímý nápich, bez rozbuškové pojistky, s maskovou
jistotou realizovanou na mechanickém principu. Při výstřelu, během pohybu v hlavni,
zabraňují odstředivá tělíska pohybu úderníku směrem ke kombinované rozbušce a pojišťovací
mosazný pásek se udržuje od roztažení setrvačnou silou úhlového zrychlení , působící proti
směru otáčení. Když střela opustila hlaveň, zajišťující pásek působením odstředivé síly se
volným koncem vzdaluje od středu, postupně se odvinuje a uvolní odstředivá tělíska, která se
přesunou na obvod a uvolní úderník. Zapalovač je odjištěn 5-6 m od ústí hlavně. Při nárazu
střely na překážku je úderník odporem překážky naražen do těla zapalovače, napíchne
kombinovanou rozbušku, která detonuje trhavinovou náplň střely. Předností zapalovače je
vysoká citlivost k okamžitému účinku, jednoduchá konstrukce maskové jistoty a součastně
malé rozměry. Po roztočení pásku v důsledku jeho deformace, je vyloučena možnost návratu
odstředivých tělísek do výchozí polohy a tím i selhače ve funkci zapalovače v cíli. Následkem
vysokých požadavků na mechanickou přesnost při výrobě, došlo k zastavení výroby a do
výroby byl zařazen zapalovač AZ-1504.
Používá se ve střelách

20 mm

Činnost
Dopravní režim

Nárazový
okamžitý
Zajišťovací segmenty
zajištěny
svinutou páskou

Odjištění

Na dráze letu

Průměr zapalovače (mm)

18,03

Celková délka (mm)

37,3

Z.Z. 1505 A
(Zerlegerzünder)
Zapalovač Z.Z. 1505 je určen k 20 mm tříštivým střelám bez stopovky
pro automatické letadlové kulomety. Zapalovač je na přímý nápich, bez
rozbuškové pojistky, s maskovou jistotou realizovanou na mechanickém
principu a s autodestrukcí založenou na mechanickém principu. Při výstřelu,
během pohybu střely v hlavni, je pohyb úderky (3) směrem k rozbušce
znemožněn páskovou pružinou (8). Vlivem odstředivé síly se kuličky
v počtu 9 ks. (4) přitisknou ke kuželové ploše prstence (5) a přitom
zůstávají ve vybrání úderky. Když střela opustí hlaveň, volný konec
mosazné páskové pružiny (8) se vlivem odstředivé síly postupně rozvine
čímž je dosaženo maskové jistoty zapalovače. Během letu střely zabraňují
pohybu úderky , která je tlačena předepjatou pružinou pouze kuličky, které
jsou neustále vlivem odstředivé síly rotace střely tlačeny na kuželovou
plochu prstence (5). Při nárazu střely na překážku překoná úderka
setrvačnou silou nárazu odpor kuliček , které jsou zatlačeny do vybrání
v úderce (3), která pod tlakem pružiny napíchne, spojena s jehlou úderníku
(6) , kombinovanou rozbušku, která je s pouzdrem našroubována v pouzdře
zapalovače (9). Nezasáhne–li střela cíl, dojde úbytkem otáček rotace střely
k poklesu odstředivé síly kuliček a v určitém momentu dojde k vyrovnání sil
a předepjatá pružina přemůže odpor kuliček a vrhne úderku směrem
k rozbušce.

Základní rozdíl od předchozího typu 1505 je ve hmotnější úderce kde je
umístěna pružina na jejím obvodu..

Bd.Z. – 1514
Dnový zapalovač B.Z. 1505 je určen k 20 mm
protipancéřovým střelám se stopovkou pro automatické
letadlové kulomety. Zapalovač je na přímý nápich, bez
roznětkové pojistky, s maskovou jistotou realizovanou
na mechanickém principu má setrvačnou funkci. Při
výstřelu, během pohybu střely v hlavni, je pohyb
roznětkové úderky (4) směrem k jehle úderníku
znemožněn páskovou pružinou (2). Vlivem odstředivé
síly se kuličky (3) přitisknou ke kuželové ploše
prstencové pružiny (2), která se postupně rozvine a
zajišťuje tak maskovou jistotu. Při letu střely je
odstředivou silou držena roznětková úderka ve své
původní poloze. Při nárazu střely na cíl dojde k posunu
roznětkové úderky a k nápichu na jehlu. Roznět roznětky
a vzniklý plamen postupuje přes komůrku a kanálek (1)
kde částečně expanduje přičemž se ochladí a tak zajistí
zpoždění.
Základní rozdíl od předchozího typu 1513 je ve tvaru
roznětkové úderky a absence stopovky.

(Bodenzünder)

Bd.Z. –5105

Dnový zapalovač B.Z. 5105 je určen k 20 mm
protipancéřovým střelám se stopovkou pro automatické
letadlové a protiletecké kulomety. Zapalovač je na přímý
nápich, bez roznětkové pojistky, s maskovou jistotou
realizovanou na mechanickém principu má setrvačnou funkci.
Zapalovač má plynový zpožďovač. Při výstřelu a během letu
střely se jednotlivé součástky v zapalovači nepřemisťují ani
nijak nepohybují, hoří jen stopovka. Při nárazu střely na cíl
dojde vlivem značných setrvačných sil k posunu roznětkové
úderky (zelená barva) přičemž je přestřižen střižný kolíček a
dochází k nápichu na jehlu. Plamen roznětky prochází přes
kanálek a komůrku, kde částečně expanduje přičemž se
ochladí a tak zajistí zpoždění.

Malá hmotnost úderky 0,28 g má za následek při dopadu střely
do terénu téměř 100% selhače.
Shodná konstrukce zapalovače se vyskytuje u Bd.Z.5101;
Bd.Z.5103 pro Pzgr.3,7 cm.; 5 a 7,5 cm tankové a protitankové
zbraně.

2 cm

Kpf.Z.Zerl.Fg
(Kopfzünder Zerleger Fliegewicht)
Zapalovač 2 cm Kpf.Z.Zerl.Fg. je určen k 20 mm tříštivým střelám bez
stopovky pro automatické protiletadlové kulomety. Zapalovač je na
přímý nápich, bez rozbuškové pojistky, s maskovou jistotou na
mechanickém principu a s autodestrukcí na mechanickém principu. Při
výstřelu, během pohybu střely v hlavni se postupně rozvinuje pásková
pružina (9), která se úplně rozvine ve vzdálenosti 10 m od ústí hlavně a
zajistí tak maskovou jistotu. Mechanismus autodestrukce je soustředěn na
kotouči (8). Součastně se v hlavni odstředivou silou odkloní plochá
pružina (19) k obvodu zapalovače a přestane zadržovat uvolňovací páku
(18) ta se však nemůže, vlivem odstředivé síly, která působí na závaží
(17), otáčet kolem své osy. Když střela mine cíl odstředivá síla její rotace
klesne natolik, že dvouramenná pružina (14) otočí odjišťovací páku (18)
kolem její osy tak, že se vyhákne z odstředivého segmentu (7), který se
vlivem ještě stále dostatečné odstředivé síly odkloní k obvodu zapalovače
a uvolní objímku (10) a předepjatá pružina (4) stlačí objímku (žlutá
barva), která udeří na přírubu jehly (5) a ta napíchne kombinovanou
rozbušku. Autodestrukce nasává po 4,5-7,5 sec. po výstřelu (1800-2500
m). Nárazový mechanismus pracuje podobně jako u Kpf.Z.46. Po
rozvinutí páskové pružiny (9) se uvolní objímka (10) a jehla je připravena
na náraz. V původní poloze je držena pouze předepjatou pružinou. Při
nárazu na cíl je jehla natlačena do kombinované rozbušky.

