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   Non-Magnatic anti- personnel war mine  ملخص الوصف الفنى

ملخص الوصف الفنى 

 ( عربى)

 يتعلق هذا االختراع بلغم مضاد لالفراد والغير مغنطيس يمكن زراعته اليا او يدويا

ويتكون من جسم بالستيكي فيه الجزؤ االعلى مقفول بواسطة غطاء معدن لدن ليكون 

المتغير وغرفة ضغط الهواء، وفيه الجزء االسفل مقفول بواسطة طاسة لتكون  الحجم

رة التفجير وقرص الفلك، والكبسولة وشحنة اسطوانية تحتوي على غمازة اب غرفة

المذكور يحتوي على فتحة مركزية يثبت بداخلها الغمازة، وفتحة  التفجير، الجسم

الغشاء ، ويميز بان غمازة ابرة التفجير محاطة بواسطة جيب  جانبية يثبت بداخلها

محفوظ في جسم اللغم بواسطة حلقة حافظة مركبة على  حافظ، كذلك فان الغشاء

سطحها السفلي، حيزموصل بفتحة مركزية في  القرص االول لها فتحة مثقوبة، على

االول والغشاء ، غمازة ابرة التفجير  القرص الثاني التي تؤكد الفصل بين القرص

مضبوطة بالنسبة الى مركز دورانها،  وجهاز الفك مكون بواسطة دعامة ذات ذراعين

تحت قوة الياي جميع  خر موضوعحيث احدى الذراعين محمله على الغشاء واال

هذا الضغط يثير  االجزاء مرتبه بحيث عندما تؤثر على الغطاء بالضغط المحدد سابقا

غرفة  ضغط الياي مؤثرا على غمازة ابرة التفجير وزيادة ضغط الهواء بداخل

 الهواء، حيث ينتفخ الغطاء مساعدا في دوران غمازة ابرة التفجير ليسمح بانفجار
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