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Polska ciecz do kamizelek kuloodpornych

Twórcy specjalnej cieczy, która
błyskawicznie twardnieje pod wpływem uderzenia i może znaleźć zastosowanie m.in.
w kamizelkach kuloodpornych, liczą, że w tym roku uda im się zakończyć proces
komercjalizacji wynalazku. Polskim rozwiązaniem interesują się firmy z całego świata.

Nad wynalazkiem pracował zespół naukowców z Politechniki Warszawskiej, Wojskowego Instytutu
Technicznego Uzbrojenia oraz Instytutu Technologii Bezpieczeństwa Moratex w Łodzi. Opracowany
został w ramach projektu "Inteligentne pancerze pasywne z zastosowaniem cieczy reologicznych ze
strukturami nano" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Obecnie stosowane materiały do wytwarzania kamizelek balistycznych charakteryzują się wysoką
sztywnością i brakiem elastyczności, co wpływa negatywnie na komfort ich noszenia oraz brak
możliwości stosowania ochrony balistycznej na zgięciach rąk, nóg czy samej szyi.

Zdaniem dr hab. Marcina H. Struszczyka, dyrektora ds. naukowych w Instytucie Moratex,
zastosowanie cieczy umożliwia polepszenie elastyczności materiałów, a co za tym idzie eliminację
tych ograniczeń. To zupełnie inne podejście do projektowania osłon balistycznych, głównie kamizelek
kuloodpornych.

W ramach projektu opracowane zostały nowe ciecze zgęszczone ścinaniem, charakteryzujące się
znacząco obniżoną gęstością, co powoduje, że masa wyrobu ochronnego jest niższa. Naukowcy
starali się zastosować ciecze w różnych formach poprzez np. nakładanie na tkaniny, na kompozyty
polietylenowe oraz w kompozyty elastomerowe tworząc tzw. podkładkę antyugięciową.

Jak wyjaśnił, w przypadku ostrzału zawsze dochodzi do ugięcia osłony. W niektórych normach
dopuszczalne ugięcie wynosi nawet do 4 cm, co np. przy uderzeniu pocisku w rejonie serca, oznacza
praktycznie bezpośredni kontakt materiału ochrony balistycznej z narządami wewnętrznymi, grożąc
ich urazem, czasami śmiertelnym, bowiem nawet bez przebicia osłony balistycznej pociskiem może
dojść do śmierci użytkownika.
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Prezydent podpisał nowelizację określaną
pakietem wolności...
Jest to wzmocnienie istniejących regulacji prawnych.
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Rektor UJ zaapelował o informacje o
przyjęciu szczepionki
Poinformowała uczelnia na swojej stronie internetowej.
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Covid u płodu jest możliwy, ale bardzo mało
prawdopodobny
Uspokajają naukowcy, którzy przeanalizowali ryzyko takiej sytuacji.
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ECDC przedstawiło ocenę aktualnej sytuacji
epidemicznej
Także prognozy na koniec roku i strategie reagowania

25-11-2021

Europa po raz kolejny stała się epicentrum
pandemii
Ochrona przez szczepionki wywołała w ludziach "fałszywe poczucie bezpieczeństwa".
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Mikroplastik uszkadza mózg
Cząstki mikroplastiku mogą przenikać przez barierę krew-mózg.
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Spadek zaszczepienia na różne zakażenia
grozi nawrotem
Ostrzegła krajowy konsultant w dziedzinie epidemiologii.
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Centrum Foresightu i Internacjonalizacji
Powstało w Sieci Badawczej Łukasiewicz.
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