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Ręczny granatnik przeciwpancerny rgppanc-7 (i jego od-
miany) jest przeznaczony do walki z czołgami, samochodami
pancernymi i innym opancerzonym sprzętem nieprzyjaciela.
Granatnika można używać do niszczenia żywej siły nieprzy-
jaciela znajdującej się w lekkich ukryciach i w budowlach
typu miejskiego.

Rys. 1. Widok ogólny ręcznego granatnika przeciwpancernego:
1 celownik mechaniczny; 2 - celownik optyczny; 3 - lufa;
4 - unądzenie odpalające; 5 - urządzenie spustowo-udel'zeniowe

Z granatnika strzela się nadkalibrowymi granatami prze-
ciwpancernymi o działaniu kumulacyjnym (rys. 2). Granat ma



zdolność przebijania, która pozwala na prowadzenie skutecz-
nej walki ze współczesnymi czołgami i innymi opanceroony-
mi środkami nieprzyjaciela.

Najskuteczniejszy ogień do czołgów, środków opancerzo-
nych i innych celów o wysokości ponad 2 m prowadzi się,
strzelając na wprost w granicach strzału bezwzględnego do
330 m.

Obsługa granatnika składa się z dwóch ludzi: celowniczego
i pomocnika celowniczego. Przenoszony przez nich w torbach
zapas amunicji wynosi 5 nabojów. Jedną torbę z dwoma na-
bojami nosi celowniczy, a drugą z trzema nabojami po-
mocnik.

Zasadnicze dane granatnika podaje załącznik 1.

Rys. la. Widok ogólny ręcznego granathika przeciwpancer-
nego rgppanc-7DN (RPG-7DN) z uniwersalnym celownikem

noktowizyjnym NSPU

Rys. 2. Widok ogólny granatu przeciwpancernego (naboju
PG-7W):

a - granat z ładunkiem miotającym; b - granat w czasie lotu;
1 - zapalnik; 2 - głowica; 3 - silnil{; 4 - ładunek miotający;

5 - stabilizator

Odległość strzału celowanego

Szybkostrzelność praktyczna

Masa granatnika z celownikiem optycznym

Masa granatu z ładunkiem miotającym (naboju)

Masa torby z trzema nabojami .

Masa torby z dwoma nabojami, częściami zapaso-
wymi, przyborami i wyposażeniem ZCzZ .

do 500 m
4 -;- 6 strz./min

2. Odmiany ręcznego granatnika przeciwpancernego
rgppanc-7

W uzbrojeniu wojsk znajdują się ręczne granatniki prze-
ciwpancerne kilku odmian. Podstawowe różnice między od-
mianami granatnika podaje tabela 1.

Jako podstawowy omawia się dalej granatnik rgppanc-7
(rgppanc-7N), podając różnice w innych odmianach granat-
nika.

6,3 kg

2,2 kg

9,3 kg



mulacyjnym, polegającym na przebiciu pancerza lub innej
przeszkody dzięki odpowiedniemu skupieniu i skierowaniu
strumienia gazów. Przebicie pancerza powoduje z kolei pora-
żenie załogi, zniszczenie uzbrojenia i wyposażenia oraz zapa-
lenie materiałów pędnych i amunicji.

Bezpieczeństwo w obsługiwaniu granatnika jest zapewnio-
ne dzięki temu, że w czasie strzału część gazów prochowych
uchodzi do tyłu przez dyszę i kielich nasadki; powstaje przy
tym skierowana do przodu siła odrzutowa, która równoważy
silę odrzutu broni.

Zabrania się stawania podczas strzelania za celowniczym
bliżej niż 30 m, ponieważ w czasie strzału powstaje niebez-
pieczna strefa wypływu gazów prochowych.

Podstawowe różnice między odmianami ręcznego granatnika przeciwpancernego
rgppanc-7

LP./ Odmiana granatnika I Celownik l celownik!

optyczny noktowi- Różnice konstrukcyjne
zyjny

l Rgppanc-7 PGO-7 -
2 Rgppanc-7N PGO-7 PGN-l

lub
NSPU

3 Rgppanc-7W PGO-7W - Muszka 1-14 wchodzi
w skład zespołu muszki
zsp. 1-6 z muszką dodat·
kową 1-26

4 Rgppane-7WN PGO-7W NSPU Jak wyżej
5 Rgppanc-7D PGO-7W - Połączenie bagnetowe

rozłączne'( rury z nasadą.
Zespół muszki - jak

6 Rgppanc-7DN
w granatniku rgppane-7W

PGO-7W PGN-! Jak wyżej
lub
NSPU

4. Ogólna budowa granatnika rgppanc-7W

Ogólna budowa ręcznego granatnika przeciwpancernego
rgppanc-7W (RPG-7W) jest taka sama, jak granatnika
rgppanc-7; różni się od odmiany rgppanc-7 tylko: .

_ zastosowaniem celownika optycznego PGO-7W zamIast
PGO-7; .

_ zespołem ramki celownika (zsp.1-3A zamiast zsp.1-3) -
ró:imi się w nim przede wszystkim ramka celownika;

_ umieszczeniem muszki l-HA w zespole muszki zsp.1-6,
do którego wchodzi również muszka dodatkowa 1-26.

5. Ogólna budowa granatnika rgppanc-7D

Ręczny granatnik przeciwpancerny rgppanc-7D jest zmo-
dyfikowaną wersją rgppanc-7W dostosowaną do potrzeb wojsk
desantowych. Jego budowa jest analogiczna do budowy gra-
natnika rgppanc-7W, z wyjątkiem połączenia rury z nasadą:
w granatniku rgppanc-7D jest . .to połączenie szybkorozłączne
(bagnetowe), a w rgppanc:-7W jlJ,ra z nasadą stanowi połą-
czenie trwałe. G" "/'-'~'

_=-ii// '. "'~l~...-.- ..-.- ." , 11
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3. Ogólna budowa granatnika rgppanc-7 i naboju PG-7W

Gra~tnik rgppanc-7 (RPG-7) jest bronią bezodrzutową,
o gładkIm przewodzie lufy, natomiast nabój jest typu odrzu-
towego. Granat zostaje wystrzelony z granatnika za pomocą
prochowego ładunku miotającego (startowego). Na początko-
wym odcinku toru lotu włącza się silnik odrzutowy, który
zwiększa prędkość granatu.

Granat PG-7 jest nabojemnadkalibrowym o działaniu ku-



Połączenie bagnetowe rury z nasadą w rgppanc-7D umożli-
wia (gdy broń jest przygotowana do desantowania powietrz-
nego) znaczne skrócenie długości granatnika.

Połączenie bagnetowe rury z nasadą jest wykonane w ten
sposób, że wyklucza niewłaśdwe połączenie rury i nasady,
a urządzenie blokujące uniemożliwia danie strzału, gdy nasada
nie jest dokręcona i zaryglowana.

Oprócz tego granatnik rgppanc-7D kompletuje się w po-
krowce do wykonywania skoków spadochronowych, pokrow-
ce do granatów i naramiennik, który przywiązuje się do lufy
i który służy do ochrony ramienia strz<elającego przed popa-
rzeniem w czasie intensywnych strzelań latem.

Ponadto granatnik rgppanc-7D różni się wyglądem od pozo-
stałych granatników tym, że ma krótsze nakładki drewniane.

6. Zasadnicze części i zespoły granatnika oraz zasada ich
działania podczas strzału

Granatnik składa się z następujących zasadniczych części
i zespołów:

Rys. 3. Lufa z urządzeniem spustowo-uderzeniowym:
1 - lufa; 2 - urządzenie spustowo-uderzeniowe; 3 - rękojeść lufy

z okładkami; 4 - nakładki drewniane

_ lufy 1 (rys. 3) z celownikiem mechanicznym;
_ urządzenia spustowo-uderzeniowego 2 z bezpiecznikiem;
- urządzenia odpalającego;
_ celownika optycznego (rys. 4).

Do każdego granatnika jest przydzielony zestaw części za-
pasowych, przyborów i wyposażenia (załącznik 4). .

Nabój granatnika (rys. 2) składa się z granatu przecIwpan-
cernego i ładunku miotającego.

Granat przeciwpancerny składa się z następujących zasad-
niczych części:

_ głowicy wypełnionej Inateriałem wybuchowym;
- zapalnika;
- silnika rakietowego;
_ stabilizatora (umieszczonego w ładunku miotającym).



Po naClsmęclU spustu zapala się od uderzenia iglicy w
spłonkę zapalającą naboju ładunek miotający. Gazy powsta-
jące przy spalaniu się ładunku miotającego nadają granatowi
ruch obrotowy (za pomocą turbinki) i wyrzucają go z prze-
wodu lufy z prędkością 120 m/s.

Po wylocie granatu z przewodu lufy otwierają się skrzydeł-
ka stabilizatora i następuje uzbrojenie zapalnika; ładunek
prochowy silnika rakietowego zapala się dopiero w odległości
zapewniającej bezpieczeństwo strzelającemu.

W czasie spalania się ładunku prochowego silnika rakieto-
wego powstaje - wskutek wypływu gazów prochowych przez
dysze wylotowe - siła odrzutu i prędkość granatu zwiększa
się, osiągając w chwili całkowitego spalenia ładunku 300 m/s.
Dalej granat leci siłą bezwładności.

Wskutek uderzenia granatu w przeszkodę element piezo-
e1ektrycmy zapalnika zostaje ściśnięty, w wyniku czego
powstaje prąd elektryczny, pod którego działaniem wybucha
pobudzacz elektryczny zapalnika, a następnie ładunek wybu-
chowy,granatu.

Podcza,s wybuchu granatu powstaje strumień kumulacyjny
(skupiony, skierowany), który przebija pancerz (przeszkodę),
razi żywą siłę nieprzyjaciela, niszczy uzbrojenie i wyposaże-
nie, a także zapala paliwo.

Gazy prochowe wypływające do tyłu przez dyszę i kielich
nasadki lufy zabezpieczają granatnik przed odrzutem.

f;(~PRZEZNACZENIE ORAZ OPIS CZĘŚCI I ZESPOLOW
jt~'GRANATNIKA, GRANATU, CZĘŚCI ZAPASOWYCH,~i~,., PRZYBOROW I WYPOSAŻENIA

Ląfa granatnika (rys. 5, 6) służy do nadania granatowi kie-
.~ lotu oraz do odprowadzania gazów prochowych po
~e. Przewód lufy jest gładki, otwarty z obu końców.
Srełliica przewodu lufy (kaliber) wynosi 40 mm.
·Lufa granatnika składa się z rury i nasadk,i, połączonych

;.i.~ sobą za pomocą gwintu *. Między rurą a nasadką znaj-
t4\.Jje. się pierścień uszczelniający 16 (rys. 6) uniemożliwiający

przedostawanie się gazów przez połączenie. W celu zapobie-
tenia samoczynnemu odkręcaniu się nasadki jest ona przyspa-

~"ana: do lufy w dwóch przeciwległych punktach. Przewód
",lufy jest chromowany.

Rura w części zamkowej rozszerza się, tworząc komorę ła-
:,dunkową.i Nasadka jest zakończona w przedniej części dyszą, a w tyl-,~j-kielichem z kołnierzem, który chroni zamkową część

.",'lufy przed zanieczyszczeniem ziemią, piaskiem i innymi prz.ed-

,
oItniotami w przypadku zarycia się granatnika w ziemię .
. ',";Na lufie ~~jdują się: '!' prze~n~e~ ~ści na ścięciu '!'Ylo-
.'towym WYCIęCIeh, w ktorym mleSCI SIę ustalacz nabOJU, w
: górnej części występy a i b do mocowania muszki i ramki

,~lownika mechanicznego, w dolnej - ucha g do mocowania

:;f,,_---__
~ * W granatnikach rgppanc-7D - bagnetowo, z zaryglowaniem
~.po połączeniu.



urządzenia spustowo-uderzeniowego, podstawa e urządzenia
odpalającego z gniazdem urządzenia odpalającego i występ
f do mocowania urządzenia spustowo~uderzeniowego, występ
d, do którego jest przymocowana płytka rękojeści lufy, ułat-
wiającej trzymanie granatnika podczas strzału oraz występy
z listwą do mocowania wspornika celownika optycznego,
ośmiościany c do klucza, którym odkręca się nasadkę z rury
i z prawej stl"ony - dwa strzemiona do mocowania pasa
z pokrowcami i pasa plecowego.

Rys. 5. zdjęciu nakładek drewnianych i okładek
rękojeści lufy):

a - rura; b - nasadka; l - komora ładunkowa; 2 - wycięcie dla
ustalacza nabojtl; 3 - podstawa muszki; 4 - podstawa ramki ce-
lownika; S - ucha; 6 - obudowa urządzenia odpalającego; 7 --
rękojeść lufy (płaskownik); 8 - listwa da mocowania wspornika
celownika optycznego; 9 - strzemię; 10 - jarzma; 12 - kielich;

13 - kołnierz

Nasadka jest to gładka rura zakonczona z jednej strony
dyszą i, a z drugiej kielichem j. Na kielichu nasadki jest umo-
oowane strzemię tylne 14 (do pasa) i przyspawany kołnierz 15.

Na lufie granatnika są umocowane za pomocą jarzm 10 i 13
dwie drewniane nakładki 11 chroniące przed oparzeniem w
czasie strzelania. Jar21ma są ściągnięte wkrętami.

W celu zmniejszenia nagrzewania w nakładkach są zasto-
sowane (na ich wewnętrznych powierzchniach) przekładki -
przednia i tylna - wykonane z cienkiej taśmy stalowej z wy-
tłoczeniami tworz<lcymi szczelinę mięQzy lufą a nakładkami.
Każda połówka przekładki przedniej jest przymocowana do

nakładki dwoma nitami, a końce połówek przekładki tylnej
8łl zapunktowane.f Na końca.ch nakładek znajduj~ się okucia - przednie i tylne.

", Urządzeme spustowo-uderzemowe (rys. 6) służy do zwal-
niania ku~ka z .położenia bojowego i uderzania w iglicę oraz

j.'tAi? zabezpleczen~a granatnika w położeniu bojowym. Urządze-
me to składa SIę z kadłuba 34, kurka 35, bezpiecznika 28,
spustu 29, zaczepu 32 kurka i trzonu 36 ze sprężyną 37.

Na zamykanym pokrywą k a d ł u b i e (rys. 7) znajduje się
. kabłąk 2, otwór do spustu, wycięcie do zaczepu kurka, gniaz-

"",! 40 a do sprężyny trzonu z wycięciem do wybijaka, gniazdo
"""do zatrzasku bezpiecznika i jego sprężyny, wycięcie c do kur-
.'.Im oraz wycięcie do przymooowywania kadłuba urządzenia
:;~/~~to,:,,~-uder~eniowego do l~fY. Opr.ócz tego w kadłubie znaj-
';1' Ulą SIę· ot,wor d do sworzma, otwor e do osi spustu, gwin-
. ~wany otwór do osi kurka, otwór f do bezpiecznika, cztery

i'o mep.;Zelot?weotwory gwintowane g do wkrętów pokrywy oraz
fil otwor gWl~towany do zaczepu kurka. Kadłub jes,t zakończony

płytką, ktora wraz z przymocowanymi po obu stronach okład-
kami tworzy rękojeść.
. Ku. rek (rys. 8) służy do uderzania w iglicę. Ma on u gó-
ry głowkę radełkowaną c przeznaczoną do odciągania kurka
dwa w.y.stę~y, z których dolny to ząb a kurka, a górny - ząb
zabezpIeCZający b (oba są przeznaczone do połączenia z za-
czepem kurka), i otwór d do osi kurka .

.B.e z p i e c z n i k 3 (rys. 9) unieruchamia spust, uniemożli-
~laJąc tym ~amym danie przypadkowego strzału. Bezpiecz-

'1: '. mk ma kołmer'Z a i dwa gniazda b, w które, w zależności
.•...•...o~ położenia. bezpiecznika, wchodzi rygiel 2 bezpiecznika do-

... " CIskany spręzyną 1. W celu ustawienia bezpiecznika w poło-
:: żeniu zabezpieczającym należy nacisnąć go z lewej strony,

I....'·.,·..·......tak aby czerwony pasek znalazł się pod pokrywą kadłuba.
Aby ~dbezpieczyć granatnik, należy nacisnąć bezpiecznik

z prawej strony i wcisnąć go.
" S P li S t (rys. 10) służy do Zwalniania kurka z położenia

:; bojowego.



Rys. 6. Ręczny granatnik przeciwpancerny rgppanc-7:
A - widok ogólny; B - urządzenie spustowo-uderzeniowe; C - część wylotowa granatnika, widok
z góry; 1 - muszka; 2 - oś; 3 - podstawa muszki; 4 - rura; 5 - podstawa ramki celownika;
6 - ramka celownika; 7 - suwak; 8 - oś ramki celownika; 9 - listwa; 10- jarzmo przednie; 11-
nakładki drewniane; 12 - nasadka; 13 - jarzma tylne; 14 - strzemię tylne; 15 - kołnierz; 16 -
pierścień uszczelniający; 17 - rękojeść dodatkowa; 18 - wkręty; 19 - wkręt mocujący urządzenie
spustowo-uderzeniowe; 20 - okładki rękojeści; 21 - wkręt; 22 - pokrywa; 23 - sworzeń; 24 -
strzemię przednie; 25 - nakrętka; 26 - sprężyna rygla; 27 - rygiel; 28 - bezpiecznik; 29 - spust;
30 - oś spustu; 31 - wkręt; 32 - zaczep klilrka; 33 - oś kurka; 34 - kadłub; 35 - kurek; 36 -
trzon; 37 - sprężyna; a, b - występy do mocowania muszki; c - ośmiościany; d - występ; e -
podstawa urządzenia odpalającego; f - występ do mocowania urządzenia spustowo-uderzeniowego;

g - ucha; h - wycięcie; i - dysza; ; - kielich; k - WYCH~(;;~
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Rys. 9. Bezpiecznik (kompletny):
1 - sprężyna; 2 - Irygiel bezpieczni-
ka; 3 - bezpiecznik; a - kołnierz

bezpiecznika; b - gniazda

Na spuście znajdują się: ząb gÓ'l'ny a do rozłączani<l zacze-
pu kmka z zębem kU'l'ka, otwór b do osi spustu, język spu-
stowy c oraz ząb dolny d, którym spust opiera się o kołnierz
bezpiecznika w położeniu zabezpieczonym.

Rys. 10. Spust:
a - ząb górny; b - otwór do osi
spustu; c - języl, spustoWY; d -

ząb dolny

Rys. 11. Zaczep kurka
z wkrętem umocowują-

cym:
1 - wkręt; 2 - zaczep
kurka; a - otwór do

wkrętu; b - ząb

Z a c z e p kur k a 2 (rys. 11) służy do ut'l'zymywania kur-
ka w stanie napiętym. Ma on kształt płaskiej sprężyny, na
któ'l'ej przedniej części znajduje się ząb b służący do połącze-
nia z zębem kU'l'ka (lub zębem zabezpieczającym).

W tylnej części zaczep kurka ma otwór a do wkrętu 1 łą-
czącego zaczep kurka z kadłubem urządzenia spustowo-ude-

:.:rzeniowego.
T r z o n i s prę ż y n a t l' Z o n u (rys. 12) służy do nada-

wania kurkowi ruchu obrotowego i uderzania nim w iglicę.
,Trzon 1 ma główkę c z ramionami kierunkowymi i dworna

i,o występami a i b (małym i dużym) oraz otwór d do wybijaka,
~.który stosuje się podczas odłączania trzonu ze sprężyną od

";? kadłuba urządzenia spustowo-uderzeniowego.
o Działanie urządzenia spustowo-uderze-

'-t n io w e g o. Przed napięciem kurka części urządzenia znaj-li dują się w następującym położeniu: sprężyna 37 (rys. 6) jest
~ lekko napięta; opiera się ona jednym końcem o wytoczenie
fei gniazda trzonu, a drugim - o dolną płaszczyznę główki trzo-

I",nu sprężyny. Trzon 36 opiera się występami o rowki kurka
~. 35 i utrzymuje go w zazębieniu z zaczepem 32 kurka na zę-

'!f bie zabezpieczającym; zaczep kurka leży jednym kOI1cem na
,~"-poziomej płaszczyźnie zęba zabezpiecz,ającego kurka i jedno-
~, cześnie ciśnie górny ząb spustu 29, wskutek czego język spu-
,f stowy wystaje z otworu kadłuba.
~ Podczas napinania kurka części urządzenia spusiowo-ude-
:~ rzeniowego zostają wprawione w ruch i działają w następu-

jący sposób: kurek 3 (rys. 46) naciskany kciukiem prawej rę-



Rys. ;12. Trzon ze sprężyną:
1 - trzon; g - sprężyna trzonu; a - wy-
stęp duży; 17 - występ mały; c - główka;

d .r- otwór do wybijaka

ki naciska, obracając się na osi 4, W)"stęp duży b trzonu ~
i ściskając sprężynę 1, opuszcza go; zaC2Jep.5 kur~a podnosI
się i zazębia z zębem d kurka. Ku:t'ek ~os~aJe napIęty. S~ust
znajduje się w skrajnym przednim J?ołozemu wskutek naclSku
zaczepu kurka na górny ząb spustu. .

Podczas naciskania spustu części urządzema spustowo-ude-
rzeniowego działają w następujący sposób: spust, obracając
się na osi 4 podnosi górnym zębem i2'Jaczepkurka 32 (rys.
6) i rozłącza' go z zębem d (rys. 46). ku~~a. 3. Bod działaniem
siły sprężyny 1 trzon 6, podnosząc ,9J.ę,.cls~Ie wys~ę~ b ~u-
rek 3, który obracając się na osi, lJ.Il0:n SI.ęenergIczme: ~SIą-
gnąwszy polożenie, w którym znajd~Je. SIę P~ na~:nęcle~,
kurek obraca się dalej i unosi się jtlZ me pod dZIałamem SIły
sprężyny, lecz pod działaniem siły ?e~wł~d.ności; u~erza .przy
tym w iglicę 1 (rys. 45), która unosJ SIę, sClska spręz~ę l na-
kłuwa spłonkę zapaLającą naboju. }tuch kurka do gory ogra-
nicza iglica, które opiera się powie~chnią C2Jołowąpodstawy
grotu o dno gniazda podstawy iglic1'

Podczas bezwładnościowego ruchu kurka jego krótkie ramię
opuszcza się, ciśnie mały występ tt'zonu sprężyny i opuszcza
nieco trzon, co zahamowuje dalszy ruch kurka.

. Po zanikni~du siły bezwładności trzon pod działaniem sprę-
zy~y podnOSI ,małym występem krótki'e ramię kurka i powo-
d.uJe .Jego ob~ot n.a osi, v: przeciwnym kierunku aż do zetknię-
CIa SIę zgrubIOneJ CZęSCIz występem dużym trzonu sprężyny.
Zaczep kurka leży jednym końcem na poziomej płaszczyźnie
zęba zabezpieczającego kurka. Części urządzenia ponownie
~aj.dują się w położeniu, w którym znajdowały się przed na-
pIęCIem kurka .

.Urządze~ie odpalające (rys. 13) służy do nakłuwania spłon-
kI zapalaJącej naboju. Mieści się ono w gnieździe kadłuba
urz~d~enia odpalającego i składa z iglicy 1, sprężyny 2 iglicy,
tuleJkI oporowej 3 i wkrętki 4.

Rys. 13. Urządzenie odpalające:
1 - iglica; 2 - sprężyna iglicy; 3 - tulejka oporowa;

4 - wkrętka; a - występ pierścieniowy

. Iglica 1 ma grot, część walcową, na którą nakłada się sprę-
zynę 2 iglicy, występ pierśdeniowy a i część tylną.

Tulejka oporowa 3 stanowi oparcie górnego końca spręży-
~y 2; znajduje się w niej otwór do iglicy 1 i gniazdo do sprę-
zyny.

Sprężyna 2 iglicy przesuwa (cofa) iglicę po strzale do poło-
żenia początkowego i utrzymuje ją w tym polożeniu. Opiera
się ona jednym końcem o tulejkę oporową 3, a drugim o wy-
stęp pierścieniowy a iglicy 1.

,wkrętka 4, wkręoona w gniazdo podstawy urządzenia odpa-
laJącego, umocowuJe jego części i równocześnie stanowi pro-
wadnicę iglicy.



D z i a ł a n i e u r z ą d z e n i a o d p a l a j ą c e g o. Przed
uderzeniem kurka w tylną część iglicy części urządzenia od-
palającego znajdują się w położeniu przedstawionym na rys.
45: iglicę 1 utrzymuje sprężyna 3 w skrajnym tylnym poło-
;ijeniu, grot iglicy znajduje się w otworze lufy i nie wystaje
poza powierzchnię jej przewodu, natomiast część tylna iglicy
wystaje z otworu wkrętki na zewnątrz.

Wskutek uderzenia kurka w część tylną iglicy 1 przesuwa
się ona do góry ściskając sprężynę i nakłuwa spłonkę zapala-
jącą naboju. Następnie sprężyna rozpręża się i cofa iglicę do
położenia początkowego.

Nabój PG-7W (rys. 14) składa się z granatu przeciwpan-
cernego PG-7 z zapalnikiem WP-7M * i ładunku miotającego
PG-7P.

Granat przeciwpancerny (rys. 2) składa się z głowicy 2, sil-
nika rakietowego 3, stabilizatora 5 umieszczonego w ładunku
miotającym 4 i zapalnika WP-7M (1).

Głowica granatu (rys. 14) składa się z kadłuba 7 z wpra-
sowaną w niego tulejką 11, czepca 3 z tulejką 1, stożka prze-
wodzącego prąd 2, izolatora 4, wkładki kumulacyjnej 6 z prze-
wodem i materiału wybuchowego. W tulejkę czepca jest
wkręcona część głowicowa 43 zapalnika, a w oko denne wsta-
wiona część denna 41 zapalnika. Materiał wybuchowy, umie-
szczony w kadłubie, składa się z kostek materiału wybucho-
wego 8 i 10 oraz ekranu 9.

Zapalnik WP-7M (piezoelektryczny) służy do spowodowania
wybuchu granatu w chwili zetknięcia z celem (przeszkodą).
Jest to zapalnik głowicowo-denny, uderzeniowy, o działaniu

* Można jeszcze spotkać zapalniki WP-7, których budowa i dzia-
łanie nie różnią się w sposób istotny od budowy i działania za-
palnika WP-7M. . .

natychmiastowym, uzbrajający się na torze lotu, z samolik-
widatorem. Składa się z części głowicowej i dennej.

C z ę Ś Ć g ł o w i c o waz a p a l n i k a (rys. 15) ma ele~
ment piezoelektryczny 9, który w chwili uderz,enia granatu
w przeszkodę wytwarza prąd elektryczny. Dla ochrony ele-
mentu piezoelektrycznego przed przypadkowymi uderzeniami
w czasie przenoszenia granatu jest nałoŻiony na głowicową
część zapalnika kapturek ochronny 7 z przetyczką 10. Herme-
tyczność zapewnia obciśnięta na kadłubie przesłona 6.

Część głowicowa składa się z następujących zasadniczych
części: elementu piezoelektrycznego 9, styków 8, 3 i 12, na-
'krętki 5, kadłuba 4 i izolatora 2. Taśma 11 służy do wycią-
gania przetyczki 10 przed strzałem.

Pod kołnierzem kadłuba znajduje się gumowa podkładka
uszczelniająca 1.

C z ę Ś ć d e n n a z a p a l n i k a (rys. 16) składa się z me-
o chanizmu zabezpieczająco-uzbrajającego, iskrowej elektrycz-
:;nej spłonki pobudzającej ZŻ1, samolikwidatora i zespołu po-
1'. budzającego.
~ Mechanizm zabezpieczająco-uzbrajający mieści się w tulejce
~;,12 i składa z przesuwnika .5, płytki 14 ze sprężynami 16, me-
: chanizmu bezwładnikowego, bezpiecznika prochowego i mecha-
>nizmu zapalającego.

Przesuwnik 5 mieści się w rowku tulejki 12, a w przesuw-
niku z kolei - iskrowa elektryczna spłonka pobudzająca 15
i mechanizm stykowy z tulejką 3, sprężyną 4 i stykiem środ-

;kowym 2. W położeniu nie uzbrojonym przesuwnik jest utrzy-
mywany przez rygiel 19 bezpiecznika prochowego i kulki 22
mechanizmu bezwładnikowego. Płytka 14 jest przymocowana
do tulejki 12 wkrętami 20. O płytkę opierają się dwie sprę-
żyny stożkowe 16, które przesuwają przesuwnik 5 w czasie
uzbrajania się zapalnika.

Mechanizm bezwładnikawy składa się z rygla 24, sprężyny
25 i dwóch kulek 22 i 23.
. Bezpiecznik prochowy składa się z tulejki 18, rygla 19
1 sprasowanego prochu, o który opiera się rygiel.



Mechanizm zapalający jest przeznaczony do zapalania bez-
piecznika pl'ochowego i zespołu samolikwidacji. Mieści się on
w tulejce 12 i składa z iglicy 27, sprężyny 28 i spłonki zapa-
lającej 29. Pod tulejką 12 mieści się tarcza izolacyjhłl. 1. W
tulejce jest umocowana pod elektryczną spłonką pobudzającą
wkładka stalowa 13 zwiększająca bezpiec:lJeństwo zapalnika w
razie przypadkowego zadziałania iskrowej elektrycznej spłon-
ki pobudzającej, gdy przesuwnik znajduje się jeszcze w stanie
nie uzbrojonym.

Iskrowa elektryczna spłonka pobudzająca ZŻ1 (rys. 17)
składa się z trzpienia 34 umieszcronego w izolacji 35, kaptur-
ka stykowego 32 ze sprężyną 33, osłony 36 z otworem, łuski
37, materiału inicjującego 38 wprasowanego w łuskę 37 i kap-
turka 39. Między trzpieniem a osłoną jest zachowana kolista
szczelina (przerwa iskrowa), przez którą zachodzi wyładowa-
nie iskrowe w chwili dopływu prądu elektrycznego z elemen-
tu piezoelektrycznego do elektrycznej spłonki pobudzającej.

Samolikwidator zapalnika mieści się w tulejce 12 (rys. 16);
składa się on z tulejki 31 z wprasowanymi w nią składnika-
mi pirotechnicznymi i spłonki pobudzającej 30.

Zespół pobudzający składa się z ładunku przekaźnikowego
(łącznika prochowego) wprasowanego w oslony 7 i 8 oraz po-
budzacza 9. Pobudzacz mieści się w osłonie 10, której kadłub
jest przymocowany do tulejki 12.

Cały mechanizm dociska· w kadłubie nakrętka denna 21.
Szczelność styku kadłuba z nakrętką denną zapewnia nawinię-
ta w wytoczeniu kadłuba nić jedwabna nasączona wazeliną
i cerezyną.

W czasie przechowywania i przewożenia część głowicowa
zapalnika ma połączenie elektryczne z tulejką 1 (rys. 14) czep-
ca 3 granatu przez gwint kadłuba 4 (rys. 15) i ze stożkiem 2
(rys. 14) granatu przez styk 12 (rys. 15).



Rys. 14. Nabół PG-7W:
czepca; 2 - stożek przewodzący prą!i; 3 - czepiec; 4 - izolato:.;; p """,:,ciC':,
- wkładka kumulacyjna; 7 - kadłub; 8 - materiał wybuchowy (km,t'.:!); :i --
materiał wybuchowy (kostka); 11 - tulejka; 12 - zespół dysz; i.3 ,Jl/:'!)("l.i:
; 15 - podkładka; 16 - rura; 17 - ładunek prochowy silnika ~';:'Ikictu\.veg(), 1·'\
zapłonnik; 20 - dno; 21 - cokół; 22 - podkładką; 23 - p,rzepon~i; 24 l..H /.c~-
oś; 26 - krzyżak stabilizatora; 27 - proch NBŁ-38; 28 - turbinka 29 [J!"lC-

przybitka; 31 - przekładka; 32 - nakrętka; 33 - smugacz; 34 - lel·:tu-
<apłonnik zasadniczy; 36 - zaPłonni+. dodatkowy; 37 - kaptun-k; .38 --- spłonki,
1 - kompensator; 40 - opóźniacz z łonu; 41 - część denna z:\palnik;l \VP-7~1;
owicowa zapalnika; a - otwór dyszy b - występ; c - kanał oSiowy; <1-- '::mat

promieniowy; - e - z ubienie środkowe
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Rys. 14. Nabój P

1 - tulejka czepca; 2 - stożek przewodzący prąd; ,
izolacyjny; 6 - wkładl<a kumulacyjna; 7 - kadłub;
ekran; 10 - materiał wybuchowy (kostka); 11 - tul
14 - ustalacz; 15 - podkładka; 16 - rura; 17 - łodU
opora; 19 - zapłonnik; 20 - dno; 21 - cokół; 22 ..••
chwa; 25 - oś; 26 - krzyżak stabilizatora; 27 - pl'
kładka; 30 - przybitka; 31 - przekładka; 3~ - nak
rowa; 35 - zapłonnik zasadniczy; 36 - zapłonnik d
zapalająca; 39 - kompensator; 40 - opóźniacz uipło
43 -- część głowicowa zapalnika; a - otwór dyszy; b

promieniowy; - e - zgrub
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Rys. 15. Część głowicowa zapalnika:
1 - podl'ładka gumowa; 2 - izolator; 3 - styk; 4 -
kadłub; 5 - nakrętka; 6 - przesłona; 7 - kapturek
ochronny; 8 - styk; 9 - element piezoelektryczny;

10 _.- przetyczkn; 11 - taśma; 12 - styk

•

łi;.•~:;_··,.'•.f CzęŚĆ denna z.apalnika ma połączenie z przewodem (przył' wkładce kumulacyjnej 6, rys. 14) granatu przez sworzeń osłony
10 (rys. 16) z kadłubem 7 (rys. 14) granatu przez nakrętkę
denną 21 (rys. 16). Połączenie elektryczne częśd głowicowej
z częścią denną zapalnika przebiega p~ez obwód zewnętrzny
i wewnętrzny części metalowych granatu:



37
36

Rys. 17. Elektryczna iskro-
wa spłonka pobudzająca

ZŻ1:
32 - kapturek stykowy; 33 .-
sprężyna; 34 - trzpień; 35 -
izolacja; 36 - osłona; 37 -
łuska; 38 materiał inicju-

jący; 39 - kapturek

a) obwód zewnętrzny:
- czepiec;
- kadłub;

b) obwód wewnętrzny:
stożek;

- wkładka kumulacyjna;
- przewód.

, Element piezoelektryczny jest zwarty w części głowicowej
> zapalnika przez części metalowe: osłonę 10, tulejkę 12, płytkę;t;-I'

ił., 14, sprężynę 16, przesuwnik 5, sprężynę 4, styk środkowy 2fi.•.~.l'.··..i nakrętkę denną 21 (rys. 16) części dennej zapalnika. Iskrowa
~; elektryczna spłonka pobudzająca 15 jest odłączona od obwodul elektrycznego elementu piezoelektrycznego i zwarta przez prze-

l;"~ suwnik 5, sprężynę 16 i płytkę 14 części dennej zapalnika.
I;', Oprócz tego elektryczna spłonka zapalająca jest odsunięta
~,\(oddalona) od ładunku przekaźnikowego. Odsunięte położenie
i;f, elektrycznej spłonki pobudzającej zapewnia przesuwnik 5, któ-
a, rego przesunięcie uniemożliwia rygiel 19 opierający się o spra-
,,{'sowany w tulejce 18 proch oraz kulka 22 opie~ająca się o ry-
~,jgiel bezwładnikawy 24.
, Schemat obwodu elektrycznego zapalnika w stanie przedlO-
;'\':wywania przedstawia rys. 16.

Bezpiecznik prochowy, mechanizm zapalający i mechanizm
.bezwładnikowy zapewniają bezpieczeństwo zapalnika podczas

'iprzewożenia i w razie przypadkowego upadku razem z grana-
'tłem w dowolnym położeniu i na dowolne podłoże z wyso-
f'kości 3 m.
" W czasie strzału spłonka zapalająca 29 (rys. 18) pod działa-
,piem siły bezwładności, pokonując opór sprężyny 28, ściska ją
- nakłuwa się na iglicę 27. Płomień zapala przez otwory masę

irotechniczną samolikwidatora w tulejce 31 i proch wpraso-
any w tulejkę 18. Rygiel 24 mechanizmu bezwładnikowego

'Opuszcza się pod działaniem siły bezwładności aż do oparciałf:ó krążek 26, a kulka 23 wpada w wycięcie tulejki 12. Prze-
!'8uwnik 5 jest jeszcze przytrzymywany przez rygiel 19 i kulkę
~;1r

~: 29't.~. -

i



Rys. 18. Położenie części dennej części zapalnika w czasie
strzału:s - przesuwnik; 12 - tulejka; '18 - tulejka; 19 - rygiel; 22, 23 -

kulki; 26 - krążek; 27 - iglica; 28 - sprężyna; 29 - spłonka
zapalająca; 31 - tulejka

. 22, wskutek czego elektryczna spłonka pobudzająca i element
pie:lJoelektryczny są jeszcze zwarte (połączone).

Na torze lotu - za wylotem Lufy granatnika - sprężyna 25
~;(rys. 19) unosi rygiel 24 aż do oparcia o dno kanału; wyto-
ir.;~enie rygla zatrzymuje się przy tym na poziomie kulki 22,
~Dtwalniając ją z zaczepienia z przesuwnikiem 5. Proch wpra-
'>80wany w tulejkę 18 wypala się w ciągu określonego czasu po

\ i·,.wylocie granatu z lufy granatnika.
Pod działaniem sprężyn stożkcowych 16 przesuwnik 5 prze-

uwa się do położenia bojowego, wypychając rygiel 19 z row-
przesuwnika do tulejki 18. Przesuwając się do położenia
owego (skrajnie lewego) przesuwnik zsuwa styk środkowy

~ wystąjącej części nakrętki dennej 21 i kapturek elektrycz-
'j spłonki pobudzającej 15 z płytki 14, otwiera obwody za-

WDO elementu piezoelektrycznego, jak i elektrycznej spłon-
, pobudzającej, ustawia elektryczną spłonkę pobudzającą na-
rzeciw ładunku przekaźnikowego (łącznika prochowego)
'włącza ją do obwodu elementu piezoelektrycznego. W wyni-

tego tworzy się obwód zamknięty: element piezoelektrycz-
9 (rys. 15), styki 3 i 12, stożek 2 (rys 14), wkładka kumu-
jna 6 i pr~ewód granatu, osłona 10 (rys. 19), tulejka

, przesuwnik 5, elektryczna spłonka pobudzająca 15, nakręt-
denna 21, kadłub 7 (rys. 14) i czepiec 3 granatu, kadłub 4
s. 15) części głowicowej zapalnika, nakrętka 5, styk 8 i ele-

ent piezoelektryczny 9.
,:Schemat obwodu elektrycznego zapalnika po uzbrojeniu
'rzedsta wia rys. 19.

Zapalnik uzbraja się po wylocie granatu z lufy - w od-
łości 2,5-18 m od przedniego ścięcia lufy .

• W chwili zetknięcia z przeszkodą element piezoelektryczny
staje ściśnięty przez nakrętkę 5 (rys. 15) i styk 8, wskutek
ego na jego elektrodach PQjawia się ładunek elektryczny.
y między elektrodami elementu piezoelektrycznego wystą-

. określona różnica potencjałów, następuje wyładowanie
skrowe w przerwie iskrowej, powodujące detonację materia-

inicjującego, który wypełnia przerwę iskrową. Detonacja



Hys. 19. Położenie części dennej części zapalnika po uzbro-
jeniu (na torze lotu):

. _. Jrzclno'e; d - uproszczony schemat elektrycz?y z,"pal-
u, b, (1 J '\ . 5 _ przesuwnlk; 10 ~_0-',. po uzbrojeniu; 2 - styk środkO\,IY. .
.•llZd . , ł tk . 11: _ elektryczna Iskrowaosłona; 12 - tulejka; 14 - P Y a,.". . 19 _
spłonka pobudzająca; 16 - s~rężyna stozkowa,~8r- ~~I~:Z~ładni_
rygiel; 21 - nakrętka denna, 22 - kulka, 24 yg

kawy; 25 - spręzyna

ta powoduje z kolei przez ładunek przekaźnikowy i pobu-
dzacz wybuch materiału wybuchowego granatu.

l Samolikwidacja. W przypadku niezadziałania zapalnika lub
;:,niespotkania przeszkody po upływie 4-6 s od strzału zadziała
,ł'\elektryczna spŁonka pobudzają:ca, pobudzona przez spłonkę
ti'pobudzającą 30 (rys. 16) samolikwidatora, powodując wybuch
" :granatu.

Silnik rakietowy (rys. 14) służy do zwiększenia prędkości
lotu granatu; składa się on z rury 16, ~połu d~sz 12, usta-
lacza 14 z podkładką 15, opory 18, przepony 13, dna 20, kom-
pensatora 39, ładunku prochowego 17, zapłonnika 19, spłonki

'łapalającej 38, kapturka 37 i opóźniacza zapłonu (ZW-7) 40.
. W rurze znajduje się ładunek prochowy, zapłonnik i opóź-

,.:niaczzapłonu, który służy do zapalenia ładunku prochowego
::.lJilnikarakietowego.

Zespół dysz 12 ma sześć zamkniętych za pomocą uszczel-
iaczy dysz a, przez które wypływają gazy prochowe silnika
rkietowego.
Ustalacz 14 wchodzi przy ładowaniu granatnika granatem
wycięcie wylotowej części przewodu lufy granatnika i za-

. wnia ustawienie splontki zapalającej naprzeciw iglicy.
Podkładka 15 utrzymuje dzię.kJiswej sprężystości granat w
anatniku, co pozwala prowadzić strzelanie pod różnymi ką-
mi nachylenia.
W dnie znajduje się kanał osiowy c i promieniowy d wy-

elniony prochem dymnym.
W kanale promieniowym znajduje się spłonka zapalająca
WM-3, a w osiowym - kapturek 37 chroniący proch przed
ilgocią i wysypaniem. Na dnie jest występ gwintowany b,
óry służy do mooowania ładunku miotającego PG-7P.
Dla ochmny spłonki zapalnika przed przypadkowym na-
udem i uszkodzeniem gwintu występu b w czasie przewo-
nia nakręcony jest na dno ochraniacz z podkładką, który



odkręca się przed połączeniem grana.tu z ładunkiem mi?tają-
cym. Kompensator 39 usuwa luz mlęd~Y płaszczyznamI czo-
łowymi ładunku miotającego, przepon! l opory.

Opóźniacz zapłonu ZW-7 (rys. 20) Jest przeznaczony do. za-
palenia ladrmku miotającego silnika napoczą~owym o:<i~u
taru lotu. Składa się on z kadłuba 4, spłonkI zapalagceJ 2
w tulejce 1, sprężyny zabezpieczającej 3, iglicy 5,.kapturka, 6,
podkładki pergaminowej 7, opóźniacza 13 ~ tu~eJce 8, dw?ch
wzmacniaczy 12 w łusce 10, tulejki denneJ 11 l dwóch zasle-

pek 9. d' t
Ladunek miotający jest przemaczony do na ama gran~ ?-

wi prędkości początkowej. Jest on zespolony k?nst~kcYJme
ze stabilizatorem; stanowi go taśmowy proch mtroglIceryno-
wy NBŁ-38.

Rys. 20. Opóźniacz zaplonu ZW-7: '
1 _ tulejka; 2 - spłonka zapalająca; 3 - sprężyna zabezpieczająca;
4 _ kadłub; 5 - iglica; 6 - kapturek; 7 - p~dkładka pergammo~
wa; 8 _ tulejka opóźniacza zapłonu; 9 - zaslepka.; 10 - łuska,

11 _ tulejka; 12 - wzmacniacze; 13 - opózmacz

Stabilizator jest rozmieszczony wewną.trz ładunku miotają-
cego, który nakręca się na występ ~mt~wany b ~ry:s.. 14)
dna silnika podczas łączenia ładunku mIotaJącego z silmkle~.
Składa się on z krzyżaka 26, czterech brzechw 24 obra~Ją-
cych się swobodnie na osiach 25, cokołu 21,. p~dkl~d~~ 2~,
przepony 23 i turbinki 28. W gnieździe turbmki mleSCI SIę
smugacz 33 dociśnięty nakrętką 32. "

Turbinka nadaje granatowi ruch obrotowy. Cokoł spełma

rolę uszczelniacza,' który uniemożliwia przedostawanie się ga-
zów prochowych ładunku miotającego do silnika.

,: Zapłonniki (zasadniczy 35 i dodatkowy 36) mieszczą się wt.. kanale krzyżak~, a p:~ch taśmowy. ~7 - równomiernie mię-
"~i pzy brzechwamI stabIlIzatora. StabIlIzator z prochem taśmo-
~;wym i zapłonnikami mieści się w łusce 34 z tektury nabojo-

;wej. Z tyłu turbinki znajduje się przekładka tekturowa 29
"!przybitka z tworzywa sztucznego i przekładka 31. '
'. W celu zabezpieczenia przed zawilgoceniem i uszkodzenia-
::mi mechanicznymi w czasie przechowywania i przewożenia
lład~nek miotający umieszcza się w futerale papierowym za-

eJonym na stykach bibułką papierosową.
" Ładunek i futerał są pomalowane zieloną farbą.
"

9. Opakowanie i malowanie granatów
l,

." Grar:aty uk!ada się po s.ześć.sztuk w skrzynkach drewnia-
Y'ch l mocuJe wkładkamI. WIeko skrzyni jest zaopatrzone

dwa zamki.
W tej samej skrzyni układa się w specjalnej przegl'odzie
eść ładunków miotających w futerałach (dwa opakowania

trzy ładunki).
,JGranaty bojowe (wypełnione materiałem wybuchowym

aczonym umownie symbolem A-lX-l) maluje się na kolor
l'onny.

Głowice granatów ćwiczebnych maluje się na czarno,
granatów ćwiczebnych zawierających elementy pirotechnicz-

e. lub materiał wybuchowy - na czarno z czerwonym pa-
lem. Głowice te mają również biały napis ĆWICZEBNY.
Głowice granatów szkolnych (wypełnionych materiałem obo-
tny~ i przeznaczonych do celów szkoleniowych) maluje się
k, Jak głowice granatów bojowych. Dla odróżnienia mają
e biały pasek i napis SZKOLNY.
Silnik rakietowy granatów bojowych maluje się na kolor
hl'Onny, a granatów szkolnych - na kolor ochronny z bia-

paskiem.



....
Stosowane do amumCJl ćwiczebnej i szkolnej zapalniki za-

stępcze WP-7 są oznakowane białym paskiem.

10. Znakowanie granatów

Znakowanie jest naniesione czarną nie~mywalną farbą na
głowicę granatu i silnik odrzutowy.

Na czepcu i kadłubie gło-
wicy granatu (w2Jdłuż osi
granatu):

613-4-58 R,
gdzie:

613 - numer zakładu;
4 - numer partii gło-

wic;
58 - rok produkcji;
R - znak KT

Na rur2Je silnika
613-5-59 R-20,

gdzie:
613 - numer zakładu;

5 - numer partii
silników;

58 - rok produkcji;
R - znak KT;
20 - numer stopu rury.

Na zespole dysz silnika:
5-40,

gdzie:
5 - numer partii silników;

40 - numer stopu zespołu
dysz

Na kadłubie głowicy gra-
natu:

PG-7G
254-5-59
A-IX-l,

gdzie:
PG-7G - oznaczenie

umowne głowi-
cy granatu;

Na rurze silnika:
PG-7D

254-4-61
RNDSI-5K B-1-61

W-3 B-1-61 9-61-14
ZW-7 42M-1-61

gdzie:
PG-7D - oznaczenie

umowne silnika;

254 - numer zakładu
scalającego;

5 - numer partii
scalonych gło-
wic;

59 - rok scalenia;
A-IX-1 - szyfr materiału

wybuchowego

254-4-61 - numer zakładu
składającego, nu-
mer partii skła-
dania, rok skła-
dania silnika;

RNDSI-5K - marka prochu;
B-1-61 - znak zakładu

produkującego
proch, numer
partii ładunków
miotających, rok
produkcji;

W3 - oznaczenie
umowne zapłon-
nika;

B-1-61 - znak zakładu
produkującego
proch, numer
partii zapłonni-
ków, rok pro-
dukcji;

ZW-7 - oznaczenie
umowne opóź-
niacza zapłonu;

42M·1-61 - znak zakładu
produkującego
opóźniacz zapło-
nu, partia opóź-
niaczy zapłonu,
rcJIkprodukcji

Znakowanie bazy
9-61-14 - numer partii

składania grana-
tów, rok składa-
nia, numer ba-
zy składającej.



Na granatach szkolnych znakowanie jest naniesione białą
farbą.

Na zewnętrznej bocznej powierzchni kadłuba części głowi-
cowej zapalnika i na powierzchni czołowej jego części dennej
są wybite znaki:

WP-7M
ZID
3-76,

gdzie:
WP-7M - oznaczenie umowne zapalnika:

zrn - znak zakładu produkcyjnego;
3 - numer partii;

76 - rok wykonania.

Futerały ładunków miotających są pakowane w zakładzie
produkcyjnym po trzy sztuki w paczce; paczki są parafino-
wane i wkładane z kolei do opakowania typowego - puszek
metalowyeh wstawionych do drewnianych skrzyń.

Na bocznej ścianoe skrzyni drewnianej, na futerale i na
łusce ładunku miotającego jest następujące znakowanie:

PG-7P
NBL-38-2/61-B

1-61-254
gdzie:

PG-7P - oznaczenie umowne ładunku miotającego;
NBL - marka prochu;

2/61-B - numer partii, rok produkcji i znak zakładu
produkującego proch;

1-51-254 - numer partii, rok produkcji i znak zakładu pro-
dukującego ładunki.

Na bocznej ściance skrzyni drewnianej jest ponadto poda-
na liczba mieszczących się w niej ładunków miotających i ich
masa z opakowaniem.

12. Znakowanie opakowania złożonych granatów

N.a ~rze~niej podłużnej ścianie skrzyni (rys. 21), w której
znajdUją SIę złożone granaty, jest następujące znakowanie:

PG-7
9-61-14

6 szt.
Brutto 30 kg

PG-7D
254-4-61

Napis środkowy między zamkami:
PG-7 - oznaC2enie umowne granatu;

9 - numer partii składania;
61 - rok składania;

i 14 - numer bazy składającej granaty;
•. 6 szt. - lIczba granatów;
.' Brutto 30 kg - masa skrzyni z granatami.
;.. Napis z lewej strony - dane dotyczące zapalników:
(WP-7M - oznaczenie umowne zapalnika;

ZID - znak zakładu pl'Odukującego zapalniki;
3 - partia zapalników;

60 - rok produkcji zapalników.
Napis z prawej strony - dane dotyczące silników:

PG-7D - oznacz,enie umowne silnika;
254-4-61 - numer zakładu składającego, numer partii składa-

nia, rok składania silników.
Na lewej ściance czołowej skrzyni jest naniesione znako-

.wanie dotyczące ładunków miotających:

PG-7P
1-61-254,

scIzie:
PG-7P - oznaczenie umowne ładunku miotającego;

,1-61-254 - numer partii ładunków miotających, rok produk-
cji i znak zakładu produkującego ładunki mio-
tające.



Rys. 21. Skrzynia do nabojów PG-7W

Na prawej ścianoe czolowej skrzyni jest znakowanie (nanie-
Siioneprzez zakład składający):

PG-7G
254-5-59
A-IX-l,

gdzie:
PG-7G - oznaczenie umowne glowicy granatu;

254 - numer zakładu składająoego;

5 - numer partii składania;
59 - rok składania;

A-IX-l - szyfr materiału wybuchowego.

Podcza,s obchodzenia się z nabojami przestrzegać następu-
:i! jących zasad ostrożności:
'V. - nie dopuszczać do upadku granatów, ładunków i złożo-

I.·. :::~ :::J:::t~,i ::: :0:: :~:ec::::O:::ł bach, w których mieszczą się dwa lub trzy granaty i odpo-l
~ wiednio dwa lub trzy ładunki; granaty i ładunki można prze-J nosić również w opakowaniu;
.~. - przechowywać w cieniu granaty i ładunki znajdująoe się
ł na stanowisku ogniowym;
~. - wycierać z wilgoci granaty i ładunki;

- otwierać futerał i wyjmować ładunek z niego przed strze-
laniem; jeżeli nabój nie będme użyty, odkręcić z granatu ła-

~.dunek, wlożyć do futerału i chronić go przed uszkodzeniem
osłony i wilgocią;

- zdejmować kapturek ochronny z części głowicowej za-
palnika tylko bezpośrednio przed załadowaniem granatnika.

K1aptu11ki ochronne i przetyc2Jki należy zachować do zakoń-
czenia strzelania.

Jeżeli nabój nie został wystrzelony, należy nałożyć kaptu-
rek ochronny i umocować go przetyczką, sprawdziwszy, czy
przepona nie jest uszkodzona.

Jeżeli strzelanie odbywa się w czasie deszczu, nie zdejmo-
wać kapturka z części głowicowej zapalnika WP-7M.

Zabrania się podnoszenia, dotykania itp. po strzelaniu gra-
natów, które nie wybuchły. Granaty takie podlegają zniszcze-
niu przez wysadzenie w miejscu ich upadku z zachowaniem

• odpowiednich środków ostrożności.



Jeżeli strzelania odbywają się w warunkach zimowych na
terenie pokrytym grubą warstwą śniegu, która uniemożliwia
określenie miejsca upadku nie rozerwanego granatu, zezwala
się nie odszukiwać go, lecz zniszczyć przez wysadzenie bez~
pośrednio po stopnieniu śniegu. W takich przypadkach należy
natychmiast po strzelaniu ustawić ogrodzenie wokół miejsc
upadku granatów i umieścić napisy zabraniające ruchu w ogro-
dzonej strefie.

W oddziałach wojskowych przechowywać granaty zgodnie
z zasadami przechowywania i konserwacji amunicji. Katego-
rycznie zabrania się rozkładania lub naprawy w oddziałach
nabojów i ich elementów.

Każdy granatnik jest wyposażony w zestaw ZCzZ, w skład
którego wchodzą części zapasowe, II1iarzędziai wyposażenie.

C z ę Ś c i z a p a s o w e: iglica 1 (rys. 13), tulejka oporowa
3, sprężyna 2 iglicy i wkrętka 4.

N a I' z ę d z i a (rys. 22): klucz-wkrętak 1, wybijak 2, przy-
rząd 3 do składania i l'ozkładania urządzenia spustowo-ude-
rzeniowego. Przyrząd ma otwór do trzonu ze sprężyną, wy-
cięcie a do wybijaka i wycięcie b do klucza-wkrętaka.

Wyposażenie:
- wycior (rys. 23) - do czyszczenia i smarowania granat-

nika; składa się on z pręta przedniego 1 z koronką 2, łapka-
mi 3 i przeci,eraczem 4 oraz pręta tylnego 5 z uchwytem 6;
łapki sprężyste umożliwiają czyszczenie i smarowanie komory
ładunkowej granatnika, a kanały na powierzchni łapek i wy-
cieraczki służą do utrzymywania pakuł lub szmat podczas
czyszczenia lub smarowania granatnika;

- pas z pokrowcami - do ochr,ony przewodu lufy granat-
nika przed zanieczyszczeniami; .powinien być tak dopasowa-
ny, aby zdjęcie po~rowca z wylotowej części lufy było możli-
we tylko po zdjęciu pokrowca z części tylnej granatnika; za-

Rys. 22. Narzędzia i przybory:
1 - klucz-wkrętak; 2 - wybijak; 3
prz)'1rząd do składania i rozkładania
urządzenia uderzeniowo-spustowego; a -
wycięcie do wybijaka; b - wycięcie do

klucza wkrętaka

kłada się go na strzemię tylne 14 (rys. 6) i strzemię przednie
24;

- pas plecowy - do przenoszenia granatnika; pas ten
przymooowuje się zaczepami do strzemion granatnika;

- dwie torby - jedna (rys. 24) do przechowywania i prze-
noszenia trzech granatów z ładunkami miotającymi, druga
(rys. 25) - do prmohowywania i przenoszenia dwóch gra-
natów z ładunkami miotającymi i ZCzZ; w torbach znajdują
się gniazda do umieszczenia granatów i futerałów z ładun-

~5
\,

~~ ,.~
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Rys. 23. Wycior:

1 - pręt przedni; 2 - koronka: 3 - łapki; 4 - przecieracz:
5 - pręt tylny; 6 - uchwY\i 7 - eprętyna



Rys. 24. Torba do przenoszenia trzech granatów

kami miotającymi; w torbie na dwa granaty znajduje się
również miejsce na wycior i kieszeń na części zapasowe
i przybory.

Torby można nosić na lewym boku z pasem przewieszo-
nym przez ramię, na plecach i w ręku; jeżeli:

- na lewym boku z pasem przewieszonym przez prawe
ramię, to należy zaczepić karabińczyki za półpierścienie pa-
sów plecowych, a poduszki plecowe przesunąć w stronę ka-
rabińczyków ;

- na plecach, to za1czepić karabińczyki pasów plecowych
za półpierśc.1enie umocowane w dolnej części torby.

Noszenie torby w ręku umożliwia przymocowany z boku
torby uchwyt z taśmy bawełnianej.

!:J
Rys. 26. Przyrząd do sprawdzania przyrządów celowni-

czych:.
a - widok ogólny; b - widok z lewej strony; c - widok
z prawej strony; 1 - rura; 2 - dno; d - występ (kolek); e -

wycięcie; f - nacięcie do mocowania nici

Oprócz tego na każde dziewięć granatników przydziela s~ę
zestaw grupowy ZCzZ zawierający przyrząd do sprawdzama

:przyrządów celownIczych, przyr~ąd do ~kła~a~ia i rozkłada-
nia urządzenia spustowo-uderzemowego l CZęSCIzapasowe gra-
natnika.

Przyrząd do sprawdzania przyrządów celowniczych (rys. 26)
sldada się z rury 1 i dna 2. Na przedniej częśd rury znajdu-
ją się cztery nacięcia f do mocowania nici,. a na zewnętr~ej
jej powierzchni występ d (kołek) do praWIdłowego ustaWIa-
nia przyrządu w lufie granatnika. Rurę przyrządu zamyka
dno 2, w którego środku znajdują się cztery wycięcia e.



OPIS I UŻYTKOWANIE URZĄDZEŃ CELOWNICZYCH
GRANATNIKOW

Przyrządy celownicze granatnika składają się z celownika
optycznego (PGO-7, PGO-7W) i celownika mechanicznego.
Umożliwiają one prowadzenie ognia z odległości do 500 m do
celów ruchomych i nieruchomych. .

Granatniki oznaczone literą N (rgppanc-7N, rgppanc-7WN,
rgppanc-7DN) są wyposażone w celowniki noktowizyjne
NSPU lub PGN-1 (patrz tabela 1), umożliwiające strzelanie
w nocy.

15. Celownik optyczny PGO-7 (PGO-7W)

Celownik optyczny PGO-7 (PGO-7W - rys. 27) jest zasad-
niczym celownikiem granatnika. Celownik PGO-7 stosuje się
do granatników rgppanc-7, a PGO-7W - do pozostałych od-
mian granatników. Budowa i układ optyczny celowników są
jednak?we; celowniki te różnią się przede wszystkim tym, że
celowmk PGO-7W ma inny oświetlacz siatki.

Podstawowe dane techniczne celowników:
- powiększenie - 2,7X;
- pole widzenia - 13°.
Jest to celownik z pryzmatycznym układem obracającym.

W płaszczyźnie ogniskowej okulara celownika jest umiesz~o-
na siatka. Składa się on z kadłuba 1 ze wspornikiem 2, ukła-
du optycznego, mechanizmu regulacyjnego i poprawek ce-
lownika oraz oświetlacza siatki używanego w czasie nocnego
strzelania.

Rys. 27. Celownik optyczny PGO-7 (PGO-7W):
A - widok z boku; B - widok z przodu; 1 - kadłub celow-
nika; 2 - wspornik; 3 - śruba zaciskowa; 4 - uchwyt; 5 -
rygiel; 6 - zatrzask; 7 - osłona obiektywu 8 - ochraniacz
oczu; 9 - wkręt do wprowadzania poprawek bocznych; 10 -
wkręt do wprowadzania poprawek w wysokości; 11 - pokrętło
do wprowadzania poprawek na temperaturę; 12 - kadłub
oświetlacza siatki; 13 - pokrywka; 14 - żarówka; 15 - prze-

łącznik; a - występ obiektywu; b - wskaźnik

:. Kadłub 1 służy do poJącze1nia w~stkich części celownika.
Ma on wspornik 2 do mocowania celownika na granatniku.

Na wsporniku 2 znajduje się śruba zaciskowa 3, uchwyt 4
,z ryglem 5 do obracania śruby zaciskowej 3 i zatrzask 6 do
,mocowania rękojeści na śrubie zaciskowej.

Aby ustawić celownik na granatniku, należy:
.. - przesunąć uchwyt 4 śruby zaciskowej 3 w stronę ochra-
·niacza 8 aż do oparcia rygla 5 o wspornik 2.

" - wsunąć celownik na wspornik granatnika i przesunąć
:,go do przodu do oporu;
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Rys. 28. ''Celownik optyczny PGO-7 (PGO-7W):
A - widok z boku; B - widok z przodu; C - wspornik celow-
nika od dołu; 2 - kadłub; 4 - wspornik; 5 - pokrętło; 6
szkło ochronne; 7 - oprawa obiektywu; 8 - przesuwak,; 9 -
obiektyw; 10 - pryzmat; 11 - siatka; 12 - oprawa siatki; 13 --
pierścień gwintowany; 14 - pierścień gwintowany; 15 - nakrętkc.;
16 - jarzmo; 17 - okular; 18 - oprawa okulara; 19 - ochraniacz
oczu; 20 - szkło ochronne; 21 - styk żarówki; 22 - żarówka; 23 -
przełącznik przerzutowy; 24 - uchwyt; 25 - zatrzask; 26 - rygiel;

- obrócić uchwyt 4 śruby zaciskowej 3 w stronę obiekty-
wu do oparcia rygla 5 o wspornik 2.

Jeżeli celownik ma wahania lub rygiel 5 nie opiera się
o wspornik 2 po właściwym umocowaniu celownika na gra-
natniku, należy:

- przesunąć zatrzask 6 kluczem-wkrętakiem, tak aby
otwór zatrzasku 6 pokrył się ze śrubą zaciskową i zdjąć ją
(rys. 29);

{J
Rys. 29. Regulacja śruby zaciskowej:

- zatrzask; 2 - śruba zaciskowa; 3 - uchwyt; a - otwór
zatrzasku

- przestawić uchwyt 3 o kilka zębów śruby zaciskowej 2,
tak aby celownik został właściwie umocowany na granatniku;

- nasadzić zatrzask 1 na śrubę zaciskową 2 i nasunąć tak,
aby jej występ wszedł w gniazdo uchwytu.

Układ optyczny (rys. 30) składa się z: obiektywu dwuso-
czewkowego 2 dającego obraz obserwowanego przedmiotu,
pryzmatu 3 obraoającego obraz, płytki ogniskowej 4 z siatką
+--,--------------

27 - podkładka; 28 - śruba zaciskowa; 29 - wkręt; 30 - kadłub
oświetlacza siatki; 31 - bateria; 32 - styk; 33 - pokrywka; 34 _
opora; 35 - sprężyna; 36 - przewody; c - położenie zatrzasku po
obróceniu; d - położenie zatrzasku po przestawieniu do dołu; e _

otwór; f - występ



Rys. 30. Układ optyczny.:
1 - szklo ochronne; 2 - obiektyw; 3 -
pryzmat; 4 - płytka ogniskowa z siatką;

5 - okular

do celowania i okularu czterosoezewkowego 5 do obserwowa-
nia obrazu przedmiotu, szkieł ochronnych 1 obiektywu i siatki
zabezpieczających celownik przed wilgocią i kurzem.

Obiektyw g (rys. 28) w oprawie 7 mieści się w przesuwaku
8. Przesuwak 8 można przesuwać razem z obiektywem w pła-
sZiczyźniepionowej i poziomej za pomocą mechanizmu popra-
wek celownika.

Siatka znajduje się w oprawie 12, umocowana pierścieniem
13. Oprawa siatki jest umocowana w kadłubie pierścieniem
14 i trzema wkrętami.

Dla ochrony szkieł ochronnych przed zanieczyszczeniem
i uszkodzeniem zakłada się na występ obiektywu osłonę 7
(rys. 27) przymocowaną paskiem do kadłuba celown~ka:. .

Na oprawie okularu jest umocowany za pomocą plersclema
gumowy ochraniacz oczu 8.

Na płytce ogniskowej celownika (rys. 31) jest podziałka ce-
lownika (linie poziome), podziałka poprawek bocznych (linie
pionowe) i podziałka odległości (linia ciągła pozioma i linia
krzywa przerywana).

Działki podziałki (linie) są oznaczone z lewej strony cyfra-

2, 3, 4, 5 oznaczającymi odległość strzelania w setkach
.trów (200, 300, 400, 5,00 m).

ziałki podziałki poprawek bocznych są oznaczone u dołu
rami 1, 2, 3, 4, 5 (w lewo i w prawo od linii środkowej).
dległość między dwiema pionowymi liniami wynosi dzie-
tysięcznych (0-10). Poprawki można uwzględniać w lewo
prawo do O-50.
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Rys. 31. Płytka ogniskowa z siatką

ma podziałki celownika dla odległości 300 m i środkowa
. podziałki poprawek bocznych jest naniesiona linią po-
Jną w celu ułatwienia celowania. Oprócz tego środkowa

jest przedłużona poniżej podziałki celownika w celu
wienia wykrycia bocznego przechyłu granatnika.
działka odległości jest obliczona dla celów o wysokości

;m. Oznaczenie wysokości celu jest podane poniżej podział-
;Nad linią przerywaną podziałki odległości są podane od-
ości; wartość działki wynosi 100 m. Podziałka jest opisana



liczbami 2, 4, 6, 8, 10 oznaczającymi odległość 200, 400, 600,
800, 1000 m.

Nad podziałką celownika jest :znak ,,+" służący do spraw-
dzania oelownika.

W celu określenia odległości należy umieścić obraz celu
o wysokości 2,7 m (czołgu) między przerywaną krzyw~ ~ lini.ą
poziomą, tak aby górny i dolny kon~ur. celu ,,~tyk~ł SIę Z l::
niami podziałki (rys. 32). W tym połozemu okresla SIęodległosc
za pomocą podziałki z działkami w punkcie stykania się celu
z linią przerywaną. .

Nocą siatka jest oświetlana przez otwór kadłuba zasłomęty
szkłem ochronnym 20 (rys. 28).

Soczewki okularu są złożone w oprawie 18, na którą jest
nałożony ochraniacz oczu 19, przymocowany jarzmem 16 do
kadłuba celownika.
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Rys. 32. Przykład określenia odległości do celu (600 m)

Mechanizm regulacyjny celownika (rys. 33) służy do równo-
ległego ustawiania zerowej linii celowania względem osi prze-
wodu lufy granatnika i do wprowadzania poprawek na te:n-
peraturę. Składa się on z kadłuba 1, przesuwaka 8, w ktorv

jest wkręcona oprawa z obiektywem, śruby regulacji w kie-
runku 12 zamkniętej nagwintowaną pokrywą, śruby regulacji
w wysokości 3, suwaków 7, podstawy 4, tulejki 2, nakrętki 11,
ustalaczy 10, prowadnicy 9, sprężyn 6 i pokrętła do wprowa-
c:łzaniapoprawek na temperaturę. Na pokrętle są z boku znaki
',+" i ,,-", które ustawia się naprzeciw ryski znajdującej się
a kadłubie celownika w zależności od temperatury otoczenia.
Wskutek obracania śruby 3 suwak 7 przesuwa się w kie-

unku pionowym, a wskutek obracania śruby 12 - w kie-
nku poziomym. Odpowiednio przesuwa się przesuwak 8
obiektywem; w ten sposób dokonuje się regulacji celow-

ika. Sprężyny 6 usuwają ruch jałowy w suwakach.
Ustalacze 10 zabezpieczają śrubę 12 przed samoczynnym

.bracaniem się. Na śrubę 3 jest nakręcona tulejka 2 unieru-
, omiona wkrętem. Między tą tulejką a pierścieniem 15 jest
mocowane pokrętło 5, które utrzymuje w nadanym mu poło-
niu kulka 14. W czasie obracania pokrętła obraca się rów-

'eż śruba 3.
W dodatniej temperaturze otoczenia znak ,,+" powinien się
krywać ze wskaźnikiem b (rys. 27) znajdującym się na ka-
ubie celownika, a w ujemnej - znak ,,-". Uzyskuje się to
zez obrócenie pokrętła.
Wspornik 4 (rys. 28) służy do umocowania celownika na
anatniku. Jest on przymocowany do dolnej części celownika
pomocą połączenia typu "jaskółczy ogon".

Na wsporniku znajduje się śruba zaciskowa 28, za pomocą
t6rej zaciska się wspornik na granatniku, uchwyt 24 do
. racania śruby zaciskowej, zatrzask 25 do umocowania

hwytu na śrubie zaciskowej i rygiel 26 uniemożliwiający
l'Zesuwanie się celownika na listwie. Między uchwytem a koł-
'erzem śruby zaciskowej znajduje się podkładka 27.
Oświetlacz siatki (rys. 28) służy do oświetlania siatki w cza-

'e strzelania w nocy. Składa się on z kadłuba 30 ze stykiem
2 i wkrętem 29, baterii 31 składającej się z ogniw tlenkowo-
rtęciowych i stanowiącej źródło prądu (typu 20R2K), pokryw-
i 33 z oporą 34 i sprężyną 35 przeznaczoną do zabezpieczenia
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Rys. 33. Mechanizm regulacyjny celownika: ..
1 _ kadłub; 2 - tulejka; 3 - śruba regulacji w wySOkOSCl;4
podstawa; 5 - pokrętło; 6 - sprężyna; 7 - suwak; 8 - przesuwak;
9 - prowadnica; 10 - ustalacz; 11 - nakrętka; 12 - śruba regula-
cji w kierunku; 13 - pokrywka; 14 - kulka; 15 - pierścień; 16 -

wkręt

baterii przed przesuwaniem i do dociskania jej górnego styku
do wkrętu 29, przewodów 36 łączących wkręt 29 kadłuba ze
stykami 21 żarówki przez przełącznik przerzutowy 23 i z prze-
łącznika przerzutowego 23 do włączania żarówki 22 (SM36 -
3 V, 0,2 A).

Na kadłubie celownika znajdują się napisy WŁĄCZ. i WY-
ŁĄCZ. wskazujące położenie dźwigienki przełącznika przerzu-
towego.

Bateria jest wstawiona w kadłub 30 w ten sposób, że jedna
z jej elektrod (środkowa) jest połąc2Jona z wkrętem 29, a dru-
ga, znajdująca się na skraju baterii - ze stykiem 32 przez
zgięcie jej na styku.

Aby oświetlić siatkę w temperaturze poniżej +2°C, należy
się posługiwać zimowym oświetlaczem siatki (rys. 34 i 35),
którego bateria 20R2K razem z kadłubem 10 (rys. 34) znajduje
się w kieszeni celowniczego.

W skład oświetlacza zimowego wchodzą: kapturek 4, który
nakłada się na kadłub 30 (rys. 28) zamiast pokrywki 33, prze-
wód ekranowany 8 (rys. 34) i kadłub 10 ze stykiem 12 i wkrę-
tem 11.

W kapturku jest umooowany styk 1 z izolatorem 2 i tulej-
ką 3. Styk kapturka, dociskany sprężyną 5 do gwintu kadłuba
miesz,czącego się na celowniku, łączy przewód 8 z wkrętem 11.

Ekran przewodu jest przylutowany do podkładek 7 i 13;
płynie przez niego prąd z baterii do kadłuba celownika. Pod-
kładki są dociśnięte nakrętkami 6 i 14. Przycisk 9 łączy ka-
dłub ze stykiem w kies.zeni oelowniczego.

W celu założenia zimowego oświetlacza siatki należy:
- zdjąć pokrywkę 33 (rys. 28) z kadłuba 30;
~ wyjąć baterię z kadłuba 30 i włożyć ją do kadłuba 10

(rys~ 34);
- nałożyć na kadłub 10 pokrywkę 33 (rys. 28);
- nałożyć kapturek 4 (rys. 34) na kadłub 30 (rys. 28).
Baterię należy wstawić w kadłub, tak aby środkowa elek-

troda stykała się z wkrętem, a boczna (skrajna - wygięta na
zewnątrz) - z wycięciem styku kadłuba.



Pokrowiec (rys. 36) służy do przenoszenia celownika optycz-
nego i jego ZCzZ; można go również umocować na granat-
niku w celu zabezpieczenia celownika przed deszczem.

Do umooowania pokrowca na celowniku służą sznurki.
Pokrowiec ma także kieszenie boczne na ściereczkę i na

zimowy oświetlacz siatki oraz kieszeń wewnętrzną na pięć za-
pasowych baterii i żarówek. W kieszeni tej umieszcza się rów-

, nież klucz-wkrętak do wkręcania i wykręcania wkrętów ce-
lownika i żarówek oraz filtry świetlne (pomarańczowy i obo-
jętny), które nakłada się na występ a (rys. 27) obiektywu. Fil-
tru pomarańczowego używa się w razie mgły i nieclostatecz-
nego oświetlenia, obojętnego - w razie jasnego słońca i ośle-
piającego śniegu. W pokrowcach późniejszej produkcji kiesze-
nie znajdują się na ściance przedniej.
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Rys. 34. Zimowy oświetlacz siatki - przekrój:
1 - styk; 2 - izolator; 3 - tulejka; 4 - kapturek; 5 - sprężyna;
6 - nakrętka; 7 - podkładka; 8 - przewód eklI'anowany; 9 - przy-o
cisk; 10 - kadłub; 11 - wkręt; 12 - styk; 13 - podkładka; 14 -

nakrętka

Po~rowiec do przenoszenia celownika optycznego
celownikiem i zimowym oświetlaczem siatki)

Rys. 35. Zimowy oświetlacz siatki - widok ogólny:
1 - kadłub; 2 - pokrywka; 3 - przewód ekranowany

Zakładanie celownika na granatnik. W celu umocowania
.''Celownika na granatniku:

- wyjąć celownik z pokrowca;
- pr:retrzeć płaszczy:my połączeń granatnika celownika

(listwę granatnika i wspornik celownika) j



- obrócić uchwyt 24 (rys. 28) w stronę ochraniacza oczu
19 do oporu (przesunąć uchwyt na wsporniku w kierunku
rury nasady okularu);

- pokryć miejsca mocowania granatnika i celownika i prze-
sunąć celownik do przodu do oporu;

- obrócić uchwyt 24 w stronę obiektywu aż do oparcia
rygla o wspornik (przesunąć uchwyt w kierunku wylotu gra-
natnika do oporu).

Jeżeli celownik ma luz lub rygiel nie opiera się o wspornik,
należy:

- zdjąć celownik, przesunąć zatrzask 25 kluczem-wkręta-
kiem do odpowiedniego położenia i wyjąć go;

- przestawić uchwyt 24 o kilka zębów śruby 28 w jedną
lub drugą stronę, aż do uzyskania normalnego umocowania
celownika na listwie granatnika;

- nałożyć zatrzask 25 i ustawić go tak, aby występ f
wszedł w otwór e uchwytu.

W zależności od temperatury otoczenia wprowadza się po-
prawki na temperaturę pokrętłem 5 (rys. 33) mechanizmu
regulacyjnego, znajdującym się u dołu, pod obiektywem ce-
lownika. W przypadku stosowania celownika w dodatniej tem-
peraturze otoczenia ustawić pokrętło w ten sposób, aby ryska
ze znakiem ,,+" pokrywała się ze znakiem znajdującym się
na kadłubie (biały punkt), a w ujemnej temperaturze otocze-
nia obrócić pokrętło 5 zgodnie z ruchem wskazówek zegara
aż do pokrycia rysy ze znakiem ,,-" z białym punktem na
kadłubie. ._

W czasie używania oelownika o zmierzchu lub w nocy siatkę
oelownika podświetla się oświetlaczem "'. Oświetlacz siatki
włącza się przełącznikiem znajdującym się na kadłubie celow-
nika. W celu włączenia oświetlacza ustawić przełącznik w po-
łożeniu WŁ., a w celu wyłączenia - w położeniu WYŁ.

Podczas użytkowania celownika należy uw.ażać na to, aby

'" W granatnikach oznaczonych literą "N" można wówczas sto-
sować celownik noktowizyjny.

oświetlenie siatki włączać bezpośrednio przed strzelaniem
o zmierzchu i w nocy, ponieważ jej ciągłe oświetlanie powo-
duje szybkie rozładowanie baterii. Nie należy oświetlać siatki
bez potrzeby.

Granatnik wycelowuje się przez przesuwanie go (wraz z ce-
lownikiem) w płaszczyźnie pionowej i poziomej aż do pokrycia
właściwej działki siatki celownika wybranej w zależności od
odległości (z uwzględnieniem wyprzedzenia) z punktem ce-
lowania.

Celownika mechanicznego (rys. 37) używa się w razie uszko-
dzenia (zniszczenia) celownika optycznego.

Składa się on z ramki 6 oelownika z suwakiem 7 i zatrzas-
kiem 9 oraz muszki 1, umieszczonych w podstawach 3 i 5.

R a m k a 6 c e l o w n i k a jest połączona osią 8 z pod-
stawą 5 i utrzymywana sprężyną w dwóch położeniach: pio-
nowym i poziomym.

Ramka celownika ma w górnej części okno b, a w dolnej
otwór do osi 8 łączącej ją z podstawą 5 oraz podziałkę z dział-
kami ozna'czonymi cyframi 2, 3, 4, 5; cyfry podziałki ozna-
czają odległość strzelania w setkach metrów (200, 300, 400.
500).

S u w a k 7 nasunięty na ramkę 6 celownika utrzymuje się
w nadanym położeniu za pomocą zatrzasku 9. Zatrzask 9 ma
ząb, który pod naciskiem sprężyny zaskakuje w wycięcia ram-
ki 6 celownika. W suwaku 7 jest szczerbinka c do celowania
i okno d, którego dolna krawędź służy za wskaźnik nastawy
celownika.

P o d s t a w a 3 m u s z k i i p o d s t a w a 5 r a m k i ce-
lownika ma kształt rynIenki. W bocznych ściankach podstaw
są otwory do osi 2 i 8, którymi podstawy są przymocowane
do występów a i b (rys. 6) lufy granatnika. Do podstaw są
przynitowane sprężyny, które ustalają muszkę i ramkę celo-
wnika w położeniu marszowym (poziomym) i bojowym (pio-
now~·m).



M u s z k a 1 (rys. 37) jest połączona zawiasowo za pomocą
osi 2 z podstawą muszki. Muszkę 1 osłania od góry osłona a
muszki.

Przed celowaniem za pomocą celownika mechanicznego na-
leży ustawić w położeniu bojowym (pionowym) muszkę 1
i ramkę 6 celownika.

W celu nastawienia suwaka na odpowiednią nastawę celow-
nika należy nacisnąć zatrzask i pr2Jesunąć suwak, tak aby dol-
ne ścięcie jego okna 2Jnajdowało się nieco pod kreską znaj-
dującą się na przedniej płaszczyźnie ramki celownika. W chwi-
li nastawienia suwaka powinien być słyszalny trzask.

Rys. 37. Celownik mechaniczny:
l - muszka; 2 - oś muszki; 3 - podstawa muszki;
5 - podstawa ramki celownika; 6 - ramka celowni-
ka; 7 - suwak; 8 - oś ramki celownika; 9 - za-
trzask; a - osłona muszki; b - okno ramki celowni-

ka; c - szczerbinka; d - okno suwaka

Celownik mechaniczny granatników rgppanc-7W i rgppanc-
-7D różni się od celownika mechanicznego opisanego wyżej
tym, że ma dwie muszki: podstawową - do strzelania w uje-
mnej temperaturze otoczenia i dodatkową - do strzelania
w dodatniej temperaturze otoczenia.

W razie stosowania celownika mechanicznego w dodatniej

teIIlipOCatul'reotocrenia należy ustawić muszkę dodatlmwą w
położeniu górnym (roboczym - wier2JCholekmuszki dodatko-
wej znajduje się wówczas wyżej niż wierzchołek muszki pod-
stawowej), a w razie stosowania w ujemnej temperaturze
otoczenia ustawić muszkę dodatkową w położeniu dolnym
(nieroboczym) i wycelowywać granatnik według muszki pod-
stawowej.

W oelu ustawienia muszki dodatkowej w położeniu niero-
boczym nacisnąć kciukiem znajdujący się na niej występ
i przesunąć ją w dół do oporu. Muszka dodatkowa obróci się
wówczas na swej osi o 90o i rostanie ustalona w nowym po-
łożeniu przez sprężynę.

Granatnik znajdujący się w pododdziale powinien mieć spra-
wne i sprawdzone przyrządy celownicze.

Przyrządy celownicze granatnika sprawdza się:
- w czasie przekazywania granatnika do pododdziału;
- po pierwszym strzelaniu i po każdych 3-5 strzelaniach;
- po naprawie granatnika;
- jeżeli zaobserwowano znaczne odchylenie średniego pun-

ktu trafienia od punktu celowania.
W warunkach bojowych i podczas ćwiczeń sprawdzać przy-

rządy celownicze granatnika okresowo w każdej sprzyjającej
sytuacji.

Przed sprawd:zJeniem przyrządów celowniczych obejrzeć do-
kładnie granatnik i usunąć usterki.

Przyrządy celownicze granatnika sprawdza się pod kierow-
nictwem dowódcy pododdziału. Dowódcy (również dowódcy
drużyn) są obowiązani kontrolować, czy sprawdzanie przyrzą-
dów celowniczych przebiega zg<odniez instrukcją.

Przyrządy celownicze sprawdza się z zastosowaniem przez-
naczonego do tego przyrządu (rys. 26) i tarczy kontrolnej
(rys. 38 - tylko do sprawdzania ~rzyrządów celowniczych



granatnika rgppanc-7, rys. 39 - przyrządów celowniczych
granatników rgppanc-7W i rgppanc-7D). Celownik optyczny
można sprawdzać również wg oddalonego o ok. 300 m punktu
celowania. .

Celownik mechaniczny regulować w następujący sposób:
1) umocować granatnik w dowolnej podstawie (np. w trój-

nogu celowniczym) umożliwiającej jego wycelowanie w usta-
wLoną z przodu tarczę;

2) ustawić tarczę (rys. 38 lub 39, w zale~ości od odmiany
granatnika) pionowo za pomocą pionu w odlegŁości 20 m, licząc
od szczerbinki suwaka ramki celownika ;

3) naciągnąć na wycięcia przyrządu do sprawdzania celow-
nika nici (na krzyż) i umocować je w rowku pierścieniowym;

4) wstawić od wylotu do przodu lufy przyrząd, tak aby jego
kołek wszedł całkowicie w wycięcie na wylotowej części lufy;

5) ustawić celownik i muszkę w położeniu pionowym; su-
wak ramki celownika ustawić na działce 3;

6) wycelować przez przewód lufy granatnik w tarczę tak,
aby krzyż przyrządu (przecięcie nici) pokrywał się z krzy-
żem górnego kręgu tarczy o średnicy 250 mm, po czym pewnie
umocować granatnik w podstawie;

7) sprawdzając oel,ownik mechaniczny granatnika rgppanc-7
wg tarczy przedstawionej na rys. 38, kilkakrotnie wycelować
granatnik przez szczerbinkę suwaka ramki celownika i wierz-
chołek muszki; obraz wierzchołka muszki nie powinien przy
tym wychodzić z dolnego (białego) kręgu o średnicy 160 mm
w więcej niż 50% sprawdzeń.

Podczas wycelowywania utrzymywać oko w odległości ok.
15 cm od suwaka;

8) sprawdzając celownik mechaniczny granatnika rgppanc-
-7W lub rgppanc-7D, kilkakrotnie wycelować przez szczerbin-
kę suwaka ramki celownika i wierzchołek muszki podstawo-
wej i muszki dodatkowej w tarczę (rys. 39), utrzymując oko
w odległości ok. 15 cm od suwaka; przy tym:

- obraz wier2lchołka muszki podstawowej obserwowany
przez szczerbinkę suwaka nie powinien wychodzić poza obrys

dolnego białego prostokąta tarczy w więcej niż 50% spraw-
dzeń;

- obraz wierzchołka muszki dodatkowej ustawionej w gór-
nym (roboczym) położeniu, obserwowany przez szczerbinkę
suwaka, nie powinien wychodzić poza obrys górnego białego
prostokąta tarczy w więcej niż 50% sprawdzeń.

ys. 38. Tarcza kontrolna do spraw-
zania przyrządów celowniczych

granatnika rgppanc-7 ~
\c")

Jeżeli okaże się, że w ponad 50% obserwacji obraz wierz-
olków muszek wychodzi poza obrys koła o średnicy 160 mm

. b poza obrys odpowiednich białych prostokątów tarczy, to
anatnik należy przekazać do naprawy.
W celu wyregulowania celownika optycznego:
1) założyć celownik optyczny na listwę granatnika;
2) wycelować i nastawić granatnik wg czynności 1-6 re-
lowania celownika mechankznego;
3) ustawić pokrętło 5 (rys. 33) do wprowadzania poprawek



Rys. 39. Tarcza kontrolna do sprawdzania przy-
rządów celowniczych granatnika rgppanc-7W

i rgppanc-7D

temperaturowych celownika znakiem ,,+" naprzeciw ryski na
kadłubie celownika;

4) sprawdzić, czy znak ,,+", znajdujący się w górnej części

pola widzenia, pokrywa się z małym krzyżem tarczy; jeżeli
.nie, wyregulować ustawienie celownika w wysokości i w kie-
runku; w tym celu:

- odkręcić pokrywkę śruby 12 regulacji celownika w kie-
,runku, włożyć wkrętak w wydęcie śruby i obracać ją dopóty,
'dopóki linia pionowa znaku ,,+" siatki celownika nie pokryje
się z linią pionową małego krzyża tarczy (z lewej strony u gó-
ry względem środka górnego kręgu);

- wykręcić trzy wkręty mocujące pokrętło 5 do wprowa-
dzania poprawek temperaturowych celownika o 1,5-2 obroty,
włożyć wkrętak w rowek śruby 3 regulacji w wysokości i przy-
rzymując pokrętło w połoeeniu maku ,,+" naprzeciw ryski
a kadłubie celownika, obracać wkręt aż do pokrycia się po_
iomej linii znaku ,,+" siatki celownika z poziomą linią ma-
ego krzyża tarczy.

Wyregulowanie celownika optycznego PGO-7W uważa się
. a prawidłowe, jeżeli znak ,,+" siatki celownika pokrywa się

małym krzyżem tarczy, a oś przewodu lufy ze środkiem
rzyża górnego tarczy o średnicy 250 mm.
Po wyregulowaniu celownika nakręcić pokrywę śruby 12

egulacji w kierunku, wkręcić do oporu wkręty mocujące po-
rętło 5 do wprowadzania poprawek temperaturowych i spra-
dzić, czy nastawa celownika nie naruszyła się.

uwag a. Sprawdzając celownik PGO-7 wg tarczy przedsta-
ionej na rys. 39, zamiast wymiaru 108 mm przyjąć 41 mm.

W skład ukompletowania granatników oznaczonych literą
,N" wchodzą celowniki noktowizyjne:

- granatnika rgppanc-7N: celownik nocny PGN-l lub
SPU;
- granatnika rgppanc-7WN: uniwersalny celownik nokto-
izyjny NSPU;



_ granatnika rgppanc-7DN: celownik nocny PGN-1 lub
uniwersalny celownik noktowizyjny NSPU.

Celowniki noktowizyjne obu typów - ze :wzgl~du n~ spo-
sób umocowania na granatniku - nie są wzaJemnIe za~enne.

Celowniki noktowizyjne są przeznalcz~e do celowa~ua pod-
czas strzelania w nocy i do obserwowama pola walkI w wa-
ruIIlkach naturalnego oświetlenia nocne?o. . . .

Posługując się celownikami nok~owIZYJn~I nalezy postę-
pować wg wskazówek podanych w mstrukcJac~:. .

_ Nocny celownik pasywny PGN-l. OpIS l uzytkowa-
n1e" ~ Uzbr. 1330/72; . . .

_ Uniwersalny celownik noktowizyjny NSPU. OpIS l uzyt-
kowa~ie" - Uzbr. 2134/80.

19. Zasady ogólne

Granatnik moma rozłożyć częściowo lub całkowicie. Granat-
nik rozkłada się częściowo do czyszczenia, smarowania i prze-
glądu, a całkowicie - do czyszczenia w razie silnego zanie-
czy;szczenia, jeżeli znajdował się na deszczu lub śniegu, w celu
zmiany smaru w czasie całkowitego. przeglądu i naprawy.

Zbyt częste rozkładanie granatnika jest szkodliwe, ponieważ
przyspiesza zużycie jego części i zespołów.

Granatnik roxkładać i składać na stole lub czystym pod_
kładzie; części i zespoły układać w kolejności rozkładania
i ostrożnie się z nimi obchodzić.

W czasie rozkładania i składania części granatnika unikać
zbędnych nacisków i mocnych uderzeń oraz używać tyłko
narzędzi wchodzących w skład zestawu ZCZZ.

Wkręcając i wykręcając wkręty trzymać wkrętak całą dło-
nią, a jego ostrze wstawić dokładnie w ~ięcie wkrętu;
wkręty wykręcać ostroŻJnie i nie wyjmować ostrza wkrętaka
z wycięcia dopóty, dopóki wkręt me będzie się luŹlliowykrę-
cał; wtedy wykręcać wkręt dalej ręką. Przestrzegać tej zasady
również podczas wkTęcan.ia wkrętów.

20. Rozkładanie i składanie częściowe granatnika
rgppanc-7 i rgppanc-7W

Podczas częściowego rozkładania granatnika zachować na-
stępującą kolejność czynności:

- zdjąć pokrowce z granatnika;



_ nacisnąć kluczem, a na:otępnie wybić wybijakiem ~wo-
rzeń 23 (rys. 6) i odlączyć urządzenie spustowo-uderzeniowe
od lufy; . ,

_ odłączyć urządzenie odpalające od lufy; w tym celu ugc
granatnik lewą ręką za nakładki drewniane, ustawić go pio-
nowo częścią wylotową do dołu, wykręcić prawą ręką za po-
mocą klucza-wkrętaka (rys. 41) wkrętkę 4 (rys. 45) i wyjąć
z podstawy iglicę 1, sprężynę 3 iglicy i tulejkę oporową 2;

- zdjąć z iglicy sprężynę;
_ wykręcić cztery wkręty 19 (rys. 6) i zdjąć pokrywę 22

kadłuba urządzenia spustowo-uderzeniowego.

Rys. 40. Wyjmowanie
sworznia urządzenia spu-

stowo-uderzeniowego

Urządzenie spustowo-uderzeniowe i urządzenie odpalające
po rozkładaniu częściowym składać w następującej kol~jności:

_ :z;ałożyćna miejsce pokrywę 22 kadłuba urządzema spu-
stowo-uderzeniowego i wkręcić cztery wkręty 19;

_ nałożyć na iglicę 1 (rys. 45) sprężynę 3;
_ wstawić tulejkę oporową 2 i iglicę ze sprężyną do gniaz-

da urządzenia odpalającego i wkręcić wkrętkę 4 aż do oparcia
o tulejkę oporową;

_ przyłączyć urządoonie spust owo-uderzeniowe do lufy, tak
aby występ f (rys. 6) podstawy urządzenia odpalającego
wszedł w wycięcie h kadłuba 34 urządzenia spustowo-uderze-
niowego i ustawić sworzeń 23, przyciskając go kluczem;

- nałożyć pokrowce na granatnik;
- sprawdzi~, ,czy granatnik jest prawidłowo złożony; w

tym celu napląc kurek; powinien przy tym być słyszalny
trzask, a po naciśnięciu spustu kurek powinien energicznie
uderzyć w iglicę.

W razie potrzeby można rozkładać urządzenie spustowo-
-uderzeniowe i urządzenie odpalające granatnika każde z osob-
na. Rozkładania częściowego urządzenia spustowo-uderzenio-
we~? dokonywać w tym wypadku w podanej wyżej kolej~
noscl.

Rys. 41. Odkręcanie
wkrętki urządzenia od-

palającego

Urządzenie odpalające rozkładać (nie odłączając urządzenia
spustowo-uderzeniowego) w następującej kolejności:

- napiąć kurek i zabezpieczyć urządzenie spustowo-uderze-
niowe;

- postawić granatnik pionowo częścią wylotową w dół
i przytrzymując lufę lewą ręką, prawą wykręcić wkrętkę za
pomocą klucza-wkrętaka;

- wyjąć z podstawy iglicę ze sprężyną i tulejkę oporową;
- zdjąć sprężynę z iglicy.

21. Rozkładanie i składanie całkowite granatnika
rgppanc-7 i rgppanc-7W

Całkowite rozkładanie granatnika przeprowadza się w celu
~~ienienia ~iesprawnY~h części lub oczyszczenia go w ra .•.
ZJe silnego zameczyszczema. W tym celu należy:



- rozłożyć CZęSClOWOgranatnik w sposób podany wyżej;
- odłączyć kurek; w tym !celu nacisnąć główkę kurka 35

(rys. 6) i wstawić cienki koniec wybijaka w otwór majdu-
jący się w dolnym końcu trwnu (rys. 42); przytrzymując le-
wą ręką urządzenie spustowo-uderzeniowe za rękojeść kadłu-
ba nacisnąć palcem wskazującym tej ręki spust (podnieść za-
czep kurka) i zdjąć prawą ręką kurek z jego osi (rys. 43);

Rys. 42. Wstawianie wybijaka
w otwór trzonu

- odłączyć trzon ze sprężyną; w tym celu wyjąć z kadłu-
ba trzon razem ze sprężyną i wybijakiem, wstawić je do ka-
nału przyrządu do składania i rozkładania urządzenia spusto-
wo-uderzeniowego (rys. 44), wstawić klucz-wkrętak w ro-
wek przy;rządu, oprzeć główkę trzonu o twardy przedmiot
i naciskając klucz-wkrętak, ścisnąć sprężynę i wyjąć wybijak
z otworu trzonu; zwalniając nacisk klucza-wkrętaka ro~rę-
żać stopniowo sprężynę, wyjąć ją z trzonem z przyrządu i od-
łączyć jedno od drugiego; odłączając trzon zachować ostroż-
ność, ponieważ pod działaniem napiętej sprężyny trzon może
zostać WYl"ZUiconyz dużą silą;

- odłączyć spust; w tym celu wybić cienkim końcem wy-
bijaka oś 30 spustu (rys. 6) i UiIlOSZąCspust 29, wyjąć go
z otworu do wnętrza kadłuba;

Rys. 43. Zdejmowanie
kurka z osi

- odłączyć bezpiecznik 28; w tym celu nadsnąć go z pra-
wej strony (jeżeli był zabez,pieczony), a następnie wyjąć bez-
piecznik, rygiel 27 i sprężynę 26 rygla;

uwag a. Zabrania się odłączania zaczepu kurka w czasie roz-
. kładania urządzenia spustowo-uderzeniowego.

- odłączyć okładki; w tym celu wykręcić wkręt 21 i od-
łączyć okładki od kadłuba urządzenia spustowo-uderzenio-
wego;

- odłączyć nakładki drewniane; w tym celu wykręcić
wkręty z jarzma przedniego i tylnego, zsunąć jarzma w dół
lufy i odłączyć nakładki od lufy; jarzm nie zdejmować z lufy.

Po całkowitym rozkładaniu granatnik składać, zachowując
następującą kolejność czynności:

- przyłączyć nakładki; w tym celu nałożyć je z prawa
na lewo na lufę, przesunąć jarzma na miejsca i ściągnąć je
wkrętami;

- przyłączyć okładki; w tym celu założywszy na miejsca
okładki 20 (rys. 6) wkręcić wkręt 21;

- przyłączyć bezpi,ecznik; w tym celu włożyć sprężynę 26
w gniazdo kadłuba 34 urządzenia spust owo-uderzeniowego, na-
łożyć na sprężynę rygiel 27 i wstawić bezpiecmik 28;

- przyłączyć spust; w tym celu wstawić w kadłub 34 spust
29 i oś 30;



Rys. 44. Odłączanie sprężyny
od trzonu

- przyłączyć trzon ZJe sprężyną; w tym celu nałożyć na
trwn 36 sprężynę 37, wstawić sprężynę z trzonem do przy-
rządu, tak aby otwór trzonu pokrywał się z rowkiem do wy-
bijaka, a występ duży trZJonu znajdował się z prawej strony;
wstawić klucz-wkrętak w rowek przyrządu, oprzeć główkę
trzonu o twardy przedmiot, nacisnąć klucz-wkrętak i ścisnąć
sprężynę; wstawić wybijak w otwór trzonu aż do oparcia
o ściankę przyrządu (rys. 44), wyjąć z przyrządu trzon ze sprę-
żyną i wybijakiem, po czym wstawić je do gniazda sprężyny,
tak aby wybijak wszedł w rowek kadłuba urządzenia spusto-
wo-uderzeniowego;

- przyłączyć kurek; w tym celu nałożyć kurek 35 (rys. 6)
na oś 33, uniósłszy zaczep 32 kurka spustem 29, napiąć kurek
i wyjąć wybijak z otworu trzonu 36; nacisnąć spust 29 i zwol-
nić kurek.

Dalej granatnik składać według wskazówek dotyczących
składania granatnika po częściowym rozkładaniu.

22. Rozkładanie i składanie częściowe granatnika
rgppanc-7D

Granatnik rozkłada się do przeglądu, czyszczenia smaro-
wania oraz do wymiany części i naprawy.

Rozkładać go należy na stole lub czystej podściółce. W cza-
sie składania i rozkładania posługiwać się narzędziami znaj-
dującymi się w torbie do przenoszenia dwóch granatów.

W czasie rozkładania układać części i mechanizmy w ko-
lejności rozkładania; unikać przy tym uderzeń o twarde
przedmioty i jednej części o drugą.

Rozkładanie granatnika może być częściowe lub całkowite.
Podczas rozkładania częściowego należy przestrzegać nastę-

pującej kolejności czynności:
a) odłączyć nasadę od rury; w tym celu wycisnąć dźwignię

mechanizmu blokującego i utrzymując ją w tym położeniu,
obrócić nasadę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek
zegara do oporu i odłączyć ją od rury.

Kategorycznie zabrania się wyjmowania pierścienia uszczel-
niającego z wytoczenia rury;

b) napiąć kurek;
c) ułożyć rurę urządzeniem uderzeniowym do góry wy-

kręcić kluczem-wkrętakiem łącznik;
d) wyjąć z gniazda zgrubienia rury iglicę, sprężynę iglicy

i tulejkę;
e) odłączyć okładki kadłuba urządzenia spustowo-uderzenio-

wego; w tym celu odkręcić przedtem cztery wkręty.
Składać zachowując następującą kolejność czynności:
a) przyłączyć okładki kadłuba urządzenia spustowo-uderze-

niowego;
b) włożyć do gniazda zgrubienia rury tulejkę, sprężynę igli-

cy i iglicę, po czym wkręcić do oporu w gniazdo zgrubienia
ł1jicznik;

c) odbezpieczyć urządzenie spustowo-uderzeniowe i zwolnić
kurek z zaczepu;

d) połączyć rurę z nasadą; w tym celu:



- oczyścić z osadu prochowego lub pyłu prowadzącą częsc
walcową nasady, część walcową rury, do której wchodzi pro-
wadząca część walcowa nasady oraz pierścień uszczelniający
na średnicy wewnętrznej;

- wycisnąć dźwignię urządzenia blokującego i, utrzymując
ją w tym poło:heniu, wstawić nasadę do rury w ten sposób,
aby występy segmentowe nasady weszły w odpowiednie
wgłębienia rury; dla ułatwienia i przyspieszenia połączenia
nasady z rurą są na kadłubie urządzenia blokującego i części
walcowej rury nasady czerwone rysy, ktÓI'e w czasie łączenia
rury z nasadą nalezy ustawić naprzeciw siebie;

- dokręcić nasadę zgodnie z ruchem wskazówek zegara az
dó zagłębienia za czoło segmentu znajdującego się na nasa-
dzie.

23. Rozkładanie i składanie całkowite granatnika
. rgppanc-7D

Rozkładanie całkowite granatnika przeprowadzać zachowu-
jąc następującą kolejność czynności:

a) wykonać rozkładanie częściowe zgodnie z kolejnością po-
daną wyzej;

b) odłączyć urządzenie b1okujące; w tym celu:
- zdjąć z rury jar2Jma i nakładki;
- odłączyć od rury urządzenie spustowo-uderzeniowe,

wybiwszy zawleczkę zabezpieczającą;
- wybić kołek i odłączyć urządzenie blokujące od rury;

c) l'ozłożyć urządzenie spustowo-uderzeniowe; w tym celu:
- odłączyć okładkę od kadłuba urządzenia spustowo-

-uderzeniowego po wykręceniu czterech wkrętów;
- naciskając kurkiem trzpień spręzyny kurka, włoZyć do

otworu trzpienia wybijak;
- wcisnąć spustem zaczep kurka i odłączyć kurek;
- odłączyć trzpień spręzyny kurka z wybijakiem;
- odłączyć za pomocą urządzenia do rozkładania i skła-

dania urządzenia spustowo-uderzeniowego i klucza
wkrętaka spręzynę kurka od trzpienia;

- odłączyć bezpiecznik; w tym celu nacisnąć go z pra-
wej strony, jezeli był w położeniu zabezpieczającym,
a następnie wyjąć ostl'oimie bezpiecznik, rygiel bez-
piecznika i spręzynę rygla.

odłączać osi kurka, kurka, zaczepu kurka i okładki ka-
luba od kadłuba urządz,enia spustowo-uderzeniowego.
Składać zachowując następującą kolejność czynności:
a) złozyć urządzenie spustowo-uderzeniowe; w tym celu:

- dołączyć bezpiecm.ik, wstawiwszy w gniazdo spręzynę
rygla i rygiel;

- połączyć za pomocą urządzenia do składania urządze-
nia spustowo-uderzeniowego, klucza-wkrętaka i wy-
bijaka trzpień spręzyny kurka ze spręzyną kurka;

- włożyć tl"2Jpieńspręzyny kurka ze spręzyną do kadłu-
ba urządzenia spustowo-uderzeniowego;

- wcisnąć spustem zaC21epkurka i nałoZyć kurek na oś;
- wcisnąć kurkiem trzpień spręzyny kurka i wyjąć wy-

bijak z otworu trzpienia;
- nałożyć okładkę kadłuba urząd21enia spustowo-uderze-

niowego i przykręcić wkrętami;
b) włozyć w gniazdo zgrubienia rury tulejkę, sprężynę igli-
i iglicę;

c) wkręcić do oporu łącznik;
d) złozyć urządzenie blokujące; w tym celu:

- dołączyć trzpień z osłoną do rury w ten sposób, aby
czoło osłony weszło w wycięcie znajdujące się na wy-
stępie rury;
nałozyć na trzpień sprężynę i połączyć koniec trzpie-
nia z dźwignią;

- przyikręcić osłooę s'Pręzyny i miejsca połączenia trzpie-
nia z dźwignią i ściskając osłoną spręzynę, pokryć
otwory osłony, rury i dźwigni urządzenia blokującego,
a następnie wlozyć kołek;

- przyłączyć urządzenie spust owo-uderzeniowe do rury;



- przyłączyć nakładki, włożyć na właściwe miejsce jarz-
ma i zacisnąć je wkrętami; występy na jarzmach usta-
lić dokładnie nad trzpieniem;

e) złożyć rurę z nasadą; w tym celu:
- wycisnąć dźwignię urządzenia blokującego i utrzy-

mując ją w tym położeniu, włożyć nasadę do rury w
ten sposób, aby występy segmentowe nasady weszły
w oopowi,ednie wycięcia rury;

- dokręcić nasadę zgodnie z ruchem wskazówek zegara
aż do zaskoczenia dźwigni urządzenia blokującego za
czoło występu nasady.

Sprawdzić działanie urządzenia spustowo-uderzeniJowego; w
tym celu nacisnąć trzy razy część ogonową iglicy i sprawdzić,
czy iglica wraca energicznie do położenia wyjściowego.

Sprawdzając działanie urządzenia spustowo-uderzeniowego,
nacisnąć kurek i zatrzymać go na zaczepie; przy tej czynności
powinien być słyszalny trzask.

Po naciśnięciu języka spustowego kurek powinien energicz- I

nie się obrócić i uderzyć w iglicę.
Sprawdzić, czy bezpiecznik jest sprawny; w tym celu na-

piąć kurek i naciskając bezpiecznik z lewej strony urządzenia
spustowo-uderzeniowego, wcisnąć go; nie powinno przy tym
nastąpić zwolnienie kurka z zaczepu.

DZIAŁANIE CZĘSCI I ZESPOŁOW GRANATNIKA
I GRANATU

24. Położenie części i zespołów granatnika
przed załadowaniem

C ... zespoły granatnika przed załadowaniem <majdują
ZęSCll . k 35 ( 6)" t naę w następującym polożeniu: kure rys. . ~l~ Jes -

ięty, sprężyna 37 trzonu znajduj~ się w naJmmeJsz'ym na=
ięciu, trzon opiera się występaffil u dołu o kurek lutrzy
uje go w zazębieniu z zaczepem 3~ kurka. .
Zaczep 32 kurka opiera się s':O'lm z~bem o ząb zabezple-
ający kurka i jednocześnie na~lska g~rn~ ząb spustu, usta-
iając język spustowy w przednrm poło.zemu. .
Iglica 1 (rys. 45) pod działaniem spręz~y 3 Jest opus;~~on.a
nie pr2Jeszkadza w załado,":aniu granatmka; dolna częsc 19h-

y wystaje z otworu wkrętkl.

Rys.•45. Położenie części urządz:nia
odpalającego przed strzałem.

I 1 _ iglica; 2 _ tulejka oporowa; 3 -
sprę:!:yna; 4 - wkrętka; a - występ

pierścieniowy



Bezpiecznik wystaje z lewej strony kadłuba urządzenia spU-
stowo-uderzeniowego i jego kołnierz nie przeszkadza w prz.-
sunięciu do tyłu dolnego zęba spustu.

Rys. 46. Położenie części
spustowo-ude-

rzemowego po napięciu
kurka:

( 1 - sprężyna trzonu; 2 - bez-
piecznik; 3 - kurek; 4 - oś;

'li - zaczep kurka; 6 - trzon;
a - główka kurka; b - wy-
stęp duży trzonu; c - ząb
zaczepu kurka; d - ząb kurka

25. Działanie części i ;t:espołówgranatnika
podczas ładowania

W oelu załadowania granatnika należy:
- mbezpieczyć granatnik, co spowoduje, że kołnierz be••

p1ecznika ustawi się naprzeciw dolnego zęba spustu
zabezpieczał język spustowy prz.ed wciśnięciem;

- wstawić pmygotowany nabój w Lufę, tak aby ustalaClI
granatu wszedł w wycięcie lufy, co spowoduje, że spłonka z••
palająca będzie się pokrywała z otworem iglicy.

26. Działanie części i zespołów granatnika
podczas strzału

ł
Aby spowodować strzał, należy: 'f
- napiąć kurek; w tym celu nacisnąć dużym palrem prlJj

wej ręki główkę a (rys. 46) kurka i przesunąć go w dół; kuJ'
l'ek naciska duży występ btl"ZlOIllU, OpUi~czago i ściska spr
żynę 1 trlionu, ząb c zaczepu kurka ślizga się po kul'lku, za~i
kuje za ząb d kurka (słychać trzask) i kurek zostaje napięt11"

- odbezpieczyć granatnik;
- nacisnąć wskazującym palcem język spustowy; spust,

obraoają'c się na osi 4, podnosi górnym zębem zacoop 5 kt.l1",
ka i l'Ozłączago z zębem d kurka, kurek pod działaniem spr••
żyny 1 trmnu 6 eI1!e1'glLczniepodnosi się i udema w igli
która podnosi się, ściska swoją sprężynę i nakłuwa spłonk
zapalającą naboju.

Po uderzeniu kurka w iglicę trzon pod działaniem spręż
ny odciąga małym występem kurek od iglicy. Iglica pod
łaniem sprężyny wraca do otworu ścianki lufy.

Spust po zwolnieniu nacisku palca wraca do przodu pod
ziałaniem zaczepu 5 kurka. Ząb c zaczepu kurka opiera się
ząb zabezpieczający kurka.

" Po nakłuciu iglicą spłonki zapalającej płomień spłonki zapa-
ającej zapala proch dymny znajdujący się w kanale osiowym

.- promieniowym dna silnika rakietowego. Wytworzone przy
~ gazy przerywają kapturek i przeponę oraz przekazują
'ogień do zapłonnika ładunku miotającego. Palenie się zapłan-

. a powoduje zapłon prochu taśmowego. Gazy prochowe roz-
rywają łuskę, przepychają przebitkę plastykową przez dyszę
:granatnika, zapalają smugacz i przesuwają granat do przodu.



Na początku ruchu granatu następuje w opozmaczu zapłonu
nakłucie spłonki zapalającej i zaczyna się palić masa pirotech-
niczna opóźniacza.

Gazy ładunku miotającego wypływające przez dyszę gra-
natnika przepływają najpierw przez turbinkę, powodując
obrót granatu wraz ze stabilizatorem. Po wylocie granatu
z przewodu lufy brzechwy stabilizatora otwierają się pod dzia-
łaniem siły odśl'odkowej i oporu powietrza, nadając granato-
wi stateczność lotu. Widok granatu w locie przedstawia
rys. 2b.

Po wypaleniu się opóźniacza zapala się zapłonnik i ładunek
silnika rakietowego.

Gazy powstające podczas spalania ładunku silnika rakie-
towego najpierw wypychają uszczelniacze z otworów dysz, po
czym zaczynają przepływać przez dyszę, wskutek czego
powstaje siła odrzutu zwiększająca prędkość lotu granatu. Na
aktywnym odcinku toru lotu wypala się ładunek silnika, po
czym lot odbywa się pod działaniem siły bezwładności.

Zapalnik zaczyna się uzbrajać w czasie strzału i kończy
uzbrajanie w odległości 2,5-18 m od wylotu lufy.

Uzbl'ojenie zapalnika polega na przesunięciu przesuwnika
do położenia bojowego, co powoduje włączenie pobudzacza
elektrycznego w obwód elektryczny (r~s. 19d): część głowico-
wa zapalnika z elementem piezoelektrycznym - obwód we-
wnętrzny granatu - część denna zapalnika z elektryczną
spłonką pobudzającą - obwód zewnętrzny granatu - część
głowicowa zapalnika.

Przy spotkaniu z celem (przeszkodą) ściskany element pie-
zoelektryczny wytwarza prąd elektryczny, pod którego dzia-
łaniem wybucha elektryczna spłonka pobudzająca, powodując
wybuch granatu. f\i'

Podczas strzału zapala się ładune~.ir~~echniczny samolik.
widatora. Po upływie 4-6 s, jeżęl';gr,anat nie spotka się
z przeszkodą lub zawiedzie układ elektIwczny zapalnika, ła-
dunek pirotechniczny wypali się i pobudzi spłonkę pobudzają-
cą samolikwidatora, powodując wybuch granatu.
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Lp. I Rodzaj zacięcia I Przyczyna zacięcia I Sposób usunięcia

3 Luz celownika optycz- Rozregulowane umocowanie I Wyregulować umocowanie

nego celownika
4 Zgięcie ramki celow- Uderzenie w ramkę celow- Naprawić w warsztacie

nika lub muszki nika lub muszkę uzbrojenia

5 Nieustalanie się musz- Osłabiona lub złamana Naprawić w warsztacie

ki lub ramki celownika sprężyna celownika uzbrojenia

mechanicznego w poło-
żeniu bojowym lub
marszowym

6 Swobodne przesuwa- Osłabiona lub złamana Wymienić sprężynę iglicy

nie się iglicy w jej pod- sprężyna iglicy
stawie

7 Brak szczeliny między Nie dokręcona wkrętka Dokręcić wkrętkę

kurkiem a wkrętką po
całkowitym dociśnięciu
iglicy przez kurek

8 Niepewne ustałenie Osłabiona sprężyna rygla . Wymienić sprężynę rygla

się bezpiecznika
9 Pęknięcia nakładek Uderzenia, upadki i częste Wymienić nakładki

drewnianych zdejmowanie nakładek



Okres użytkowania i sprawność granatnika zależy od pra-
widłowego obchodzenia się z nim, właściwej konserwacji
i przygotowania go do strzelania.

Celowniki optyczne (w pokrowcach) i torby na granaty
przechowyw.ać w osobnych przedziałach szaf. Na pokrowcach
celowników napisać farbą numer granatnika. Celownik op-
tyczny powinien się znajdować podczas przewożenia w po-
kIlowcu zawieszonym na pasie celowniczego.

przed wyjściem na zajęcia celowniczy powinien przejrzeć
granatnik i celownik optyczny oraz przetrzeć ich zewnętrzne
części czystą szmatką. Soczewki celownika przetrzeć czystą
ściereczką.

PodcZas zajęć należy chronić granatnik przed zanieczysrzcze-
niem, uderzeniami i upadkiem, aby nie dopuścić do uszkodze-
nia lufy, urządzenia spustowo-uderzeniowego oraz celownika
optycznego i mechaniam,ego. Niedopuszczalne są wgniecenia
na lufie, uszkodzenia części optY'cznych i zgięcia wspornika
celownika optycznego, ramki i muszki celownika mechanicz-
nego.

Po każdym strzelaniu oczyścić i nasmarować granatnik,
a celownik optyczny oczyścić z brudu i kurzu.

Utrzymanie granatnika w stałej sprawności i gotowości bo-
jowej uzyskuje się przez właściwe czyszczenie, smal'Owanie,

przechowywanie i obchodzenie się z nim oraz natychmiastowe
usuwanie uszkodzeń.

Czyszczenie granatnika znajdującego się w pododdziałach
przeprowadza się:

- p o s t r z e l a n i u; natychmiast po zakończeniu· strze-
nia na strzelnicy (w poLu) ceyści się i smaruje przewód lu-

fy oraz urządzenie odpalające; następnie czyści się granatnik
:po powrocie ze str2ielania i codziennie przez 3-4 następne
Cni;

- po ćwiczeniach w polu bez strzelania _
po powrocie z ćwiczeń;

- w sytuacji bojowej i w czasie długich
e w i c z e ń - codziemriJe w pI'2Jerwach walki i w czasie
rzerwy w ćwiczeniach;
- jeżeli granatnik nie jest używany - co

ajmniej raz w tygodniu.
Po oczyszczeniu granatnik należy nasmarować. Smarować

ależy tylko dobrze oczysrezoną i suchą powierzchnię me-
u natychmiast po cz~u, aby nie dopuścić do działa-

'a wilgoci na metal. Granatnik czyśd się i smaruje pod bez-
średnim kierownictwem dowódcy pododdziału, który jest

bowiązany określić zakres niezbędnego ro~ładania, czyszcze-
. i smarowania, sprawdzić stan wycioru i j.akOŚćmateria-
w przeZJnaczonych do czyszczenia, prawidłowość i jakość
rzepIIowadzonego czyszczenia oraz udzielić ZJezwoleniana sma-
wanie i składanie, sprawdzić prawidłowość smarowania
złożenia granatnika. Oficerowie są obowiązani okresowo

rzebywać podczas czyszcrenia granatnika i sprawdzać pra-
'dłowość czyszczenia. .
W koszarach i na obozach czyści się granatniki w specjal-

·e wydzielonych miejscach, na przygotowanych do tego celu
łach, a w warunkach bojowych i w marszu - na czystym

rezencie, deskaich, sklejkach itp.
Do czyszczenia i smarowania granatnika używa się:
- płynu PKB lub ANTYKOL - do smarowania przewodu

ufy, części i zespołów granatnika po oczyszczeniu;



_ mieszaniny smaru artyleryjskiego ze smarem karabino-
wym w stosunku 1 : 1 do smarowania przewodu lufy, części
i zespołów.oraz do części zapasowych, przyborów i wyposa-
żenia· (tylko granatnika oddawanego do magazynu na długo-
trwałeł prrechowywanie, jeżeli nie kOIliSerwuje się go płynem
PKB); .

_ smaru GOI-54 do konserwowania powierzchni z metalI
kolorowych i ich stopów oraz uszczelniania zamka granatni-
ków konserwowanych przed długotrwałym przechowywaniem
płynemPKB;

_ smaru do skór - do smarowania skórzanych części pa-
sów i pokrowców granatnika;

_ szmat lub papieru KW-22 - do wycierania, czyszczenia
i smarowania wszystkich części granatnika;

_ papieru LIK i papieru parafinowanego - do zabezpie-
czania granatników przygotowywanych do długotrwałego prz.e-
chowywania;

_ pakuł (krótkich, z włókna lnianego) oczyszczonych z paź-
dzierzy - tylko do czyszczenia lufy.

U wag a. Jako podstawowe materiały konserwacyjne stosować
przede wszystkim płyn PKB lub ANTYKOL, smar GOI-54 i pa-
pier LIK, oraz papier parafinowany.

W celu ułatwienia czyszczenia rowków, wycięć, otworów
itp. zezwala się stosować pałeczki drewniane.

Do zmywania smaru, szczególnie po długotrwałym przecho-
wywaniu granatnika w magazynie i w razie wymiany smaru,
zezwala się stosować naftę.

Czyścić granatnik zachowując następującą kolejność czyn-
ności:

1) przygotować materiały do czyszczenia i smarowania;
2) rozłożyć granatnik; .
3) sprawdzić wycior i przygotować go do czyszczenla.

przygotowując wycior do czyszczenia nacisnąć przedni pręt
przy nacięciach i wyciągnąć pręt tylny za uchwyt (rys. 47),
odłączyć pręt przedni od tylnego, skręcić przedni i tylny pręt
do oporu;

Rys. 47. Odłączanie pręta przedniego od pręta
tylnego (wycioru):

1 - pręt przedni; li - pręt tylny

4) oczyścić przewód lufy; w tym celu ułożyć lufę w wycię-
ciach stołu przeznaczonego do czyszczenia broni lub położyć
.na dowolnym stole, a w razie braku stołu - na czystym pod-
kładzie.

przygotować dwa równe pasma pakuł, skręcić każde z nich
pośrodku o jeden obrót, nałożyć na krzyż na czoło przeciera-
cza i zwinąć końce pakuł w dół; pakuły powinny równą war-
'stwą pokrywać przecieracz wycioru. Warstwa pakuł powinna
,być tak gruba, aby wycior wszedł w przewód lufy dość ciasno.
Przed czyszczeniem przewodu lufy po strzelaniu nasycić pa-
:kuły płynem PKB lub ANTYKOLEM.

Wycior wprowadzać od strony wylotowej w przewód lufy
(rys. 48) i płynnie wsunąć go kilka razy do komory ładun-
kowej.

Wyjąć wycior, wymienić pakuły, nasycić je płynem, ponow-
nie wprowadzić wycior do przewodu lufy i czyścić aż do cał-
kowitego usunięcia osadu prochowego.

W ten sposób oczyścić komorę ładunkową i nasadkę. W ce-
lu ocllyszczenia komory ładunkowej wprowadzić wycior od



Rys. 48. Wprowadzanie
wycioru do przewodu

lufy granatnika

strony wlotu lufy, W1sunąć g'o do komory ładunkowej aż do
oparcia wycioru o dyszę, przesuwać i obracać wycior zgodnie
z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, aby nie wykręcić
pręta przedniego; usunąć osad prochowy z części walcowych
i stożkowych komory ładunkowej lufy. Nasadkę i dyszę czy-
ścić od tylnej strony lufy.

Następnie dokładnie wyczyścić wycior, wytrzeć przewód lu-
fy czystymi, suchymi pakułami i czystą szmatą. Sprawdzić
szmatę; jeżeli są na niej jakiekolwiek ślady osadu procho-
wego, rdzy lub zanieczyszczeń, czyścić lufę dalej, ponownie
wycierając suchymi pakułami i szmatą. Jeżeli szmata po prze-
tarciu przewodu lufy jest czysta, bez śladów osadu procho-
wego i żółtych plam od rdzy, sprawdzić przewód lufy pod
światło od strony wylotowej i tylnej części lufy, powoli obra-
cając lufę w rękach.

Po zakończeniu czyszczenia przewodu lufy wytrzeć jej ze-
wnętrzne powierzchnie.

Podczas czyszczenia granatnika rgppanc-7D odłączyć nasa-
dę od rury i oczyścić z osadu prochowego i innych zanieczy-
szczeń prowadzącą część walcową nasady, część walcową rury
~do której wchodzi prowadząoa część 'Wa1oowanalSB.dy}i po-
wierzchnię piel'Ścienila llI.SfZm.e1niająoegona śI'eda'ricyzewnętrz-
nej. Kategorycznie zabrania się wyjmOlWania przy tym pier-
ścienia us.zczelniiającego z wytoczenia rury;

5) oczyścić urządzenie odpalające; gniazdo urządzenia odpa-
lającego i otwór igliczny czyścić drewnianą pałeczką i szmatką.

W razie występowania osadu prochowego urządzenie odpa-
lające czyścić szmatką zwilżoną płynem PKB lub ANTYKO-
LEM, a następnde wy,tr2JeĆczystą szmatką;

6} oczyścić urzą~e spustoMno-'lldem;enl.owe.Do czyszcze-
nia gniazd, otworów, wycięć itp. używać drewnianych pałe-
czek z nawiniętymi szmatkami ;

7} pooostale części metalowe wytrzeć na sucho szmatami lub
pakułami. Silnie zanieczyszczone części oczyścić również pły-
nem PKB (ANTYKOLEM) i wytrzeć do Isucl1a;

8) części drewniane wytrzeć auchą szmatką.
O zakończeniu czyszczenia granatnika zameldować dowód-

cy pododdziału. Po uzyskaniu zezwolenia dowódcy pododdzia-
łu przystąpić do smarowania i składania granatnika.

Granatnik smarować zachowując następującą kolejność czyn-
ności:

l} nasmarować pmew6d lufy; w tym celu nałożyć na prze-
cieracz i łapki wycioru szmatkę, nasycić ją płynem PKB
lub ANTYKOLEM, wprowadzić wycior do przewodu lufy od
stl'Ony wylotu i płynnie przesunąć go kilkakI'otnie do opar-
cia o dyszę i z powrotem do komory ładunkowej, tak aby
równomd.emie pokryć przewód lufy cienką warstwą płynu;
następnie wprowadzić wycior w przewód lufy od strony tyl-
nej i przesunąć go kilka razy aż do oparcia o dyszę;

2} pozostałe części metalowe i zespoły granatnika powlec
cienką warstwą płynu PKB (ANTYKOL) za pomocą szmatki.

Nadmierne smarowanie powoduje zanieczyszczenie części
i zespołów.

Drewnianych części nie należy smarować.
Po zakończeniu smarowania złożyć granatnik zwracając uwa-

gę na numerację części, aby nie pomylić ich z częściami in-
nych granatników ..

W każdym granatniku numer lufy powinien się zgadzać
z numerami części urządzenia spustowo-uderzeniowego.



Po złożeniu granatnika sprawd2Jić działanie części i zespo-
łów.

Wytrzeć czystą szmatką zewnętrzne powierzchnie celownika
optycznego. Zdjąć pokrywę kadłuba oświetlacza siatki i wy-
trzeć baterię, kadłub i pokrywkę, oczyścić ściereczką flanelo-
wą szkła ochronne obiektywu i okularu ruchem kolistym, za-
czynając od środka. Zabrania się czyszczenia szkieł szmatką,
którą były czyszczone inne części celownika.

Po oczyszczeniu celownika optycznego przedstawić do spraw-
dzenia granatnik i celownik optyczny dowódcy pododdziału,
a na'stępnie oczyścić wyposażenie.

Jeżeli granatnik znajdował się na mrozie i. został wniesio-
ny do ciepłego pomieszczenia, czyszczenie należy rozpocząć
dopiero po upływie 10-20 min (po wystąpieniu kropelek ro-
sy).

Granatnik prżekazywany do magazynu na długotrwałe prze-
chowywanie przygotować w następujący sposób:

- rozłożyć całkowicie granatnik i usunąć z niego płyn
PKB;

- sprawdzić, czy części granatnika nie są skorodowane
i w razie potrzeby oczyścić je;

- wymyć dwukrotnie części granatnika w nafcie antykor
lub gorącym oleju wrzecionowym;

- zakonserwować części granatnika płynem PKB (części
z metali kolorowych - smarem GOI-54), złożyć granatnik
i uszczelnić zamek smarem GOI-54;

- zatkać wylot lufy papierem LIK (tak, aby wystawał
z lufy).

U wag i: 1. Podczas prac konserwacyjnych przy granatniku
pamiętać o tym, że lotny inhibitor korozji działa niszcząco na
metale kolorowe i ich stopy.

2. Oczyszczone części nie powinny pozostawać nie nasmaro-
wane dłużej niż 3 godziny. ,

Sposób przygotowania granatnika do długotrwałego prze-
chowywania z zastosowaniem płynu PKB i papieru LIK oma-

wia dokładnie "Instrukcja o konserwowaniu sprzętu uzbroje-
nia lotnymi inhibitorami korozji" - Uzbr. 1141/69.

Granatnik przekazywany do magazynu na długotrwałe prze-
chowywanie można róWl1iiJeżzakonserwować (jeżeli nie ma
płynu PKB) gorącą mieszaniną smaru działowego i smaru ka-
rabinowego w stosunku 1 :-l. W tym celu oczyszczone meta-
lowe części granatnika zanurzyć na 3 -7- 4 min w wannie
z mieszaniną podgrzaną do 105-115°C. Po ostudzeniu części
i złożeniu granatnika zanurzyć granatnik na 1 -7- 2 min w
drugiej wannie z mieszaniną podgrzaną do 60-80°C. Drew-
nianychczęści nie należy zalIlUrzaĆw wannie.

31. Przechowywanie i przenoszenie granatnika
oraz jego nabojów

Odpowiedzialność za właściwe przechowywanie granatni-
ków, celowników optycznych i nabojów w pododdziałach po-
nosi dowódca pododdziału. Celowniczy i pomocnik eelowni-
e2lego są obowiązani utrzymywać granatnik i celownik op-
tyczny w czystości i w pełnej sprawności, obchodzić się z ni-
mi ostrożnie i przeglądać je we wszystkich przypadkach zgod-
nie z niniejszą instrukcJą.

W warunkach koszarowych i obozowych granatniki prze-
chowuje się w stojakach w położeniu pionowym. Na lufy gra-
natników nakłada się pokrowce; kurki powinny być zwol-
nione, a ramki celowników i muszki opuszczone.

W oddzielnym przedziale stojaka przechowuje' się celow-
niki optyczne w pokrowcach i torby na granaty. Na pokrow-
cach celowników nanosi się farbą numery granatników. Po-
krow,ce, torby i pasy przechowuje się czyste i suche.

W warunkach tymczasowych, z braku stojaków, granatni-
ki i celowniki optyczne umieszczać w miejscach suchych, od-
ległych od drzwi, okien i urządzeń ogrzewczych.

W czasie przenoszenia na zajęciach i w marszu granatnik
przenosić w położeniu "na pas" ze zwolnionym kurkiem, na-



łożonymi pokrowcami, opuszczoną muszką i ramką celow-
nika.

Pas należy dopasować, tak aby granatnik nie obijał się
o twarde przedmioty ekwipunku. Celownik optyczny przeno-
sić w pokrowcu umocowanym na pasie celowniczego.

W czasie przerw w ćwiczeniach' i w czasie postoju granat-
nik należy trzymać na pasie lub w rękach; za zezwoleniem
dowódcy można go położyć na ziemi.

W czasie przejazdu samochodami (transporterami opance-
rzonymi) granatnik trzymać między kolanami, a podczas prze-
wozu na czołgach w rękach, chroniąc przed uderzeniami.

Podczas przewozu koleją i drogą wodną granatnik i celow-
nik optyczny ustawiać w specjalnych stojakach. Jeżeli wagon
(statek) nie ma odpowiednich stojaków, granatnik i celownik
optyczny można położyć na półce, tak aby wykluczyć możli-
wość jego upadku i uszkodzenia.

Granatnik należy przechowywać i przenosić w stanie nie
załadowanym; jedynie w określonych przypadkach pogotowia
bojowego może być załadowany.

Załadowany granatnik powinien być zawsze zabezpieczony;
odbezpiecza się go tylko bezpośrednio przed strzelaniem.

Z celownikiem optycznym, który jest precyzyjnym przyrzą-
dem optycznym, obchodzić się ostrożnie i przestrzegać nastę-
pujących zasad:

- zabezpieczać celownik przed upadkami, silnymi uderze-
niami i wstrząsami oraz przed przenikaniem do jego wnętrza
wilgoci i pyłu;

- przechowywać celownik w pokrowcu w suchym ogrze-
wanym pomieszczeniu, na półkach szaf; na obozach można
przechowywać celownik w zamkniętym stojaku chroniącym
przed wilgocią i kurzem;

- jeżeli celownik znajduje się na granatniku, a strzelania
nie prowadzi się, założyć na oelownik pokrowiec i umocować
go paskami;

- przed włożeniem oelownika do pokrowca obejrzeć go
i wytrzeć soczewki ściereczką ruchem kołowym, zaczynając

od środka; zabrania się wycierania soczewek ściereczką (szmat-
ką), którą były przecierane inne części celownika;

- mokry celownik dokładnie wytrzeć suchą szmatką, a po-
krowiec wysuszyć.

Zabrania się:
- dotykania palcami i powlekania smarem szkieł ochron-

nych;
- obracania bez potrzeby pokręteł poprawek na tempera-

turę;
- przechowywania celownika w pobliżu pieców i ognisk.
Jeżeli celownik wykazuje jakąkolwiek niesprawność, odesłać

go do warsztatów sprzętu uzbrojenia.
Z nabojami granatnika należy postępować zgodnie z na-

stępującymi zasadami:
- aby uniknąć uszkodzeń, nie dopuszczać do upadków gra-

natów, ładunków miotających i granatów połączonych z ła-
dunkiem miotającym (nabojów);

- przewozić granaty i ładunki miotające tylko w przezna-
czonym do tego celu opakowaniu;

- przenosić granaty i ładunki miotające tylko w specjal-
'nych torbach lub opakowaniu;

- przed'lQwywać granaty i ładunki miotające na stanowi-
sku ogniowym latem w cieniu, aby zabezpieczyć je przed
działaniem promieni słoneczny.ch;

- zabezpieczyć granaty i ładunki miotające przed wilgo-
cią;

- otwierać futerał i wyjmować z niego ładunki miotające
tylko przed strzelaniem; jeżeli przygotowany nabój nie został
wykorzystany, wykręcić ładunek miotający z granatu, wło-
żyć do futerału i dokładnie zabezpieczyć przed uszkodzeniem
i wilgocią; na dno silnika rakietowego nakręcić ochraniacz;

- zdejmować kaptuI'ek ochronny z części głowicowej za-
palnika tylko przed załadowaniem granatnika; jeżeli granat
nie został wystrzelony, nałożyć na część głowioową zapalnika
kapturek i umocować go przetyczką, sprawdziwszy, czy prze-
słona nie została uszkodzona;



- przechowywać kapturki ochronne i przetyczki do zakoń-
czenia strzelania;

- w przypadku strzelania w czasie deszczu i silnej śnie-
życy nie zdejmować kapturka ochronnego z części głowico-
wej zapalnika.

W pododdziałach i oddziałach granaty i ładunki miotające
przechowuje się zgodnie z obowiązującymi przepisami o prze-
chowywaniu amunicji.

PRZEGLĄD GRANATNIKA
I PRZYGOTOWANIE GO DO STRZELANIA

W celu sprawdzenia stanu granatnika, jego czystości i przy-
gotowania do strzelania przeprowadza się przegląd granatni-
ka, a ponadto - w celu określenia stanu technicznego _
okresowo przeglądy techniczne (dokonuje go przedstawiciel
służby uzbrojenia). Oprócz tego okresowo przeprowadza się

i obsługiwanią, techniczne OT-1 i OT-2 granatnika (patrz Uzbr.
1393/73 i Uzbr. 1477/73).

Jednocześnie z przeglądem granatnika sprawdza się stan
celownika optycznego i ZCzZ.

Obsługa i dowódcy drużyn sprawdzają granatnik:
- codziennie;
- przed wyjściem na ćwiczenia, w warunkach bojowych

okresowo w ciągu dnia i przed wykonaniem zadania bojo-
wego;

- w czasie czyszczenia.
Dowódcy pododdziałów przeglądają granatniki okresowo,

zgodnie z regulaminem służby wewnętrznej, a także wszyst-
kie granatniki lub ich część (wyrywkowo) przed strzelaniem
i przed wykonaniem zadania bojowego.

Niesp~awności granatnika, celownika optycznego i ZCzZ na-
leży usuwać natychmiast. Niesprawności, których usuwanie
jest połączone z wymianą niesprawnych części, usuwa się w
pododdziałach. J eźeli niesprawności nie można usunąć w pod-
oddziale, przekazać granatnik do warsztatu.



Przegląd techniczny granatnika przeprowadzać z rozkłada-
niem go i jego poszczególnych zespołów w podanej niżej ko-
lejności.

1. Przegląd powierzchni zewnętrznej lufy:
- na powierzchni zewnętrznej lufy nie powinno być pęk-

nięć, wgnieceń i głębokich zadziorów;
- na ścięciu wylotowym i tylnym lufy nie powinno być

pęknięć i zadziorów ze wzniesieniami metalu;
- nakładki drewniane nie powinny być pęknięte i odłu-

pane;
- jarzma powinny pewnie przyciskać nakładki do powierz-

chni zewnętrznej lufy.
2. P r z e g l ą d c e l o w n i k a m e c h a n i c z n e g o:
- na muszce nie powinno być zadziorów;
- farba cyfr na ramce celownika powinna być wyraźnie

widocma i bez przerw;
- ruch ramki celownika i muszki z położenia poziomego

do pionowego i odwrotnie powinien być bez zacięć; zarówno
ramka, jak i muszka powinny się ustalać w tych położeniach;

luz boczny ramki celownika i muszki jest niedopuszczal-
ny.

3. P r z e g l ą d p r z e w o d u l u f y:
- w przewodzie lufy nie powinno być odprysków chromu,

rdzy, pęknięć, zadziorów i zanieczyszczeń; na powierzchni dy-
szy jest dopuszczalna siatka pęknięć powierzchniowych pow-
stałych wskutek zużycia i dopuszczalne są oddzielne odcinki
z odpryskami chromu.

4. P r z e g l ą d u r z ą d z e n i a o d p a l a j ą c e g o:
- rozłożyć urządzenie odpalające; przetrzeć gniazdo urzą-

dzenia odpalającego i otwór do grotu iglicy;
- w gnieździe urządzenia odpalającego i otworze do grotu

iglicy oraz na częściach urządzenia odpalającego nie powinno
być rdzy, osadu prochowego, zadziorów i wgnieceń;

sprawdzić przez trzykrotne naciśnięcie tylnej części igli-

cy działanie urzcldzenia odpalającego w stanie złożonym; igli-
ca powinna energicznie sit: cofać do położenia paczą tkowego;

- po naciśnięciu od dołu główki kurka ustawionego na zę-
bie zabezpieczającym iglica nie powinna wystawać ponad po-

,wierzchnię przewodu lufy.
5. P r z e g l ą d u r z ą d z e n i a s p u s t o w o - u d e r z e-

niowego i sprawdzanie jego działania
Przegląd razem z granatnikiem:
- rozcięty grubszy koniec sworznia powinien wychodzić

poza ucho znajdujące się na lufie; luz urządzenia spustowo-
-uderzeniowego jest przy tym niedopuszczalny ;

- wkręty pokrywy i wkręt mocujący okładki powinny być
wkręcone do oporu;

- ruch zwolnionego z napięcia kurka powinien być ener-
giczny i bez' zacięć;

- bezpiecznik powinien się przesuwać z jednego położenia
do drugiego bez użycia większej siły i ustalać się w tych po-
łożeniach;

- po obróceniu kurka do góry (do oporu) i naciśnięciu spu-
.stu powinna być szczelina między płaszczyzną kurka a wkręt-
.ką, a grot iglicy powinien wystawać w przewodzie lufy; po
przerwaniu nacisku iglica powinna się cofnąć pod działaniem
swej sprężyny, a grot ighcy powinien całkowicie wejść w otwór
ścianki lufy;

- na zewnętrznych powierzchniach kadłuba urządzenia spu-
stowo-uderzeniowego i pokrywy nie powinno być wgnieceń,
zadziorów i pęknięć;

- gwinty wszystkich wkrętów nie powinny być zbite i ze-
,rwane.

Przegląd urządzenia spustowo-uderzeniowego po odłączeniu
rękojeści od granatnika i zdjęciu pokrywy:

- kurek ustawiony na zębie zabezpieczającym powinien się
opierać obydwoma występami trzonu sprężyny, a między zę-
bem zaczepu spustowego i zębem zabezpieczającym kurka po-
winna być S7Jc2Jelina;wielkości sZ!cz1elinynie kontroluj e siC;;



_ kurek pOWImen mieć po napięciu możliwość pewnego
ru~uw~Ł .

Po przeglądzie zwolnić kurek, przytrz;rmując go za gł0:-vkę.
Przegląd urządzenia spustowo-uderzemowego po całkowItym

rozkładaniu: . . .
_ na częściach urządzenia nie powinno być pękmęc, zad ZlO-

rów, rdzy i innych uszkodzeń. .
Po przeglądzie złożyć urządzenie spustowo-uderzemow~

i sprawdzić jego działanie. Przed złożeniem zakonserwowac
części.

6. P r z e g l ą d c e l 10 W Ini k a o p t Yc z n e g o PGO-7
Podczas przeglądu należy sprawdzić, czy: .
_ soczewki są czyste; w razie potrzeby wytrzec zewnętrz-

ne powierzchnie części optycznych; .,
- nie ma złamań części mechanicznych lub korozJI na

nich;
_ pewnie działa pokrętło wprowadzania poprawek na tem-

peraturę;
- jest sprawny układ oświetlenia n?cn:go; w tym. celu

ustawić przełącznik przerzutowy w połozemu WŁĄCZ. 1, na-
łożywszy kapturek, spojrzeć w okular;. j~że~ ~kład j~st. spra",,:-
ny, siatka będzie wyraźnie widoczna; .Jez.elI SIatka me Jest WI-
doczna, wymienić baterię 20R2K lub zarowkę; .

-----,działa oświetlacz zimowy; w tym celu przyłączyc go do
celownika; .

-celownik jest pewnie umooowany na granatniku; w raZIe
potrzeby wyregulować śrubę zaciskową.

7. P r z e g l ą d c z ę Ś c i z a p a s o w y c h, p r z y r z ą d ó w
i wyposażenia: .

- pas plecowy, pas z pokrowcami i .torby ~o prze~oszema
dwóch i trzech granatów z ładunkami me powmny byc uszko-
dzone; .

- części zapasowe, przyrządy i wyposażenie powinny być
kompletne, sprawne i zawsze nadawać się do użytku.

8. S p r a w d z a n i e p r a w i d ł o w o Ś c i p r z e c h o w y-
wania granatników:

- sprawdzić stan stojaków, szaf oraz sposób ułożenia w
nich granatników i celowników optycznych;

- sprawdzić stan miejsc wyznaczonych do czyszczenia
i smarowania granatników oraz zaopatrzenie w materiały do
czyszczenia i konserwacji.

9. S p r a w d z a n i e d o k u m e n t ó w e w i d e n c y j_
n y c h i P r o wad z e n i a k s i ą ż e k g r a n a t n i k ów:

- sprawdzić, czy prawidłowo dokonano wpisów w książce
ewidencji mienia wojskowego i w książkach granatników.

Po zakończenią przeglądu technicznego wpisać adnotację do
książki granatnika i metryki celownika optycznego.

10. S p r a w d z a n i e c e l o w n i k ó w n o k t o w iz y j_
n y c h przeprowadzać zgodnie z instrukcjami Uzbr. 1380/72
i Uzbr. 2134/80.

,34. Kolejność przeglądu granatnika
przeprowadzanego przez obsługę

i dowódców drużyn

W czasie codziennego przeglądu sprawdzić, czy są wszyst-
kie części granatnika; sprawdzić ich umocowanie, czy nie są
uszkodzone, zanieczyszczone lub zardzewiałe (szczególnie prze-
Wód lufy), a następnie stan konserwacji (bez rozkładania) na

'docznych częściach granatnika, skompletowanie części zapa-
owych, przyborów i wyposażenia granatnika oraz celownika
ptycznego.
Przegląd granatnika przed ćwiczeniami i w warunkach bo-

owych przeprowadzać tak samo, jak przegląd codzienny.
prócz tego sprawdzić sprawność celownika optycznego i me-
anicznego i upewnić się, czy w przewodzie lufy nie ma ob-

ych ciaŁ
Sprawdzić, czy prawidłowo działają części i zespoły, czy

ewnie jest umocowane urządzenie spustowo-uderzeniowe i od-
alające oraz nakładki drewniane. Rozcięty koniec sworznia
owinien wychodzić poza ucho lufy; luz urządzenia spusto-
o-uderzeniowego jest niedopuszczalny.



Sprawdzić wkręty pokrywki okładek rękojeści; powinny
być wkręcone do oporu, a jarzma powinny pewnie dociskać
nakładki do zewnętrznej powierzchni lufy.

Przeglądając celownik optyczny sprawdzić, czy:
- na częściach optycznych nie ma pęknięć, odpryskóW, rys

i zanieczyszczeń, a w polu widzenia - ciał obcych utrudniają-
cych celowanie;

- prawidłowo działa pokrętło poprawki na temperaturę (po-
winno się obracać bez zacięć i ustalać w nadanym położeniu);

- jest sprawny oświetlacz siatki; w tym celu założYć na
występ obiektywu osłonę, przestawić wyłącznik przerzutowy
i spojrzeć w okular (jeżeli oświetlacz siatki dziaŁa prawidłowo,
widać jej wyraźny obraz; jeżeli siatka jest niewidoczna, wy-
mienić baterię lub żarówkę);

- sprawny jest zimowy oświetlacz siatki; w tym celu przy-
łączyć go do celownika;

- prawidłowo jest umocowany celownik na granatniku (je-
żeli celownik ma luz, wyregulować śrubę zaciskową).

Wczasie przeglądu celownika mechanicznego sprawdzić,
czy:

- nie jest zgięta muszka i ramka celownika; ramka celow-
nika i muszka powinny bez zacięć się przestawiać z położenia
poziomego do pionowego i odwrotnie, a także pewnie się usta-
lać w tych położeniach.

Boczne wahania ramki celownika i muszki są niedopu-
szczalne.

W oeLu sprawrdz.ema OOi'alamiaczęści i zespołów granatnika
należy:

- napiąć kurek; powinno być słychać trzask, równomier-
nie nacisnąć język spustowy; kurek powinien energicznie obró-
cić się wokół swojej osi i uderzyć w iglicę, a język spustowy
po naciśnięciu i zwolnieniu powinien się przesuwać płynnie
do tyłu i do przodu;

- nacisnąć język spUlStowy i jednocześnie z dołu główkę
kurka; iglica powinna wówczas się wysunąć z otworu ścia-
ny przewodu lufy, a między kurkiem i wkrętką powinna być

szczelina; po zwolnieniu nacisku iglica powinna pod działa-
niem sprężyny wsunąć się w otwór ściany lufy;

-nadsnąć bezpiecznik z lewej strony kadłuba urządzenia
spustowo-uderzeniowego i wcisnąć go; język spustowy powi-
nien być unieruchomiony i pod naciskiem palca nie powinien
się wciskać, a napięty kurek nie powinien się zwalniać;

- bezpiecznik powinien swobodnie się przesuwać z jed-
nego położenia do drugiego i zatrzaskiwać się w tych położe-
niach.

Przeglądając granatnik w czasie czyszczenia sprawdzić każ-
dą część i zespół osobno i upewnić się, czy na metalowych
częściach nie ma wykruszeń metalu, zerwanego gwintu, wgnie-
ceń, zgięć, rdzy i zanieczyszczeń, a na częściach drewnia-
nych - pęknięć i wgnieceń. Szczególną uwagę zwrócić na stan
przewodu lufy i na sprawność celownika optycznego.

W czasie czyszczenia sprawdzić też stan części zapasowych,
przyborów i wyposażenia.

O wszystkich uszkodzeniach wykrytych podczas przeglądu
gr~natnika i ZCzZ obsługa i dowódcy drużyn powinni natych-
mIast meldować dowódcy pododdziału.

35. Kolejność przeglądu granatnika
przeprowadzanego przez dowódców pododdziałów

Dowódcy pododdziałów przeglądają granatnik w stanie roz-
łożonym i złożonym.

Przegląd granatnika w stanie złożonym przeprowadza się
zgodnie z niniejszą instrukcją.

W celu przeprowadzenia przieglądu granatnika w stanie roz-
łożonym należy rozłożyć granatnik częściowo lub całkowicie
i wytrzeć jego części do sucha, sprawdzić numery części do-
kładnie obejrzeć każdą część i zespół, aby upewnić się, d,y na
metalowych częściach nie ma wgnieceń, wgięć, zgięć, zerwa-
nych gwintów, rdzy i zanieczy-szczeń, a na dręwnianych czę-



ściach - pęknięć i wgnieceń, mogących spowodować nienor-
malną pracę zespołów.

1. W czalSiieprzeglądu Lufy zwrÓcić szczególną uwagę na
stan jej przewodu.

W celu sprawdzenia stanu lufy podnieść lufę do poziomu
oczu, kierując ją do źródła światła, tak aby promienie światła
padały na ściankę lufy, a nie prosto w oko; następnie obmca-
jąc lufę dokładnie obejrzeć ją od strony wylotowej i od tyl-
nej. Przeglądając komorę ładunkową zbliżyć lufę do oka,
a przeglądając część wylotową i tylną lufy - odsunąć od
oka.

W przewodzie lufy nie powinno być odprysków chI"omu,
rdzy, pęknięć, rys, wklęśnięć i zanieczyszczeń.

Na powierzchni dyszy jest dopuszczalna siatka powierzch-
niowych pęknięć, powstała w wynilku wżyda; mogą być rów-
nież pojedyncze miejsca z odpryskami chI'omu.

Lufa granatnika nie może być rozdęta. Rozdęcie lufy uwi-
dacznia się w postaci poprzecznego ciemnego (zaciemnionego),
spłaszczonego pierścienia (półpierścienia) lub wykrywa się je
na podstawie wypukłości metalu na zewnętrznej powierzchni
lufy. Granatnik z rozdętą lufą lub wgnieceniami nie nadaje
się do strzelania.

Stwierdzone zmiany (wady) w stahie przewodu lufy należy
odnotować w książce granatnika.

W czasie przeglądu lufy z zewnątrz sprawdzić, czy nie ma
uszkodzeń w wycięciu ustalacza granatu i na listwie do mo-
cowania celownika optycznego.

2. Podczas przeglądu urządzenia spust owo-uderzeniowego
sprawdzić stan zewnętrznych powierzchni kadłuba, pokrywki,
okładek, kunka, spustu, bezpiecznika i zaczepu kurka, a także
stan gwintów i nacięć na główkach wkrętów mocujących za-
czep kurka, pokrywkę i wkładki.

3. Podczas przeglądu urządzenia odpalającego sprawdzić,
czy nie są zużyte lub połamane: iglica, sprężyna, wkrętka i tu-
lejka oporowa oraz czy w gnieździe i w otworze iglicy nie ma
rdzy, osadu prochowego, zbić i wgnieceń.

36.. Pr~ygotow~LDie granatnika rgppanc-7D
znajdUjącego SI' ę w położeniu marszowym

do wykonania. skoku spadochronowego

. W. celu przygotowall1Jia gralnatnlika znajdującego się w poło-
zemu malrszowym do wY;>"konaniaskoku spadochronowego na-
leży:

- zdjąć p~krowiec z t:ylnej części nasady;
- odłączyc nasadę od rury;
- Rrzyłączyć nasad.ę do rury od dołu; w tym celu wpro-

wa~Zlc wystę~y łączmka nasady w odpowiednie wycięcie ru-
ry I przesunąc nasadę WO' przód w wycięciach do oporu; ząb
zatrzasku (ustalacza) łąc~nika nasady powinien przy tym za-
skoczyć za tylny występ 1ł:'ury;

- nałożyć pokrowiec ma tylną część nasady i ułożyć granat-
nik w pokrowcu.

37. Przestawianie granatnika rgppanc-7D
z położenia spadOllchronowego do marszowego

W celu przestawienia /granatnika z położenia spadikhrono-
wego do marszowego należy:

- zdjąć poknowiec na granatnik i pokrowiec na tylną część
nasady;

- naciskając ~alce~ ,zaatrzask na łączniku nasady, odłączyć
nasadę od rury 1 złozyc nasadę z rurą do położenia marszo-
wego;

- nałożyć pokrowiec n.a część wylotową (tylną) granatnika.

38. P•. zegląd nabojów
Naboje przegląda się PIrzed strzelaniem i na rozkaz dowód-

cy.. Przeglądając naboje naIeży sprawdzić, czy nie ma uszko-
dzen zewnęt:z~ych n~ :>=apalniku, głowicy granatu, zespole
dysz,. ru~ze sIlmka .rakIetmwego i na ładunku miotającym. Za-
brama SIę strzelama nab<ojami z uszkodzeniami na powierz-
chniach zewnętrznych.



Granatnik przygotowuje się do strzelania - w celu zapew-
nienia niezawodności jego działania - pod kierownictwem
dowódcy pododdziału.

Aby przygotować granatnik do strzelania, należy:
_ oczyścić go i przejrzeć w stanie rozłożanym;
_ przejrzeć go w stanie złożonym;
_ przejrzeć celownik optyczny (celownik noktowizyjny) i w

razie potrze by przetrzeć szkła ochronne; .•
_ bezpośrednio przed strzelaniem wytrzeć do sucha prze-

wód lufy i przejrzeć granaty oraz ładunki miotające.

Przed strzelaniem należy przejrzeć granat, przyłączyć do
niego ładunek miotający i zdjąć kapturek ochronny z części
głowicowej zapalnika. Nabojów, których elementy (zapalnik,
kadłub i czepiec głowicy, zespół dysz i rura silnika rakieto-
wego) mają uszkodzenia zewnętrzne, zabrania się używać do
strzelania.

W celu połączenia ładunku miotającego z granatem:
_ otworzyć futerał i wyjąć z niego ładunek;
_ odkręcić z dna silnika rakietowego bezpiecznik z pod-

kładką;
_ nakręcić ładunek na występ dna silnika rakietowego aż

do oparcia powierzchni czołowej krzyżaka, wystającego nad
płaszczyzną cokołu, o dno.

Nie używać nadmiernej siły do nakręcania ładunku miota-
jącego. Nabojów, których ładunku miotającego nie można na-
kręcić całkowicie, zabrania się używać do strzelania.

Rrzed 2ldjęaiem kaptuI1ka ochronnego z części głowicowej za-
palnika należy wyciągnąć zawloczkę, pociągając za taśmę· Kap-
turek zdejmuje się bezpośredniopr2Jed załadowaniem granat-

nika. Bo wykonaniu tej czynności nabój jest go'towy do za-
ładowania.

Do strzelania przygotowuje się tyle nabojów, ile potrzeba do
wykonania zadania bojowego.

Nabojami bojowymi mogą strzelać tylko obsługi, które do-
brze zJnają sposoby str~elania i zasady bezpieczeństwa w cza-
sie strzelania.

41. Ładowanie granatnika
i danie strzału

W celu załadowania granatnika należy ująć przygotowany
do strzelania nabój lewą ręką, wsunąć go w część wylotową
lufy i dosłać tak, aby ustalacz granatu wszedł do oporu w wy-
cięcie znajdujące się na wylocie lufy. Tylko pod tym warun-
kiem spłonka zapalająca naboju znajdzie się naprzeciw znaj-
dującego się w przewodzie lufy otworu, w którym znajduje
się grot iglicy.

Podczas ładowania kierować lufę w kierunku strzelalIliia.
Jeżeli nabój trudno wchodzi do przewodu lufy lub ustalacz

granatu nie pokrywa się z wycięciem na wylocie lufy, łado-
wać granatnik, obracając nabój w kierunku przeciwnym do
ruchu wskazówek zegara (patrząc w kierunku strzelania).

Po załadowaniu granatnika włączyć oświetlacz siatki celow-
nika optycznego (o zmroku lub w nocy) i odbezpieczyć urzą-
dzenie spustowo-uderzeniowe, nacisnąwszy palcem bezpiecz-
nik z prawej strony. W celu napięcia kurka odwieść go w dół
tak, aby ząb kurka zazębił się z zaczepem kurka; powinien
być przy tym słyszalny t~zask.

Jeżeli natychmiast po załadowaniu granatnika nie daje się
strzału, zabrania się odbezpieczania urządzenia spustowo-ude-
rzeniowego.

Oświetlacz siatki celownika należy wyłączyć w razie dłuż-
szej przerwy.

Celować przez naprowadzanie na cel skrzyżowania podZIałki



(poprawki odleglościowej i bocznej) odpowiednio do określo-
nej odległości strzelania i wyprzedzenia (rys. 67).
. Jeżeli celownik optyczny jest niesprawny, celować przez
szczerbinkę suwarka ramki celownika i muszkę; suwak nale-
ży przedtem nastawić na działkę odpowiadającą odległości
strzelania.

W celu dania strzału należy równomiernie naciskać spust
palcem wskazującym prawej ręki.

W razie niewypału należy, nie zmieniając .położenia, ponow-
nie napiąć kurek, wycelować i nacisnąć spust. J eżeliaJnimo
tego strzał nie nastąpił, rozładować granatnik w sposlft> po-
dany niżej i załadować kolejny przygotowany nabój.

Nie należy czyścić przewodu lufy z pozostałej nie spalonej
części ładunku miotającego po każdym strzale, jeżeli pozosta-
łości te nie przeszkadzają w załadowaniu kolejnego naboju.
Jeżeli natomiast resztki te utrudniają załadowanie granatnika,
przeczyścić wydorem przewód lufy.

42. Rozładowywanie granatnika i przechodzenie
z położenia bojowego do marszowego

W celu rozładowania granatnika należy:
- zabezpieczyć urządzenie spustowo-uderzeniowe; w tym

celu nacisnąć bezpiecznik z lewej strony kadłuba urządzenia
spustowo-uderzeniowego;

- wyciągnąć nabój z lufy granatnika;
- odkręcić z dna silnika odrzutowego granatu ładunek mio-

tający;
- włożyć ładunek miotający do futerału;
- nakręcić na dno silnika rakietowego bezpiecznik z pod-

kładką;
- wlożyć futerał z ładunkiem miotającym i granat do tor-

by i zamknąć ją;
- jeżeli kurek był napięty, to po rozładowaniu granatnika

odbezpieczyć urządzenie spustowo-uderzeniowe, nacisnąwszy

bezpiecznik z prawej strony kadłuba urządzenia spustowo-
-uderzeniowego, i przytrzymując palcem główkę kurka zwol-
nić kurek;

- ustawić muszkę i ramkę celownika mechanicznego w
położeniu poziomym;

- wyłączyć oświetlacz siatki celownika (jeżeli był włą-
czony);

- zdjąć celownik optyczny i ułożyć go w pokrowcu;
- nałożyć pokrowce na część tylną i wylotową lufy gra-

natn~.
W.asie rozładowywania granatnika utrzymywać lufę w

kierunku strzelania.



43. Wskazówki ogólne
Obsługa granatnika składa się z celowniczego i pomocnika

celowniczego. Celownkzy prowadzi ogień z granatnika, prze-
nosi granatnik, torbę z dwoma nabojami i ZCzZ.

Pomocnik celowniczego pomaga celownkzemu prowadzić
ogień, przenosi torbę z tr:zJemanabojami i ubezpiecza celow-
niczego. W czasie walki, gdy bezpośrednia pomoc celownicze-
mu nie jest potrzebna, pomocnik celowniczego prowadzi ogień
z własnej broni.

W zależności od warunków terenowych i ognia nieprzyja-
ciela z giraJuatnrika strwla się w postawie: leżąc.ej, klęczącej
lub stojącej.

W celu zamaskowania i ochrony przed ogniem nieprzyjacie-
la, a także dla ułatwienia prowadzenia ognia wykorzystuje
się różne ukrycia, przedmioty terenowe i podpory.

W razie konieczności strzelać można z transportera opance-
rzonego pod warunkiem, że kielich nasadki lufy granatnika
wystaje poza ścianę boczną transportera.

Do pI'owadzenia ognia z granatnika celowniczy i pomocnik
celownkzego przygotowują stanowisko ogniowe na miejscu
wskazanym przez dowódcę lub wybierają je samodzielnie.

Do strzelania z granatnika należy wybrać stanowisko ognio-
we, które zapewnia dobrą obserwację, ostrzał i bezpiec~eń-
stwo strzelania z granatnika, chroni celowniczego przed ognIem
i obserwacją nieprzyjaciela oraz pozwala właściwie wykonać
wszystkie zadania strzelania. W zależności od sytuacji stano-

wisko ogniowe wybiera się w transzei, okopie, lejach po wy-
buchach pocisków, rowie, za kamieniem lub pniem. W miej-
scach zabudowanych stanowisko ogniowe można wybrać w do-
mach, gruzach domów, za ścianą, płotem itp.

W razie wcześniejszego przygotowania stanowiska ognio-
wego należy sprawdzić możliwość prowadzenia ognia w poda-
nym sektorze i kierunku. W tym celu należy naprowadzić
granatnik na różne przedmioty znajduj,!!ce się w terenie.

Nie należy wybierać stanowiiSka ogniowego w pobliżu po-
jedynczych, wydzielonych zasłon terenowych, a także na szczy-
tach wzniesień.

Wybierając stanowisko ogniowe należy pamiętać, że przy
strzale zostaje wyrzucony z tyLnej części lufy granatnika sil-
ny s1Jrumień gazów razem z przebitką z tworzywa sztucznego
i tekturowymi częściami ładunku miotającego. Dlatego z ty-
łu grinatnika nie mogą się znajdować w odległości 30 m lu-
dzie, naboje, materiały wybuchowe i łatwopalne, a w odle-
głości 2 m od tylnej części granatnika - żadne przeszkody.

Na przedpolu nie powinno być przedmiotów przeszkadzają-
cych w locie granatu.

Stanowisko ogniowe obsługa zajmuje fla komendę, na przy-
kład: "Celowniczy Kowalski, stanowisko ogniowe za pniem -
do boju".

Po podaniu komendy celowniczy i pomocnik celowniczega
natychmiast udają się na wskazane stanowisko ogniowe i przy-
gotowują się do strzelania.

Pomocnik, wysuwając się do pr:zJodu,zajmuje przez cały czas
miejsce z Lewej strooy celownicwgo.

Do zmiany stanowiska ogniowego podaje się komendę, np.:
"Kowalski (lub celowniczy KowaLski) zmiana stanowiska za
kamień - naprzód". Na tę komendę celowniczy i pomocnik
wybierają drogę przejścia na nowe stanowisko ogniowe, za-
maskowane odcinki drogi do zatrzymywania się i ustalają
sposób jej przebycia, je:ŻJeliw komendzie nie podano inaczej.
Przed opuszewrnem zajmowa.nego stanowiska należy zabez-
pieczyć granatluik.



W zależności od warunków terenowych celowniczy i pomoc-
nik celowniczego posuwają się w czasie walki marszem, bie-
giem, skokami lub czołganiem się.

Przesuwając się marszem, biegiem lub skokami, granatnik
należy trzymać jedną lub dwiema rękami (jak wygodniej).
C2Jołgając się granatnik należy trzymać prawą ręką za pas
przy górnym strzemi,eniu lub za wylotową część granatnika.

W czasie prowad'lenia walki granatnik przenosi się z zamo-
cowanym celownikiem optycznym.

Granatnik może być załadowany, lecz bezwarunkowo musi
być zabezpieczony i ze zwolnionym kurkiem. Przed strzaŁem
należy sprawdzić, czy ustalacz granatu wszedł w wycięcie na
wylocie lufy, napiąć kurek i odbezpieczyć granatnik.

W celu sprawnego wykonania zadania bojowego w czasie
walki celowniczy i pomocnils: oelowniczego powinni dobrze znać
sposoby strzelania z granatnika. •

Każdy celowniczy i pomocnik, kierując się ogólnymi 'lasa-
mi pI'Owadzenia strzelania, powinien, uwzględniając swoje
indywidualne właściwości, wypracować i stosować najbardziej
dogO'dną, skuteczną postawę do strzelania i dążyć do jedna-
kowego uŁożenia głowy, korpusu, rąk, nóg i granatnika na
ramieniu.

Strzelając z granatnika, zachowywać następujące środki
ostro:lmości:

1. Str21elania s2Jlwlne granatami bojowymi do pancerzy
i czołgów prowadzić tylko z okopów i zza innych zasłon, po-
nieważ odłamki pancerza, a także odłamki granatów lecą nie-
kiedy na odległość do 150 m; ludzie mogą przebywać bez
ukrycia w odległości 300 m od celu.

2. Zwracać uwagę na to, aby w czasie strzelania z granat-
nika z tyłu lufy w odległości do 30 m nie było ludzi, nabo-
jów i materiałów palnych; szczególną uwagę zwracać na ten
warunek w czasie strzelania nocnego.

3. Kategorycznie zabrania się w czasie strzelania:
opierać tylną część granatnika o jakiekolwiek przedmioty

Rys. 49. Przenoszenie
granatnika i granatów
w czasie marszu w na-

tarciu

lub ziemię; między tylną płasz.czyzną granatnika a ścianą oko-
pu lub ~nnego ukiJ'cia należy zachować odległości co najmniej
2 m;

- strzelać z granatnika, którego lufa jest zanieczyszczona;
- dopuszczać do strzelania ludzi nie przygotowanych do

strzelania z granatnika;
- dotykać niewyhuchów granatów; granaty te powinny być

znisz.c2Jonena mi'ejscu ich upadku z zachowaniem odpowied-
nich środków ostrożności.

4. W czasie strzelania wylot granatnika powinien się znaj-
dować ponad 20 cm nad przedpiersiem okopu lub zasłony, po-
nieważ w przeciwnym razie granat może zaczepić brzechwa-
mi stabilizatora o ziemię lub inną przeszkodę.

W czasie strzelania nie mo:żlebyć na drodze granatu żadnych
przedmiotów, o któl'e granat mógłby zaczepiĆ' w czasie lotu.

5. W czasie strzelania w postawie leżącej celowniczy powi-
nien przyjąć taką pozycję względem lufy granatnika, aby nie



został poparzony przez gazy prochowe wypływające z tylnej
części lufy granatnika po strzale.

6. W czasie strzelania w miejscach piaszczystych, zabłoco-
nych lub zaśnieżonych naboje należy przygotowywać do strze-
lania układając je na torbie.

Szczególnie należy zabezpieczać ładunki miotające przed wil-
gocią i lufę granatnika przed zanieczyszczeniami.

Strzelanie z granatnika składa się z przygotowania do strze-
lania, prowadzenia strzelania i przerwania strzelania.

Celowniczy i pomocnik przygotowują się do strzelania na
rozkaz dowódcy lub samodzielnie.

Na zajęcia'ch ćwiczebnych rozkaz przygotowania się do strze-
lania może się składać z c)"óch części; na przykład: "Na sta-
nowisko ogniowe (na linię ognia) - marsz", a następnie -
"Ładuj". W razie potrzeby przed wydaniem komendy "Ładuj"
można podać postawę, w jakiej należy strzelać.

Przygotowanie do strZlelania obejmuje przyjęcie postawy
strzeleckiej i ładowanie granatnika.

W celu przyjęcia postawy strzeleckiej leżącej:
1. Jeżeli celownicz,y przenosi torbę z granatami na lewym

boku pasem przez prawe ramię, to powiJnien:
- chwycić prawą ręką za pas i unieść granatnik lekko do

góry, zdjąć granatnik z ramienia, przytrzymując lewą ręką
za nakładki, chwycić granatnik prawą ręką kierując część
wylotową lufy do przodu;

- zdjąć lewą ręką z ramienia torbę z granatami, wykonać
prawą nogą pełny krok do prrodu nieco w prawo, jednocześ-
nie pochylić tułów do przodu i położyć torbę z przodu z le-
wej strony dnem od siebie;

- położyć lewą rękę na ziemi z przodu palcami w prawo
i opierając się na lewym biodrze i przedramieniu lewej ręki,
poŁożyć się na lewym boku i przełożyć granatnik w lewą
rękę;

Rys. 50. Postawa strzelecka leżąca

- zdjąć prawą ręką pokrowce - najpierw z tylnej części,
a następnie z wylotu lufy gn-anatnika, wyjąć celownik optycz-
ny z pokrowca i umocować go na granatniku oraz zdjąć osło-
,nę z w~stę~u obiektywu; jeżeli nie ma celownika optycznego,
postawIc pIOnowo musZJkę (w dodatniej temperaturze otocze-
nia - musZJkędodatkową) i ramkę celownika;

- opuścić rękę pod granatnik, chwycić za rękojeść urzą-
dzenia spustowo-uderzeniowego lub za rękojeść lufy;
. - szybko obrócić się na brzuch i ułożyć pod kątem do kie-
, unku strzelania, aby uchronić się prz'ed poparzeniem gazami
wypływającymi z granatnika, lekko rozłożyć nogi na boki

alcami na zewnątrz; granatnik powinien w tym czasie opie-
a~ się rękojeścią urządzenia spustowo-uderzeniowego o zie-

ę, a lufą - o przedramię prawej ręki (rys. 5Q).
Pomocnik powinien:
- zająć miejsce z lewej strony celowniczego w odległości

koło dwóch metrów od niego;



_ unieść lekko pas karabinka AKM (pistoletu maszynowego)
i zdjąć karabinek (pistolet), chwycić lewą ręką zi;lkabłąk spu-
stu i komorę zamkową, ująć karabinek (pistolet maszynowy)
prawą ręką za nakładkę lufy i skierować lufą do przodu;

_ zdjąć lewą ręką z ramienia torbę z granatami, wykonać
prawą nogą krok do przodu nieco w prawo 'i położyć torbę
z prZJoduz lewej stI1cmydnem od siebie;

_ przyjąć postawę leżącą do strzelania z karabinka (pisto-
letu maszynowego), położyć karabinek (pistolet) z prawej stro-
ny, otworzyć torbę, wyjąć granat i obejrzeć go, wykręcić
z dna silnika rakietowego bezpiecznik. i ułożyć granat na tor-
bie;

_ wyjąć i otworzyć futerał obracając go w jedną stronę,
a przykrywkę w drugą;

_ wyjąć ładunek miotający z futerału i połączyć z gra-
natem (nakręcić ładunek miotający na występ dna silnika ra-
kietowego do oporu).

Ladunku miotającego nie należy nakręcać zbyt mocno. Na-
boje przygotować do strzelania w ilości potrzebnej do wyko-
nania zadania bojowego.

2. Jeżeli celowniczy (pomocnik) przenosi torbę z granatami
na pleca,ch, to:

- unosi prawą ręką za pas granatnik (karabinek, pistolet
maszynowy) i zdejmuje go z ramienia, chwyta go lewą ręką,
prawą ręką zdejmuje z prawego ramienia pas plecowy torby;

_ chwyta granatnik (karabinek, pistolet maszynowy) w pra-
wą rękę wylotem do przodu oraz postępuje tak, jak w czasie
zajmowania stanowiska ogniowego w postawie leżącej, gdy
prz·enosi t'orbę na lewym boku pasem przez prawe ramię.

W oelu przyjęcia postawy strzeleckiej klęczącej celowniczy
pO'Winien:

_ odstawić prawą nogę do tyłu, klęknąć na prawym ko-
lanie i przy;siąść na nodze; goleń lewej nogi powinna ~ozostać
w pionowym położeniu, a nogi powinny być rozstawione pod
kątem prostym;

- je~nocześni: ~ p.rzYklęknięciern na prawe kolano zdjąć
granatnik z ramlema I położyć go na lewym kolanie wylotem
do przodu;

-:-. trzymać granatnik lewą ręką za rękojeść lufy a prawą
zdJąc po~r?wce z c~ęści tylnej i wylotowej; ,

- w~Jąc. celow~Ik optyczny z pokrowca i umocować go na
granatmku, w raZIe braku celownika optycznego postawić pio-
nowo muszk~ (w dodatniej temperaturze otoczenia - muszkę
dodatkow.ą) I ramkę celownika, po czym chwycić prawą ręką
za d~e~mane nakładki granatnika (rys. 51).

Je~eh t~r~ę z granatami przenosi się na plecach, prawą ręką
n?lezy zdJąc z ?rawego ramienia pas plecowy torby, następ-
n~e przytrzymuJąc prawą ręką granatnik za nakładki drew-
man:, h;wą ręką zdjąć z ramienia torbę z granatami i położyć
na ZI'emIz przodu z lewej strony dnem od siebie.



Pomocnik zajmuje miejsce z lewej strony celowniczego w od-
ległości około dwóch kroków od niego, przyjmując postawę
klęczącą do strzelania z karabinka (pistoletu maszynowego),
układa karabinek (pistolet) na ziemi z prawej strony, zdejmuje
z ramienia lub pleców torbę z granatami, układa ją na ziemi
z prawej strony w przodzie dnem od siebie, otwiera torbę,
wyjmuje granat, ogląda i łączy go z ładunkiem miotającym.

W celu przyjęcia postawy strzeleckiej stojącej celowniczy
powinien:

_ obrócić się o pół obrotu w prawo względem kierunku
strzelania;

_ nie przekręcając lewej nogi odstawić ją w lewo mniej
więcej na odległość jednego łokcia, rozdzielając przy tym cię-
żar ciała równomiernie na obie nogi;

_ jednocześnie zdjąć granatnik z ramienia, chwycić go lewą
ręką wylotem do przodu, a prawą ręką zdjąć pokrowce naj-
pierw z tylnej, a następnie z wylotowej części lufy granatni-
ka, wyjąć z pokrowca celownik optyczny i umocować g-o na
granatniku;

_ w razie braku celownika opty,cznego ustawić w piono-
wym poło:żJeniumuszkę (jeżeli temperatura otoczenia jest do-
datnia - w granatnikach rgppanc-7W i rgppanc-7D muszkę
dodatkową) i ramkę celownika, a następnie prawą ręką chwy-
cić granatnik za nakładki drewniane (rys. 52).

Pomocnik powinien:
_ zająć stanowisko z lewej strony w odległości dwóch kro-

_ków od celowniczego z pistoletem maszynowym przez pierś;
_ zdjąć torbę z granatami, jeżeli nie przenosi jej na ramie-

niu, wyjąć granat, obejrzeć go i połączyć z ładunkiem miota-
jącym.

Przed załadowaniem granatnika celowniczy powinien spraw-
dzić, czy kur,ek nie jest napięty, zabezpieczyć granatnik, a na-
stępnie:

_ przesunąć go do tyłu, wziąć od pomocnika nabój lewą
ręką, ująwszy go z dołu za silnik rakietowy, wsunąć ładunek
miotający' i silnik rakietowy w wylotową część lufy i dosłać,

Rys. 52. Postawa strze-
lecka stojąca

tak aby ustalacz gr~atu wswdł w wycięcie wylotowej części
lufy do .oporu; ładUJąc granatnik utrzymywać lufę w kierunku
strzelama.

.Jeżeli nabój wchodzi ciasno do lufy, można ładować granat-
, mk przez obracanie naboju w kierunku przeciwnym do ruchu
",:skazówek zega~a (w~~lędem kierunku strzelania). W tym też
kIerunku o~ra~ac naboJ w przypadku niepokrywania się usta-
lacza z WYCIęCIemlufy.

Pomocnik zd~jmuje z części głowicowej zapalnika kapturek
oc~ronny, ~ycIągnąw~~ przetyczkę za pomocą taśmy i po-
~aJe celowmczem~ naboJ ładunkiem miotającym w jego stronę
l ustalaczem nabOJUku górze.

.Podcz.as strz;lania w czasie deszczu i dużych opadów śniegu
me ~deJmowac kapturka ochronnego z części głowicowej za-
palnika.



Jeżeli granatnik obsługuje tylko jeden żołnierz, to po przy-
jęciu postawy leżącej lub klęczącej do strzelania powinien
położyć granatnik z prawej strony i przygotować nabój do
strzelania, a następnie załadować granatnik. Strzelając w po-
stawie stojącej, należy najpierw przygotować nabój, a potem
zdjąć granatnik z ramienia i załadować go.

U wag a. Strzelając w nocy z zastosowaniem celownika nokto-
wizyjnego należy podczas przygotowywania granatnika do strze-
lania postępować zgodnie ze wskazówkami instrukcji Uzbr. 1330/72
lub Uzbr. 2134180.

Ogień z granatnika prowadzi się na komendę lub samodziel-
nie, w zależności od wyznaczonych zadań bojowych i sytuacji.
W komendzie do otwarcia ognia należy podać kto strzela, cel,
celownik i punkt celowania. Na przykład "Kowalski (lub ce-
lowniczy Kowalski) do pierwlszego czołgu, trzy, w środek -
ognia".

W czasie strzelania do czołgów (samochodów i dział pancer-
nych) w chwilach dużego natężenia walki celownik i punkt ce-
lowania można pominąć w komendzie. Na przykład "Celow-
niczy do czołgów - ognia". W tym wypadku celoiWtliczystrze-
la, dobierając samodzielnie celownik i punkt celowania.

Prowadzenie ognia polega na: ustawieniu celownika, zło-
żeniu się do strzału, wycelowaniu, nadśnięciu spustu i utrzy-
maniu granatnika podczas strzału.

W celu ustawienia celownika lflechanicznego należy wcisnąć
zatrzask suwaka i przesunąć go po ramce celownika tak, aby
dolna krawędź okna ramki celownika pokryła się z odpowied-
nią kreską ramki celownika.

W celu złożenia się do strzału:
- położyć lufę granatnika na prawym ramieniu, trzymając

ją lewą ręką za rękojeść lufy, a prawą uchwycić za rękojeść
urządzenia spustowo-uderzeniowego;

- strzelając w postawie leżącej, oprzeć łokcie o ziemię jak

najwygodniej, mniej więcej na szerokość ramion (rys. 53);
- strzelając w postawie klęczącej oprzeć łokj,eć lewej ręki

o udo lewej nogi lub nieznacznie zsunąć z koląrta, a łokieć
prawej ręki docisnąć do tułowia (rys. 54);

- strzelając w postawie stojącej, docisnąć łokcie do tułowia
(rys. 55);

- skierować granatnik w stronę celu;
- napiąć kurek;
- odbezpieczyć granatnik;
- umieścić palec wskazujący na języku spustowym;
- przyłożyć policzek do nakładki drewnianej.
Strzelając o zmier2Jchu lub w nocy z zastosowaniem celow-

nika optycznego do celów nieoświetlony'ch włączyć oświetlenie
jego siatki, przestawiając przełącznik przerzutowy do góry.
Strzelając w nocy z zastosowaniem celownika noktowizyjnego
postępować zgodnie ze wskazówkami instrukcji Uzbr. 1330/72
i Uzbr. 2134/80.



Rys. 54. Sposób strzelania w postawie klęczącej

Aby wycelować, należy:
1) str~elając z celownikiem optycznym zamknąć lewe oko,

a prawe przyłożyć do ochraniacza oczu, obserwować cel przez
okular, ustalić odległość do celu wg podziałki odległości, prze-
stawiając łokcie i przesuwając tułów naprowadzić na cel siat-
kę celownika, poziomą linię odpowiadającą odległości strzela-
nia (celowania) i pionową linię odpowiadającą poprawce bocz-
nej (rys. 56).

Celując uważać, aby granatnik nie był przechylony na bok;
2) strzelając z celownikiem mechanicznym, zamknąć lewe

oko, a prawym obserwować cel przez szczerbinkę suwaka
i muszkę, tak aby muszka znajdowała się w środku szczerbin-
ki, a jej szczyt na równi z górnymi krawędziami szczerbinki,
tzn. ustawić szczyt muszki równo z punktem celowania (rys.
57) ;

Rys. 55. Sposób strzelania w postawie stojącej

3) strrelając z celownikiem noktowizyjnym celować zgodnie
ze wskazówkami pkt u 30 instrukcji Uzbr. 1330/72 (celownik
PGN-1) lub pktu 27 instrukcji Uzbr. 2134/80 (celownik NSPU).

W celu zwolnienia kurka należy wstrzymać oddech i nacis-
kać pierwszym członem palca wskazującego język spustowy,
aż kurek zostanie zwolniony, tzn. do chwili strzału.

J·eżeli przy celowaniu wybrana działka siatki celownika
optycznego (powierzchnia muszki celowania mechanicznego)
znacznie odchyli ,się od punktu celowania, nie należy zwalniać
nacisku na język spustowy, lecz powtórnie wycelować i po-
nownie zwiększyć nacisk na język spustowy.

W chwili strzału mocno utrzymywać granatnik, nie zmie-
niając położenia rąk i punktu celowania.



Rys. 56. Celowanie
podczas strzelania z
granatnika z celow-
nikiem optycznym do
czołgu z odległości
300 m (bez wprowa-
dzenia poprawki bo-

cznej)

W razie niewypału sprawdzić położenie naboju w lufie (na-
bój powinien się opierać ustalaczem o tylną część ścianki wy-
'Cięcia lufy), ponownie napiąć kurek i nacisnąć spust. Jeżeli po
;ponownym naciśnięciu spustu strzał nie nastąpi, rozładować
;granatnik.

Przerwanie strzelania może być chwilowe lub całkowite.
W celu chwilowego przerwania strzelania podaje się komen-

dę "stój". Na tę komendę celowniczy wstrzymuje nacisk na
język spustowy i zabezpiecza granatnik niezależnie od tego,
czy kurek jest napięty, a jeżeli strzelanie odbywa się w nocy,
wyłącza oświetleI1lie siatki celoW!I1dka optycznego (wyłącza za-
silanie celownika noktowizyjnego i zamyka przysłonę).

W celu całkowitego przerwania strzelania po komendzie
"stój" podaje się komendę "rozładuj". Na tę komendę celow-
niczy rozładowuje granatnik, a jeżeli strzelanie odbywa się

W tiOC~, wyłącza oświetlenie siatki celownika i clalej postępuje
w zalezności od sytuacji bojowej.
W ,celu rozł.adOlWalIlliragranatn.iJka celoWlIl:iczypowinien:
. - z~bezpIeczyć granatnik, wyjąć nabój z lufy granatnika
l pooac go pomocnikowi;

Rys. 57. Celowanie z granatnika za po-
mocą celownika mechanicznego do czołgu

na odległość 400 m

-:- jeżeli kurek był napięty, zwolnić go; w tym celu należy
duzym palcem prawej ręki nacisnąć główkę kurka, a palcem
wskaZUjącym - język spustowy;

.- ~ałożyć pokrowce na wylotową i tylną część lufy granat-
n~a. I osłonę .na występ obiektywu celownika optycznego (na-
łozyc pokrOWIec na celownik noktowizyjny);

-:- w razie potrzeby zdjąć celownik i ułożyć go w pokrowcu
obIektY'":em w dół, a wspornikiem w prawo; jeżeli strzelanie
pl'owad~ł za pomocą celownika mechanicznego, przestawić
muszkę I ramkę celownika do położenia poziomego.



Pomocnik powinien:
- odebrać nabój od celowniczego, odkręcić z dna silnika ra-

kietowego ładunek miotający, włożyć ladunek miotający do
futerału, nakręcić na dno silnika rakietowego ochraniacz, na-
łożyć kapturek ochronny na część głowicową zapalnika i umo-
cować go przetyczką;

- ułożyć ładunki miotające i granaty w torbie i zamknąć ją.
Jeżeli strzelanie z granatnika prowadzi tylko jeden żołnierz,

to powinien:
- po wyjęciu naboju z lufy ułożyć go na torbie (włożyć do

torby) ;
- nałożyć pokrowce na wylotową i tylną część lufy granat-

nika, zdjąć w razie potrzeby celownik optyczny i włożyć go
do pokrowca;

- ulożyć granatnik na ziemi lub w pozycji "na pas", pod-
nieść nabój, zalożyć kapturek ochronny na część głowicową za-
palntka i umooować go przetyczką, odkręcić z dna silnika ra-
kietowego ładunek miotający, założyć na dno silnika rakie-
towego ochraniacz, ułożyć ładunek miotający i granat w torbie
i zamknąć ją.

W celu przyjęcia postawy stojącej należy podciągnąć obie
ręce do poziomu piersi, trzymając granatnik za nakładkę
w prawej ręce, jednocześnie ściągnąć obie nogi razem, ener-
gicznie wyprostować ręce podnosząc tułów nad ziemię i prze-
sunąć prawą (lewą) nogę do przodu, uchwycić torbę na gra-
naty i szybko••podnieść się; w razie potrzeby przełożyć pas
torby przez prawe ramię lub przez plecy, rozpocząć marsz lub
przyjąć postawę zasadniczą.

W zależności od wysokości ukrycia celowniczy i pomocnik
celowniczego przyjmują po,stawę strzelecką leżącą, klęczącą
lub stojącą.

Do strzelania zza drzewa, rogu budynku i innych zasłon na-
leży:

- przyjąć wybraną postawę strzelecką, ukryć się za zasło-
ną tak, aby część ciała była zasłonięta (rys. 58) i trzymać
gI1aJl11atnroktak: samo, jak w przypadku strzelania bez ukrycia;
część wylotowa lufy granatnika nie powinna się znajdować
bliżej niż 20 cm od zasłony, aby uniknąć przy struIle zacze-
pienia o nią brzechwstabilizatom.

Rys. 58. Strzelanie w po-
stawie stojącej zza ukry-

cia

Granatnik może przylegać boczną powierzchnią do zasłony.
Jeżeli wykorzystuje się poziome podparcie (parapet, ścianę
itp.), można postawić granatnik rękojeścią na podparciu.

Strzelając z okopu lub transzei należy:
- przysunąć się do ściany okopu i oprzeć łokcie obu rąk

na ziemi; wylot lufy gmnatnika powinien się znajdować 20 cm
nad przedpiersiem okopu.



Na nartach można strzelać z granatnika w postawie stojącej,
leżącej i klęczącej.

Strzelając na nartach w postawie leżącej należy:
- zdjąć nartę z prawej nogi, skierować lewą nartę przo-

dem w lewą stronę, chwycić granatnik w prawą rękę, a kijki
nart w lewą, opierając się na kijkach uklęknąć, zdjąć torbę
i położyć ją z przodu po lewej stronie dnem od siebie;

- opierając się na kijkach położyć się, podłożyć połączone
kijki pod łokcie i tr?=ymać granatnik tak, jak w przypadku
strzelania bez nart w postawie leżącej.

U wag a. Nartę z prawej nogi zdejmuje się w celu zabezpie-
czenia jej przed działaniem gazów prochowych i zapewnienia
bezpieczeństwa celowniczemu. Prawa narta powinna być położona
równolegle do prawej nogi.

Strzelając na nartach w postawie klęczącej n~leży:
- ustawić kijki z lewej strony, odchylić prawą nartę w

prawą stronę, uklęknąć prawym kolanem na prawej narcie
i przyjąć taką postawę, jak do strzelania w postawie klę-
czącej bez nart (rys. 59).

Strzelając na nartach w postawie stojącej należy:
- postawić kijki z lewej strony, odchylić nieznacznie przód

prawej narty i przyjąć taką postawę, jak do strzęlania w J?o-
stawie stojącej bez nart. .



W celu właściwego wykonania zadań bojowych w czasie
walki należy:

- znać ogólne dane o czołgach, działach pancernych i in-
ny·ch celach opancerzony.ch nieprzyjaciela;

- bez przerwy obserwować pole walki;, ., .
- szybko i prawidłowo przygotowywac dane W~JsclOwedo

strzelania, to znaczy ustalać działki siatki (celowmk) i punkt
celowania;

- właściwie prowadzić ogień do wszystkich celów w każ-
dych warunkach bojowych, w dzień i w nocy;. .

- obserwować skuteczność ognia i odpowledmo korygo-
wać go; , .

- zwracać uwagę na liczbę posiadanych granatow l zapew-
nić możliwość ich uzupełnienia w odpowiednim czasie.

50. Obserwacja pola walki
i wskazywanie celów

Obserwa.cję prowadzi się w celu wykrycia v: o~powied~im
czasie położenia i działań przeciwnika, a głowme czołgow,
transporterów, dział pancernych i innych c~lów opancerzo-
ny;ch; oprócz tego w czasie walki konieczne Jest obserwowa-

nie sygnałów dowódcy i śledzenie skuteczności własnego
ognia.

Jeżeli nie ma specjalnych poleceń dowódcy, celowniczy i po-
mocnik celowniczego prowadzą obserwację podanego sektora
ostrzału na głębokość do 1000 m.

Obserwację prowadzi się nieuzbrojonym okiem lub za po-
mocą celownika optycznego (w nocy - celownika noktowi-
zyjnego).

Szczególną uwagę należy zwracać w czasie obserwacji na
zamaskowane podejścia od strony nieprzyjaciela i kierunki,
z których może nastąpić atak czołgów. Teren obserwować od
prawej strony do lewej, od bliższych przedmiotów do dal-
szych.

Obserwując, należy zwracać uwagę na zjawiska ułatwia-
jące wykryde nieprzyjaciela, np. strzały, błyski, kurz, odgło-
sy pracy silników lub gąsienic, zmiany w położeniu i kształ-
~ie przedmiotów terenowych itp.

Celownik optyczny wykorzystywać tylko do dokładniejsze-
go przeglądu poszczególnych wydnków i przedmiotów tere-
nowych; prowadząc obserwację należy zabezpieczyć się przed
zdemaskowaniem własnego stanowiska wskutek odblasku
szkieł celownika.

W nocy pozycje i działania nieprzyjaciela mogą być wy-
kryte na podstawie d:źJwiękóiWi świateł. Z tego względu w no-
cy należy zwracać szczególną uwagę na wszelkiego rodzaju
dźwięki. Jeżeli w sektorze prowadzonej obserwacji jakiś wy-
cinek terenu zostanie oświetlony rakietą lub innym źródłem
światła, należy go natychmiast sprawdzić.

O wykryciu celów na polu walki natychmiast meldować
dowódcy i podać dokładnie ich położenie. Meldunek o wy-
kryciu celu podaje się ustnie.

Meldunek powinien być krótki, jasny i dokładny - np. "na
wprost - trzy czołgi" lub "dozór dwa, w prawo dwa palce -
czołg w okopie".



Właściwymi celami dla ręcznego granatnika przeciwpan-
cernego są cele opancerzone: c:lJołgi, działa pancerne, trans-
portery opancerzone itp. W szczególnych przypadkach z bra-
ku celów opancerzonych można prowadzić na rozkaz dowódcy
ogień z granatników dio otworów strzelniczych bunkrów, okien,
drzwi i śoian budynków zajętych przez nieprzyjaciela i do
innych celów znajdujących się za umocnieniami typu lekkie-
go. Cele na polu walki mogą być nieruchorne, ukazujące się
chwilowo w polu widzenia i ruchome.

W czasie walki cel wybiera i wskazuje celowniczemu do-
wódca; dlatego celowniczy powinien uważnie słuchać i do-
kładnie wykonywać jego rozkazy.

Jeżeli cel nie został wskazany, celowniczy powinien wy-
brać go sam. Z kilku poruszających się celów opancerzonych
ukazujących się jednocześnie należy wybrać ten, który zagraża
pododdziałowi i który atakuje z najbardziej niebezpiecznego
kierunku.

W razie ukazania się celów jednakowo ważnych wybrać cel
najbliższy.

Jeżeli w czasie strzelania do otworów strzelniczych, okien
budynków itp. ukaże si~ ruchomy cel opancerzony, należy
skierować do niego ogień z granatnika na rozkaz dowódcy
lub samodzieinie.

52. Wybór działek siatki (celownika)
i punktu celowania

W celu wybrania działek siatki celownika opty·cznego (na-
staw celownika mechanicznego) i punktu celowania należy
określić (zmierzyć) odległość docelu i uwzględnić warunki
zewnętrzne, które wpływają na odległość i kierunek lotu gra-
natu.

Strzelając do celów ruchomych należy również uwzględnić
kierunek i prędkość poruszania się celu.

Odległość do celu określa się na oko lub według podziałki
odległości celownika optycznego.

Zn~jomość ?dległości do przedmiotów znajdujących się w
tereme (dozorow) ułatwia określanie odległości do celów. Dla-
t~go, jeże~i. ~ytuacja pozwala, odległość do ustalonych dozo-
row okresliC przed walką krokami lub innym dokladnym
sposobem.

Odległość określa się na oko uwzględniając znane odcinki
ter.er:u ~tn:alo~e w. pamięcUub na podstawie stopnia widocz-
nOSCIwldzl~lneJ WIelkości celów i przedmiotów. Obydwie te
metody mozna stosować równocześnie.

Okre~lając odległość na podstawie odcinków terenu należy
zn.an'y l. utrwalor:y w pamięci odcinek, np. 100, 200, 400 m od-
łozyc. kllkak.rot~le. wzrokowo od siebie do przedmiotu (celu).
Nale~y pamlętac, ze utrwalony w pamięci odcinek stopniowo
maleJe ze wzrostem odległości.

.okre.śl~jąc .odległość na podstawie widoczności i widzialnej
W:lelko~Clcelow (przedmiotów) należy zaobserwowany cel po-
rownac z utrwalonym w pamięci widzialnym rozmiarem da-
nego celu z określonej odległości.

Jeżeli cel został wykryty w pobliżu dozoru lub przedmiotu
terenov:ego, do którego odległość jest znana, to określając
odległosć do celu uwzględnić jego odległość od dozoru.

W n.ocy odle~ł?ści do oświetlonych celów określa się tak
samo, Jak w dZlen. W celu określenia odległości do celów wy-
kryw.a.~ych na podstawie błysków i odgłosu strzałów należy
okl'eslIc. ?zas wse~undach od chwili ukazania się błysku aż
do ChWIlIusłyszeOla odgłosu strzału i pomnożyć go przez 340
(340 m/s - prędkość rozchodzenia się dźwięków w powietrzu).

Wo~~lu określenia odległości według podziałki odległości
celowmk~ o~tycznego należy napl'Owadzić podziałkę na cel w
ten sp~s?b, zeby cel znajdował się między linią ciągłą pozio-
mą a lImą krzywą kreskowaną (rys. 60). Liczba znajdująca się
nad kres~ą. podziałki nad celem określa odległość do celu
o wYS?~O;<;CI2,7 m. J~żeli wysokość celu jest .mniejsza (więk-
sza) mz 2,7 m, nalezy od odległości określonej według po-



działki odjąć (dodać) poprawkę równą iloczynowi liczby okreś-
lającej różnicę w wysokości celu w dziesiątych częściach me-
tra stałej hczby 4 i liczby odczytanej z podziałki na~ cele~.

pr z y kła d. Określić odległość do ciężkiego czołgu meprzYJa-
ciela o wysokości 3,2 m, jeżeli obraz czołgu widzianego przez
celownik styka się z kreskowaną linią podziałki odległoścf'bprzy
kresce oznac:wnej liczbą 6.

Ro z w i ą z a n i ,e. Różnica wyso~ości celu wynosi 0,5 m, czyli
pięć dziesiątych metra (3,2 m - 2,7 m = 0,5 m); poprawka wy-
nosi 120 m (0,5 m X4X6), odległość do celu wynosi 720 m
(600 m + 120 m) lub w przybliżeniu 700 m.
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Rys. 60. Określenie odległości wg pod~i.alki
odległości celownika optycznego (odleglosc do

celu 600m)

Odległość do celu według podziałki odległo~c~można okr:ś.-
lić tylko wtedy, gdy cel jest w1doczny .wcałeJ J~g? wyso~Os~l.
Jeżeli cel nie jest widoczny w całeJ wysokosel, okreslenie
odległości według tej podziałki może spowodować duży błąd
(określone odległości będą z zasady za ~uże). , " o,

Aby określić odległość krokami, nalezy znac sredmą długosc
jednej pary swoich kroków w metrach. Określając odległość
liczyć kolejno pary kroków. ., .

Działki podziałki celownika (nastawę celowmka) wybIera SIę
z zasady odpowiednio do określonej odległości do celu (np. aby
str~elać 'do celu. na odległość 400 m - celownik 4). Punkt
celowania w tym przypadku przyjmuje się w środku celu.

Gdy warunki nie pozwalają wskutek dużego natężenia wal.
ki zmieniać nastawy celownika w zależności od odległości do
celu, ogień do czołgów, dział pancernych i innych celów opan-
cerzon)'ich należy prowadzić na odległość nie przekraczającą
odległośd strzału bezwzględnego, wykorzystując do celowania
działkę 3 podziałki celownika (celownik 3) i celować w dolny
skraj celu.

Odchyłka temperatury powietrza od temperatury tabela-
rycznej (+ 15oC) powoduje zmianę odległości lotu granatu,
zwiększając odległość strzelania w lecie i zmniejszając zimą;
dlatego w temperaturze otoczenia powyżej O°C należy usta-
wić pokrętło poprawki na temperaturę na znak ,,+", a w
temperaturze otoczenia poniżej OoC - na znak ,,-". W gra-
natnikach z muszką dodatkową - w temperaturze dodatniej
otoczenia celować wg muszki dodatkowej.

Wiatr przeciwny zmniejsza, a zgodny - zwiększa odległość
lotu granatu.

Słaby i umiarkowany wiat'r nie wykazuje istotnego wpły-
wu na lot granatu; poprawki na taki wiatr nie wprowadza
się. Przy silnym przeciwnym wietrze celować w górny skraj
celu, a przy silnym zgodnym - w dolny.

Boczny wiatr wykazuje znaczny wp!yw na lot granatu, od-
chylając go w stronę, z której wieje; np. przy wietrze z pra.,.
wej strony granat odchyla się w prawo, a przy wietrze z le-
wej strony w lewo. Taki wpływ tłumaczy się tym, że boczny
wiatr, działając na stabilizator granatu, obraca jego przednią
część pod wiatr i pod wpływem siły odrzutu skierowanej
wzdłuż osi granat odchyla się od płaszczyzny strzału w stro-
nę, z której wieje wiatr (rys. 61).

Kierunek i prędkość wiatru'" można określać na oko _ na
podstawie własnego odczucia i przez obserwację działania wia-
tru na lekkie przedmioty - nitkę, chustkę, dym, trawę, ga-
łęzie drzew itp., jak podano w tabeli 3.

Wczasie str:lJelania przy wietrze bocznym uwzględniać po-
prawkę na wiatr boczny, wybierając działki podziałki popra-
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Rys. 61. Wpływ wiatru bocznego na lot granatu

wek bocznych w części siatki po tej stronie, z której wieje
wiatr, lub przenieść punkt celowania w tę stronę, w którą
wieje wiatr (wg tabeli 4).

U wag i: l. Za przybliżoną poprawkę na wiatr boczny umiar-
kowany, wiejący pod kątem 90° do płaszczyzny strzału, można
przyjąć 1,5 działki podziałki poprawek bocznych dla wszystkich
odległości strzelania lub 0,5 sylwetki czołgu przy ruchu bocznym
i jedną sylwetkę czołgu przy ruchu czołowym, biorąc pod uwagę
odległość do 300 m. Odpowiednio przy większych odległościach
przyjmować poprawki 1 i 2 sylwetki czołgu.

2. Poprawki przy silnym wietrze (8 m/s) przyjmować dwa razy
większe, a przy słabym (2 m/s) - dwa razy mniejsze niż poprawki
podane w tabeli 4. Za poprawkę na wiatr słaby w działkach
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siatki przyjmuje się 0,5 działki, a na silny wiatr - 3 działki
podziałki poprawek bocznych.

3. Gdy wiatr wieje pod kątem ostrym do płaszczyzny strze-
lania, należy przyjmować dwa razy mniejszą poprawkę niż gdy
wieje pod kątem 90°.

4. Wprowadzoną poprawkę odkładać od środkowego punktu
celu.

5. Uwzględniając poprawki na podstawie podziałki poprawek
bocznych, należy wybierać punkt celowania w środku celu.

Boczny wiatr umiarkowany (4 m/s), prostopadły do płaszczyzny strzału

Odległość
Poprawki (w zaokrągleniu)

strzelania w działkach przy ruchu przy ruchu czołowym
w metrach poprawki po- bocznym do strzelającego

w metrach
działki poprawek (długość czołgu (szerokość czołgu

bocznych 6,9 m) 3,6 m)

100 1,5 1,4 - 0,5

200 1,5 2,7 0,5 1
300 1,5 4,1 0,5 1
400 1,5 5,5 1 1,5

500 1,5 6,9 1 2

Ogień otwiera się na komendę dowódcy "ognia", a w wy-
padku samodzielnego strzelania - w zależności od sytuacji
i położenia celu.

Najbardziej dogodną chwilą otwarcia ognia do czołgów lub
dział pancernych jest chwila, gdy cel można porazić nieocze-
kiwanie z bliskiej odległości, gdy cel jest ustawiony wzglę-
dem strzelającego najbardziej czułą stroną (bokiem lub ty-
łem), gdy cel zatrzymał się lub zwolnił.

54. Prowadzenie ognia, obserwacja jego wyników
i korygowanie ognia

Prowadząc ogień celowniczy i pomocnik celowniczego po-
winni dokładnie obserwować skuteczność strzałów i korygo-
wać ogień.

Obserwując skuteczność ognia należy zwracać uwagę na tor
lotu i m1ejsoe wybuchu granatu.

Jeżeli cel nie 7Jostał porażony pierwszym strzałem, należy
przed następnym strzałem wprowadzić do danych wyjścio-
wych poprawkę odpowiadającą wielkości odchylenia granatu
od środka celu. Ogień można koryg·ować prz·ez przesunięcie
punktu celowania lub wybór nowej działki siatki celownika
optycznego (nastawy celownika mechanicznego), a także przez
zastosowanie obu sposobów łącznie.

Korygując ogień i uwzględniając odchylenie boczne przez
przesunięcie punktu celowania, odchylenie wybuchu granatu
określa się w sylwetkach celu, a środkową linię podziałki po-
prawek bocznych (punkt celowania) przesuwa od środka celu
o wielkość odchylenia wybuchu w strenę przeciwną (rys. 62).

Korygując ogień przy bocznym odchyleniu przez wybór no-
wej działki poprawek bocznych należy, utrzymując wycelo-
wany granatnik, zaobserwować, na jakiej działce podziałki
przeszedł tor lub rozerwał się granat i działką tą wycelować
następny strzał (rys. 63).

Punki celowanIaprzy W~buch
df()glm .fI/lale granatu"+ ~ {{

Pl.Inkt celowania prz~ p/erwslqm
strzQ/e

Rys. 62. Korygowanie ognia przez przesunięcie
punktu celowania



Rys. 63. Korygowa-
nie ognia przez ce-
lowanie wg działki,
na której nastąpił wy-
buch granatu (prze-

szedł tor lotu):
a - obserwacja wybU-
chu granatu; b - ce-
lowanie wg dzlałkl, na
której zaobsell"wowano

wybuch granatu

W wypadku niewielkich odchyleń granatu od celu w odle-
głości wycelowanie koryguje się przez pionowe przesunięcie
punktu celowania. Jeżeli strzał jest krótki, punkt celowania
należy przenieść pionowo o pół sylwetki w górę (celować w
górny skraj celu), jeżeli jest długi - o pół sylwetki w dół
(celować w dolny skraj celu).

W wypadku dużych odchyleń granatu od celu w odległości
należy określić wielkość odchylenia w metrach i odpowiednio
wybrać nową działkę podziałki celownika (nastawę celownika).

Jeżeli nastąpi odchylenie granatu od celu w kierunku bocz-
nym i w odległości, należy korygować kierunek i odległość
strzału równocześnie.

Korygując ogień w czasie strzelania do celów ruchomych
należy uwzględnić zbliżenie się (odchylenie) celu w czasie
straconym na przygotowanie się do kolejnego strzału.

55.· Strzelanie do celów nierJ,lchomych
i celów chwilowo ukazujących się

Do celów nieruchomych i ukazujących się należy strzelać,
uwzględniając odległość do celu i poprawkę na prędkość i kie-
runek wiatru bocznego.

Jeżeli odległość do celu równa się całkowitej liczbie setek
metrów, na przykład 400 m, to do wycelowania wybiera się
działkę podziałki celownika odpowiadającą tej odległości, to
jest poziomą linię oznaczoną cyfrą 4 (rys. 64). Jeżeli strzela
się z celownikiem mechanicznym, nastawia się celownik 4.

Strzelając do celów znajdujących się w pośrednich odległo-
ściach, na przykład 350 m, wybiera się do celowania punkt na
podziałce między poziomymi liniami, w podanym przykładzie
między liniami oznaczonymi cyframi 3 i 4.

Jeżeli wieje boczny wiatr, do wycelowania w nieruchomy
cel wybiera się punkt przecięcia poziomej linii odpowiadają-
cej odległości do celu i pionowej linii odpowiadającej popraw-



ce na wiatr. Strzelając z celownikiem mechanicznym należy
przesunąć punkt celowania w stronę, w którą wieje wiatr,
o wielkość poprawki na wiatr boczny wyrażoną w sylwetkach.

p r z y kła d. Określić działkę siatki celownika w przypadku
strzelania do nieruchomego czołgu na odległość 400 m przy sil-
nym wietrze z prawej strony z przodu.

R o z w i ą z a n i e: 1. W tabeli 4 znaleźć poprawkę na wiatr
umiarkowany wiejący pod kątem 90° do płaszczyzny strzału; przy
odległości 400 m wynosi ona 1,5 działki podziałki poprawek bocz-
nych.

2. Zgodnie z uwagą 2 do tabeli 4 znalezioną poprawkę zwięk-
szyć dwukrotnie, a zgodnie z uwagą 3 zmniejszyć dwukrotnie;
w ten sposób otrzymuje się poprawkę na silny wiatr z prawej
strony z przodu, wynoszącą 1,5 działki siatki.

3. Do wycelowania wybrać w prawej części siatki punkt na
poziomej linii oznacZJOnejcyfrą 4 między liniami pionowymi 1
i 2 (rys. 65).

Rys. 64. Celowanie w
czasie strzelania z ce-
lownikiem optycznym do
nieruchomego czołgu na
odległość 400 m (bez

wiatru)

Rys. 65. Celowanie W
czasie strzelania z ce-
lownikiem optycznym do
nieruchomego czołgu na
odległość 400 m przy
silnym wietrze z prawej

strony z przodu

Jeżeli cel opancerzony porusza się w kierunku do strzela-
jącego lub od niego, należy działki celownika optycznego (na-
stawę celownika mechanicznego) i punkt ,celowania wybierać
odpowiednio do odległośd, w jakiej cel może się znaleźć w
chwili strzału, uwzględniając również wpływ wiatru bocz-
nego.

Poprawkę na wiatr boczny wprowadza się według takich
samych zasad, jak w przypadku strzelania do celów nieru-
chomych.

Strzelają'c do celów opancerz;onych, poruszających się pod
kątem do płasZiczyzny strzału, należy wprowadzić poprawkę,
uwzględniając ruch celu w czasie lotu granatu i wpływ wia-
tru bocznego. Odcinek, o który przesunie się cel w czasie lotu
granatu, nazywa się wyprzedzeniem.

Strzelając z granatnika, wyprzedzenie można liczyć w dział-
kach siatki celownika optycznego, przy czym działki podziałki



poprawek bocznych wybierać w części siatki po, stronie, z ~t~-
rej porusza się cel, lub w sylwetkach celu; srodkową hmę
podziałki poprawek bocznych (punkt celowania) przenieść przy
tym w kierunku ruchu celu. ,

Wielkość wyprzedzenia zależy od odległości do celu, pręd-
kości i kierunku jego ruchu.

Prędkość poruszania się celów opancerzonych określa s~ę
na oko uwzględniając ich zadania taktyczne i ukształtowame
terenu.' Na przykład: gdy czołgi poruszają się z piechotą w
ugrupowaniu bojowym, prędkość kh jamy wynosi 5 -;- 6 km!h
(1,6 m/s); w czasie natarcia na przedni skraj. obrony ,we wspoł:
działaniu z piechotą pręd\cość poruszania SIę czoł~ow wynosI
około 10 -;- 12 km/h (3,3 m/s); rozwijając powodzeme w sprzy-
jającym terenie czołgi osiągają średnią prędkość 18 -;- 20 km/h
(5 m/s) lub więcej. .

Kierunek ruchu celów opancerzonych względem płaszczyzny
strzału określa się na oko, uwzględniając szerokość i długość
celu (rys. 66). . . .

Jeżeli jest widoczna tylko czołowa (tylna) częsc czołgu (dzla-

,
Rys. 66. Określanie kie-
runku ruchu celu na
podstawie wyglądu je-

go sylwetki:
a - ruch czołowy; b -
ruch skośny; c - ruch

boczny

la pancernego), to ruch jest czołowy, tzn., że cel porusza się
w płaszczyźnie strzału.

Jeżeli długość czołgu (działa pancernego) równa się mniej
więcej jego szerokości, to ruch czołgu jest skośny, a więc cel
porusza się pod ostrym kątem względem płaszczyzny strzału.

Jeżeli czołg (działo pancerne) jest widoczny na całej swojej
długości (jest widoczna tylko część boczna czołgu), to ruch
jest boczny, a więc cel porusza się pod kątem 90° względem
płaszczyzny strzału.

W celu określenia wielkości wyprzedzenia podczas strzela-
nia docelu poruszającego się pod kątem do płaszczyzny strza-
łu należy się posługiwać tabelą 5.

Jeżeli ruch jest boczny lub skośny, wielkość sumarycznej
poprawki na wyprzedzenie i wiatr boczny określa się przez
dodanie wielkości wyprzedzenia i poprawki na wiatr, gdy
kierunek ruchu celu jest zgodny z kierunkiem wiatru, lub
przez odjęcie od wielkości wyprzed'zenia poprawki na wiatr
boczny, gdy cel porusza się w kierunku przeciwnym do kie-
runku wiatru; jeżeli ró2milCa jest dodatnia, naJeży uwzględnić
wyprzedzenie, a jeżeli ujemna - poprawkę na wiatr boczny.

U wag i: 1. Przybliżone wyprzedzenie uwzględniające ruch
boczny celu poruszającego się z prędkością 15 km/h wynosi 2
działki podziałki poprawek bocznych w odniesieniu do wszystkich
odległości strzelania lub 0,5 sylwetki w odniesieniu do odległości
do 200 m i l sylwetka w odniesieniu do większych odległości.
Jeżeli cel porusza się z prędkością dwa razy większą (mniejszą)
niż 15 km/h, wyprzedzenie odpowiednio dwukrotnae zwiększyć
(zmniejszyć).

2. Jeżeli ruch celu jest skośny (pod ostrym kątem do płasz-
czyzny strzału), należy przyjmować wyprzedzenie dwa razy mniej-
sze od wyprzedZielIlia stosolWanego przy wietrze bocznym.

3. Wyprzedzenie liczone w sylwetkach odkładać od środka celu
(rys. 67).

4. Jeżeli wyprzedzenie określa się w działkach podziałki po-
prawek bocznych, punkt celowania należy wybierać w środku
celu.
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P r z y kła d 1. Określić sumaryczną poWawkęj jeżeli czołg po-
rusza się z prawej strony w lewo z prędkością 15 km/h w odle-
głości 300 m, a wiatr umiarkowany wieje z 'prawej strony (rys.
68).

R o z w i ą z a n i e: 1. Odszukać w tabeli 4 wyprzedzenie i po-
prawkę na wiatr boczny. Wyprzedzenie wynosi 2 działki siatki
lub 1 sylwetkę czołgu. Poprawka na wiatr boczny wynosi 1,5
działki siatki lub 0,5 sylwetki czołgu.

2. Sumaryczna poprawka wynosi 3,5 działki siatki (2+ 1,5) lub
1,5 sylwetki (1+ 0,5). Działkę 3,5 podziałki poprawek bocznych
wybrać w prawej części siatki. Punkt celowania przenieść w kie-
runku ruchu celu (w lewo) o 1,5 sylwetki.,

P r z y kła d 2. Określić sumaryczną poprawkę, jeżeli czołg po-
rusza się skośnie z lewej strony w kierunku strzelającego z pręd-
kością 25 km/h w odległości 400 m, wiatr - silny z prawej stro-
ny (rys. 69).

Ro z w i ą z a n i e: 1. Znaleźć w tabeli 4 wyprzedzenie po-
prawkę na wiatr boczny. Wyprzedzenie wynosi 1,5 działki siatki
lub 1 sylwetkę czołgu. Poprawka na wiatr boczny wynosi 3 dział-
ki siatki lub dwie sylwetki.

2. Sumaryczna poprawka wynosi 1,5 działki siatki (1,5-3 =
= -1,5) lub 1 sylwetkę (1-2 = -1); działkę 1,5 podziałki bocznych



poprawek należy wybrać w prawej części siatki. Punkt celowania
przesunąć w lewo o 1 sylwetkę·

Ogień do celu poruszającego się pod kątem do płaszczyzny
strzału prowadzi się sposobem prowadzenia celu lub wyczeki-
wania na cel. Stosując sposób prowadzenia celu celowniczy
zmienia położenie granatnika i pokrywa wybraną podziałkę
celownika ze środkiem celu lub utrzymuje linię celowania
przed celem o wielkość wyprzedzenia i strzela w chwili naj-
bardziej dokładnego wycelowania granatnika.

Prowadząc ogień sposobem wyczekiwania na cel celowniczy
celuje środkową linią podziałki poprawek bocznych w wy-
brany wcześniej punkt celu i strzela w chwili, gdy cel znaj-
duje się w odległości równej wymaganemu wyprzedzeniu
określonemu w działkach siatki lub sylwetkach celu od tego
pUJnktu. Jeżeli cel nie został trafiony, skorygować ogień, po-
nownie wybrać punkt celowania przed czołgiem, wycelować
i strzelić w chwili zbliżenia się celu do punktu celowania na
odległość skorygowanego wyprzedzenia.

Rys. 68. Celowanie w
czasie strzelania z ce-
lownikiem optycznym do
czołgu poruszającego się
w odległóści 300 m przy
wietrze umiarkowanym

t/: prawej strony

Rys. 69. Celowanie w
czasie strzelania z ce-
lownikiem optycznym do
czołgu poruszającego się
'":' odległości 400 m przy
SIlnym wietrze z prawej

strony

57. Strzelanie w warunkach ograniczonej widoczności

Do c~l.ów. o~wiet~onych strzela się podobnie, jak w dzień.
W ChWl1IoswIetlema celu celowniczy szybko celuje i strzela.
Celownicz?, nie powinien patrzeć bezpośrednio na źródło świa-
tła, aby me został oślepiony .
. Jeżeli cel .nie jes~ oświetlony, celować wg błysków strza-

ło~ z czołg.ow, ogma wydobywającego się z rury wydecho-
weJ,.odgłosow pracy silników lub zarysu czołgu. Przed celo-
wamem ~łączyć oświetlenie siatki ,celownika optycznego.

Strzel~Jąc z ?ranatnika z celownikiem noktowizyjnym po-
stGPowac zgodme ze wskazówkami instrukcji Uzbr 1330/72 l b
Uzbr. 2134/80. . u

Y!. czasie walki we mgle lub w dymie strzela się w zależ-
nOSCIod widocznoścI' bl' k' h . . 'l b' ' Z IS I'C odległoscl według zarysów
lt W kIerunku odgłosu :pracy silniką. i zgrzytu gąsienic.



58. Strzelanie w warunkach działania środków
trujących i promieniotwórczych

W warunkach działania środków trujących i promieniotwór-
czych strzela się, stosując indywidualne środki ochrony przed
skażeniami. Prowadząc ogień w terenie skażonym środkami.
trującymi lub promieniotwórczymi należy się chronić przed
nimi, a odkażać (dezaktywować) przede wszystkim te części
granatnika, których celowniczy dotyka w czasie strzelania.
Strzelanie prowadzi się, jak w warunkach normalnych.

59. Zaopatrywanie w naboje ich zużycie
w czasie walki

W czasie natarcia celowniczy ma w torbie dwa naboje; je-
żeli w czasie natarcia ma załadowany granatnik, to ogółem
może przenosić trzy naboje. Pomocnik celowniczego nosi
w torbie 3 naboje. W obronie liczba nabojów do granatnika
może być większa - zgodnie z rozkazem przełożonego.

W czasie walki obsługę zaopatrują w granaty żołnierze wy-
znaczeni przez dowódcę pododdziału.

O zużyciu nabojów przenoszonych przez pomocnika celow-
niczy melduje dowódcy.

Zużycie naboi powinno być oszczędne i celowe.
Najpierw strzela się nabojami przenoszonymi przez pomoc-

nika. Dwa naboje przenoszone przez celowniczego stanowią za-
pas nienaruszalny i mogą być zużyte tylko na rozkaz do-
wódcy.

Załącznik 1

PODSZ~~~~~I~~:B::~~l<:~~~E~gN~~~~~~~~~~B~~~ZNEGO
NABOJU PG-7W I CELOWNIKA OPTYCZNEGO PGO-7 7),

Kaliber granatnika
Kaliber granatu (głowicy) .
Długość lufy granatnika .
Długość granatu bez ładunku miotającego
Długość granatu z ładunkiem miotającym (naboju)
Prędkość początkowa granatu
Maksymalna prędkość granatu
Szybkostrzelność praktyczna .
Odległość celowania
Odległość strzału bezwzględnego do celu o wyso-

kości 2 m .
Masa granatnika z celownikiem optycznym.
Masa granatu z ładunkiem miotającym (naboju)
Masa granatu .
Masa torby z dwoma nabojami i ZCZZ .
Masa torby z trzema nabojami .
Powiększenie celownika optycznego
Pole widzenia .
Srednica źrenicy wyjściowej
Odległość źrenicy wyjściowej
Zdolność rozdzielcza
Wartość działki podziałki celownika .
Wartość działki podziałki poprawek bocznych
Zakres podziałki celownika
Zakres podziałki poprawek bocznych

40 mm
85 mm

950 mm

640 mm
925 mm

120 m/s
~OO m/s
476 strz/min
500 m

330 m

6,3 kg
2,2 kg
1,8 kg
7,1 kg
9,3 kg
2,7X

13°

4,5 mm

27 mm
do 28"

100 m

0-10

.od 200 do 500 m

. ±0-50



Zakres regulacji celownika optycznego w wyso~
kości

Zakres regulacji celownika Optycznego w
Długość celownika z ochraniaczem oczu

świetlnym
Wysokość celownika
SzerOkość celownika
Masa celownika
Masa celownika z ZCzZ i pokrowcem

±o-M
kierunku ±0-08
i filtrem

140 mm
180 mm
62 mm

0,5 kg
0,95 kg

CHARAKTERYSTYKA ROZRZU'l'U GRANATOW PODCZAS STRZELANIA
Z GRANATNIKA RGPPANC-7

OdległoŚĆ [m] I Wielkość śre<lnich uchyleń [m]

Uw I Us

100 0,2 0,2]
200 0,3 0,4
300 0,4 0,5
400 0,5 0,6
500 0,7 0,8
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l Załącznik "f

Wi'KAZ ZI!lSTAWu czł;Jsct ZAPASOWYCH, PRZYBOROW

li I WYPOSAZENIA GRANATNIKA RGPPANC-7

II
Lp. I Nazwa I Liaba I Uwag

I sztuk

I

I. ZESTAW INDYWIDUALNY
(na jeden granatnik)

Części zapasowe
1 Iglica 2
2 Sprężyna iglicy 2
3 Tulejka oporowa 2
4 Wkrętka l

Przybory
1 Klucz-wkrętak
2 Wybijak
3 Przyrząd do składania i rozkładania

urządzenia uderzeniowo-spustowego
Wyposażenie

1 Wycior
2 Pas (z dwoma pokrowcami)
3 Pas plecowy
4 Torba do przenoszenia dwóch

naboi 1
5 Torba do przenoszenia trzech naboi 1

II. ZESTAW GRUPOWY
(na 9 granatników)

Przyr:i:ąd do sprawdzania przyrzą-
dów celowniczych

2 Przyrząd do składania i rozkłada-
nia urządzenia uderzeniowo-spusto-
wego 1

3 Klucz-wkrętak 1
4 Wybijak 1

153



~p'l
'~i'MILiczba INazwa uktsz Uwagi

5 Pierścień przedni 1 Układa się w
6 Pierścień tylny 2 futerale dla zestawu
7 Okładki rękojeści lufy 2 grupowego
8 Okładki urządzenia spustowo-

-uderzeniowego:
- prawa 1
- lewa 1

9 Sprężyna trzonu 1
10 Sprężyna zatrzasku bezpiecznika 1
11 Sprężyna iglicy 9
12 Iglica 9
13 Tulejka oporowa l
14 Nakładki drewniane 18
15 Futerał dla kompletu grupowego 1 Układa się w

skrzyni z grana~
nikami

1. Przyrząd PUS-7 jest przeznaczony do szkolenia żołnierzy
w strzelaniu z ręcznego granatnika przeciwpancernego rgppanc-7
bez wprowadzania poprawki na wiatr boczny. Do strzelania z gra-
natnika z zastosowaniem przyrządu należy stosować 7,62 mm
nabój wz. 1943 z pociskiem smugowym. Strzelanie prowadzi się
na odległość 400 m z użyciem celownika optycznego lub mecha-
nicznego.

2. Przyrząd PUS-7 należy przechowywać i konserwować tak
samo, jak granatnik. Przyrząd powinien być zawsze sprawny i go-
towy do użytkowania. Przeglądu, czyszczenia i smarowania przy-
rządu dokonuje się jednocześnie z przeglądem granatnika.

Na zajęciach przyrządy przenosi się w torbach na granaty.
3. Przyrząd PUS-7 składa się z następujących zasadniczych

.części (rys. 70): głowicy 1, osłony 2, komory zamkowej 3, lufy 4,
zamka 5 i makiety 6 ładunku miotającego.

1 2 3 5 ó

cti ~ ( w41"Fi7.ifui~ 1>-1

~
..._i' JfM°e-fl2 ~

. . \

? /0 b

Rys. 70. Przyrząd PUS-7 do strzelań ćwiczebnych z granat-
nika rgppanc-7:

a - widok ogólny; b - przyrząd rozło~ony; 1 - głowica; 2 -
osłona; 3 - komora zamkowa lufy; 4 - lufa; 5 - zamek; 6 -
makieta ładunku miotającego; 7 - kadłub; 8 - czepiec; 9 - wkręt
do reguiucji; 10 - występ ustalający przyrząd; 11 - sprężyna

płaska; :I - występ gwintowany



Szczegółowy opis przyrządu, zasady utrzymania, przechowywa-
nia i konserwacji oraz zasady przygotowania przyrządu do strze-
lania podaje instrukcja zakładowa umieszczona w skrzyni przy-
rządu.

4. Przyrząd PUS-7 pod względem kształtu i masy praktycznie
odpowiada nabojowi bojowemu; dlatego w czasie strzelania z gra-
natnika z zastosowaniem tego przyrządu zasady przygotowania
granatnika do strzelania, przygotowanie się do strzelania, dawa-
nie strzału i przerywanie strzelania, a także środki ostrożności,
które należy zachować w czasie strzelania z granatnika, powinny
być takie same, jak w czasie strzelania granatami bojowymi.

Przed strzelaniem przetrzeć szmatą przewód lufy przyrządu.
5. Przed strzelaniem z granatnika z zastosowaniem przyrządu

przyłączyć do niego makietę ładunku miotającego i załadować
przyrząd 7,62 mm nabojem wz. 1943.z pociskiem smugowym.

Aby załadować przyrząd, należy otworzyć zamek, wsunąć nabój
do komory nabojowej, zamknąć zamek i złożyć rękojeść zamka
do przodu. W czasie ładowania naboju do przyrządu i ładowania
granatnika trzymać przyrząd i głowicę w stmnę celu.

Wszystkie pozostałe czynności wykonywać, jak w czasie strze-
lania nabojami bojowymi.

Po strzale wyciągnąć przyrząd z przewodu lufy granatnika
i otworzyć zamek; powinna przy tym wstać wyrzucona łuska.

6. Podczas strzelań z zastosowaniem przyrządu należy prze-
strzegać takich samych zasad, jak podczas strzelania granatami
bojowymi - z wyjątkiem wnoszenia poprawek na wiatr boczny.
Jeżeli wieje wiatr boczny, przesuwać punkt celowania w stronę,
z której wieje wiatr lub wybierać działkę w części siatki po stro-
nie, z której wieje wiatr.

7. Zacięcia możliwe w czasie strzelania z granatnika z zastoso-
waniem przyrządu i sposoby ich usuwania podaje tabela 6.

Zacięcie I Przyczyna zacięcia I Sposób usuwania

Niewypał 1. Zawilgocenie Rozładować granatnik
spłonki zapalającej i przyrząd, załadować

2. Zanieczyszczenie przyrząd nowym nabo-
zamka lub zgęstnienie jem, załadować granat-
smaru nik i prowadzić strze-

lanie. Po ponownym
zacięciu sprawdzić nabój
i iglicę, oczyścić zamek;
w razie złamania lub
zbicia iglicy przekazać
przyrząd do warsztatu
uzbrojenia

Niewyciąga- l. Złamanie lub zu- Przekazać przyrząd
nie łuski życie wyrzutnika do warsztatu uzbrojenia

2. Zanieczyszczenie Wybić łuskę wyciorem
komory ładunkowej przez wylotową część

lufy, po czym oczyścić
i nasmarować komorę
ładunkową


