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Porady praktyczne dla trenerów – kontrola i regulacja 
prędkości śrutu na przykładzie popularnych modeli 

karabinów i pistoletów pneumatycznych 
 

Nowoczesne technologie, materiały oraz innowacyjna myśl techniczna mają 
bezpośredni wpływ na konstrukcję i parametry nowoczesnej broni pneumatycznej. 
Nikogo już nie dziwi osiąganie przez wyczynowych zawodników maksymalnych 
wyników. Jednakże, aby ten na wskroś nowoczesny sprzęt działał bezawaryjnie przez 
długi okres czasu konieczna jest jego codzienna pielęgnacja oraz regularne przeglądy 
techniczne. Podstawowym a zarazem nieskomplikowanym sposobem sprawdzenia 
stanu technicznego karabinka lub pistoletu pneumatycznego jest kontrola prędkości 
wylotowej śrutu.  

Stała prędkość wylotowa śrutu jest jednym z decydujących czynników uzyskania 
dobrego skupienia na tarczy. Brak powtarzalności strzału powoduje zwiększenie 
rozrzutu śrutu, co w konsekwencji zmniejsza szanse zawodnika na uzyskanie 
wysokiego wyniku sportowego. 

W niniejszym artykule chciałbym przedstawić sposób sprawdzenia i regulacji 
prędkości śrutu na przykładzie popularnych w Polsce karabinków pneumatycznych oraz 
pistoletu pneumatycznego Morini. Regulacja prędkości śrutu w innych modelach 
karabinków i pistoletów pneumatycznych może wyglądać podobnie, jednakże przed 
rozpoczęciem działań związanych z dokonywaniem jakichkolwiek regulacji należy 
upewnić się czy sprzęt, który zamierzamy regulować ma podobną konstrukcję.  

 
Tak jak wspomniano wcześniej kontrola prędkości wylotowej śrutu jest niezbędna do 

określenia stanu technicznego broni pneumatycznej oraz sprawdzenia jakości 
używanego śrutu. Ewentualne niesprawności mogą dotyczyć: 
1. Uszkodzonych lub zużytych uszczelek – nieszczelności. 
2. Nieprawidłowego działania reduktora ciśnienia – zbyt niskie lub wysokie ciśnienie, 

niestabilna praca reduktora, nieszczelność. 
3. Nieprawidłowego działania zaworu dozującego dawkę powietrza – nieszczelność lub 

zacięcia zaworu. 
4. Problemów mechanicznych – skrzywiony lub zatarty bijnik, zużycie lub odkształcenie 

sprężyny. 
5. Niska jakość śrutu – śrut nie „trzyma” parametrów – waga, średnica, wykonanie. 

Kontrolę i ewentualną regulację prędkości należy każdorazowo przeprowadzić po 
samodzielnej naprawie broni pneumatycznej lub u rusznikarza. 
 
Zasada działania urządzeń pomiarowych 
 

Większość dostępnych urządzeń mierzących prędkość śrutu działa na podobnej 
zasadzie. Dwie fotokomórki na podczerwień oddalone są od siebie o pewną stałą 
odległość. Przelatująca śrucina nad pierwszą fotokomórką bramki pomiarowej 
uruchamia licznik czasu a przelatując nad drugą fotokomórką bramki zatrzymuje go. 
Zarejestrowany czas (w milisekundach) przeliczany jest przez mikroprocesor 
urządzenia na prędkość a następnie wyświetlany na wyświetlaczu. 

Niektóre mierniki posiadają dodatkowe możliwości np. podają energię śrutu, średnią 
prędkość śrutu lub zarejestrowaną prędkość minimalną i maksymalną. Możliwe jest też 
podłączenie drukarki zapisującej parametry każdego strzału lub komputera. Pozwala to 
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na wydruk i archiwizację pomiarów, co może mieć znaczenie w późniejszym okresie 
użytkowania broni lub gdy będziemy chcieli przenieść wszystkie ustawienia na nowy 
karabin lub pistolet.  

W sprzedaży znajduje się wiele różnych urządzeń do pomiaru prędkości śrutu, 
w niniejszym opracowaniu omówiono dwa z nich. 
 
Sposób użycia miernika 

Przed użyciem miernika należy 
szczegółowo zapoznać się z instrukcją 
obsługi urządzenia – to pozwoli nam 
zaoszczędzić czas i nerwy podczas 
dokonywania pomiarów. 

Podczas używania urządzenia 
pomiarowego należy zwrócić uwagę przy 
każdym pomiarze na utrzymanie 
jednakowej odległości pomiędzy wylotem 
lufy a pierwszą bramką pomiarową 
miernika. Dla prawidłowego pomiaru 
ważny jest też kąt, pod jakim śrut mija 
bramki pomiarowe – przy każdym 
strzale musi być taki sam.  

Oświetlenie pomieszczenia, 
w którym dokonujemy pomiarów nie 

może być jarzeniowe, gdyż świetlówki emitują światło pulsacyjne, co może zakłócać 
pracę urządzenia i przekłamywać wyniki pomiarów. Najlepszym oświetleniem jest 
światło dzienne (jasne zachmurzone niebo jako tło) lub światło z normalnych żarówek 
z zastrzeżeniem aby nie padało bezpośrednio na bramki pomiarowe. Dotyczy to także 
słońca. W słoneczny bezchmurny dzień należy założyć plastikowe przesłony aby 
zasymulować chmury. 

Podsumowując, poprawny pomiar uzależniony jest od właściwego oświetlenia 
niezbędnego do uzyskania kontrastu pomiędzy tłem a przelatującym śrutem oraz stałej 
odległości wylotu lufy od bramki pomiarowej. 

 
Najmniej problemów z pomiarem jest przy użyciu urządzenia pomiarowego 

zakładanego bezpośrednio na lufę. Nie musimy martwić się o prawidłowe oświetlenie 
oraz utrzymanie jednakowej odległości wylotu lufy od bramki pomiarowej. Niestety wadą 
tego urządzenia jest to, że nie nadaje się do broni pneumatycznej zasilanej CO2 oraz do 
mierzenia prędkości pocisków wystrzeliwanych z broni palnej.  
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Przygotowanie broni pneumatycznej do testu 
Aby przygotować broń pneumatyczną do testu należy: 

1. Wyczyścić lufę pistoletu lub karabinka zgodnie z instrukcją producenta. 
2. Uzupełnić kartusz powietrzem do nominalnej wartości ciśnienia roboczego. 

Jeśli instrukcja obsługi karabinu pneumatycznego nie jest dostępna wystarczy 
wystrzelić kilkakrotnie specjalne przecieraki filcowe o średnicy śrutu lub użyć wycioru 
elastycznego wraz z suchą bawełnianą szmatką. Na koniec oddać 5-10 strzałów 
śrutem, którego będziemy używali do testów. W zależności od tego jak starannie 
wyczyściliśmy lufę ilość strzałów, po których prędkość śrutu ulegnie stabilizacji może 
nieco różnić się od podanej wyżej. 
 
Przygotowanie stanowiska do przeprowadzenia testu 

Ustawiamy w bezpiecznym miejscu urządzenie pomiarowe zwracając szczególną 
uwagę na kierunek, w którym będziemy oddawali strzały testowe -najlepiej kulochwyt 
strzelnicy. Jeśli będziemy przeprowadzali test poza strzelnicą pneumatyczną należy 
zwrócić uwagę na osoby postronne oraz zwierzęta.  

Sprawdzamy jakość oświetlenia – nie dotyczy to urządzeń zakładanych na lufę. 
Warto przygotować cos do pisania i kartkę papieru, jeśli nie mamy podłączonego 
komputera lub drukarki. 

Pomiary najlepiej wykonuje się w dwie osoby. Pierwsza zajęta jest strzelaniem, 
druga notuje wyniki i pilnuje, aby osoby postronne nie znalazły się pomiędzy wylotem 
lufy a kulochwytem.  
 
UWAGA: Zanim przystąpimy do kontroli prędkości wylotowej śrutu przygotuj 
bezpieczne stanowisko pracy. Pamiętaj, aby wylatujący śrut z lufy nie spowodował 
uszczerbku w zdrowiu osób postronnych.  

Pamiętaj, żeby przy zakładaniu urządzenia pomiarowego na lufę, broń była 
rozładowana a dźwignia ładowania śrutu znajdowała się w położeniu otwartym. 
 

Większość producentów w procesie produkcji ustawia prędkość na następujące 
wartości: 
 pistolet pneumatyczny – 145 -155 m/s 
 karabin pneumatyczny – 170 -175 m/s 

Firma Anschütz zaleca ustawiać prędkości:  
 168m/s dla śrutu RWS R10 
 171m/s dla śrutu H&N Finale Match 

Podane wartości mierzone są w odległości 1m od wylotu lufy. 
 

Należy przyjąć, że minimalna próba wynosi 10 strzałów 
oddanych po sobie w tempie oddawania strzałów 
w konkurencji. Przy zbyt szybkim strzelaniu małe 
nieszczelności systemu mogą nie zostać zauważone. Aby 
uwiarygodnić kontrolę należy dokonać pomiar dla kilku 
wartości ciśnienia w kartuszu tj dla wartości maksymalnej – w 
okolicach 200 bar, powyżej 60 bar, czyli progu działania 
reduktora oraz dla wartości pośredniej. 

Wyniki pomiarów we wszystkich zakresach ciśnienia 
w kartuszu powinny być jednakowe – dopuszczalne różnice to ± 3m/s. 

Jeśli różnice w wynikach pomiarów są nieznacznie większe nie oznacza to jeszcze 
ze mamy uszkodzony karabin czy pistolet. Możemy to sprawdzić zmieniając śrut na 
inny. Jeśli pomimo zmiany śrutu prędkość nadal nie będzie jednakowa w całym 
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zakresie ciśnienia w kartuszu może to świadczyć o nieszczelnościach lub problemach 
mechanicznych karabinu lub pistoletu. 

Duże różnice w prędkościach przy rożnych ciśnieniach w kartuszu mogą mieć 
przyczynę w niepoprawnej pracy reduktora ciśnienia. 

Wszelkie zauważone nieprawidłowości powinny być sygnałem do szybkiego oddania 
broni na przegląd techniczny do serwisu. 
Co w przypadku, gdy stwierdzimy, że prędkość śrutu jest stała, ale odbiega od 
podanych przez producenta wartości? 

Należy spróbować ustawić żądana prędkość śrutu.  
Poniżej zostały podane sposoby regulacji prędkości śrutu w popularnych 

jednostkach broni pneumatycznej 
 
FWB 700 P70  

 
A – wkręt zabezpieczający 

Po odkręceniu łoża regulację rozpoczynamy od poluzowania wkrętu 
zabezpieczającego śrubę sprężyny bijnika. Następnie w zależności od potrzeby 
wkręcamy (zwiększenie prędkości) lub wykręcamy (zmniejszenie prędkości śrutu) śrubę 
sprężyny bijnika. Regulacja śrubą musi następować bardzo ostrożnie. Śrubę 
regulacyjną wkręcamy lub wykręcamy jednorazowo tylko o mały kąt 1/5 max 1/4 obrotu. 
Następnie sprawdzamy, jaka jest aktualnie prędkość śrutu. Jeśli uda nam się ustawić 
żądaną prędkość dokręcamy śrubę zabezpieczającą.  

 
UWAGA: Po dokręceniu śruby zabezpieczającej należy raz jeszcze skontrolować 
ustawioną prędkość, gdyż układ regulacyjny jest tak czuły, że dokręcenie śruby 
zabezpieczającej może spowodować zmianę prędkości. Pozostawienie 
niezabezpieczonej śruby regulującej spowoduje samoczynną zmianę prędkości 
w trakcie strzelania konkurencji. Po założeniu łoża kontrolujemy po raz ostatni czy 
prędkość nie uległa zmianie. 
 
ANSCHÜTZ 9003 i 8002 

W karabinie Anschütz 9003 regulację przeprowadzamy przy użyciu cienkiego 
wkrętaka lub drut stalowego o grubości ok. 2mm. W tym typie karabinu nie ma śruby 
kontrującej wkręt regulacyjny. Wkrętak lub drut stalowy wkładamy w otwór 
mimośrodowy B i delikatnie naciskając powstałą dźwignię pokręcamy śrubą – 
wkręcamy (zwiększenie prędkości) lub wykręcamy (zmniejszenie prędkości śrutu).  
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Regulacja śrubą musi następować bardzo ostrożnie. Śrubę regulacyjną wkręcamy 

lub wykręcamy jednorazowo tylko o mały kąt 1/5 max 1/4 obrotu. Następnie 
sprawdzamy, jaka jest aktualnie prędkość śrutu. 

Śruba regulacyjna ma mały skok, dlatego też nie jest konieczne stosowanie blokady. 
 
Pistolet pneumatyczny MORINI CM 162 EI 

 
Prędkość śrutu fabrycznie jest ustawiana w przedziale pomiędzy 150-155 m/s. 

Regulacja możliwa jest za pomocą śruby. Wkręcanie – wzrost prędkości, wykręcanie – 
zmniejszenie prędkości. 

Regulację należy przeprowadzać ostrożnie, mierząc prędkość każdorazowo po 
przekręceniu śruby regulacyjnej o 1/5 obrotu. 
UWAGA, Jeśli mamy wątpliwości, co do sposobu regulacji to NIE decydujmy się na 
samodzielną regulację.  

Przestrzegam przed pochopnym „kręceniem” śrubami regulacyjnymi przez osoby nie 
mające odpowiedniej wiedzy na ten temat, gdyż może to doprowadzić w najlepszym 
przypadku do rozregulowania karabinu a w konsekwencji konieczności wysłania go do 
serwisu producenta i poniesieniu niepotrzebnych kosztów. 
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Trochę przydatnych informacji o śrucie  
Kontrola prędkości musi być przeprowadzana przy użyciu śrutu, z którego będzie 

strzelał dany zawodnik. Zmiana producenta lub średnicy śrutu ma wpływ na prędkość. 
Niedokładnie wykonany śrut o różnej wadze lub średnicy także będzie miał wpływ na 
wynik pomiaru – duże różnice w prędkości wylotowej i mniejsze skupienie. Różne 
średnice produkowanych na świecie śrucin – od 4,48mm do 4,51mm dają na tarczy 
różne skupienia oraz różnią się prędkością wylotową. Wybranie najlepszej amunicji dla 
danej lufy może odbyć się tylko podczas testu prędkości i skupienia otrzymanego przy 
strzelaniu z broni pneumatycznej umocowanej w imadle. 

W praktyce przy używaniu dobrej jakości śrutu oraz regularnej konserwacji broni 
zużycie lufy jest praktycznie niemożliwe.  
 
Przechowywanie śrutu 

W ostatnim etapie produkcji śrut pokrywany jest specjalnym smarem, który 
zapobiega utlenianiu się stopu ołowiu, z którego wykonana jest śrucina a także chroni 
lufę przed zużyciem. Śrut można przechowywać przez wiele lat bez wpływu na jego 
celność, jednakże musi być zachowany podstawowy warunek – opakowanie śrutu musi 
być hermetyczne. Dlatego też pokrywa metalowego opakowania śrutu uszczelniona jest 
zawsze taśmą samoprzylepną. 
 
Waga śrutu  

Śrut do strzelania wyczynowego na 10m produkowany jest w dwóch różnych 
wagach 0.53g i 0.45g. Śrut o wadze 0,53g przeznaczony jest zasadniczo do karabinów, 
ale może także być używany w pistolecie. Śrut o niższej wadze 0,45g jest wyraźnie 
szybszy przy tym samym zużyciu powietrza. Użycie go w pistolecie pneumatycznym 
może mieć zaletę – poprawę skupienia przestrzelin na tarczy. 
 
Oznaczenia śrutu 

Od początku 2010 firma HN – czołowy producent śrutu - zmieniła dotychczasowy 
wygląd oznakowania pudełek ze śrutem. Nowy wzór naklejki zawiera o wiele więcej 
przydatnych informacji dotyczących zawartości pudełka. 
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Ważne informacje o kartuszach  
Dość często zapominamy, że stan techniczny kartusza – zbiornika sprężonego 

powietrza ma zasadniczy wpływ na działanie broni pneumatycznej a także na 
bezpieczeństwo osoby napełniającej zbiornik. Ciśnienie powietrza w kartuszu może 
wynosić 300bar. Dla porównania ciśnienie w oponie samochodowej wynosi około 2,5 
bar. Eksplozja kartusza może być niebezpieczna dla zawodnika lub osób postronnych. 
Dlatego też należy bezwzględnie przestrzegać zasad przy napełnianiu kartusza 
sprężonym powietrzem: 
1. Napełniać kartusz tylko do ciśnienia nominalnego (informacja o ciśnieniu na 

kartuszu) 
2. Nie wolno napełniać kartusza o ciśnieniu roboczym 200bar bezpośrednio z butli 

o ciśnieniu 300bar. Możliwe jest to jedynie przy użyciu specjalnego reduktora 
ciśnienia. 

3. Po podłączeniu kartusza do butli należy delikatnie otworzyć zawór butli tak, aby nie 
było silnego uderzenia ciśnienia. 

4. Nie wolno napełniać kartuszy czystym tlenem – nie są do tego przystosowane. 
Napełnienie grozi wybuchem. 

5. Do napełniania używać czystego i suchego powietrza – przedłuży to bezawaryjną 
pracę kartusza. 

 
Obsługa i użytkowanie kartuszy na sprzężone powietrze oraz CO2 

Podczas przygotowania sprzętu do treningu lub zawodów trzeba zwrócić szczególną 
uwagę na stan techniczny zbiornika na sprężone powietrze. Wszelkie zauważone 
pęknięcia, odkształcenia lub inne mechaniczne uszkodzenia muszą być sygnałem do 
natychmiastowego zaprzestania używania kartusza. Taki zbiornik należy niezwłocznie 
opróżnić za pomocą specjalnej nakrętki dostarczanej przez producenta broni 
pneumatycznej. Jeśli zdecydujemy się na naprawę kartusza to możliwe jest to tylko 
przez producenta. Wszelkie próby naprawy przez osoby nieupoważnione mogą być 
przyczyną wypadku i ciężkich obrażeń ciała. Butle i kartusze ze sprężonym powietrzem 
nie mogą być wystawione na bezpośrednie działanie słońca, udary mechaniczne 
(upadki uderzenia, głębokie rysy), transport lotniczy możliwy jest wyłącznie po 
opróżnieniu kartusza. Nie wolno wystawiać kartusza lub butli ze sprężonym powietrzem 
na bezpośrednie działanie słońca. Maksymalna temperatura przechowywania to 50 ºC.  

Kartusze wykonane są z specjalnego, wysokiej jakości stopu aluminium, jednakże 
każdy materiał jest przedmiotem procesu starzenia. Oznacza to, że z upływem czasu w 
skutek naprężeń spowodowanych wysokim ciśnieniem roboczym (do 300 barów) 
wytrzymałość ścianek kartusza maleje. Zgodnie z dyrektywą europejską 1999/36/EG 
czas eksploatacji kartusza ograniczony jest do 10 lat (kartusz oznakowany jest 
symbolem "Pi"). Kartusz aluminiowy po 10 latach użytkowania nie nadaje się do 
regeneracji – musi zostać wymieniony na nowy. Dalsze użytkowanie po tym terminie 
może spowodować zagrożenie dla zdrowia.  
 
Kartusze stalowe na CO2 

Po 10 latach kartusze na CO2 wykonane ze stali muszą zostać skontrolowane przez 
producenta. Jeśli nie są skorodowane po wymianie uszczelek i testach mogą zostać 
dopuszczone do dalszej eksploatacji. 
 
Kartusze aluminiowe na CO2 

Kartusz aluminiowe na CO2 po 10 latach muszą zostać złomowane. Ze względu na 
starzenie się materiału nie nadają się do regeneracji. Używanie kartusza po terminie 10 
lat grozi wypadkiem. 



138 Tadeusz Bartosiak  

 

Strzelectwo sportowe (Nowoczesne rozwiązania szkoleniowe), zeszyt nr 7, Wrocław, 2010 

Oznakowanie kartuszy 
Poniżej przedstawiono przykładowe oznakowanie kartuszy. 
 
  Ciśnienie robocze 

 
  Kwartał  Rok produkcji 

 

 
 
 
Piśmiennictwo: 
www.anschuetz-sport.com 
www.feinwerkbau.de 
www.hn-sport.de 
www.morini.ch 
 
 
 


