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IEVADS 

 

 Arī mūsu dienās, kad dažāda veida ieroči, tai skaitā 

stratēģiskie, ir sasnieguši augstu kvalitāti, attīstības pakāpi un plašu 

izplatību, strēlnieku ieroči nezaudē savu aktualitāti un kā agrāk ar tiem ir 

apbruņoti visu karaspēka veidu karavīri. Arī Latvijas Bruņotajos spēkos 

strēlnieku ieroči ir dominējošais apbruņojuma tips. Ņemot vērā, ka 

Latvijā nav savas ieroču un munīcijas ražotnes, bet NBS karavīriem 

nepieciešamas pamatzināšanas iepirkto ieroču un munīcijas uzbūves un 

darbības principu veiksmīgai apguvei, tika sagatavota šī grāmata „Ieroču 

un munīcijas uzbūves un darbības principi”. Ar konkrētiem ieročiem, 

vadoties pēc NBS karavīru rīcībā esošā apbruņojuma, NAA kadeti tiek 

iepazīstināti studiju priekšmeta „Strēlnieku ieroču uzbūve” praktiskās 

nodarbībās pēc šo ieroču detalizētiem aprakstiem un rokasgrāmatām. 

Lekcijās apgūtās pamatzināšanas atbilstoši šīs grāmatas nodaļām 

paplašina kadeta redzesloku, dodot iespējas īsā laikā pēc akadēmijas 

beigšanas apgūt jebkuru jauna ieroča tipu. Cerams, ka tā varētu būt labs 

izziņas materiāls jebkuram NBS profesionālā dienesta karavīram, 

zemessargam, jaunsargam un vienkārši interesentam. Grāmatas „Ieroču 

un munīcijas uzbūves un darbības principi” pamatā ir paplašināti lekciju 

materiāli ieroču un munīcijas uzbūves un darbības principu apgūšanai un 

tā nav paredzēta konkrētu ieroču darbības un uzbūves apgūšanai, kuru 

apraksti un rokasgrāmatas atrodami atsevišķos izdevumos.    

Profesiju standarts (reģ. Nr PS 0373, 07.06.2006, protokols Nr.4) 

NBS virsnieks paredz piekto kvalifikācijas līmeni, lai varētu vadīt padoto 

militāro kolektīvu dažādos, pastāvīgi mainīgos apstākļos uz sauszemes, 

jūrā un gaisā, ieskaitot dažādu ieroču pielietošanu. Standarta sadaļa 

„Pienākumi un uzdevumi” paredz zināt NBS esošos individuālos ieročus 

un to munīciju, kā arī prast pielietot iegūtās teorētiskās zināšanas darbībā 

ar ieročiem un praktiskās iemaņas padoto apmācībā, prast izmantot visu 

apakšvienību rīcībā esošo tehniku, bruņojumu un ekipējumu, kā arī 

apmācīt padotos to ekspluatācijā. 

Kaujas norise un vadīšana nav iedomājama bez individuālo ieroču 

un to aprīkojuma efektīvas izmantošanas, kas arī nosaka šīs grāmatas un 

studiju priekšmeta „Strēlnieku ieroču uzbūve” aktualitāti kopējā NBS 

virsnieka izveides procesā. Pēc kadetu kandidātu kursā sniegto strēlnieku 

ieroču uzbūves pamatzināšanu apgūšanas šis studiju priekšmets pilnveido 

un paplašina zināšanas par ieroču uzbūves un darbības principiem saistībā 

ar NBS bruņojumā esošiem individuāliem ieročiem. Tas sekmē mācības 

ne tikai taktikā, bet arī šaušanā, artilērijā, inženieru kaujas nodrošinājumā 

un citos militārajos priekšmetos. 
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1. Ieroču uzbūves un darbības pamati 

 
1.1. Īsa strēlnieku ieroču tapšanas vēsture un to klasifikācija 
 

Strēlnieku ieroču darbības pamatā ir pulvera enerģijas 

izmantošana. Sākumā (Ķīnā, Indijā ) pulveri pielietoja uguņošanās un 

tikai vēlāk sāka izmantot militārajā jomā, no sākuma izgatavojot pirmo 

lielgabalu, pēc tam arī strēlnieku ieročus. Robeža starp šiem ieročiem 

agrāk bija ļoti nenoteikta. Eiropā pirmie šāvieni atskanēja 1118. gadā, kad 

uz aplenkto Saragosu šāva arābi. 1310. gadā spānieši ar šaujamieročiem 

padzina arābus no Gibraltāra. Tie bija gludstobra ieroči, kurus pielādēja 

no stobra gala ar apaļām akmens vai svina lodēm. Pulvera lādiņš šāviena 

brīdī tika aizdedzināts ar uguns liesmas vai sakarsētas (nokaitētas) 

dzelzītes palīdzību. Lodes saglabāja nāvējošu spēku līdz 50- 150 soļu 

distancē. 

Par pirmo šaujamieroču pielietošanu Krievijā minēts 1451. gadā 

Maskavas aizstāvju vēstures aprakstos. 16. gadsimta vidū šaujamieroči 

jau tika pieņemti bruņojumā daudzās Eiropas valstu armijās. No sākuma 

tās bija arkebūzas, vaļņu bises un fuzejas. Vismazākā no šiem ieročiem 

bija fuzeja: kalibrs 19,8 mm, masa 5,7 kg, garums 156 cm, lodes masa 32 

g. 1521. gadā parādījās jauns strēlnieku ierocis ar krama 

uzsitējmehānismu (šaušanas mehānismu) - muskete un pašus šāvējus sāka 

saukt par musketieriem (12). 

Pirmos vītņu stobra ieročus 1654. gadā izgatavoja krievu meistars 

Timofejs Vjatkins, bet gludstobru ieroči vēl ilgi palika bruņojumā. 

Masveidīgi vītņu stobra šautenes parādījās 18. gadsimtā Rietumeiropas 

valstīs, un tās jau spēja aizmest lodi līdz 1000 soļiem. Ar laiku šīs 

šautenes tika uzlabotas, samazinot kalibru un uzlabojot pielādēšanu, bet 

palika vienlādiņa. 18. gadsimta beigās ar patronas un aizslēga sistēmas 

ieroču ar krama uzsites mehānismu izgudrošanu šos ieročus varēja 

pielādēt arī no stobra resgaļa, tie kļuva samērā vienkārši pēc 

konstrukcijas un tiem varēja pievienot arī durkļus tuvcīņai. Tikai 19. 

gadsimta pirmajā pusē, kad sasniegumi ķīmijā un tehnikas attīstībā deva 

iespēju praktiski realizēt principiālus šo zinātņu jaunumus, parādījās 

pistonu un kapseļu šautenes ar vienkāršām aizslēga sistēmām. Divvītņu 

stobru sistēmās varēja izmantot jau masīvākas iegarenas lodes. 

1863. gadā amerikānis Pilons piedāvāja interesantas konstrukcijas 

magazīnu šauteni. Krievijā 1865. gadā bruņojumā pieņēma flotes 

leitnanta Baranova konstrukcijas sešlīniju (1 līnija = 0,1 colla = 2,54 mm) 

šauteni, bet 1868. gadā pārgāja uz mazāka kalibra un vienkāršāku 
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amerikāņu Berdāna 4,5 līnijas magazīnu šauteni, kura modernizētā veidā 

krievu armijā tika izmantota līdz 1898. gadam. Modernizētajai 4,2 līniju 

šautenei radīja unitāro patronu ar metālisku čaulīti un ar misiņu apklātu 

lodi, kas paglāba no svina nosēdumiem. 

1845. gadā Tulas ieroču rūpnīcas intrumentālās darbnīcas vadītājs 

kapteinis Mosins piedāvāja ļoti ērtu 3 līniju (3x2,54 mm = 7,62 mm) 

kalibra šauteni, kuru 1891. gadā Krievijas armija pieņēma bruņojumā. 

Krievijas armijai savu šauteni un revolveri piedāvāja arī Beļģijas 

komersants Leons Nagans. 

Sākot ar 1887. gadu pasaules valstīs plaši iecienītas kļuva 

magazīnu šautenes (piemēram, 7,62 mm Mosina,  7,71 mm Li-Metforda, 

7 mm Mauzera un 9 mm Arisaka šautenes). 

19. gadsimta beigās un 20. gadsimta sākumā uz šauteņu patronas 

bāzes parādījās Kertisa, Plesnera, Vinčestera, Maksima, Manlihera, 

Freda, Fjodorova un citu konstruktoru daudzlādiņu automātiskās 

šautenes, kas bija samērā grūti manipulējamas un līdz Pirmajam pasaules 

karam ne vienas valsts armiju bruņojumā netika pieņemtas. Krievijas 

armija palika apbruņota tikai ar trīslīniju (7,62 mm) Mosina šautenēm, 

amerikāņa Maksima sistēmas ložmetējiem un Nagana sistēmas 

revolveriem. 

Automātisko ieroču ēra iesākās tikai 1883. gadā ar Heirama 

Maksima balsta ložmetēja parādīšanos, kura darbībā tika izmantota 

atsitiena enerģija. Vēlēšanās iegūt mazāku un vieglāku automātisko ieroci 

rosināja Dānijas konstruktorus 1900. gadā izgatavot pirmos vieglos 

ložmetējus (Madsena patšautenes). To pārlādēšanā arī izmantoja atsitiena 

enerģiju un tai tika pierīkots divkāju balsts. Madsens tajos gados bija 

Dānijas aizsardzības ministrs (13). 

20. gadsimta sākumā praktiski visu armiju ieroči jau tika izgatavoti 

šaušanai ar unitārām patronām, kurās izmantoja bezdūmu pulveri. Var 

uzskatīt, ka dūmu pulvera patronu ēra beidzās ar beļģu šauteni Mauser 

M1889 un tās kopijām citu valstu armijās. 

1915. gadā Krievijā nelielos daudzumos uzsāka Fjodorova 

automātu ražošanu, kurus paspēja izmantot pat I pasaules karā. 20. un 30. 

gados daudz uzmanības tika pievērsts automātisko šauteņu un pistoļu 

pilnveidošanai. Krievijā sāka izmantot Maksima- Tokareva (MT), 

Degtjarova (DP-38) un Simonova sistēmu konstrukcijas patšautenes 

(AVS- 36, SV- 40). 1939. gada Krievijas karš ar Somiju demonstrēja 

somu mašīnpistoļu priekšrocības salīdzinot ar Mosina šauteni un Krievijā 

ātri parādījās Degtjarova, Špagina un Sudajeva 7,62 mm mašīnpistoles 

(PPD- 40, PPŠ- 41, PPS- 43). Mašīnpistole ir portatīvs automātiskais 

ierocis, kas šauj ar pistoles patronām. Mašīnpistolēm ir samēra neliela 

šaušanas distance (200-250 m) un Otrā pasaules kara gados tās 

papildināja strēlnieku ieročus, palielinot to ugunsspēku tikai tuvcīņā. 
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Šajos gados mašīnpistoles kļuva ļoti iecienītas, jo pierādījās to lietderība 

cīnoties ierakumos, nocietinājumos, dzotos un blindāžās. 

Vācijā iecienītas bija Šmeisera mašīnpistoles tipa MP-28, Somijā 

Suomi M 31. Svarīga loma šeit bija mašīnpistoļu vienkāršai konstrukcijai 

un lētajai izgatavošanai. Tagad tās galvenokārt izmanto kā policijas 

ieročus. Piemēram, Itāļu Berreta M 12 (1967.g.) un Iziela Gala 

konstrukcijas Mini Uzi (1984.g.). 

Otrā pasaules kara gados ieroču konstruktori meklēja iespēju 

savienot šauteņu un mašīnpistoļu labās īpašības, palielinot šaušanas 

distanci līdz 400-600 m, saglabājot pietiekamu precizitāti un šaušanas 

tempu. Tika radītas tā saucamās vidus patronas, kas pēc garuma un masas 

ieņēma vidus pozīciju starp šauteņu un pistoļu patronām. Pateicoties šīm 

patronām, 1941. gadā ASV parādījās Garanda konstrukcijas automātiskā 

karabīne, bet Vacijā 1943. gadā Hugo Šmeisera MP-43 un Rudolfa 

Amšlera 7,92 mm kalibra triecienšautene  StG-44  (Sturmgever-44). 

Padomju Armijas bruņojumā 1947. gadā pieņēma Kalašņikova automātu 

AK-47 un 1949 gadā Simonova karabīni SKS. 70. gadu sākumā notiek 

pāreja uz vēl mazāka izmēra un mazākas masas 5,56 mm un 5,45 mm 

kalibra vidus patronām, kuras izmantoja automātos, (triecienšautenēs) un 

patšautenēs (12). 

Pirmā pasaules kara gados samērā plaši tika pielietoti ķīmiskie 

ieroči, bet Otrā pasaules kara beigas tika atzīmētas jau ar atomieroču 

pielietošanu. Pēckara gados, pateicoties zinātniski tehniskajai revolūcijai, 

notika strauja raķešu ieroču attīstība. Parādījās stratēģiskās, taktiskās, 

vadāmās prettanku, zenīta, aviācijas un jūras raketes. Apgūstot esošo 

ieroču uzbūves un darbības principus, labākai to izpratnei lietderīgi ir tos 

klasificēt grupās un apakšgrupās. 

Pēc taktiskās nozīmes un darbības principiem ieročus var iedalīt 

piecās lielās grupas (skat. att. 1.1.): 

 masveida iznīcināšanas ieroči; 

 raķešu ieroči; 

 artilērija; 

 strēlnieku šaujamieroči; 

 strēlnieku aukstie ieroči. 

Masveida iznīcināšanas ieročus var dalīt ķīmiskos, bakterioloģiskos 

un kodolieročos un tie tiks tuvāk apskatīti mācību priekšmetā 

"Aizsardzība no masveida iznīcināšanas ieročiem". Kodolieroči var būt 

sadalīti atoma, ūdeņraža un bināros ieročos, kas savukārt dalās atkarībā 

no kaujas galviņas darbības veida un to nesēja tipa. 

Pie artilērijas ieročiem var pieskaitīt lielgabalu, haubici, mortīru un 

mīnmetēju, kurus arī šķiro pēc kalibra, nozīmes, izvietošanas vietas 

(kuģa, aviācijas,  zenīta  un  sauszemes)  un  pārvietošanas  veida  

(pārnēsājamie, buksējamie, pašgājēji). 
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Att. 1.1. Ieroču klasifikācija

I  E  R  O  Č  I 

Masveida 

iznīcināšanas 

ieroči 

Raķešu ieroči Artilērija 

Strēlnieku 

aukstie ieroči 

Strēlnieku šaujamieroči 

Individuālie Kolektīvie 

 ķīmiskie 

 bakterioloģiskie 

 kodolieroči 

a) atomieroči 

b) binārie 

c) ūdeņraža 

d) neitrona 

 stratēģiskie 

 taktiskie 

 prettanku 

 pretgaisa 

 aviācijas 

 jūras (kuģu 

raķetes un 

torpēdas)  

 lielgabali 

 haubices 

 mortīras 

 mīnmetēji 

 balsta 

granātmetēji 

 šautene 

 karabīne  

 triecienšautene 

 mašīnpistole 

 pistole, revolveris 

 patšautene 

 ložmetējs 

 granātšāvējs 

 granātmetējs 

 rokas granātas 

 naži 

 šķēpi 

 arbaleti 

 rapieri 

 durkļi 

 zobeni 
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Lielgabals ir artilērijas ierocis ar garu stobru (40-80 kalibri), lielu 

šāviņa izlidošanas ātrumu (virs 700 m/sek.) un pārspēj citus artilērijas 

ieročus pēc šaušanas tāluma. Šaušanas distances lielā mēra ir atkarīgas no 

stobra garuma un kalibra: 

76 mm līdz 13-15 km; 

100 mm - 122 mm līdz 20 km; 

152 mm - 155 mm līdz 22- 30 km; 

175 mm - 210 mm vairāk kā 35 km. 

Tieša trāpījuma distance pret bruņu objektiem ir līdz 2000 m. 

Haubice domāta virsplāna šaušanai līdz 70° leņķiem, kalibri no 

105 līdz 203 mm, samēra īss stobrs (15-30 kalibri) un tādēļ mazs šāviņa 

izlidošanas ātrums 300 - 800 m/sek. Šaušanas distance līdz 24 km, ar 

reaktīvi aktīvo šāviņu līdz 30 km. 

Mortīra ir lielkalibra ierocis ar īsu stobru (2-4 kalibri), kas domāta 

ļoti nocietinātu fortifikācijas ierīču sagraušanai. 

Šo ieroču uzbūves un darbības īpatnības tiks apskatītas studiju 

priekšmetā "Artilērija un tās pielietošana". 

Mīnmetējs ir artilērijas ierocis ar balsta plati un domāts pretinieka 

izkliedētu (laukuma) mērķu apšaudei ar mīnām. Tas ir spēcīgs strēlnieku 

uguns atbalsta ierocis pret dzīvo spēku un kara tehniku, kā arī lauka 

nocietinājumu sagraušanai. Mīnmetēja stobra pacēlums var būt no 45° 

līdz 85°. 

Izskatot īso strēlnieku ieroču tapšanas vēsturi un to klasifikāciju, 

redzams, ka vairāk neka 600 gadu laikā tika radīts liels daudzums dažāda 

tipa šaujamieroču, kuri atšķiras kā pēc uzbūves un darbības principiem, tā 

arī ar konstruktīvo noformējumu. Visus šos ieročus var sadalīt klasēs un 

grupās pēc noteiktām konstruktīvām atšķirības pazīmēm. Šāda 

klasifikācija, kas sīkāk apskatīta nodaļā 1.7., ir noderīga, izstrādājot 

jaunas ieroču konstrukcijas un apgūstot esošo ieroču uzbūves un darbības 

principus. Grāmatā galvenokārt paredzēts aprakstīt strēlnieku ieroču un 

munīcijas tapšanu un izveidi, to uzbūves un darbības principus. Šo 

strēlnieku ieroču tapšanas galvenās stadijas ilustrētas to parādīšanās 

hronoloģijas shēmā attēlā 1.2., kur var izsekot automātisko ieroču 

tapšanu. 
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Pašlādējošās 

pistoles 

1872.g. 

Balsta ložmetēji 

1883.g. 

Magazīnu 

šautenes 

1863.g. 

Mašīnpistoles 

1912.g. 

Patšautenes 

(vieglie 

ložmetēji) 

1900.g. 

Lielkalibra 

ložmetēji 

1918.g. 

Speciālie 

ložmetēji (zenīta, 

tanku, aviācijas 

u.c.) 

1924.g. 

Universālie 

ložmetēji 

1934.g. 

Automāti -

triecienšautenes 

1915.g. 

Pašlādējošās 

snaiperu 

šautenes 

1936.g. 

Att. 1.2. Automātisko ieroču tapšanas stadiju hronoloģiskā shēma 
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    Galvenie strēlnieku aukstie ieroči ir durklis un nazis, bet kavalērijā -

zobens. Līdz durkļa parādīšanās pie šautenes karavīri pielietoja šķēpus, 

kaujas cirvjus un rapierus. Tika organizētas atsevišķas paukotāju 

(šķēpnešu) un musketieru karavīru nodaļas. Lai dotu iespēju 

musketieriem patstāvīgi aizstāvēties un kaujā viņus varētu izmantot kā 

paukotājus, 1646. gadā pie musketes pievienoja īsu šķēpu, kuru varēja 

ielikt stobrā kā korķi pudelē. Izveidojās garš šķēps, ko nosauca par 

bajonetu. Nosaukums radās no franču miestiņa Bajone, kur it kā šāds 

durklis 1646. gadā parādījās. 1648. gadā franču pulki saņēma 

bruņojumā durkli ar atveri rokturī, kuru jau varēja uzvilkt uz musketes 

stobra tievgaļa. Tagad jau varēja šaut, to nenoņemot no ieroča, bet rādās  

grūtības ar pielādēšanu. 1699. gadā beidzot parādījās durklis, kas 

principā neatšķiras no mūsdienu konstrukcijām (26). 

Dažu šauteņu durkļu konstrukcijas skat. attēlā 1.3. 
 

 
 

Att.1.3. Noņemamo durkļu piestiprināšanas varianti: 

1) Mosina šautenes adatveida durklis; 

2) Lebeļa šautenes adatveida durklis; 

3) Li - Enfilda šautenes nažveida durklis; 

4) Vācijas 1888.g. šautenes durklis; 

5) Arisaka  (Japāna)  šautenes  durklis; 

6) Mauzera  karabīnes  durklis; 

7) Automāta   AKM   durklis; 

8) Triecienšautenes   AR-18   durklis; 

9) Beļģijas karabīnes FN K.A.L. durklis; 

10) Triecienšautenes G3 durklis; 

11) Austrijas mašīnpistoles Steijera-Soloturna SI-100 durklis; 

12) Anglijas mašīnpistoles L2AI durklis. 
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Durkļa ieviešanai armijā bija svarīga loma, tā kā pastiprināja 

kājniekus gandrīz vai divkārtīgi. Ar laiku durklis un nazis, ko strēlnieks 

nēsāja pie jostas, tika nomainīti ar vienu durkli ar naža asmeni un ērtu 

rokturi. To varēja nēsāt pie jostas speciālā makstī. Nažveida durklis bija 

ērtāks, tā kā vienlaicīgi ar to varēja durt un griezt, varēja izmantot kā 

darba instrumentu fortifikācijas darbos (velēnu griešanai u.tml.). Bija 

izdomāti arī nažveida durkļi ar zobiem, kas ļāva zāģēt un griezt metāla 

stiepli. 

Kalašņikova automāta AKM pirmā (a) un jaunākā varianta (b) 

durkļu konstrukcijas skat. attēlā 1.4. 

 
 

Att. 1.4.  Automāta AKM nažveida durklis: 

1 - asmens, 2 - rokturis, 3 - fiksatora podziņa, 4 - uzmava, 5 - zāģītis, 

6 - atvere savietošanai ar maksti, 7 - griezējmala, 8 - siksniņa, 9 - aizķeris, 

10 - izcilnis, 11 - nodrošinājuma izcilnis, 12 - uzgaļa skrūve, 13 – 

gareniskās gropes. 

 

20. gadsimtā jau praktiski visām magazīnu šautenēm varēja 

pievienot noņemamu nažveida durkli. Bija arī mēģinājumi savienot 

durkļa konstrukcijas ar citiem strēlniekiem nepieciešamiem priekšmetiem 

- slauķa kātu, lāpstu u.tml. Dažām šautenēm tika pievienoti arī  

nenoņemami, bet pie stobra noliecami durkļi. Šiem durkļiem ir divi 

stāvokļi - kaujas un pārgājiena (piemēram, Simonova karabīne SKS). 

Neskatoties uz šodien vērojamo ievērojamu durkļu lomas samazināšanos, 

ieroču meistari to attīstībai turpina pievērst pietiekami lielu uzmanību. 
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1.2. Ieroču galvenie radītāji, to raksturojums 

 

Izskatot ieroču klasifikāciju, vērojams liels ieroču veidu un atsevišķu 

tipu klāsts, kas radies vairāk neka 600 gadu garajā to attīstības vēsturē. 

Lai varētu salīdzināt līdzīga tipa ieročus un izvēlēties to optimālu 

variantu nepieciešams zināt to raksturojumu, ko nosaka šo ieroču rādītāji. 

Ieroču galvenie rādītāji ir (12): 

1. d - kalibrs. Ieroča stobra kanālā attālums starp griežļiem (vītnēm), 

izteikts mm vai collās. 

2. M - ieroča masa. Pielādēta un nepielādēta ieroča svars, izteikts kg. 

3. Dtēm - tēmēšanas distance. Vislielākais attālums metros līdz mērķim pa 

kuru var notēmēti šaut, kad ložu trāpījumu novirzes vēl atrodas 

pieļaujamās robežās. 

4. Dmax - lodes lidojuma maksimālais tālums. Maksimālais attālums 

metros, līdz kuram lode vēl saglabā savu nāvējošo spēku. 

5. V0 - lodes izlidošanas ātrums (pirmātrums). Maksimālais lodes ātrums 

m/s, izlidojot no stobra. 

6. n - šaušanas temps šāv./min. (nmax, nkaujas, n1). Šāvienu skaits minūtē 

(maksimālais, kaujas – šaujot īsām kārtām, šaujot savrupšāvieniem). 

7. N - patronu skaits pilnā ieroča magazīnā (aptverē). 

8. lt - tēmēkļa līnijas garums, attālums no mērķekļa robiņa līdz grauda 

virsotnei, izteikts mm. 

9. Tiešā šāviena attālums m, kad šaujot nav jāmaina tēmēkļa stāvoklis (pa 

figūras krūšu daļu vai augumu). 

10. Stobra dzīvotspēja - maksimālais ar ieroci izdarāmais šāvienu skaits, 

kad, šaujot līdzīgos apstākļos, lodes pirmātrums nesamazinās vairāk par 

5%. Šo raksturojumu nosaka arī pēc paša trāpījumu ovāluma, kura 

lielākais izmērs nedrīkst būt lielāks par kalibru, ne vairāk par D/d < 1,25. 

Mūsdienu ieroču dzīvotspēja atkarīga no ieroča tipa, stobra konstrukcijas 

un izmantotajiem materiāliem un var būt ļoti dažāda, sākot no 4000 līdz 

1600 000 šāvienu. 

11. Ieroča izmēri (garums ar pievienotu durkli, bez durkļa un saliktu 

laidi, izteikts mm). 

Pie pārējiem ieroču rādītājiem var pieskaitīt: 

1. mp - patronas masa g. 

2. ml - lodes masa g. 

3. vītņu (griežļu) skaits. 

4. lst - stobra garums mm. 

5. mmag  - magazīnas (aptveres) masa g. 

Ieroču rādītāji savā starpā ir cieši saistīti un, izmainot vienu no 

galvenajiem rādītājiem, mainās arī citi. Piemēram, ieroča kalibra un lodes 

pirmātruma palielināšana izraisa ieroča masas un atsitiena spēka 

palielināšanos.  
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Aprēķinot ieroča masu, bieži izmanto formulu: 

M = ml V0²n/η 

kur η – ieroča attīstības koeficients 

 

1.3. Šāviena jēdziens. Lodes kustība stobrā 

 

Šāviena jēdziens ir neatņemami saistīts ar šaujamieroču, tajā skaitā  

šautenes kā strēlnieku ieroča, parādīšanos 14. gadsimtā, kad pateicoties 

tehnikas attīstībai varēja izmantot jau tad pazīstamo dūmu pulveri kā 

apaļu ložu metēju. 

Ar jēdzienu šāviens apzīmē mehānisku, ķīmisku, siltuma un gāzu 

dinamikas procesu kopumu, kas notiek šaujamierocī no pulvera lādiņa 

aizdedzes momenta, līdz pulvera gāzu izplūšanai no stobra pēc lodes 

izlidošanas. Šāviena galvenais uzdevums ir piešķirt lodei vajadzīgo 

izlidošanas ātrumu. Tātad šāvienu veido sarežģīts process, kura rezultātā 

pulvera lādiņa ķīmiskā enerģija pārtop stipri saspiestu un sakarsētu gāzu 

enerģijā, kas, izplešoties pa stobra kanālu ar ļoti lielu ātrumu, piešķir 

lodei attiecīgu kinētisko enerģiju. 

 

 
 

Izskatot šāvienu laika secību, var atzīmēt šādus raksturīgus 

momentus: 

1. Kapseles un tālāk patronas pulvera lādiņa aizdedze, aktivācijas 

spiediena Pa parādīšanās. 

2. Pulvera degšana nemainīgā tilpumā, ļoti strauja pulvera ķīmiskās 

enerģijas atbrīvošana gāzu tilpuma un temperatūras palielināšanas 

veidā. 

3. Lodes apvalka iegriešanas stobra vītnes pulvera gāzu spiediena 

rezultātā, kad spiediens sasniedzis forsācijas spiedienu Pf. 

4. Atlikušā pulvera lādiņa degšana, paplašinoties tilpumam, lodei rotējot 

un virzoties uz priekšu ar paātrinājumu. 

5. Lodes tālākais paātrinājums, izplešoties pulvera lādiņa sadegšanas 

produktiem, kas atrodas zem augsta spiediena. 

6. Ieroča automātikas kustīgo daļu darbība. 

7. Lodes un gāzveida degšanas produktu izmešana no stobra kanāla. 

8. Stobra sakaršana berzes un siltumapmaiņas rezultātā lodes kustības 

laikā un papildus ātruma piešķiršana lodei. 

Šie procesi notiek sekundes simtdaļu laikā, kad maksimālais gāzu 

spiediens sasniedz 300 - 400 MPa un temperatūra vairāk kā 3000 K. 

Dažām ieroču mehānismu daļām tiek piedoti lieli paātrinājumi un tās tiek 

pakļautas sitienu slodzēm. Automātisko šaujamieroču mehānismu un 

Šāviens – lodes (lādiņa) izgrūšana no stobra kanāla ar gāzu enerģijas 

palīdzību, sadegot patronas pulvera lādiņam. 
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detaļu kustības un mijiedarbības likumsakarības var iegūt ar matemātiska 

modeļa palīdzību, ko dod stobra ballistikas teorija. Stobra ballistikas 

teorijas galvenais uzdevums ir šāviena fizikas pamatu izpēte, atrodot 

attiecīgas likumsakarības. 

Šāviena dinamika tiek raksturota ar šādiem mainīgajiem radītājiem, 

izskatot tos laikā vai pēc stobra garuma: 

 Pt, Pl- pulvera gāzu spiediena izmaiņa; 

 Vt, Vl- lodes (lādiņa) ātruma izmaiņa; 

 Tt, Tl - pulvera gāzu temperatūras izmaiņa; 

 Ut - pulvera degšanas ātrums stobrā. 

Stobra ballistikas teorija ļauj iegūt ballistikas rādītājus, kurus parasti 

izskata atkarībā no lodes kustības attāluma stobrā vai laika sprīža no 

kapseles aizdedzes momenta, šos galvenos rādītājus var iegūt arī 

eksperimentālā ceļā, izpildot šāvienu ar datoriem aprīkotā ierocī (13). 

Stobra ballistikā šāvienu pieņemts sadalīt četros periodos: 

• sākuma; 

• galvenais; 

• adiabātiskais; 

• pēciedarbības periods. 

Brīdī, kad ieroča šaušanas mehānisma dzelksnis uzsit pa patronas 

kapseli, notiek tās aizdedze un spiediens (P) patronas čaulā ļoti ātri 

(praktiski momentāli) sasniedz pulvera lādiņa degšanas aktivācijas 

spiedienu. Pulveris deg pa kārtām un tā degšanas ātrums atkarīgs no 

pulvera granulu formas, kopējās virsmas, temperatūras un spiediena 

degšanas laikā. Šajā procesā izdalās daudz gāzveida produktu. 

Sākuma periodā degšana notiek nemainīgā tilpumā patronas čaulā 

un gāzu spiediens pieaug, sasniedzot forsēšanas spiedienu Pf, kad lodes 

apvalks sāk iegriezties stobra vītnēs un lode sāk savu kustību. 

Par lodes kustības sākumu pieņemts uzskatīt brīdi (t0), kad viss tās 

apvalks ir iegājis vītnēs. Lodes kustība izsauc pulvera lādiņa degšanas 

tilpuma palielināšanos stobrā. Sākumā šis tilpums palielinās lēnāk par no 

jauna izveidojušos gāzu tilpumu un notiek strauja spiediena 

palielināšanās, kā tas redzams pēc līknes P(t)  attēlā 1.5., un lodes kustības 

ātrums pieaug. 

Palielinoties lodes kustības ātrumam V(t), ātri sāk palielināties 

brīvais tilpums stobra kanālā un samazinās gāzu spiediena palielināšanās 

ātrums. 

Maksimālais spiediens Pm tiek sasniegts laikā tm, kad jau sākas gāzu 

spiediena samazināšanās. Pēc kāda laika tb, kad pulvera lādiņš beidz degt 

un papildus pulvera gāzes vairāk neveidojas, beidzas galvenais periods. 

Tomēr gāzei stobrā ir vēl liels spiediens (Pb), temperatūra (Tb) un lode 

turpina savu paātrināto kustību. 
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Att.1.5. Gāzu spiediena P(t) un lodes ātruma V(t) izmaiņu raksturs stobra 

kanālā šāviena laikā. 

a) sākuma periods (0 – t0); 

b) galvenais periods (t0 – tb); 

c) adiabātiskais periods (tb- ts); 

d) pēciedarbības periods (pēc ts). 

 

Laikā t ≥ tb pulvera gāzu darbs notiek, tikai atdodot savu iekšējo 

enerģiju, un, ja neievēro zudumus siltumapmaiņā, tad šajā nelielajā 

periodā gāzu izplešanos var uzskatīt kā adiabātisku procesu. Pulvera gāzu 

spiediens pēc lodes izlidošanas no stobra strauji krītas pa eksponenti, ko 

var aprakstīt ar profesora Brāvina formulu: 

 

P = Ps e
-t/B

 , 
 

kur t - laiks pēc lodes izlidošanas no stobra kanāla; 

B =(ω Vs /S Ps) / (β-0,5) - koeficients, kas atkarīgs no: 

ω - pulvera lādiņa masas; 

S - stobra šķērsgriezuma laukuma; 

Vs - lodes ātruma; 

Ps - gāzu spiediena, lodei izlidojot no stobra tievgaļa; 

Β =1300/Vs - gāzu pēciedarbības koeficienta 

Šajā pēciedarbības periodā gāzes vēl turpina iedarboties uz lodi, palielinot 

tās ātrumu līdz Vo. 

Vs Vo 

Vt 

Pt 

to tm tb ts 

Pm 

Pb 

Pf 
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1.4. Lodes izlidošanas ātrums, enerģija un caursišanas spējas 

 

Pēc izlidošanas no stobra kanāla pulvera gāzes ar ātrumu 1200 - 2000 

m/sek. vēl kādu laiku iedarbojas uz lodi, palielinot tās ātrumu līdz Vo, ko 

arī pieņemts saukt par lodes izlidošanas ātrumu (pirmātrumu). Šajā brīdī 

gāzu spiediena spēks izlīdzinās ar gaisa pretestības spēku lodes 

lidojumam. Šis ātrums parasti tiek sasniegts attālumā (20-40) d no stobra 

tievgaļa, kas atkarīgs no ārējiem apstākļiem šāviena brīdī. 

Parasti šie lodes izlidošanas ātrumi Vs un Vo praktiski maz atšķiras 

(Vo>Vs par 2,5%). Pirmo ātrumu (Vs) nosaka, risinot stobra ballistikas 

pamatvienādojumus, otro ātrumu (Vo) iegūst eksperimenta rezultātā, 

šaujot pa speciāliem mērķiem un izmērot lodes lidojuma laiku t starp 

šiem mērķiem, kā tas shematiski parādīts attēlā 1.6. 

 

 
 

Att. 1.6. Lodes pirmātruma noteikšanas shēma. 

 

Zinot attālumu l starp mērķiem, pirmātrumu Vo var viegli noteikt: 

Vo=l/t 

Strēlnieku ieročiem pirmātrums var būt no 300 m/s līdz 1000 m/s 

un ir atkarīgs no: 1) stobra garuma; 2) lodes masas; 3) patronas pulvera 

lādiņa masas, temperatūras, graudiņu formas un pielādēšanas blīvuma. 

Par pulvera pielādēšanas blīvumu pieņem pulvera lādiņa masas 

attiecību pret patronas čaulītes tilpumu ar ievietotu lodi (tas atbilst 

patrontelpas tilpumam Wo). 

Lodei atkarībā no tās masas, izlidojot no stobra kanāla, piemīt noteikta 

kinētiskā enerģija, kurai savukārt ir vislielākā ietekme uz lodes 

caursišanas spējām. Uz pirmā termodinamikas likuma pamata patronas 

pulvera lādiņa gāzu potenciālā enerģija Wp tiek izlietota, izgrūžot lodi 

caur stobra kanāla vītnēm (griežļiem), piešķirot tai rotāciju un noteiktu 

kinētisko enerģiju, kā arī ieroča automātikas darbam un stobra 

sakarsēšanai. Lodes caursišanas spējas atkarīgas galvenokārt no tās 

lidojuma ātruma pirms atsišanās pret mērķi, kā arī no lodes masas, formas 

un tipa un no mērķa materiāla pretestības. Lodes lidojuma ātrums, 

Elektroniskais hronometrs (t) 
Stop 

Sākums 

 

Zemējums 
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palielinoties šāviena attālumam, jūtami samazinās, kas savukārt slikti 

ietekmē lodes stabilitāti tās lidojuma trajektorijā. Tabula 1,1, ilustrē, kā 

izmainās dažādu ložu ātrumi un enerģija lidojuma trajektorijā atkarībā no 

nolidotās distances (% no tiešā šāviena distances). 

 

Tabula 1.1. Ložu  ātrumi V un enerģija E lidojuma trajektorijā atkarībā no 

trajektorijā nolidotās distances (% no tiešā šāviena distances)  

 
 

Lodes kinētiskā enerģija, satiekoties ar šķērsli, tiek tērēta: 

 1) šķēršļa deformācijai sitiena brīdī;  

2) lodei piegulošo mērķa daļiņu ātrai kustībai; 

 3)vides sakarsēšanai, caursitot šķēršļa materiālu.  

Kopumā lodes graujošā darbība tiek raksturota ar tās caursišanas 

spējām no noteikta attāluma vai ar caursišanas dziļumu. Jautājums 

detalizētāk ir apskatīts grāmatas 3. nodaļā. Šīs caursites spējas ir atkarīgas 

no: 1) šķēršļa tipa un materiāla;  

2) no attāluma un šāviena vietas; 

 3) no patronas tipa.  

Tabulā 1.2. salīdzināšanai parādītas triecienšautenes  patronas lodes 

ar metāla serdeni un ložmetēja (šautenes) patronas lodes ar metāla serdeni 

caursišanas spējas. 

Tabula 1.2. Triecienšautenes un šautenes patronu lodes caursišanas 

spējas 

 
Šķēršļu tips 

Triecienšautenes patrona Šautenes patrona 
šaušanas distance, 

m 

caursišanas spējas 

% (dziļ. cm) 
šaušanas distance, 

m 

caursišanas spējas 

% (dziļ. cm) 

Ķivere (tērauda) 900 80-90% 1700 50-80% 

Bruņuveste 600 80-90% 1200 50-80% 

Noblietēta sniega 

uzbērums 

500 70-80 cm 1000 70-80cm 

Uzbērtas grunts 
valnis 

500 25-30 cm 1000 25-30cm 
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Ķieģeļu siena 100 12-15 cm 200 10-12 cm 

Sausi collīgie 

priežu koka dēļi 

salikti ar collas 

atstarpi 

500 25 cm 1200 20 cm 

 

Tiek uzskatīts, ka lode ir nāvējoša dzīvajam spēkam ziemas 

apģērbā, ja tā caursit trīs sausus collīgos priežu dēļus, saliktus ar collas 

atstarpi starp tiem (sk. att. 1.7.). Izpildot praktiskos šāvienus, tādā veidā 

nosaka attālumu, līdz kuram ierocis spēj dot nāvējošu triecienu dzīvajam 

spēkam. Piemēram, automātam AKM šis attālums ir 1500 m, bet 

ložmetējam PKT - 3800 m. Kaut gan šādās distancēs ir maza varbūtība 

trāpīt atsevišķi stāvošā mērķī. 

Aizdedzinošo bruņsitēju ložu spēju caursist noteikta biezuma b 

metāla bruņu var noteikt, lietojot Žakoba de Marras empīrisko formulu: 

 

, (cm) 

b - bruņas biezums, cm; 

d - lodes kalibrs, dm; 

Ө - lodes atsitiena leņķis pret bruņu; 

me - lodes masa, kg; 

k1 - 1600-2000 viendabīgai bruņai 

k2 - 2000-3000 heterogenai bruņai; 

g - 9,8-m/sek.² brīvā kritiena paātrinājums. 

Piemēram, ar automātu no 300 m distances ar varbūtību 0,5 var 

caursist 7 mm biezu bruņu, ja lodes atsitiena leņķis Ө = 90°. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att.1.7. Lodes caursites spēju pārbaudes mērķis 

 

Tātad patronas pulvera lādiņa galvenais darbs - piešķirt lodei 

nepieciešamo kinētisko enerģiju W0 , ko var aprēķināt ar formulu 

 

W0=ml • Vo²/2, 

 

kur ml - lodes masa un Vo - lodes izlidošanas ātrums. 
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Šāviena rezultātā lode saņem tikai noteiktu daļu no patronas pulvera 

lādiņa potenciālās enerģijas η=W0/Wp, kas ir šāviena lietderības 

koeficients. 

Var pieļaut, ka pulvera gāzu izplešanās process ir adiabātisks 

(process notiek tik ātri, ka siltumapmaiņu var neievērot). Tad pulvera 

lādiņa spēku fl pie sākotnējās temperatūras T1 var izteikt ar gāzu 

universālās konstantes R palīdzību (R= 8,314 J/mol.k, J-džouls): 

Fl = R Tl; 

Pulvera lādiņa (ar masu ω) pilno enerģiju var aprēķināt pēc 

formulas: 

Wp = fl • ω/(k-l) • [R • Tl/(k-l)] • ω, 

kur koeficients k atkarīgs no gāzu temperatūras Tl pirms gāzu izplūšanas 

no stobra kanāla, kā tas redzams tabulā 1.3. 

 

Tabula 1.3. Koeficienta k atkarība no gāzu temperatūras Tl pirms gāzu 

izplūšanas no stobra kanāla 
T, K 2700 2430 2160 1890 1680 1350 

T/T1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 

k 1,185 1,19 1,196 1,202 1,208 1,215 

 

Mūsdienu strēlnieku ieročiem adiabātisko koeficientu var pieņemt 

k = 1,2. Tātad lodes kinētiska enerģija atkarīga no tās masas ml , pulvera 

tipa fl, pulvera lādiņa masas ω un gāzu temperatūras Tl, šāviena 

lietderības koeficienta η un var būt izteikta ar formulu: 

 

ml • Vo²/2 = η •[f1 • ω/(k-1)] 

 

Šī formula dod iespēju aprēķināt maksimālo lodes izlidošanas 

ātrumu Vo no stobra kanāla. 

 
 

Ilustrācijai tabulā 1.4. apkopoti dažādu ieroču tipu dati par ložu 

pirmātrumiem V0 un to enerģiju W0. 

Tabula 1.4. 
Patronas pielietojums (valsts) Patr.tips/lodes 

masa, g 

V0, m/s W0 , J  

.223 Remington/ 5,56 NATO 5,56x45 / 3,6 1005 1798 

5,45 mm M74 5,45x39 / 3,3  900 1316 

.30 US Carbin 7,62x33 / 7,1 605 1299 

Kurzpatrone PP43 (Vācija) 7,92x33 / 6,9 650 1468 

7,62 mm M43 (Krievija) 7,62x39 / 7,9 710 1991 

.303 British (Anglija) 7,7x56R / 11,4 745 3164 
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.308 Win / 7,62 NATO 7,62x51 / 9,5 780-840 2890 - 3352 

7,5 mm (Šveice) 7,5X55,5 / 11,3 750- 840 3178- 3987 

7,5 mm (Francija) 7,5x54 / 9 820 3206 

7,62 mm M1908/30 (Krievija) 7,62x54R / 11 780- 870 2920- 4466 

7,92 mm Mauser (Vācija) 7,92x57 / 12,8 750- 880 3600- 4956 

.30-06 Springfield (ASV) 7,62x63 / 10 820- 850 3261- 3793 

9 mm SP-5, PAB-9 (Krievija) 9x39 / 17 280- 300 660-780 

.50 Browning (ASV) 12,7x99 / 46 765- 890 13460- 18218  

12,7 mm M30/38 (Krievija) 12,7x108 / 51 830- 860 17567- 18860 

14,5 mm M41/44 (Krievija) 14,5x114 / 63,4 1000 31700 

 

Gribam vai negribam mēs to atzīt, bet strēlnieku ieroča galvenais 

uzdevums ir efektīva pretinieka dzīvā spēka iznīcināšana. Šautas brūces 

raksturs atkarīgs no daudziem faktoriem: 

 lodes masas un kalibra; 

 lodes lidojuma ātruma un stabilitātes trajektorijā; 

 lodes kustības īpatnībām dzīvajos audos u.tml. 

Apskatīsim pēdējo faktoru. Jau 0,0005 s pēc pirmā kontakta lode 

atdala ādu no dzīvajiem audiem, izveidojot trāpījuma vietā pulsējošu 

dobumu, kas pēc 0,005 s aizņem vislielāko tilpumu. Vēl pēc 0,08 s šis 

pulsējošais dobums samazinās, paliekot pie lodes galviņas un formējot 

lodes tālākās kustības virzienu. Visnepatīkamākie ievainojumi izveidojas, 

ja lodes enerģija tiek atdota ķermeņa audiem pie virsskaņas ātruma. 

Sitiena efektu palielina bezapvalka plastiskās lodes. 1899. gadā Hāgas 

konference aizliedza izmantot pret dzīvo spēku šādas lodes, kas ķermeņa 

audos saplacinās. Šāds efekts piemīt arī mazkalibra lodēm. 

7,62 mm Kalašņikova automāta lode ar tērauda serdeni, ieejot 

ķermeņa audos 23-26 cm ar galvas daļu uz priekšu, strauji maina savu 

stāvokli pēc 45-50 cm un jau kustas ar aizmugures daļu uz priekšu. 

Dienvidslāvija izmantoja 7,62 mm lodes ar svina serdeni, kas jau pēc 8-9 

cm apmet kūleni. Izejot caur mīkstajiem audiem, kūleņojot tāda lode 

sarauj trīs reizes vairāk audu. 

5,45 mm kalibra Kalašņikova automāta lodei ir garš tērauda 

serdenis un galvas daļā 5 mm brīvs tilpums. Izveidojas lode ar novirzītu 

masas centru, kas, ieejot ķermeņa audos, jau pašā sākumā sāk kūleņot. 

Atsitiena brīdī lodes tukšajā tilpumā nevienmērīgi iespiežas lodes 

iekšpusē atrodošais svins, kas savukārt strauji izmaina lodes trajektoriju. 

Šo procesu shematiski var attēlot šādi (26): 

 

 

 

0,5 ms 5 ms 80 ms 0,1 s 
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1.5. Ieroču atsitiens un tā samazināšanas iespējas 

 

 

 

 

Atsitiens ir raksturīgs visa tipa šaujamieročiem un to izmanto ieroču 

pārlādēšanā, tomēr jācenšas tā ietekmi mazināt. Ieroča atsitiens rodas no 

paātrinājuma, ko iegūst ierocis lodei kustoties stobrā šāviena laikā un 

pulvera gāzēm spiežot uz patronas čaulītes dibena. Ieroča kustības 

ātrums atsitiena brīdī ir tik reizes mazāks par lodes pirmātrumu, cik 

reizes lodes masa mazāka par ieroča masu. To var viegli pierādīt ar 

Ņūtona otro likumu - uz lodi šāviena brīdī darbojas spēks 

F=ml • a = ml • Vo/Δt, 

 

kur ml - lodes masa. Δt = ts-to - laika sprīdis, kad lode kustas stobra 

kanāla. 

Šis spēks tātad iedarbojas uz ieroci ar masu M, kas savukārt iegūst 

paātrinājumu M reizes mazāku nekā lodei: 

 

a = F/M = (ml  •Vo/Δt)/M 

 

Parasti klasiskās konstrukcijas ieročos pulvera gāzu spiediena 

spēks (atsitiena spēks) un atsitiena pretdarbības spēks (plecs, balsts, 

ieroča masas centrs) neatrodas uz vienas līnijas un ir pretēji vērsti, 

izveidojot spēka pāri, kura iedarbībā stobra tievgalis tiek pamests uz 

augšu. Jo lielāks šī spēka pāra plecs, jo lielāks stobra tievgaļa lēciena 

leņķis, kā tas redzams attēlā 1.8. Šāviena brīdī vērojamas arī ieroča stobra 

vibrācijas, kas arī samazina trāpīšanas varbūtību. 
 

 
 

Att.1.8. Atsitiena iedarbība uz plecu un lēciena leņķa izveide 

 

Lēciena leņķis neveidojas, ja stobrs un lode atrodas vienā līnijā ar 

ieroča atbalsta punktu. Piemēram, ložmetējs PK un citi "bul-pap" 

sistēmas ieroči. Šiem ieročiem tēmēšanas ierīces ir jāpaceļ virs stobra, lai 

šāvējs varētu notēmēt. To parasti panāk, izveidojot speciālu rokturi ieroča 

Par atsitienu sauc ieroča (stobra) kustību pretēji šāviena virzienam, kas 

izpaužas sitienā pret plecu, roku vai speciālu balstu. 
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pārnešanai, ko vienlaicīgi izmanto arī kā tēmēšanas ierīci, kā tas redzams 

attēlā 1.9. 

 

Att.1.9. "Bul-pap" tipa triecienšautene. 

 

Var izdarīt šādus secinājumus: 

1. Lai samazinātu atsitiena paātrinājumu, ierocim jābūt ar pēc 

iespējas lielāku masu; 

2. Piespiežot ieroci pie ķermeņa (pleca, auguma) vai cita atbalsta, 

rodas pievienotā masa, kas arī mazina atsitiena paātrinājumu; 

3. Atsitiena rezultātā ieroča stobra gals tiek nedaudz pamests uz 

augšu. 

Automātisko ieroču stobrs ir pakļauts arī vibrācijām. Rezultātā 

starp stobra kanāla līniju līdz šāvienam un šāviena laika izveidojas 

lēciena leņķis (26). 

Lai mazinātu atsitiena slikto ietekmi, dažiem strēlnieku ieročiem 

(piemēram, Kalašņikova automātam) pielieto speciālas ierīces -

kompensatorus (skat. att. 1.10.). 
 

    
 

Att.1.10. Kompensatora darbības princips. 

 

No stobra kanāla izplūstošās gāzes, atsitoties pret kompensatoru 

sieniņām, nedaudz padod stobra galu uz leju un pa kreisi. 

Ja strēlnieku ieročiem atsitiena enerģija nepārsniedz 2 kgm, tad 

lielkalibra ložmetējiem un lielgabaliem šī enerģija ir 10-100 reižu lielāka. 

Ieročos, kur aizslēgs šāviena brīdī ir cieši savienots ar korpusu, pulvera 

gāzu ballistiskais spiediens uz patronas čaulītes dibena pilnīgi pāriet uz 

ieroča korpusu. Nepieciešama ieroča amortizācija, starp ieroci un balstu 

ievietojot elastīgu elementu. Šajā gadījumā uz balstu darbojas atsitiena 

enerģija. Elastīgā elementa reakcija ir proporcionāla amortizatora 

deformācijai šāviena brīdī. Amortizators pārveido īslaicīgu, ar lielu 
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amplitūdu atsitiena spēka impulsu (P) laika ziņā garākā (ta) un mazākas 

amplitūdas amortizatora reakcijas impulsā (Pa). To izsaka ar formulu:  

P Tš = Pa  ta,  kur  

tš = t-to lodes kustības laiks šāviena brīdī,  

ta - amortizatora reakcijas darbības laiks. 

Ja ta» tš, tad   Pa« P. 

 

Šodien tiek izmantoti divu tipu amortizatori: 

1 ) ar svārstību slāpētāju (dempferu, buferu); 

2) bez dempfera (bufera). 

Abu konstrukciju amortizatora galvenais elements ir nospriegota 

atspere, kas ar amortizatora palīdzību ieroci vienmēr atgriež sākuma 

stāvoklī. Bruņutransportiera BTR-70 torņa ložmetēja KPVT amortizatora 

konstrukcija paradīta attēlā 1.11. 
 

 
 

Att.1.11. Amortizatora shēma. 

 

Ložmetēja atsitienu saņem amortizatora korpuss, saspiežot atsperi, 

bet, atgriežoties izejas stāvoklī, atsperei jāpārvar gumijas dempfera 

(bufera) pretestība. 
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1.6. Atsitiena un pulvera gāzu enerģijas izmantošana 

automātisko ieroču darbībā 

 

Atsitiena spēku ieroča pārlādēšanā plaši izmanto triecienšautenēs, 

ložmetējos, patšautenēs, daudzās pistolēs un mašīnpistolēs. Neskatoties 

uz šo ieroču konstrukciju dažādību, automātikas darbs tām ir vienāds – 

atsitiena enerģijas izmantošana patronas čaulītes izmešanai, aizslēga 

atsviešanai un atgriezējatsperes saspiešanai. Tomēr pēc konstrukcijas 

risinājuma šos automātiskos ieročus iedala: 

1) ieročos ar aizslēga atsitienu, izmantojot: 

a) brīvo aizslēgu; 

b) pusbrīvo aizslēgu; 

c) noslēgto aizslēgu. 

2) ieročos ar stobra atsitiena izmantošanu: 

a) ar īso stobra gājienu; 

b) ar garo stobra gājienu. 

Tālāk apskatīsim šo ieroču konstrukciju īpatnības, to priekšrocības 

un trūkumus. 

Brīvais aizslēgs ir aizslēgs, kam nav nekādas saites ar stobru un tas 

tiek stobram piespiests tikai ar atsperes palīdzību (12). Šajā gadījumā 

aizslēga atsitiens un kustība sākas reizē ar pulvera gāzu spiediena 

palielināšanos stobrā. Tālāk aizslēgs, kustoties pēc inerces, saspiež 

atgriezējatsperi un izvelk patronas čaulīti no patrontelpas, kas ar izmetēja 

izcilni tiek izsviesta (skat. att. 1.12.). 
 

 
 

Att.1.12. Ierocis ar brīvo aizslēgu. 

Atgriežoties sākuma stāvokli, aizslēgs padod jaunu patronu 

patrontelpā, noslēdzot to ar savu masu. Tā kā atsitiena sākumā čaulīte vēl 

ar gāzu spiedienu ir piespiesta pie patrontelpas sieniņām, tad nav izslēgts 

čaulītes plīsums. Lai palēninātu aizslēga kustību, tas jāizgatavo pēc 

iespējas masīvāks. Šāda sistēma tiek izmantota ieročos ar samērā mazām 

patronām un ar īsām čaulītēm (pistoles un mašīnpistoles). Brīvā aizslēga 

sistēmas ir vienas no vienkāršākajām un īsais automātikas darbības cikls 

pieļauj augstu šaušanas tempu. 
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Ieroču sistēmas ar pusbrīvo aizslēgu tā kustības palēnināšanu 

panāk, piesaistot aizslēgu stobram, izmantojot berzes spēku vai 

izmantojot salikto, divdaļīgo aizslēgu (skat. att. 1.13.). 
 

 
 

Att.1.13. Ierocis ar pusbrīvo aizslēgu. 

 

Pirmajā gadījuma aizslēga izciļņi ielec stobra kārbas slīpajās 

gropītēs (rievās) Tā kā berzes spēks ir atkarīgs no spiediena, tad aizslēgs 

atbrīvojas no stobra pulvera gāzu spiedienam samazinoties līdz noteiktai 

robežai. 

Otrajā gadījuma aizslēga priekšējā daļa, kas noslēdz stobru, it kā 

lielāko daļu atsitiena enerģijas pārnes uz otro daļu, liekot tai kustēties 

ātrāk. To panāk ar speciālas figūras šarnīra palīdzību. Šo efektu var iegūt, 

arī izmantojot lodītes (sk. att. 1.14.), kuras izspiež no stobra kārbas 

figurālā iedobuma ar aizslēga priekšējās daļas palīdzību. 
 

 

 
Att.1.14. Ierocis ar Heklera- Koha firmas pusbrīvo aizslēgu. 

 

Ieroči ar pusbrīviem aizslēgiem ir sarežģītāki pēc konstrukcijas un, 

lai gan uzlabo čaulītes izvilkšanas apstākļus, tomēr tiem piemīt arī brīvā 

aizslēga trūkumi. 

Ieročiem, kuriem automātikas darbībā izmanto stobra atsitienu, 

aizslēgs šāviena brīdī ir cieši savienots ar kustīgu stobru. Atsitiena spēka 

iedarbībā stobrs ar aizslēgu saspiež stobra atsperi un, noejot attālumu, kas 

nedaudz lielāks par patronas čaulītes garumu, atdalās viens no otra. 

Atkarībā no aizslēga un stobra atdalīšanās momenta izšķir sistēmas ar īsu 

un garu stobra gājienu. Sistēmās ar īsu stobra gājienu vēla stobra kanāla 

atslēgšana tiek savienota ar augstu šaušanas tempu. Tas dod iespēju iegūt 

drošu ieroci, ko neietekmē iespējamā tā piesārņošana ar mazām daļiņām, 

kas savukārt nosaka šīs sistēmas plašu pielietošanu (12). 
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Izmantojot atsitiena enerģiju ieročos ar īso stobra gājienu, stobrs un 

aizslēgs, kas savienoti savā starpā ar noslēgšanas ierīci, tiek atsviesti 

atpakaļ. Tā kā to kopējā masa ir pietiekoši liela, tad tie kopīgi virzās 

atpakaļ lēnāk par lodes kustību stobrā. Pavirzoties nelielu gabaliņu, 

noslēgšanas ierīce atbrīvo aizslēgu no stobra. Stobrs apstājas, bet aizslēgs 

turpina savu kustību, lai pārlādētu ieroci (sk. att. 1.15.). 
 
 

 
 

Att.1.15. Stobra atsitiena enerģijas izmantošanas shēma ieročos ar īso 

stobra gājienu. 

 

Ieroču sistēmās ar garo stobra gājienu aizslēgs ar stobru kustas 

kopā līdz galējam atsitiena punktam, kur notiek to atdalīšanās. Aizslēgs 

aizkavējas, kamēr stobrs atgriežas sākuma stāvoklī, izmetot izšautās 

patronas čaulīti. Aizslēgs, kustoties uz priekšu, iebīda patrontelpā kārtējo 

patronu un noslēdz stobra kanālu (13). 

Ieroču sistēmas ar garu stobra gājienu ļauj samazināt spēcīgu 

patronu atsitiena spēku un izvilkt čaulīti no patrontelpas izdevīgā 

momentā. Tomēr tas mazina šaušanas tempu un palielina stobra kārbas 

izmērus. Tāpēc strēlnieku ieročos šīs sistēmas samērā maz pielieto. 

Atsitiena izmantošana pie gara stobra gājiena ļauj noslēgt stobra 

kanālu, atdodot vairāk enerģijas lodei. Tā kā šāviena brīdī aizslēgs un 

stobrs ir saistīti savā starpā, tad atsitiens liek stobram ar aizslēgu noiet 

visu atgrūdiena ceļu. Sasniedzot galīgo aizmugures stāvokli, stobrs 

atdalās no aizslēga un atgriežas sākuma stāvoklī, izmetot izšautās 

patronas čaulīti (sk. att. 1.16.). 
 

 
 

Att.1.16. Stobra atsitiena enerģijas izmantošana ieročos ar 

garo stobra gājienu. 

 

Automātiskajos ieročos ar pulvera gāzu izmantošanu galvenais 

dzinējspēks ir šo gāzu spiediena spēks. Neliels daudzums pulvera gāzes 

caur atveri tiek izvadīts no stobra kanāla (sk. att. 1.17.), un stobrs 

nedaudz novirzās uz pretējo pusi no gāzu izvades atveres. Stobra 
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vibrācijas, atsitiena un gāzu izvades fakta kopums šāviena brīdī izveido 

lēciena leņķi (starp stobra kanāla ass virzienu līdz šāvienam un lodei 

izlidojot no stobra). Leņķis var būt pozitīvs vai negatīvs. Tā negatīvo 

ietekmi uz šaušanas precizitāti novērš, ieroci piešaujot. 

Visām ieroču gāzu izvades mehānismu konstrukcijām ir kopēja 

shēma (skat. att. 1.17.). 
 

 
Att.1.17. Pulvera gāzu izvades izmantošana ieroču automātikas darbībā. 

 

Šāviena brīdī daļa no gāzēm, kas seko lodei, caur atveri stobra 

kanālā traucas uz gāzes kameru un ar virzuļa palīdzību izpilda attiecīgu 

darbu (atdara aizslēgu, izmet čaulīti, saspiež atgriezējatsperi un uzvelk 

šaušanas mehānismu). 

A = Mk • V²/2, 

kur Mk - ar virzuļa spēku kustināmo detaļu kopmasa (l, 2, 3, 5); 

V - kustināmo detaļu ātrums. 

 
Lai atrastu ātrumu V, izmanto sistēmas "lode- pulvera lādiņš- 

ierocis" kustības daudzuma saglabāšanas likumu. Ja pulvera lādiņa masu 

neievēro, tad šis likums noslēgtai sistēmai būs šāds: 

Ml (Vo-V)-Mk • V = 0 

Te ņemts vērā, ka lodes absolūtais ātrums ir Vo-V, tātad: 

V-[ml /(Mk+ml)] • Vo 

un kustošo daļu pārvietošanai ierocī tiek patērēts darbs: 

A=Mk/2(ml /Mk+ ml •Vo)² = ml /Mk•(1/1+ ml /Mk)²• ml /2 Vo² 

Parasti ml < Mk  un  (1+ ml /Mk )² ≈ 1, 

tātad 

A=( ml /Mk) • ml • Vo²/2 

Ieročiem ml /Mk = 0,002-0,005 un pulvera gāzu enerģijas bilancē 

parasti šo enerģijas zudumu automātisko ieroču darbībai neņem vērā. 
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 1.7. Automātisko ieroču darbības cikls un klasifikācija 

 

1.7.1. Automātisko ieroču darbības cikls 

Lielākā daļa mūsdienu strēlnieku ieroču ir automātiskie, kuros 

pulvera gāzu enerģija tiek izmantota ne tikai lodes izgrūšanai no stobra, 

bet arī ieroča pārlādēšanai. Automātisko ieroču darbības ciklā ir šādas 

operācijas: 

1. stobra kanāla atslēgšana pēc šāviena; 

2. aizslēga atsviešana un izšautās patronas čaulītes izvilkšana no 

patrontelpas; 

3. atgriezējatsperes saspiešana un izšautās patronas čaulītes izmešana 

no ieroča (ekstrakcija); 

4. kārtējās patronas satveršana, padeve un iebīdīšana patrontelpā; 

5. stobra kanāla noslēgšana. 

Ja ierocī tiek izpildītas tikai operācijas Nr.2-4, kas saistītas ar tā 

pārlādēšanu, tad- tādus ieročus sauc par pusautomātiskajiem 

(pašlādējošiem). 

Ieroča automātikas darbības cikls arī sastāv no šīm operācijām, plus 

vēl nepieciešams papildus laiks kapseles aizdedzei, pulvera lādiņa 

aizdedzei un lodes kustībai stobrā līdz tā atslēgšanai. Stobru atslēdz, kad 

pulvera gāzu spiediens samazinājies līdz līmenim, kas nepieļauj čaulītes 

deformāciju un ieroča automātikas mehānismu lūzumus. Šis laiks ir 

atkarīgs no stobra ballistikas procesiem un tiek dēvēts par ballistisko 

laiku (tbal). Tātad ieroča darbības cikls (laiks) sastāv no automātikas 

darbības laika (taut) un ballistiskā laika (tbal) summas. 

tc  =  taut + tbal 

Savukārt ieroča šaušanas temps atkarīgs no tā darbības cikla ilguma 

n = 60/tc , 

kur tc - laika sprīdis starp diviem šāvieniem, ierocim šaujot automātiskā 

režīmā. 

Tā kā ballistiskais laiks tbal ≈ 0,003 sek., tad šaušanas tempu var 

paaugstināt, tikai samazinot ieroča automātikas darbības laiku, t.i., 

saīsinot katras operācijas laiku un izpildot vienā laikā (praktiski 

vienlaicīgi) vairākas operācijas. Iespējas samazināt laiku katrai operācijai 

ir ierobežotas, tā kā pastāv detaļu pieļaujamie normālie un tangenciālie 

spriegumi, kuru pārsniegšanas gadījumos iespējami detaļu lūzumi vai 

deformācijas. Ieroču automātikas detaļu kustības ātrumu var palielināt, 

samazinot to masu un racionāli sadalot enerģiju starp tām. 

Daudz lielākas iespējas samazināt ieroča automātikas darbības 

ciklu dod vairāku operāciju vienlaicīga izpilde. Šajā gadījumā ieroča 

darbības ciklu atrod pēc formulas: 

tc = tbal+Ki • ti, 

kur   ti – i - tā ieroča pārlādēšanas operācijas laiks; 
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Ki - koeficients, kas ietver i - tās operācijas savienošanas pakāpi ar 

i+1 operāciju. 

 

Gadījumā, kad izvēlētā operācija tiek pilnīgi izpildīta, i + 1 operācijas 

laikā tiek pieņemts Ki = 0 un Ki+1 = 1. Tātad koeficients var būt 0< Ki <1. 

Projektējot jaunus automātiskos ieročus, cenšas izmantot abas ieroču 

darbības cikla samazināšanas iespējas. Šeit panākumi ļoti atkarīgi no 

detaļu konstrukciju tipu veiksmīgas izvēles. Ideālo ciklu īstenot praktiski 

nav iespējams, tā kā automātikas darbības laikā mēdz būt brīži, kad vispār 

nekādas operācijas nenotiek. Ieroču sistēmās ar parasto automātikas 

darbības ciklu noteikti ir detaļa, kas kustas uz priekšu un atpakaļ pa 

stobra kanāla ass līniju. Šo detaļu sauc par automātiskas galveno posmu 

un par to var pieņemt aizslēgu, stobru, slīdeni, spieķi u.tml. Galvenais 

posms nodrošina visu automātikas detaļu kustību ieroča darbības laikā. 

Galvenā posma kustību parasti apraksta ar ciklogrammu, uz kuras atzīmē 

raksturīgos punktus atbilstoši katras ieroča pārlādēšanas operācijas 

sākumam un beigām. Ciklogrammu var nosaukt par konkrētu ieroča 

automātikas darbības raksturojumu. Piemēram, Kalašņikova ložmetējiem 

(PK, PKT, PKJB) ar pulvera gāzu izvadi par automātikas galveno posmu 

var pieņemt aizslēga rāmi, kas kustas kopā ar gāzes virzuli un vada visas 

operācijas ieroča automātikas pārlādēšanas darbā. 

 

1.7.2. Automātisko ieroču klasifikācija 

 
Šīs tēmas sākumā, izskatot īso ieroču tapšanas vēsturi un to 

klasifikāciju, tika atzīmēts lielais strēlnieku ieroču klāsts. Lielākā daļa 

mūsdienu strēlnieku ieroču ir automātiskie, kas atšķiras kā pēc uzbūves 

un darbības principiem, tā arī pēc sava konstruktīvā noformējuma. Visu 

šo ieroču klāstu var sadalīt klasēs un grupās, ņemot vērā noteiktas 

konstrukciju atšķirības pazīmes, kuras ļauj spriest ne tikai par atsevišķa 

ieroča īpašībām, bet par visu klasi un grupu. Šāda klasifikācija, kuras 

viens no variantiem paradīts shematiski attēlā 1. 18., ir noderīga, 

izstrādājot jaunas automātisko ieroču konstrukcijas un apgūstot esošo 

ieroču uzbūves un darbības principus (12). 

 

Attēlā parādītās pirmās vispāratzītas automātisko ieroču 

klasifikācijas pamatā (Fjodorova-Blagonravova, 1931. gads) bija ieroču 

dalīšana atkarībā no automātikas darbības mehānisma: 

 izmantojot atsitiena enerģiju; 

 novadot pulvera gāzes no stobra kanāla šāviena brīdī; 

 izmantojot lodes mijiedarbību ar stobru šāviena laikā. 
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Automātisko ieroču klasifikācija 

 
I klase 

Atsitiena enerģijas 

izmantošana 

II klase 

Novadīto gāzu enerģijas 

izmantošana 

  

1. grupa 

Aizslēga atsitiens 

1. grupa 

Gāzu novade caur atveri stobrā 

A tips – ar brīvo aizslēgu 

B tips – ar pusbrīvo aizslēgu 

C tips – ar noslēgto aizslēgu 

A tips – ar gāzes virzuļa 

atpakaļ kustību 

B tips – ar gāzes virzuļa 

kustību uz priekšu 

C tips – ar staigājošu gāzes 

virzuli 

2. grupa 

Stobra atsitiens 

2. grupa 

Gāzu novade no stobra gala 

A tips – ar garo stobra 

gājienu 

B tips – ar īso stobra 

gājienu 

 

3. grupa 

Visa ieroča atsitiens 

3. grupa 

Gāzu novade caur čaulītes 

pamatni 

 

 

 
 

III klase 

Jauktā tipa sistēmas 

IV klase 

Lodes stobrā iegriešanās 

reakcijas izmantošana 

 

Att.1.18. Automātisko ieroču klasifikācija pēc Fjodorova un 

Blagonravova  shēmas. 

Automātiskos ieročus pēc to darbībai izmantojamās enerģijas veida iedala 

5 lielās klasēs: 

1. ieroči ar atsitiena enerģijas izmantošanu; 

2. ieroči ar pulvera gāzu enerģijas izmantošanu; 

3. ieroči ar lodes stobra iegriešanās reakcijas izmantošanu; 

4. ieroči ar jaukta tipa sistēmām; 

5. ieroči ar ārējo enerģijas avotu (elektriskais vai cita tipa dzinējs). 
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Pirmās klases ieročus var sadalīt trijās grupās: 

1. aizslēga atsitiena izmantošana; 

2. stobra atsitiena izmantošana; 

3. visa ieroča atsitiena izmantošana. 

Pirmās grupas sistēmās atkarībā no aizslēga un stobra saitēm var izdalīt 

trīs tipus: 

A - ar brīvo aizslēgu; 

B - ar pusbrīvo aizslēgu; 

C - ar slēgto aizslēgu. 

Ieročos, kur automātikas darbībā izmanto stobra atsitienu, aizslēgs 

šāviena brīdī ir cieši savienots ar kustīgu stobru. Atsitiena spēka iedarbībā 

stobrs ar aizslēgu saspiež stobra atsperi un, noejot attālumu, kas nedaudz 

lielāks par patronas čaulītes garumu, atdalās viens no otra. Atkarībā no 

aizslēga un stobra atdalīšanās momenta izšķir sistēmas ar īsu un garu 

stobra gājienu. 

Sistēmās ar īsu stobra gājienu vēla stobra kanāla atslēgšana tiek savienota 

ar augstu šaušanas tempu. Tas dod iespēju iegūt drošu ieroci, ko 

neietekmē iespējamā tā piesārņošana ar mazam daļiņām, kas savukārt 

nosaka šīs sistēmas plašu pielietošanu. 

Ieroču sistēmās ar garo stobra gājienu aizslēgs ar stobru kustas 

kopā līdz galējam atsitiena punktam, kur notiek to atdalīšanās. Aizslēgs 

aizkavējas, kamēr stobrs atgriežas sākuma stāvoklī, izmetot izšautās 

patronas čaulīti. Aizslēgs, kustoties uz priekšu, iebīda patrontelpā kārtējo 

patronu un noslēdz stobra kanālu. 

Ieroču sistēmās ar garo stobra gājienu iespējams samazināt spēcīgo 

patronas atsitiena spēku un izvilkt čaulīti no patrontelpas izdevīgā 

momentā, tomēr tas mazina šaušanas tempu un palielina stobra kārbas 

izmērus. Tāpēc strēlnieku ieročos šīs sistēmas maz pielieto. 

Piektās klases ieročos pārlādēšana notiek, izmantojot papildus 

dzinēju. Piemēram, elektrodzinēju vai hidraulisko mehānismu. Tie 

galvenokārt ir speciālas nozīmes ložmetēji. 

Abām šīm ieroču sistēmām ar īso un garo stobra gājienu 

konstrukcijās nepieciešamas divas spēcīgas atsperes. 

No visām sistēmām ar pulvera gāzu izvadi no stobra kanāla 

visvairāk izmanto sistēmas ar gāzes virzuļa atpakaļkustību, kas var būt 

savienots ar aizslēga rāmi vai iedarboties uz aizslēgu ar spieķa palīdzību. 

Dažās konstrukcijās pulvera gāzes iedarbojas uz aizslēgu bez virzuļa 

palīdzības. Izmainot gāzu savācēja tilpumu vai atveres lielumu, ir 

iespējams regulēt ieroča šaušanas tempu. Īpaši tas ir svarīgi, izmainoties 

apkārtējai temperatūrai. 

Ieroču sistēma ar pulvera gāzu novadi ieguva plašu izplatību un 

atšķiras ar samērā maziem izmēriem, drošu darbību un plašām tehniskām 

iespējam. 
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Atsevišķu klasi veido jaukta tipa automātiskās sistēmas, kurās 

stobra atslēgšanai izmanto pulvera gāzu novadi, bet pārlādēšanai atsitiena 

spēku. Savas sarežģītības dēļ šīs sistēmas maz izmanto. 

Automātisko ieroču klasifikācija pēc enerģijas veida, ko izmanto 

automātiskajā darbībā, ļauj noteikt to galvenās atšķirības, bet neparāda šo 

ieroču konstrukciju dažādību. 

Padomju automātisko ieroču konstruktors A. Rihters piedāvāja 

klasifikāciju, kuras pamatā ir ieroča stobru skaits, šīs klases savukārt 

sadalot grupās pēc patrontelpu skaita un automātikas galvenā posma 

konstrukcijas īpatnībām. Šāda veida klasifikāciju jau var viegli papildināt,  

parādoties jauna tipa automātiskiem ieročiem, bet tā ir ne visai veiksmīga 

informācijas pasniegšanas ziņā un šeit nav attēlota. 

Pie klasifikācijas noteicošajām pazīmēm var attiecināt stobru 

skaitu, automātikas cikla tipu, kas savukārt nosaka ieroču automātikas 

uzbūves shēmu. Šāda pieeja ļauj izveidot vienkāršu automātisko ieroču 

klasifikāciju (skat. att. 1.19.). 

 

 

 

 

 

Stobra parastais atsitiena 

Divstobru revolvera pulvera gāzu izvade 

Daudzstobru  ārējais mehānisms 

 

Att.1.19. Vienkāršota automātisko ieroču klasifikācijas shēma. 

 

Automātiskie ieroči 

automātikas darbības cikls Automātikas darbības mehānisms stobru skaits 
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1.8. Ieroča stobrs un tā konstrukcijas īpatnības 
 

Ieroča stobrs ir viena no ieroča galvenajām sastāvdaļām, tā 

uzdevums ir aizmest lodi (lādiņu) vajadzīgajā virzienā, piedodot 

nepieciešamo sākuma ātrumu un griešanās kustību. Šāviena brīdī uz 

stobra sieniņām iedarbojas lieli gāzu spiediena impulsi, kā arī lielas 

temperatūras izmaiņas. Tāpēc stobrs strādā ļoti grūtos apstākļos, kas vēl 

pasliktinās šaujot automātiskā režīmā. Tas samazina stobra ekspluatācijas 

laiku. Tajā pašā laikā stobram jābūt pietiekami izturīgam un stingram, lai, 

šaujot kārtām, būtu pēc iespējas mazāka ložu izkliede (13). 

Stobrs pēc konstrukcijas ir no abiem galiem atvērta metāla caurule, 

kuras resnāko galu ar patrontelpu sauc par resgali, bet otru – par stobra 

tievgali. (skat. att. 1.20.) Stobra ārējā forma un izmēri atkarīgi no katra 

atsevišķa ieroču tipa, izturības prasībām, dzesināšanas iespējām un ieroča 

konstrukcijas īpatnībām. Stobra garumu nosaka, pamatojoties uz 

ballistisko aprēķinu. 

 

 
Att.1.20. Stobra konstrukcijas shēma. 

 

Stobra tievgalim var pievienot kompensatoru, klusinātāju, 

lokalizātoru vai citu uzskrūvējamu (pievienojamu) ierīci. Lai šaujot 

garām kārtām, mazinātu ložu izkliedi, dažreiz stobra tievgalis beidzas ar 

konusveida paresninājumu. Trāpījumu precizitāti ļoti ietekmē stobra 

kanāla apstrādes precizitāte un tievgaļa nogriezums, kuram jābūt tieši 

perpendikulāram asij un bez bojājumiem. Stobra kanāls sastāv no 

patrontelpas, skrejsākas un vītņotās daļas. Skrejsākai ir konusveida 

forma, kuras garums (atkarībā no kalibra parasti 0,5 - 1,0 cm ) gādā par 

pareizu lodes iegriešanos vītnēs. Vītņotā daļa ar konusveida vai 

cilindrisku virsmu satur speciālas formas vītņu iegriezumu, kas piedod 

lodei (lādiņam) griešanās kustību, gādājot par tās stabilizāciju trajektorijā. 

Stobra pamatkanāla diametrs nosaka tā kalibru. Vītņotam stobram kalibrs 

ir attālums starp stobra kanāla griežļiem. 
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 Vītņu profils var būt taisnstūra, taisnstūra ar noapaļotām malām, 

trapeces veida vai segmenta veida. Visplašāk tiek izmantots taisnstūra 

profils, kura vienas vītnes malas ir paralēlas savā starpā. Vītņu profilam 

un skaitam jāpiedod lodei nepieciešamais griešanās ātrums, ļaujot viegli 

iegriezties, nesamazinot stobra dzīvotspēju (izmantošanas laiku). Vītņu 

dziļumu izvēlas atkarībā no stobra kalibra d pēc formulas 

t = (d1 – d) / 2= (0,014 – 0,02) d , 

kur d1  - stobra kanāla diametrs pa vītnēm, 

d – stobra pamatkanāla diametrs pa griežļiem, kurā tiek iegrieztas 

vītnes. 

Jo lielāks ieroča kalibrs, jo lielāks var būt vītņu skaits, ko nosaka pēc 

formulas 

n = π • d / (a + b), 

kur a – stobra pamatkanāla griežļu platums (sk. att. 1.21.) 

b – iegrieztās vītnes platums (parasti a=b). 

 

 
 

Att.1.21. Stobra kanāla vītņu profils. 

 

Strēlnieku ieročiem atkarībā no kalibra vītņu skaitu parasti izvēlas 

no 4 līdz 8. Vītņu soli un kāpumu izvēlas atkarībā no nepieciešamā lodes 

iegriešanas ātruma, kas gādā par lodes stabilitāti trajektorijā, kā arī no 

lodes pareizas iegriešanās apstākļiem vītnēs kustības sākumā. Vītņu 

kāpumu aprēķina pēc ārējās ballistikas formulām atkarībā no lodes 

stabilam lidojumam trajektorijā nepieciešamā griešanās ātruma. Stobra 

vītnes var būt ar pastāvīgu vai mainīgu kāpumu, kas palielinās virzienā uz 

stobra tievgali. 

Stobra dilšana atkarīga no pulvera gāzes spiediena un temperatūras 

šaušanas laikā, kā arī no šaušanas tempa un stobra materiāla. Tas viss 

kopumā izsauc samērā ātru stobra dilšanu un izdegšanu, kas arī nosaka 

stobra ekspluatācijas laiku un dzīvotspēju. 

Stobra dzīvotspēja – maksimālais šāvienu skaits, ko var izturēt stobrs bez 

lodes ātruma un stabilitātes stipras samazināšanās trajektorijā (vairāk par 
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5%).Šaujot ilgstošas automātiskās uguns režīmā stobra temperatūra ļoti 

paaugstinās un stobrs kļūst mazāk izturīgs, ātrāk nodilst. Ja, beidzot 

šaušanu, patrona paliek patrontelpā, iespējams nesankcionēts šāviens vai 

pat  lādiņa uzspridzinātāja darbība. Tāpēc nepieciešams samazināt 

automātiskās uguns kārtas garumu (šāvienu skaitu), kā arī jāizmanto 

patronas ar zemas temperatūras pulveri, progresīvāka vītņu iegriešanas 

tehnoloģija, stobra masas palielināšana. Stobra ātrākai atdzesēšanai 

izmanto leinerus un citas sistēmas. 

Stobra izturības aprēķins balstās uz spriegumu noteikšanu plānu 

sieniņu caurulē, kurā darbojas noteikts iekšējs spiediens. Elastības teorijā, 

kad nepieciešams noteikt caurules sieniņas minimālo ārējo rādiusu, plaši 

tiek pielietota Lame-Gadaļina formula 

dst = d • [(3Gst  +2Pl) / (3Gst - 4Pl)]
0,5

, 

kur dst  -stobra minimālais ārējais diametrs, 

d  -stobra pamatkanāla diametrs (kalibrs), 

Gst –stobra materiāla tangenciālās elastības (bīdes) modulis 

(piemēram, tēraudam 300x112MOA, Gst = 750 – 800 MPa), 

P1 -spiediens stobra kanālā, ievērojot izturības koeficientu. 

 

Stobra izturības pārbaudes aprēķinu parasti veic sekojošā kārtībā: 

 nosaka spiediena Pl līkni visā stobra garumā, vadoties pēc vienas 

no stobra ballistikas teorijas metodēm; 

 aprēķina līkni spiedienam Pl (1), pieņemot visas patrontelpas garumā 

Ppl = Pmax. No skrejsākas līdz stobra garumam l = (2-3)d pieņem 

Pl=(1,1-1,2) Pmax  un tālāk novelk līkni līdz stobra tievgalim, skaitot 

Pl(1) = 3Pl (sk. att. 1.22.). 

 

 
 

Att.1.22. Spiediena līknes P1 (1) noteikšana. 
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 izvēlas materiālu stobra izgatavošanai (Gst) un aprēķina stobra ārējo 

rādiusu rst ; 

 izveido stobra konfigurāciju atkarībā no līknes rst . 

Parasti stobra sieniņu biezums t atkarīgs no ieroča kalibra  d. 

t = rst – d/2 = (0,014 – 0,02)d . 

 Mūsdienu strēlnieku ieroču stobra kanālu parasti hromē, apklājot ar 

plānu hroma kārtiņu. Tehnoloģiski hromu ir grūti uzklāt uz tērauda bez 

porām, mikrosabiezējumiem un mikroplaisiņām, kuras dažās vietās var 

nonākt līdz pat stobra pamata metālam. Parasti tās  arī ir „vājās vietas”, 

pa kurām pulvera gāzes un mitrums var nonākt līdz pat tēraudam, 

izsaucot tā koroziju. Tomēr šādas poras un mikroplaisiņas nav bīstamas, 

ja tur nav sārmaina vide un ja tās pārklātas ar eļļas kārtiņu (12). 

 Daudz bīstamākas ir dziļās mikroplaisiņas, kuras izveidojušās 

stobra vibrācijas rezultātā un lodei mehāniski deformējot stobra kanālu 

radiālā virzienā, lodei iegriežoties stobra vītnēs. Šīs plaisiņas parasti ir 

pietiekami dziļas, lai radītu labvēlīgus apstākļus stobra korozijas tālākai 

attīstībai. Šāviena brīdī plaisiņas aizpilda sadegušā pulvera gāzes, kas 

atrodas zem augsta 200-400 MPa spiediena. 

 Aizdedzes kapseles darbības gāzes satur arī cietas daļiņas (smagos 

metālus), sāļus un sārmus (kālija hlorīds), sērūdeņradis daļēji reaģē ar 

kālija hlorīdu, izveidojot dažādus kālija sāļus. Tie pamatā arī veido ūdenī 

šķīstošo stobra piedeguma daļu. Kālija hlorīds ļoti aktīvi nosēžas uz 

stobra kanāla virsmas, izveidojot cietus nosēdumus, papildus piesaistot 

sev arī pulvera gāzu amorfās (cietās) sastāvdaļas. Savukārt stobra 

piedeguma slāņi, uzsūcot gaisa mitrumu, izveido agresīvus šķīdumus. 

Nonākot zem hroma kārtiņas, agresīvie šķīdumi izsauc stobra 

pamatkanāla elektroķīmisko koroziju, kā parādīts attēlā 1.23. 

 

 
 

Att. 1.23. Stobra ķīmiskās korozijas shēma. 
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 Attēlā 1.23. redzams stobra pamatkanāla elements ar izveidojušos 

hroma slāņa mikroplaisiņu. Šeit stobra tērauds izveido savdabīgu metāla 

„šķīdumu”- anodu un hroma kārtiņu – katodu, tādējādi veicinot korozijas 

attīstībai labvēlīgus apstākļus. Uz hromētās virsmas izlādējas ūdeņraža 

joni un izveidojas stiprs sārms, gaisa skābeklis, darbojoties kā 

depolizators, palīdz ūdeņraža jonu izlādēšanās procesā. Savukārt metāla 

korozijas produkts – metāla sāļu šķīdums difundē no plaisiņām uz 

sārmainā hromētā stobra kanāla virsmas, izsaucot tās koroziju un radot 

raksturīgos brūnos krāsas plankumiņus. 

 Maldīgi būtu uzskatīt, ka tīrot stobru (pat vairākkārtīgi) ar šķidro 

ieroču eļļu, var pilnīgi noņemt pulvera gāzu darbības produktus. Prakse 

rāda, ka hromēts stobrs, iztīrīts pēc šaušanas ar saeļļotu lupatiņu un pēc 

tam noslaucīts, pēc 1 – 2 stundām (ātrāk mitrā gaisā) sāk rūsēt. Tas notiek 

tāpēc, ka eļļa nesatur ūdeni un neizšķīdina pulvera piedeguma sāļus. 

Tāpēc šādu stobra tīrīšanu var izmantot tikai īslaicīgi lauka apstākļos, kad 

pēc šaušanas nav iespējams stobra kanālu izmazgāt.  

 Dažreiz domā, ka šķidrās eļļas kārtiņa ilgi aizsargā stobru no 

korozijas, aizmirstot tās varbūtību izžūt. Tāpēc ieročiem, kuri uzglabājas 

piramīdā, nepieciešams regulāri (ik pēc 10 dienām un karstā laikā pat 

biežāk) atjaunot eļļas kārtiņu (26). 
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1.9. Ieroču konstrukciju galvenie mehānismi un sastāvdaļas 

 

 Lai šaujamierocis varētu izpildīt savu funkciju, tam bez stobra ir 

vajadzīgas arī citas daļas un pat mehānismi. 

 Pie galvenajiem var pieskaitīt: 

1) pielādēšanas un čaulīšu ekstrakcijas mehānismus; 

2) patrontelpas noslēgšanas mehānismu; 

3) patronu padeves un šaušanas mehānismus; 

4) drošinātājus. 

Vienkāršojot un uzlabojot ieroču konstrukcijas, panāca, ka šiem 

mehānismiem ir kopīgas daļas, kas izpilda vairākas funkcijas. Piemēram, 

aizslēgs un stobra kārba vai aizslēga rāmis. 

 Izskatot prasības šiem mehānismiem un daļām, tālāk sīkāk tiks 

izskatītas to funkcijas, konstruktīvais noformējums un darbības 

pamatprincipi. 

 Patronas pielādēšana un čaulītes ekstrakcija (izmešana) no 

patrontelpas pēc šāviena ir obligātas operācijas jebkuram ierocim. Šīs 

operācijas ir ieroča automātikas darbības cikla sastāvdaļa un būtiski 

ietekmē šaušanas tempu. 

 Patronas pielādēšanas laiku ierobežo tās sastāvdaļu izturība, bet 

ekstrakcijas laiks ir atkarīgs no pulvera gāzu spiediena stobra kanālā 

čaulītes izvilkšanas pašā sākumā. Pielādēšanas laikā ārējie spēki var 

iedarboties uz patronu pastāvīgi vai periodiski. Mūsdienu automātiskajos 

ieročos ar slīdošajiem aizslēgiem patronas iebīdīšanu patrontelpā un 

izvilkšanu izpilda pats aizslēgs. Revolvera tipa ieročos un ieročos ar ķīļa 

aizslēgu šiem nolūkiem paredzēts speciāls mehānisms, kas izpilda abas 

operācijas. Tāda mehānisma ar piespiedu patronas iebīdīšanu stobrā pilns 

gājiens atbilst patronas garumam. Mehānismos ar īso stobra gājienu 

patronas iebīdīšana notiek, uzsitot pa čaulīti pielādēšanas sākuma etapā, 

tālāk patrona kustas pēc inerces. Šādos mehānismos patronu pielādēšanas 

sākumā un beigās vērojami spēcīgi uzsitieni.  

 Mūsdienu automātiskajos ieročos pielādēšana un pārlādēšana 

galvenokārt notiek, izmantojot pulvera gāzu enerģiju, izvadot šīs gāzes no 

stobra šāviena laikā. Tas ļauj iegūt pietiekami lielu ieroča pielādēšanas un 

pārlādēšanas tempu (26). 

Šiem mehānismiem tiek izvirzītas šādas galvenās prasības: 

 droša patronas iebīdīšana bez novirzēm un patronas lodes 

atduršanos; 

 patronas čaulītes nedeformēšana; 

 lodes un kapseles drošības nodrošināšana. 

Patronas lielums un pulvera spēks nosaka stobra noslēgšanas 

mehānisma tipu. 
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Tā kā patronas pulvera enerģija vislabāk tiek izmantota, ja šāviens 

notiek pie noslēgtas patrontelpas, tad mūsdienu ieročiem ir patrontelpas 

noslēgšanas mehānisms. Parasti šim nolūkam izmanto aizslēgu, kura 

noslēgšanas veids ir atkarīgs no patronas pulvera jaudas. Lai šāviens 

nenotiktu pirms stobra kanāla noslēgšanas, paredz speciālus drošinātājus 

(automātiskās uguns svira, izciļņi, sprosti un zobi ar urbumiem). 

Noslēgšanas mehānismiem jāatbilst šādām prasībām: 

1) jānodrošina garantēta stobra kanāla noslēgšana ar vienkāršu, vieglu 

un mazu (pēc izmēra un skaita) detaļu palīdzību; 

2) atstarpe starp čaulītes dibenu un aizslēgu nedrīkst būt lielāka par 

stingri noteiktu lielumu ∆ , kura lielums atkarīgs no maksimālā 

pulvera gāzu spiediena stobra kanālā; 

3) noslēdzošo detaļu konstrukcijai jānodrošina pēc iespējas minimālas 

deformācijas noslēgšanas mehānismā šāviena brīdī; 

4) obligāti jābūt drošinātājiem, kuri automātiski izslēdz iespēju izšaut 

pie nenoslēgta stobra kanāla. 

Pēc aizslēga pārvietošanās virziena attiecībā pret stobru izšķir 

divus noslēgšanas mehānismu tipus: mehānisms ar slīdošo aizslēgu un 

mehānisms ar ķīļa aizslēgu. 

Pirmajā gadījumā aizslēgs pārvietojas paralēli stobra kanālam, 

otrajā gadījumā - zem noteikta leņķa pret stobra kanāla asi. 

Slīdošos aizslēgus pēc noslēgšanas veida savukārt iedala: 

1) noslēgšana, pagriežot aizslēgu (kaujas izciļņi ieiet stobra kārbas 

izgriezumos), pagriezties var pats aizslēgs vai tikai tā galviņa; 

2) noslēgšana, nobīdot aizslēga galviņu vai visu aizslēgu uz sāniem, 

augšu vai leju no darbības virziena; 

3) noslēgšana ar aizturi vai sprostu (izmantojot lodītes vai pagriežamu 

uzmavu, kas saistīta ar stobra kārbu); 

4) kloķa – šarnīra noslēgšana, izmantojot „staigājošu” kloķi, kas ar 

vienu galu atspiežas pret aizslēgu, bet ar otru pret stobra kārbas 

izcilni. 

Uzrādītie aizslēga noslēgšanas veidi parādīti attiecīgos attēlos 

(skat. att. 1.24). 

Slīdoša noslēgšanas mehānisma galvenais trūkums – samērā 

masīvam aizslēgam jāpārvietojas vismaz patronas garumā, kas samazina 

šaušanas tempa palielināšanas iespējas. 
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Att. 1.24. Aizslēgu noslēgšanas konstrukciju varianti. 

 

Ķīļveida aizslēgs ir daudz mazāks pēc izmēriem un masas un dod 

iespēju izveidot daudz izturīgāku noslēgšanas mehānismu. Šos aizslēgus 

ieteicams izmantot ar liela kalibra patronām. Piemēram, lielkalibra 

ložmetējos un artilērijas ieročos. Ķīļveida aizslēga trūkums – tas nevar 

izpildīt patronas padeves un ekstrakcijas funkcijas. 

Lai mazinātu nepieciešamo stobra kanāla aizslēgšanas spēku pie 

liela spiediena, parasti ķīļveida aizslēga kustība notiek ne perpendikulāri 

pret stobra asi, bet zem neliela leņķa (skat. att. 1 25.). 

 
Att. 1.25. Ķīļveida aizslēga kustība. 

 

Aizslēga kustības leņķi α izvēlas tā, lai ievērotu pašbremzēšanās 

prasību 

α = arc tg 2f/ (1 – f ² ), 

kur f – berzes koeficients starp kustīgām virsmām. 

Piemēram, ja f = 0,14, tad α ~ 15˚ 
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Aizslēgs ieročos ir viena no visvairāk noslogotajām detaļām. Tāpēc 

aizslēgi un stobri tiek izgatavoti no speciāli leģēta tērauda veidiem, tos 

termiski apstrādājot ar augstu atlaides temperatūru, lai iegūtu pietiekamu 

plastiskumu pie sitieniem un grūdieniem. 

Aizslēga un stobra kārbas noslēdzošo elementu atbalsta plaknes 

vispirms tiek aprēķinātas uz pieļaujamajiem nobīdes spriegumiem, pēc 

tam uz iespējamās plastiskās deformācijas varbūtību. Vienlaicīgi aprēķina 

stobra kārbas visvājākās vietas (šķērsgriezuma) izturību un tās 

savienojumu ar stobra patrontelpu. 

Patronu padeves un šaušanas mehānismu galvenais uzdevums ir 

gādāt par iespēju vajadzīgajā brīdī uzsākt un pārtraukt šaušanu. Ieročos, 

kur izmanto patronas ar uzsites - aizdedzes kapselēm, ir abi šie 

mehānismi, un šaušanas mehānismu dažreiz dēvē par uzsites - nolaižamo 

mehānismu. Nolaižamais mehānisms pirms šāviena notur uzsites 

mehānismu uzvilktā stāvoklī. Kapseles aizdedze notiek ar dzelkšņa 

uzsitienu, bet pašu uzsitienu izpilda belznis un gailis. Gaili vai belzni 

uzvilktā stāvoklī notur sprūds. Ja kaujas atspere atbrīvojoties piedod 

enerģiju belznim ar gaiļa palīdzību, tad to sauc par gaiļa šaušanas 

mehānismu. 

Mūsdienu strēlnieku ieročos izmanto divu veidu patronu padevi – 

no aptveres (magazīnas) un ar patronu lentu. Turpmāk grāmatā pirmskara 

Latvijā lietotā termina „aptvere” vietā tiks izmantots NATO valstīs plaši 

izmantotais termins „magazīna”, kas tiek izmantots arī mūsu ministrijas 

izdevuma „Tēvijas sargs” ievietotos rakstos. Piemēram, grūti ir 

paskaidrot kā patronu lentas tiek ievietotas aptverēs. Magazīna ir 

strēlnieku ieroča noteikta tilpuma (lieluma) ierīce domāta patronu 

uzglabāšanai un padevei ar speciālu magazīnas padevēju tālākai 

iebīdīšanai patrontelpā. Visbiežāk patronu padevei izmanto dažāda veida 

atsperes ar palīgierīcēm. Magazīnas galvenokārt ir nomaināmas, un tajās 

patronas var izvietot vienā vai vairākās rindās. Pēc formas atšķir 

diskveida, radziņveida un kārbveida magazīnas, kuras izmantojot par 

rokturi, dažreiz sauc arī par aptverēm. Tomēr aptvere ir speciāla patronu 

uzglabāšanas ierīce, kas atvieglo patronu ielādēšanu magazīnā 

(piemēram, šautenēm un karabīnēm aptveres uzglabā speciālā somiņā). 

Klasiskās ieroču magazīnas atrodas ieroča vidusdaļā (zem stobra, virs 

stobra vai sānos), bet var būt izvietotas arī laides priekšējā daļā vai 

pistoles rokturī. Pēdējā laikā ir parādījušās kārbveida liela tilpuma (līdz 

50 patronām) magazīnas, kas izvietotas virs stobra ar patronu daudzrindu 

izvietojumu (12). 

Ložmetējos un automātiskos granātšāvējos galvenokārt izmanto 

metālisko posmu patronu lentas. Lentas padeve ļauj šaut ar garām kārtām 

pie samērā vienkāršas konstrukcijas, bet sarežģī ieroča konstrukciju. 

Ierocim nepieciešama speciāla patronu lentes padeves sistēma, kura ļauj 
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padot lentu no patronu kārbas (magazīnas), kā arī izvilkt kārtējo patronu 

no lentas un nobīdīt to uz padeves līniju. Tas liek konstruktoriem meklēt 

lentu aizvietotājus lielāka tilpuma magazīnu veidā, lai nevajadzētu 

palielināt ieroča izmērus. Kā veiksmīgu risinājumu var nosaukt 

Singapūras patšauteni „Ultimans – 100” un amerikāņu firmas „Beta-

company” divu disku 100 patronu magazīnas, kas ļauj samērā viegli 

automātiskās šautenes pārvērst par patšautenēm. 

Uzsites nolaižamais jeb šaušanas mehānisms dod iespēju ierocim 

izpildīt vairākas funkcijas: 

 nodrošina drošību rīkojoties ar ieroci, to glabājot, transportējot un 

pārnēsājot ar speciālu drošinātāju palīdzību; 

 dod iespēju izvēlēties šaušanas režīmu - pa vienam šāvienam  

(savrupšāvieniem), nepārtrauktām kārtām, kārtām ar noteiktu 

patronu skaitu  ar speciāla pārslēdzēja palīdzību; 

 uzsit pa kapseli, strēlniekam nospiežot mēlīti, ja ierocis noņemts no 

drošinātāja un uzvilkts gailis. 

Šo darbu izpilda ar atgriezējatsperes vai speciālas kaujas atsperes 

palīdzību. 

Pirmajā gadījumā belzenis ir savienots ar aizslēgu un saņem 

uzsitiena impulsu, slīdot garām speciālam stobra kārbas izcilnim. Otrajā 

gadījumā kaujas atspere atbrīvojoties piedod enerģiju belznim vai citai 

detaļai (gailim), kura iesit pa belzni. 
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2 Ieroču munīcijas uzbūves un darbības pamati 
 

Šaujamieroču galvenais uzdevums ir nodrošināt, lai kaujas lādiņš 

droši un precīzi trāpītu izvēlētajā mērķī. Visus vienreizējas lietošanas 

elementus, kas kalpo šā uzdevuma izpildei, sauc par ieroču munīciju. Šīs 

munīcijas elementu kopums ir atkarīgs no ieroču klases un tipa, to kaujas 

uzdevuma un mērķiem. Atkarībā no šiem faktoriem un munīcijas uzbūves 

īpatnībām izšķir: unitārās patronas, granātšāvēju un granātmetēju 

granātas, artilērijas lādiņus, mīnas un to spridzekļus. Šai munīcijai var būt 

speciālie vai kaujas lādiņi (lodes). Tādā veidā ieroču munīciju atkarībā no 

lādiņu izmantošanas īpatnībām, uzdevuma un konstrukcijas var sadalīt 

divās lielās grupās: kaujas un speciālā munīcija. Kaujas munīcijas lādiņi 

domāti mērķu sagraušanai un iznīcināšanai, izmantojot sprāgstvielas 

graujošo spēku, šķembu un kumulatīvās strūklas caursites spējas. 

Speciālo munīciju izmanto mācību nolūkiem, mērķu apgaismošanai un 

aizdedzināšanai, dūmu aizsega izveidošanai, kā arī citiem speciāliem 

mērķiem. Strēlnieku ieroču munīcijas neatņemama sastāvdaļa ir pulvera 

lādiņš, kura degšanas enerģija nogādā speciālo vai kaujas lādiņu (lodi) 

līdz mērķim. Tādēļ munīcijas apskati nepieciešams sākt ar pulveri. Izšķir 

dūmu un bezdūmu pulverus. Šī klasifikācija ir diezgan nosacīta, jo arī 

bezdūmu pulveris šāviena brīdī rada nedaudz dūmu. Tomēr tā degšanas 

laikā izdalās jūtami mazāk dūmu izveides produktu. Bezdūmu pulveris 

daudz mazāk piesārņo ieroča stobru un tam piemīt lielāka enerģija, jo 

ātrākā laika sprīdī izveidojas lielāks sadegušā pulvera gāzu daudzums. 

Mūsdienu ieročos galvenokārt izmanto bezdūmu pulveri. 

 

2.1. Ieroču munīcijas pulveri 

 

2.1.1. Dūmu pulvera raksturojums. 

 

Dūmu pulveris veicināja šaujamieroču izgudrošanu, un tas 

ķīniešiem, indiešiem un arābu valstīs bija pazīstams jau sen vismaz 800 

gadu atpakaļ. Ir zināms, ka angļu mūks Rodžers Becons 1249. gadā ir 

pierakstījis šo dūmu pulvera formulu (7 daļas salpetra, 2 daļas koka ogles 

un viena daļa sēra), bet viņš nebija tā izgudrotājs. Dažādas pulvera 

variācijas vēlāk piedāvāja Džons Arderns, Bertolds Švarcs un Alberts 

Magnuss. Dūmu pulveri plaši pielietoja līdz pat 19. gadsimta beigām, bet 

tagad to turpina izmantot dažādās aizdedzes ierīcēs, petardēs, degauklās, 

dažādu kapseļu un spridzekļu tipos (2). 

Dūmu pulveris ir vairāku cietu, ātri sadegošu sastāvdaļu maisījums, 

un tas pēc angļu standarta (1895.gadā saskaņots ar daudzām valstīm) 

satur 75% salpetra (parasti kālija salpetra), 15% ogles un 10% sēra. 

Dabisko salpetri ieguva raktuvēs (piemēram, Krievijas dienvidos), bet 19. 
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gadsimta beigās izgatavoja arī mākslīgo salpetri. Dabisko salpetri sākumā 

ieguva, savācot tā bālos nosēdumus no staļļu sienām, lopu kūtīs un 

netīrumu bedrēs. Tos salika kaudzītēs, uzturēja siltā temperatūrā un 

attīrīja no sārņiem. Piemēram, Ukrainā salpetri ieguva no bietēm. 

 Pulvera ražošanai parasti izmanto koka ogles, kuras iegūst no 

kokiem ar mīkstu koksni. Jo lielāka koka ogļu apdedzināšanas pakāpe, jo 

lielāks ir pulvera spēks. Izgatavošanas laikā visus šos komponentus 

nepieciešams smalki saberzt pulvera mīklā, kuru sapresē, izžāvē un sijājot 

izveido vēlamā izmēra granulas. Tālāk šīs granulas speciālās rotācijas 

mašīnās pulē, iegūstot vienāda izmēra pulētus pulvera graudus 

(tehnoloģija parādījās 1425.gadā). Atkarībā no graudu formas un 

izmēriem pulveri iedala: parastā, prizmas veida, caurules veida un 

degauklu pulveros (1). 

 Parasto pulveri savukārt iedala: 

 ieroču No1-lielas granulas artilērijas munīcijai; 

 ieroču No2-vidējās granulas; 

 ieroču No3-mazas granulas; 

 bissers – šauteņu pulveris. 

Nosaukums „ieroču pulveris” 1861. gadā Krievijā tika dots dūmu 

pulverim, kura granulu lielums variēja no 0,75 mm (3 punkti) līdz 1,25 

mm (5 punkti) un smalko pulveri (1-2 punkti) nosauca par „šauteņu 

pulveri”. Degauklu pulveros kālija salpetri pievienoja līdz 80%. 

Dūmu pulveris aizdegas samērā lēni un šis process pēc Baudēna 

pētījumiem sākas ar sēra izkausēšanu. Izkusis sērs nonāk ciešā kontaktā 

ar slāpekļskābo kāliju (salpetri) un ogli, sākas paātrinātas degšanas 

stadija. Pie radušās temperatūras ogle oksidējas ar kālija salpetri un 

izveidojas liels pulvera gāzu daudzums. 

Dūmu pulverim ir spīdīgi pelēka krāsa. Granulu īpatsvars no 1,5 

līdz 1,9 g/cm
3 

. Viena litra pulvera masas svars sasniedz 900-980 g. Labi 

sagatavots pulveris parasti rokas nesmērē un uz papīra putekļus neatstāj. 

Ja pulvera mitrums pārsniedz 2%, tad tas grūti aizdegas. Ja dūmu pulvera 

iepakojumā trāpa lode, tad iespējama tā aizdegšanās un pat sprādziens. 

Dūmu pulvera degšanas ātrums atkarīgs no tā lādiņa blīvuma čaulā un, ja 

tas ir mazāks par 1,65 g/cm
3
, degšanas process var būt nestabils. Dūmu 

pulveris labi presējas, ko izmanto degauklu izgatavošanā. Atkarībā no 

iegūtās pulvera masas blīvuma degaukla deg ar ātrumu no 0,9 līdz 2,4 

cm/s un tas vienmēr ir jāpārbauda. 

Dūmu pulveris ir ļoti jūtīgs pret dzirksteli, kas ļauj to plaši 

izmantot ieroču munīcijā, ievērojot drošības noteikumus. Dūmu pulvera 

lādiņus izmanto: 

 mednieku patronās; 

 kā sprādziena imitatorus mācību rokas granātās; 
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 nitroglicerīna pulvera lādiņa aizdedzināšanai reaktīvajos dzinējos 

un artilērijas munīcijas čaulās. 

 

 

2.1.2. Bezdūmu pulvera raksturojums. 

 

 Bezdūmu pulveris tika radīts 19. gs. 40. – 50. gados, kad daudzās 

valstīs parādījās „šaujamais papīrs”, „vates pulveris” un „piroksils”. Kā 

liecina vēstures dati, 1845. gadā vācu ķīmiķis Kristiāns Šoejenbeins 

pirmais ieguva vates pulveri. Turpmākie darbi ir saistīti ar Betčera, 

Seinfelda, Brakana, Fabejeva vārdiem. Tomēr šis pulveris bieži izsauca 

stobra plīsumus un armijas ieroču patronās un lādiņos netika izmantots. 

Šo pulveri nevarēja ilgi uzglabāt un tas bieži pats uzliesmoja, tāpēc darbu 

turpināja tikai entuziasti, kuri šajā pulverī saskatīja perspektīvu. 

 Tikai 1885. gadā francūzim Vjielam un 1878. gadā krievam N. K. 

Sokolovam izdevās radīt pieņemamu bezdūmu pulvera izgatavošanas 

tehnoloģiju, kura ļāva iegūt ieroču patronās lietojamu pulveri. Praktiski 

tajā pat laikā izmantojamu bezdūmu pulveri izdevās radīt Anglijā (Nobls 

un Abels), Krievijā to uzlaboja Mendeļejevs, un tas bez kavēšanās tika 

pieņemts šo valstu ieroču munīcijas izgatavošanai (1). 

 Salīdzinot ar dūmu pulveriem, bezdūmu pulveriem ir lielāka 

enerģija un tas deg paralēlām kārtām. Šo īpašību izmanto, lai varētu 

izmainīt gāzu daudzumu degšanas laikā. Dūmu pulvera pielietošana 

strauji samazinājās. 

 Visu bezdūmu pulveru pamatā ir piroksils – ar slāpekļa skābi 

apstrādāta celuloze. Atkarībā no nitrēšanas pakāpes šo pulveri iedala 

(skat. att. 2.1.): 

 piroksils Nr.1 ar augstu slāpekļa daudzumu (apmēram 13%); 

 piroksils Nr.2 ar vidēju slāpekļa daudzumu (apmēram 12%); 

 koloksils ar slāpekļa daudzumu līdz 11%. 

Piroksilu tīrā veidā izmantot nevar, jo tas pēc aizdedzināšanas veido 

sprādzienu. Lai izgatavotu piroksilīna pulveri, izmanto piroksila masu ar 

ūdens saturu līdz 30%. Tāpēc pirmā tehnoloģiskā operācija ir presēšana 

un žāvēšana, samazinot ūdens saturu līdz 4%. Lai piroksilu atbrīvotu no 

atlikušā ūdens, to apstrādā ar nitroglicerīnu vai spirta - ētera maisījumu 

šķīdinātājā un atkal žāvē. Mitrums nedrīkst pārsniegt 1-1,5%. Piroksils 

pārvēršas par koloīdu, kurš deg kārtām ar daudz mazāku ātrumu bez 

sprādzieniem. Ja šādu koloīdu masu izlaiž caur centrifūgu un caur 

dažādām matricēm (līdzīgi gaļas mašīnai) vai sietiem, tad var iegūt 

dažādas formas pulveri – lentas, caurulītes, stobriņus, stienīšus, granulas 

ar un bez kanāliem. Tāpat šajā ražošanas procesā tiek izmantoti dažādi 

šķīdinātāji, kurus iedala: 

 viegli iztvaikojošos (acetons vai spirta – ētera maisījums); 
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 grūti iztvaikojošos (nitroglicerīns, nitroglikols); 

 jauktos (nitroglicerīns ar acetonu); 

 neiztvaikojošos (trotils, nitrotoluols u.c.). 

Viegli iztvaikojošie šķīdinātāji ražošanas procesā praktiski pilnīgi 

pazūd no pulvera masas. Tādus pulverus sauc par piroksilīna pulveriem. 

Ja par šķīdinātāju izmanto nitroglicerīnu, tad iegūst nitroglicerīna 

pulverus. Dažreiz šo terminu izmanto pulveriem, kuri iegūti ar jauktajiem 

šķīdinātājiem. Rietumu literatūrā šos pulverus sauc par divkāršiem, lai 

atšķirtu no vienkāršiem pulveriem, iegūtiem no nitrocelulozes. 

Nitroglicerīna pulveri satur no 25 līdz 80% nitroglicerīna. Šo 

pulveru ražošanā nitrosavienojumu izšķīdināšanai vēl pielieto papildus 

šķīdinātājus – nitroglikolu, dinitroetilenglikolu un citus aromātiskās 

rindas pārstāvjus. Šie papildus šķīdinātāji procentuāli var būt pat vairāk 

par nitroglicerīnu. Tādus pulverus atkarībā no galvenā šķīdinātāja parasti 

nosauc par dinitroglikola, nitroguanīda pulveri utml. Pulverus, kas ražoti 

izmantojot neiztvaikojošus šķīdinātājus, sauc par ballistītiem. 

Bezdūmu koloīda pulveros oksidētājs un degviela sastāda vienu 

molekulu, tāpēc pulveriem ir homogēna struktūra. Šādos pulveros 

skābekļa daudzums ir nepietiekams visas degvielas oksidēšanai. Dažkārt 

šādos koloīda pulveros, lai uzlabotu skābekļa balansu un palielinātu 

enerģiju, pievieno citus oksidētājus vai degošos maisījumus. Tādus 

pulverus dēvē par jauktiem koloīda pulveriem. 

Mūsdienās piroksilīna pulverus visvairāk izmanto strēlnieku ieroču 

un artilērijas munīcijā. Nitroglicerīna pulverus – jūras artilērijā, raķešu 

dzinējos un mīnmetēju papildus pulvera lādiņos. 

Piroksilīnu pulveru galvenais trūkums ir to papildus iztvaikošanas 

spējas un jūtīgums pret mitrumu. Tas mazina pulvera spēku. Lai izvairītos 

no tā, nitroglicerīna pulverus, īpaši, piroksilīna pulvera lādiņus, cenšas 

hermetizēt, pasargājot no apkārtējās vides iedarbības. 

Bieži sadegšanas procesā nepieciešams mazināt uguns liesmu. 

Ieroča tievgalī vērojamā uguns liesma šāviena brīdī ir atkarīga no pulvera 

sastāva un lādiņa masas. Jo vairāk pulvera gāzes satur degošas daļiņas, jo 

augstāka temperatūra un jo lielāka uguns liesmas varbūtība. Lai mazinātu 

liesmu, ir jāizmaina pulvera gāzu sastāvs, neļaujot tam turpināt degt pēc 

šāviena. Šim nolūkam parasti izmanto inertas piedevas – kālija hlorīdu 

KCl, kālija sulfīdu K2.SO4. u.c., kuri pulvera gāzē izolē degošās daļiņas 

vienu no otras, mazinot to siltuma enerģiju. Ja patronu pulvera lādiņos ir 

šīs piedevas, tad uguns liesma iegūst tumši sarkanu krāsu. Šīs piedevas 

lodes ballistiku praktiski neietekmē, tomēr padārdzina patronu 

izgatavošanu. 

Bezdūmu pulveru izgatavošanas galvenās stadijas shematiski redzamas 

attēlā 2.1. 
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Att.2.1. Bezdūmu pulveru izgatavošanas galvenās stadijas. 

 

 

2.1.3. Pulvera markas, sastāvs un galvenie rādītāji. 

 

Bezdūmu pulvera granulas ārēji ir līdzīgas celuloīdam: 

 pelēki zaļā krāsā - piroksilīna pulveriem; 

 brūnā krāsā - nitroglicerīna pulveriem. 

Piedevas šo krāsu var arī izmainīt. Nitroglicerīna pulveru granulas ir 

mīkstākas un elastīgākas. Granulu virsma var būt gludi spīdoša, matēta 

vai raupja. Strēlnieku ieroču pulveris ar maza izmēra granulām parasti 

tiek sijāts caur grafīta stienīšiem. Tas atvieglo pulvera iebēršanu čaulā un 

mazina tā elektrizāciju no berzes. Šādam pulverim ir melni spīdoša krāsa. 

 Var izgatavot dažādas formas un izmēra pulvera granulas: lentes 

veida, plāksnītes, īsas un garas caurulītes, graudiņus un stienīšus ar 

dažādas formas un skaita kanāliem. Pulvera granulu forma un izmēri ir 

atkarīgi no ieroču tipa un kalibra. 

 Piemēram, lielkalibra ložmetēju patronās izmanto pulvera granulas 

ar vienu vai septiņiem kanāliem. Pulvera gāzu daudzums šāviena laikā 

atkarīgs no pulvera lādiņa masas un granulu kopējā degšanas laukuma. 

Savukārt šis laukums ir atkarīgs no granulu formas un izmēriem. Jo 
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sīkākas granulas, jo pulverim lielāks degšanas laukums, jo ātrāk sadeg 

visa pulvera lādiņa masa. Jo lielāks ieroča kalibrs un garāks tā stobrs, jo 

ilgāku laiku var degt pulvera lādiņš, lai piedotu lodei vai lādiņam 

nepieciešamo sākuma ātrumu. Tātad lielkalibra ieročiem ar gariem 

stobriem granulas var būt lielāka izmēra. Pulvera granulu degšanas slānis 

var izmainīties plašās robežās no 0,1 mm pistoļu patronās līdz vairākiem 

milimetriem lielkalibra ieroču lādiņos. Strēlnieku ieročos granulu degošā 

slāņa biezums izmainās no 0,1 līdz 0,4 mm (12).  

 Pulveri pēc izgatavošanas nosacīti apzīmē. Iepakojumā iebērtu 

pulveri marķē, norādot granulu izmērus, formu, partiju, izgatavošanas 

gadu un rūpnīcu. Strēlnieku pulvera granulas Krievijā marķē atkarībā no 

formas: 

 Пл – plāksnīšu tipa granulas; 

 B - šauteņu pulveris; 

 Bл – šauteņu pulveris vieglai lodei; 

 Bт – šauteņu pulveris smagai lodei. 

Pulvera pilns marķējums ir šāds: 

Bт = 4 / 65 P, kur 

4- partijas Nr.; 

65 – izgatavošanas gads; 

P  - rūpnīcas izgatavotājas indekss. 

Pašas granulas īpatnības izsaka ar daļskaitli pulvera apzīmējuma priekšā: 

(4 /7) Cb (5 /63) K, kur 

 4 - granulas degošā slāņa biezums mm desmitdaļās (0,4 mm); 

 7 - granulas kanālu skaits; 

 Cb - piroksilīna pulveris; 

5 - partijas Nr.; 

63 - izgatavošanas gads (1963); 

K - rūpnīcas indekss. 

Automātiskos ieročos parasti izmanto patronas ar Bт pulvera 

lādiņiem. Pulvera marku raksta uz patronu kastēm un to hermētiskām 

kārbām. 

Līdzīga marķējumu sistēma tikai ar citiem apzīmējumiem pieņemta 

arī citās pulveri ražojošās valstīs, kas tiek fiksēta munīcijas formulārā. 

Piemēram, ASV firmu ražotās patronās izmanto pulverus: Vihta Vuori, 

Norma N-204, Alliant R-15, R-19 un R-22; Hod. H414, H4350 un 

H4831; IMR-4350, 4831 un 7828; AA-2700; AA-3100; W-N 165 un 760 

u.c.  

 Piroksilīna pulveru ķīmiskie un ballistiskie rādītāji atkarīgi no 

slāpekļa un iztvaikojošo vielu daudzuma piroksilīnā. Slāpekļa daudzums 

ietekmē pulvera spēku un degšanas ātrumu. Tas var būt no 11,8 līdz 13% 

no pulvera masas, un jo vairāk slāpekļa, jo lielāks pulvera spēks un 

degšanas ātrums. 
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 Mitrumu saturošās iztvaikojošās vielas iztvaicē, noturot pulveri 6 

stundas pie temperatūras 95°C. Pulverī paliek tikai 2,0 – 2,5% spirta – 

ētera šķīdinātāja paliekas. Kaut gan 6 mm biezos lenšu pulveros tās var 

sasniegt arī 7%. Jo vairāk iztvaikojošo vielu paliek pulverī, jo mazāks 

degšanas ātrums. 

 Lai iegūtu nepieciešamos ballistikas rādītājus, pulvera koloīda 

masai, izņemot nitrocelulozi un šķīdinātājus, pievieno arī dažādas 

piedevas: 

 stabilizējošās vielas, kuras uzglabāšanas laikā aizkavē 

slāpekļskābes ēteru sadalīšanos. Tās nitrocelulozi piesaista pie 

ķīmiski neitrālām vielām; 

 flegmatizatorus, kuri samazina degšanas ātrumu un tā atkarību no 

temperatūras. 

Pulveru ķīmiskās un ballistiskās īpašības raksturo šādi galvenie rādītāji: 

1) Qw – siltuma daudzums patstāvīgā tilpumā, kurš rodas, sadegot 1 

kg pulvera un gāzēm atdziestot līdz 18°C; 

2) W1 – gāzu tilpums pie spiediena 760 mm un temperatūras 0°C, 

kurš rodas, sadegot 1 kg pulvera; 

3) T1 – pulvera degšanas temperatūra; 

4) f - pulvera spēks; 

5) α – pulvera gāzu molekulas tilpums (kovaļums); 

6) U1– pulvera degšanas ātrums pie spiediena P = 1kg/cm
2
; 

7) δ – pulvera īpatsvars. 

 Siltuma daudzums Qw un gāzu tilpums tiek noteikts ar kalorimetra 

palīdzību. Jo lielāks pulvera siltuma daudzums Qw, jo lielāku darbu 

izpilda pulvera gāzes stobrā. Šis rādītājs ir atkarīgs no pulvera tipa un 

degšanas apstākļiem. 

 Pulvera degšanas temperatūru parasti aprēķina matemātiski, ņemot 

vērā degošā produkta sastāvu un siltumietilpību. 

 

Qw = ∫ Cw  dt. 

 

 Ballistikā par pulvera spēku uzskata darbu, ko var izpildīt gāzes, 

kuras rodas, sadegot 1 kg pulvera, ja tam ļauj izplesties līdz normālam 

atmosfēras spiedienam. Šis darbs ir atkarīgs no gāzu īpatnējā tilpuma un 

temperatūras T1 saskaņā ar formulu 

f = R T1 = T1 (Pa W1/ 273), kur 

 Pa = 1,033 kg/cm² - atmosfēras spiediens, 

 W1 – gāzu īpatnējais tilpums pie temperatūras 0°C un normāla 

atmosfēras spiediena, 

 T1 – pulvera degšanas maksimālā temperatūra. 

 Kaut gan pulvera spēks neatbilst darba mērvienībai, tomēr 

ballistikā to lieto šajā nozīmē. 
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 Pulvera degšanas ātrums U1 ir atkarīgs no pulvera tipa, un tas 

nosaka, ar kādu ātrumu sadeg granulas virsmas slānis pie spiediena P = 1 

kg/cm². 

 Piroksilīna un nitroglicerīna bezdūmu pulveru galvenie rādītāji 

apkopoti tabulā 2.1. 

 

Tabula 2.1. Piroksilīna un nitroglicerīna bezdūmu pulveru galvenie 

rādītāji. 

Rādītājs Mērvienība Piroksilīna 

pulveris 

Nitroglicerīna 

pulveris 

Qw kcal/kg 700 – 850 600 – 1200 

W1 cm³/kg 900 – 1000 850 – 1000 

T1 °K 2300 – 3000 2900 – 3500 

F Kg  dm/m² (8,5 – 10) x 105 (8,5 – 12) x 105 

U1 cm/s 0,06 – 0,1 0,7 – 1,5 

 kg/dm³ 1,56 – 1,62 1,56 – 1,63 

 

 

 Šeit Qw un W1 noteikti, ūdenim atrodoties tvaikā. Salīdzinājumam 

var norādīt, ka dūmu pulvera spēks 

f = 3 10
5
 kg dm / kg. 

 

2. 1. 4. Bezdūmu pulvera degšanas process. 

 

 Pulvera degšana ir ķīmisks process, kurā pulveris pēc 

aizdedzināšanas pārvēršas gāzes stāvoklī. Degšanas process noris bez 

skābekļa līdzdalības un tajā pulveris praktiski neveido cietas vielas. 

Pulvera granulu degšana notiek paralēliem slāņiem virzienā uz centru. 

Vērojama tendence granulu formu saglabāšanā degošas vielas pilnai 

izdegšanai. Pulvera degšanas procesu, ņemot vērā tā degšanas ātrumu, 

sadala trīs fāzēs: sakaršana, aizdedzināšana un pati degšana. 

Lai pulveri aizdedzinātu, nepieciešams to kādā vietā sakarsēt līdz 

uzliesmošanas temperatūrai, pie kuras var sākties pulvera ķīmisks 

pārvēršanās process. Nepieciešamā aizdedzes temperatūra bezdūmu 

pulverim ir apmēram 200°C, dūmu pulverim – 300°C. Bez tam 

nepieciešams nodot siltumenerģiju apmēram 80 kkal/kg. 

 Uzliesmojot pulverim, sakarsētajā vietā papildus izdalās siltums 

750 kkal/kg un vienlaicīgi sākas degšanas reakcijas virzīšanās uz priekšu 

– uz granulas centru. Parasti uzliesmošanas ātrums ir daudz lielāks par 

degšanas ātrumu. Nenoslēgtā telpā pie atmosfēras spiediena pulveris 

samērā lēnām aizdegas un deg ar mierīgu liesmu. Piemēram, 

nitroglicerīna pulveris uzliesmo ar degšanas ātrumu 2,7 cm/s, bet turpina 

degt ar ātrumu 0,07 – 0,1 cm/s. 
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 Kaut gan uzliesmošanas ātrums ir lielāks par degšanas ātrumu, 

tomēr degšanas ātrums atkarīgs no pulvera markas, granulas virsmas un 

galvenokārt no apkārtējā spiediena. Jo lielāks spiediens, jo lielāks 

degšanas ātrums. Noslēgtā telpā aizdedzes kapseles rada sākuma 

spiedienu 4 – 5 atm. Reāli aizdedzes laiks ir ļoti mazs, salīdzinot ar 

pulvera degšanas laiku. 

 Pulvera degšanas mehānismu var labi izskatīt, saistot to ar siltuma 

izplatīšanās spējām starp gāzes fāzi un granulas virsmu. Apskatīsim 

vienvirziena, stabila pulvera granulas degšanas procesa attīstību, kurā var 

saskatīt divas raksturīgas fāzes – cietā fāze (pulvera granula) un gāzes 

fāzes – (pulvera granulas oksidēšana – sadegšana). Gāzes fāzi, savukārt, 

var sadalīt zonās, kurās raksturīgs noteikts ķīmiskās reakcijas tips (skat. 

att. 2.2.). 

 

 
 

Att. 2.2. Pulvera granulas degšanas stadijas. 

 

 Aizdedzes kapseles siltuma impulsa iedarbībā granulas virsmā 

notiek pulvera molekulu sadalīšana atsevišķās komponentēs, vienlaicīgi 

izdalot gāzi. Šo procesu sauc par molekulu gazifikācijas reakciju. Tālāk 

gazificētās pulvera komponentes reaģē ar izdalīto gāzi, kas ļoti palielina 

tās temperatūru. Notiek sadalīto molekulu sakaršana – tumšā zona. Tālāk 

notiek ķīmiska reakcija – pulvera sastāvdaļu savstarpēja oksidēšanās, to 

sauc par degšanas procesu. Reakcija notiek, izdaloties lielam daudzumam 

gāzes un siltuma ar vienlaicīgu temperatūras pieaugumu līdz Tm. Šī 

temperatūra siltuma apmaiņas rezultātā tumšajā zonā veic sakarsēšanas 
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funkciju, bet uz pulvera granulas virsmas gazificē (sublimē) kārtējās 

molekulas. Tādējādi tiek uzturēts degšanas process, līdz nesadeg visas 

pulvera granulas. 

 Ķīmiskās reakcijas zonā izdalās lielākā daļa pulvera siltuma 

enerģijas un izveidojas jau galīgie degšanas produkti. Šeit pulvera 

degšanas ātrums lielā mērā atkarīgs no siltuma apmaiņas ātruma starp 

reakcijas produktiem un pulvera granulas virsmu. Šīs reakcijas ātrums 

atkarīgs ne tikai no siltuma apmaiņas, tā konvekcijas un izstarošanas 

spējām, bet arī no virsmas laukuma un attāluma starp degšanas zonu un 

slāni, kurš tikai uzsāk savu reakciju. Spiediena pieaugšana samazina 

tumšo zonu, palielinot granulas virsmas siltuma apmaiņas spējas un tātad 

arī degšanas ātrumu. Pie liela spiediena sagatavošanas zona var pat vispār 

izzust. 

 Paša pulvera sākuma temperatūra T0 arī ietekmē pulvera aizdedzes 

un degšanas spējas. Jo lielāka pulvera granulu temperatūra, jo tās labāk 

sagatavotas, jo mazāk vajadzīgs sākuma impulss. 

 Eksperimentāli pulvera degšanas pētījumi liecina, ka ieroču 

pulveru granulas sadeg ekvidistanti savai formai. Degšana notiek 

paralēliem slāņiem, saglabājot granulu sākuma formu. To bieži sauc arī 

par pulvera degšanas ģeometrisko likumu. Tas ļauj apskatīt sarežģīto 

degšanas un gāzu izveides procesu, balstoties uz formām, kuras iegūtas, 

izmantojot ģeometrijas pamatprincipus. Tomēr pulveriem ar sarežģītas 

konstrukcijas granulām šis likums praktiski nav izmantojams. Tāpēc 

profesors Serebrjakovs izstrādāja fizisko pulvera degšanas likumu, kura 

pamatā ir gāzu spiediena izmaiņas degšanas procesā. 

 Degšanas ātruma atkarība no spiediena un temperatūras arī ir šis 

pulvera fiziskais degšanas likums: 

U = f(P,T) 

 Pie normālas temperatūras un spiediena reakcijas zonā, kas lielāka 

par 500 kg/cm², degšanas likumu piroksilīna pulveriem var izteikt ar 

vienkāršāku formulu 

U = U1 P, 

kur P – spiediens atmosfērās; 

U1 – pulvera degšanas ātrums pie 1 atm. spiediena. 

Pulvera degšanas ātrumu U var izteikt arī ar formulu: 

U = ∆e / ∆t = de / dt. 

 Pieņemsim, ka pulveris ir viendabīgs, un tā temperatūra degšanas 

laikā neizmainās (degšanas ātrums ir tik liels, ka pulvera granulu 

temperatūra nespēj palielināties). U1 var uzskatīt par nemainīgu visā 

reakcijas zonā. Tad pulvera degšanas likumu var izteikt ar formulu: 

de / dt = U1 P. 

Ja pulvera degošā slāņa dziļumu laikā t apzīmē ar e1, tad var atrast 

pulvera spiediena impulsu I:  
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I = e1/ U1 Pt dt. 

 Tā kā, pulverim sadegot, spiediens aug pēc noteiktas līknes Pt, tad 

spiediena impulss ir laukums starp šo līkni un atskaites asi t1. 

 

 

2.2. Strēlnieku ieroču patronas 

 

2.2.1. Īsa patronu tapšanas vēsture un to konstrukcijas īpatnības 

 

 Par ieroču patronu senāk dēvēja kartona penāli, kurā tika iebērts 

vienam šāvienam nepieciešamais pulvera lādiņš. Šobrīd patrona ir 

šaujamieroča munīcija, kuras vienā korpusā savienoti visi elementi, kas 

nodrošina šāvienu – lode, pulvera lādiņš un aizdedzes kapsele. Tā kā šie 

elementi ar čaulītes palīdzību apvienoti vienā veselā, tad šādas patronas 

sauc par unitārām. Ļoti plašā unitāro patronu pielietojuma dēļ parasti 

vārdu „unitārs” izlaiž. 

 Šādas unitāras patronas parādījās daudz vēlāk par strēlnieku 

ieročiem. Pirmajiem ieročiem lode un pulveris tika ievietoti stobrā no 

tievgaļa puses atsevišķi, bet pulvera uzliesmošana notika ar aizdedzes 

ierīces palīdzību, izmantojot uguns liesmu (degli), nokaitētu stieplīti vai 

kramu. Tā kā nepieciešamo pulvera daudzumu senatnē noteica ar mēriņa 

palīdzību, tad iepriekš sagatavotas pulvera devas tika sabērtas pa 

penāļiem (patronām), kurus izvietoja plecu siksnās (līdzīgi patronu 

lentām) un nosauca par bandeljērām vai berendeikām. Kaukāzieši penāļus 

ar pulvera mēriņiem nēsāja virs krūts kabatām un tie tika saukti par 

gazīriem. Pēc komandas „nokost patronu” strēlnieks ar zobiem uzplēsa 

kartona penāli un nelielu daudzumu pulvera uzbēra aizdedzei, bet pārējo 

iebēra stobrā. Penāļa papīru izmantoja kā aizbāzni (prapi), to kopā ar lodi 

ar slauķa kāta palīdzību iebīdot stobrā. Tādas patronas tika lietotas pat 

pēc aizdedzes kapseļu parādīšanās ne tikai gludstobru ieročos, bet arī 

ieročos ar vītņotiem stobriem un iegarenām lodēm (12). 

 Tātad vairākus gadu simtus ieroču vēsturē pulvera lādiņa 

aizdedzināšanai izmantoja dažādus degļu un kramu mehānismus. Tikai 

aizdedzes kapseles parādīšanās dažādās valstīs 19. gadsimta 20. un 30. 

gados veicināja strauju strēlnieku ieroču attīstību, dodot iespēju tos 

pielādēt no stobra resgaļa un automatizējot to darbību. 

 1774. gadā franču ārsts Boijens atklāja sprāgstošo dzīvsudrabu, 

kuru 1785. gadā uzlaboja Furkruss. 1799. gadā Anglijas ķīmiķis Eduards 

Hovards, uzstājoties Londonas karaliskajā biedrībā, paziņoja par 

sprāgstošā dzīvsudraba pielietošanas iespējām ieročos. Viņš pat mēģināja 

to izmantot pulvera vietā, tomēr tā bija neveiksmīga ideja. Arī 1788. gadā 

Bertolē piedāvātā „Bertolē sāls” (hlorskābā kālija savienojums ar sēru un 
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ogli) bija jūtīgs sprāgstošs maisījums, kas praktisku pielietojumu neguva. 

1807. gadā Skotijas garīdznieks un nenogurdināms mednieks Aleksandrs 

Forsaits, neapmierināts ar savas bises krama uzsites mehānismu, 

izgatavoja tai pulvera lādiņa aizdedzes belzējierīci ar „Hovarda pulvera” 

bumbiņu, ko nosauca par pistonu. Šāda tipa belzējierīces ar pistoniem 

tomēr plašu piekrišanu neguva, jo šīs bumbiņas, caurulītes un lentas bija 

mitruma jūtīgas, kļūstot bīstamas lietošanā. Pistonos ievietotais aizdedzes 

sastāvs uzliesmoja no sitiena ar gaili un tos nosauca par iniciējošiem 

sastāviem. Šos sastāvus Džons Mentons ievietoja kartona kausiņos, 

nosaucot par kapselēm. 1814. gadā Džošuā Šou (ASV) ievietoja šo 

sastāvu metāliskā kausiņā (hermetizācijas nolūkos). 1818.gadā anglis Džo 

Eggs izveidoja šo kapseli vara kausiņā, kas deva iespēju to ilgāk uzglabāt 

un praktiskāk pielietot, viņš arī izstrādāja kapselēm speciālu magazīnu. 

Uzvelkot gaili, no magazīnas tika izbīdīta kārtējā kapsele, kura iekrita 

speciālā aizdedzes iedobumā. Tā tapa visiem pazīstamais strēlnieku 

patronu aizdedzes kapseles tips, ko izmantoja tā laika ieroču kapseļu 

aizdedzes mehānismos. Šāda aizdedzes sistēma bija ērtāka, jo ieroci 

varēja jau pielietot jebkuros laika apstākļos, retākas kļuva kļūmes. Tomēr 

ierocis palika pielādējams no stobra tievgaļa (13). 

 Francijas ieroču meistars Simons Pauli, kas 19. gadsimta sākumā 

strādāja Parīzē, redzot aizdedzes kapseles priekšrocības, izgatavoja 

vairākas ar unitāro patronu no stobra resgaļa pielādējamas šautenes un 

pistoles, iegūstot unitāro patronu konstrukcijas patentu. Viens no Simona 

Pauli skolniekiem Johans Dreize 1824. gadā Vācijā atvēra savu fabriku 

patronu kapseļu izgatavošanai. Tomēr Pauli ideja praktisku masveida 

pielietojumu guva tikai pēc 30 gadiem, kad 1841. gadā Johans Dreize 

sāka izgatavot no stobra resgaļa pielādējamas īlena uzsitiena šautenes. 

Krievijā līdzīgas šautenes sāka izgatavot 1867. gadā. Tālākajā patronu 

uzlabošanas ceļā var atzīmēt šādus momentus: 

1) centrālā uzsitiena aizdedzes kapseļu parādīšanās; 

2) metāla čaulīšu ieviešana; 

3) bezdūmu pulvera izgudrošana; 

4) speciālo ložu izveide un ražošana. 

 Rezultātā 19. gadsimta vidū parādījās unitāro patronu 

konstrukcijas, kuras bez lielām izmaiņām ir nonākušas līdz mūsdienām. 

Kaujas patrona parasti sastāv no šādām sastāvdaļām (skat. att. 2.3.): 

1) metāla cilindra vai pudeles veida patronu čaulas, kura savieno 

vienā veselā visus patronas elementus; 

2) lodes; 

3) uzsitiena aizdedzes kapseles; 

4) pulvera lādiņa. 
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Att. 2.3. Unitārās patronas konstrukcija. 

 

 Čaula savieno visas patronas sastāvdaļas, aizsargā pulvera lādiņu 

no atmosfēras spiediena un neļauj pulvera gāzēm izplūst aizslēga 

virzienā. Patronas metāliskā čaula atvieglo ieroča pārlādēšanu, nodrošina 

šaušanas tempu, gādā par iespēju patronas ilgstoši uzglabāt. Čaulai ir 

korpuss pulvera lādiņa izvietošanai, čaulas kakliņš lodes nostiprināšanai 

un dibens (pamatne). Čaulu izgatavo no misiņa sakausējuma vai mīksta 

tērauda cilindra veidā, kura atvērtajā galā izveidots kakliņš lodes 

ievalcēšanai, bet noslēgtajā galā atrodas kapseles ligzda ar laktiņu (atvere 

aizdedzes kapselei) un ievirpota ekstrakcijas rieviņa vai izveidota rantīte 

čaulas izmešanai. Dažām patronām izvilkšanas atvieglošanai korpusam 

izveidots neliels konusveida slīpums un tās forma atbilst stobra 

patrontelpai (26).  

 Pulvera lādiņš galvenokārt sastāv no piroksilīna pulvera, kas, 

strauji sadegot, ar gāzu palīdzību piešķir lodei lielu kustības ātrumu. 

Artilērijas patronās izmanto arī nitroglicerīna pulveri, jo tas ir mazāk 

jūtīgs pret mitrumu.  

 Aizdedzes kapsele no uzsitiena uzliesmo un aizdedzina pulvera 

lādiņu caur divām atverēm kapseles ligzdā, kuras laktiņa domāta kapseles 

(Berdāna kapseles) darbības atvieglināšanai. Boksera kapselēm ir sava 

laktiņa (skat. att. 2.4.). Kapsele sastāv no misiņa kausiņa ar tajā iepresēto 

pirotehnisko maisījumu un alumīnija folijas aplīša, kas šo maisījumu 

hermetizē.  

 

 
Att.2.4. Ieroču patronu Berdāna un Boksera kapseļu uzbūve 

 

 Ja ieroča rādītāji lielā mērā atkarīgi no patronas rādītājiem, tad tā 

pielietošanas un kaujas spējas nosaka lodes masa, izmēri, forma un 

konstrukcijas īpatnības. 
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2.2.2. Patronas lodes 

 

 Lode ir viens no patronas svarīgākajiem elementiem, kas nosaka 

patronas izmantošanas īpatnības un ieroča kaujas spējas. Pēc nozīmes un 

darbības rakstura lodes iedala parastās un speciālās. Mūsdienu ieročos 

galvenokārt izmanto uzgaļu lodes, kuras sauc par parastām lodēm, kurai 

ir nepieciešama pietiekoša dzīvā spēka apstādinošai darbībai un labām 

ballistiskām īpašībām (tās nav tik svarīgas tikai pistoļu un revolveru 

lodēm šaušanai tuvās distancēs). Parastā lode sastāv no tērauda apvalka 

(uzgaļa), kas pārklāts ar tombaka slāni, un tērauda serdeņa. Starp apvalku 

un serdeni ir svina starpslānis (skat. att. 2.5.). Apvalks ļauj saglabāt lodes 

formu, iegriežoties stobra vītnēs un atsitoties pret šķērsli, kā arī nepieļauj 

vītņu piesārņošanu ar svinu. Tombaka (franciski tombac ir varš) slānis 

atvieglo lodes kustību vītnēs un ir ļoti plastisks, ar labām pretkorozijas 

īpašībām. Tas ir misiņa sakausējums ar 3-10% cinka piedevām (12).  

 Šāda parastās lodes konstrukcija parādījās, pateicoties bezdūmu 

pulverim, kad radās iespēja samazināt ieroču kalibrus. Tā 1889. gadā 

parādījās mazāka kalibra „Li-Metforda” šautene, kuras patronām bija 

uzgaļu lodes. Britu kolonizatori tās pielietoja Pakistānā un nosauca par 

humānām lodēm, jo tās, izejot caur dzīvajiem audiem, atstāja mazas 

ieejas un izejas atveres, cilvēku tikai ievainojot.  

 Redzot šādu ainu, priekšroku atkal sāka dot svina lodēm, bet 

patronu uzgaļu lodēm miestiņa Dum-Dum darbnīcās netālu no Kalkutas, 

apvalka galviņas apvīlēja. Šīs „dum-dum” lodes radīja grūti dziedināmas 

brūces. Tāpēc 1889. gadā ar Hāgas konvenciju aizliedza armijas 

vajadzībām izmantot svina vai pusapvalka lodes, kuras pēc šāviena 

dzīvajos audos var saplacināties (13). 

 

 
 

Att. 2.5. Strēlnieku ieroču patronu lodes, kur: 

1. tombaka vai tērauda apvalks; 

2. svina starpslānis; 
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3. serdenis (tērauds vai svins); 

4. trasera stobriņš; 

5. trasējošais pirotehniskais sastāvs; 

6. aizdedzinošais pirotehniskais sastāvs. 

 

 Pētījumi parādīja, ka svina lodes, saplacinoties dzīvajos audos, ātri 

atdod savu enerģiju un kūleņojot veido smagus ievainojumus. Teroristi 

savos ieročos sāka izmantot „ekspansīvās” lodes ar tukšiem tilpumiem 

galvas daļā, kas vēl vairāk pastiprināja lodes deformāciju praktiski jau 

atsitiena brīdī. Piemēram, .45 kalibra (11,43 mm) Kolta lode ar iedobumu 

galvas daļā (zīm. 2.6.) saplacinās diametrā līdz 19-21 mm. Patronas „38 

Special +P”(firma „Kendell International”ASV) pusapvalka 7,1 g 

ekspansīvā lode jau 10 mm dziļumā dzīvajos audos palielinās diametrā 

līdz 15 mm. Līdzīgi darbojas arī lodes ar ballistisko uzgali Rapid-X-Tip, 

kuras trāpījuma brīdī deformējoties atdod lielu daļu savas enerģijas. 

Palielinās šo ložu apstādinošais efekts, bet samazinās lodes caursites 

spējas. Šādas bezapvalka un ekspansīvās parastās lodes Hāgas konvencija 

aizliedza izmantot armijas ieročos, bet to pielietošana medību ieročos nav 

aizliegta. Lai palielinātu pistoļu ložu apstādinošo iedarbību, palielināja to 

kalibru un izveidoja strupas vai plakanas galvas daļas (att. 2.7.).Tās pie 

samērā nelielas lodes enerģijas ļauj izvest pretinieku no ierindas, to 

nenonāvējot, bet pārtraucot pretošanās spējas. Lai palielinātu parasto ložu 

caursites spējas, to uzgaļu apvalkus izgatavo ar neilona piedevām, kas 

ļauj iegūt lielāku sākotnējo ātrumu, un mazāku atsitienu, jo tās vieglāk 

iegriežas stobra vītnēs (13).  

 Runājot par parastās lodes caursites spējām, nevar neapskatīt tā 

saucamās lodes ar novirzītu masas centru. Jau pagājušā gadsimta sākumā 

krievu - japāņu kara gados speciālisti ar izbrīnu atzīmēja, ka 6,5 mm 

japāņu šautenes patronas lode vienādos apstākļos deva smagākus 

ievainojumus nekā 7,62 mm Mosina šautenes patronas lode. Par galveno 

iemeslu uzskatīja 6,5 mm lodes mazāku stabilitāti, jo tās masas centrs 

vairāk nobīdīts uz aizmuguri. 
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Piemēram, ASV firmas savu patronu lodēm dod nosaukumus: Nosler, 

Barnes, Nornady, Sierra,  Speer u.tml. 

Att. 2.6. Dažādu ieroču tipu patronas un to 

 ložu šķērsgriezumi:  

1- ar apvalku un tērauda serdeni; 

2- ar apvalku, svina serdi un plakanu galvas daļu; 

3- bez apvalka(mazkalibra šaut.); 

4- pusapvalka ar plakanu galviņu; 

5- pusapvalka ar tā samazināšanos; 

6- pusapvalka; 

7- pusapvalka ar ekspansīvo tukšo tilpumu; 

8- ekspansīvā, „ACTION” tipa; 

9- pusapvalka ar salikto serdeni „Blaser” tipa. 
  

 
 

Att. 2.7. ACP (automātiskās kolta pistoles) 

patronas ar paaugstinātu apstādinošas 

darbības lodi un ACP patrona  .45 ar parasto 

lodi. 
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 Ar stabilitāti saprot lodes spēju sekot tās trajektorijai pēc ārējo 

spēku iedarbības. Šādas lodes lidojuma īpatnības apskatīsim pēc attēla 

2.8. Trajektorijā uz lodi iedarbojas aerodinamiskais pretestības (reakcijas) 

spēks R, kas ir pielikts tā saucamajā spiediena centrā. Lodes 

ģeometriskajai asij ideālā gadījumā jāiet pa trajektorijas pieskari. Bet 

parasti tas nenotiek, rodas destabilizējošs moments M un, tā kā lode rotē 

ap savu asi, tad tās galvas daļai piemīt konusveida kustība ap trajektorijas 

pieskari. Šā konusa virsotne atrodas masas centrā. Jo lielāks attālums 

starp masas un spiediena centriem, jo lielāks konusa leņķis, jo lielāks 

lodes lidojuma destabilizējošais moments un mazāka tās stabilitāte 

trajektorijā (13). 

 

 
 

Att. 2.8. Lodes destabilizējošā momenta M rašanās trajektorijā. 

  

 Tieši ar šādu efektu sastapās ASV konstruktori 1963. gadā, radot 

5,56 mm kalibra patronu M193 triecienšautenei M-16. Vjetnamas 

konflikta gados atklājās, ka lode dzīvajos audos sāk kūleņot, radot 

smagus ievainojumus un galvenais - sāpju šoku. Rezultātā nāvējoši 

gadījumi parādījās pat trāpot rokā vai kājā. Tomēr šīm lodēm pēc 500 m 

bija mazāks blīvums un precizitāte, to trajektorija varēja izmainīties no 

jebkura zariņa vai vēja brāziena. Attālumos vairāk par 600 m šīs lodes 

nespēja caursist pat viegli bruņotus mērķus. Tiešā šāviena attālumos šī 

lode izraisīja smagus ievainojumus. Ievainoto evakuācijā tika aizņemti 

citi karavīri, samazinot apakšvienības kaujas spējas. Arī Padomju 

Savienībā parādās līdzīgas patronas lode – Sabeļņikova 5,45 mm patrona 

automātam AK-47, ko izmantoja Afganistānas konfliktā. Rezultātā 70. 

gados Stokholmas starptautiskais miera problēmu izpētes institūts 

pieprasīja pārskatīt 1949. gada Ženēvas konvenciju, starptautiskā līmenī, 

aizliedzot nestabilu (ar novirzītu smaguma centru) mazkalibra ložu 

pielietošanu. Šo prasību atbalstīja arī Sarkanais Krusts, tomēr līdz šim 

brīdim tāds starptautisks aizliegums nav pieņemts. Interesanti, ka no 

1997. līdz 1980. gadam NATO konkursa rezultātā pieņem bruņojumā 

beļģu firmas „Fabrik Nasional” izstrādāto 5,56 mm patronu SS 109. Šai 

patronai ir palielināta lodes masa no 3,56 g līdz 4,02 g un lodes galā tiek 
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ievietots tērauda serdenis. Lodes stabilitātes un caursites spēju 

uzlabošanai ieroču stobriem bija nepieciešams palielināt vītņu soļa 

kāpumu no 305 mm līdz 178 mm. Tā parādījās triecienšautene M-16-A2 

iepriekšējās M-16-A1 vietā. Šo lēmumu atbalstīja visas NATO valstis, 

izņemot Vāciju, kas izstrādāja bezčaulas patronu un šauteni G-11. ASV 

patronu SS-109 izgatavo ar nosaukumu M-855. 

 Speciālās lodes (sprāgstošās, bruņu caursites, aizdedzinošās, 

trasējošās un citas) paredzētas munīcijas graujošo faktoru pastiprināšanai 

un mācību nolūkiem. Strēlnieku ieročos izmanto kaujas patronas arī ar 

trasējošām, bruņu sitēju trasējošām un bruņu sitēju aizdedzinošām lodēm, 

kuru uzbūvi skat. attēlā 2.5. 

 Trasējošā lode sastāv no tērauda apvalka, kas pārklāts ar tombaku, 

kura galvas daļā ievietota tērauda serde, bet aizmugures daļā atrodas 

stobriņš ar trasējošo sastāvu. Šāviena brīdī stobriņa folija pārdeg un 

aizdegas trasējošais sastāvs. 

 

 
 

Att. 2.9. Kalašņikova automātu patronas. 

 

 Šāviena laikā pulvera lādiņš ar savu temperatūru aizdedzina 

trasējošo sastāvu, kas lodes trajektorijā līdz 800 m attālumam veido 

spīdošu sliedi, saredzamu kā dienā, tā naktī. Lodes galvas daļa nokrāsota 

zaļā krāsā. 

 Bruņu sitēju aizdedzinošā lode (BA) sastāv no apvalka ar tombaka 

uzgali, tērauda serdes ar svina starpslāni un aizdedzinošā sastāva svina 

kausiņā (skat. att. 2.5.). Kad lode caursit bruņas, aizdedzinošais sastāvs 

temperatūras iedarbībā uzliesmo un liesma var aizdedzināt naftas 
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produktus, munīciju, drēbes un citus viegli uzliesmojošus priekšmetus. 

Lodes galvas daļa nokrāsota melnā krāsā ar sarkanu gredzenu.  

 Praktiskās lodes domātas mācību nolūkiem un var būt izgatavotas 

no svina kausējuma, plastikas vai koka. Mācību un speciālajiem nolūkiem 

izmantojamās patronas bez lodēm sauc par salūtpatronām. Šo patronu 

čaulu kakliņš saspiests attiecīgā veidā tā saturot pulvera lādiņu. Mācību 

patronas var būt arī bez pulvera lādiņa, ko apzīmē ar četriem štancētiem 

padziļinājumiem (atvieglo pielādēšanas un izlādēšanas operācijas) čaulā. 

Šādas mācību patronas izmanto, trenējoties darbam ar ieroci vai 

pārbaudot to. Lodes formu nosaka tās ballistikas prasības un 

nepieciešamība iegūt vajadzīgo iekšējo tilpumu. Lodes vadošai daļai 

jāgādā, lai tās kustībā pa stobra kanālu pulvera gāzes varētu nodot 

maksimālo enerģiju. Lodes vadošās daļas diametrs parasti tikai nedaudz 

(0,1-0,15 mm) mazāks par ieroča kalibru. Lodes aizmugures daļa jūtami 

nosaka gaisa pretestības spēku pie neliela lodes ātruma trajektorijā. 

Parasti to veido kā nošķeltu konusu, bet pie mazām šaušanas distancēm tā 

var būt cilindriska. Lodes svina serdenis (īpatsvars 11,3-11,5 g/cm
3
) ļauj 

iegūt masīvu lodi pie maziem izmēriem. Lētākas ir lodes ar tērauda 

serdeni, ko izmanto patronu masveida izmantošanas gadījumos (12). 

 

2.2.3. Patronu galvenie rādītāji un to marķējums 

 

 Visām patronām ir noteikti nosaukumi un apzīmējumi, kuri 

konkretizē to rādītājus un nozīmi. Galvenais rādītājs, kas ietilpst patronu 

nosaukumā, ir kalibrs. Termins „kalibrs” parādījās vēl gludstobru ieroču 

un apaļo ložu laikā. Tad kalibra pamatā bija lodes masas princips, kas līdz 

šim vēl īpatnējā veidā ir saglabājies mednieku bišu patronām. Sākumā 

lielgabalu lādiņu un ieroču ložu kalibri tika izteikti angļu sistēmas 

mērvienībās – pudos, mārciņās un mārciņu daļās. Gludstobra bisēm 

kalibri principiāli tiek noteikti savādāk – kā apaļo ložu skaits dotajam 

ierocim, kuras var tikt atlietas no vienas angļu mārciņas svina masas (454 

g). Aprēķini rāda, ka 28. kalibram atbilstu 14 mm; 24. kalibram – 14,7 

mm; 20. kalibram – 15,6 mm; 16. kalibram – 16,8 mm; 12. kalibram – 

18,5 mm; 10. kalibram – 19,7 mm; 4. kalibram – 26,5 mm. Tomēr reālais 

ieroča stobra diametrs katrā ieroča ražotāja valstī var nedaudz atšķirties. 

Sekojoši 26,5 mm kalibra signālpistoles atbilst mednieku ieroču 4. 

kalibram.   

 Parādoties vītņstobra ieročiem, par kalibru pieņēma garuma 

vienību – lodes vai stobra kanāla diametru, kas izteikts ar vienu un to 

pašu garuma vienību – skaitli. Vītņu stobra ieroča un patronas kalibrs arī 

tiek izteikts ar vienādu skaitli (ieroču kalibra noteikšanas īpatnības tika 

minētas grāmatas pirmajā nodaļā), kaut gan lodes diametrs ir nedaudz 

lielāks par attālumu starp griežļiem. Tas šāviena brīdī dod iespēju lodei 
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iegriezties stobra vītnēs, tādējādi saņemot attiecīgu rotācijas ātrumu ap 

savu asi. Ložu diametra palielinājums virs stobra pamatkanāla diametra ir 

dažāds un atkarīgs no daudziem apstākļiem (no vītņu dziļuma, formas un 

daudzuma, lodes materiāla cietības un vadošās daļas garuma, no pulvera 

kvalitātes un tipa). 

 Vītņu stobru ieročiem kalibrs tiek mērīts starp diametrāli pretējām 

stobra pamatkanāla sieniņām (griežļiem), un patronu kalibrs patiesībā 

apzīmē, kādam ieroča kalibram tās domātas. Ja kalibrs tiek mērīts pa 

vītnēm, šie izmēri praktiski ir ļoti līdzīgi un tomēr – dažādi. 

 Kā zināms, viena kalibra patronas ar dažādiem patronu čaulīšu 

izmēriem un formām viena otru absolūti nevar aizvietot. Tāpēc 

praktiskām vajadzībām patronas apzīmējumā pēc kalibra parasti uzrāda 

patronas čaulītes garumu milimetros un tās dibena (pamatnes) 

konstrukcijas tipu. Rantīšu (flancu) patronu čaulītes starptautiskajā praksē 

apzīmē ar burtu „R”(vācu – „Rand”). Bezflanca patronu čaulītēm 

papildus apzīmējumu nelieto. Piemēram, patronu apzīmējumi 7,62 x 53 

mm un 7,62 x 63 mm. 

 Ļoti izplatīta ir munīcijas nosaukumu forma, sevišķi pistoļu 

patronām, kad pēc kalibra lieluma cipariem tiek rakstīts patronas ieroča 

nosaukums. Piemēram, 7,65 mm „Braunings”, 7,65 mm „Parabellums”, 

7,5 mm MAS u.tml. 

 Dažās valstīs (piemēram, ASV) patronu kalibrs tiek izteikts collu 

simtdaļās. Lielbritānijā un citās valstīs, kur pieņemtas angļu mērvienības, 

- collu tūkstošdaļās. Pie tam apzīmējums ir savdabīgs – collas simtdaļa 

vai tūkstošdaļa tiek rakstīta kā vesels skaitlis ar punktu priekšā. 

Piemēram, 0,3 collas var būt uzrakstītas kā .30 vai .300. Kalibra izmēru 

pārveidošana no mm uz collām un otrādi nav pieņemta, jo iespējama 

kļūda simtdaļās, skaitļus noapaļojot. Tādā veidā no kalibra .38 iznāk 9,65, 

bet tāda nav. Apzīmējums .38 atbilst 9 mm patronām, kuras var lietot 

ieročos ar patieso kalibru 8,83 mm. Tāpēc patronas apzīmē tikai tā, kā tās 

ir apzīmējusi attiecīgā valsts – izgatavotāja. Parasti komercdarījumos 

lieto patronu konkrētos nosaukumus, bet ne to saīsinājumus. Piemēram, 

9x25 mm vietā 9-mm ”Mauser”. 

 Šauteņu patronas dažreiz apzīmē ar šauteņu nosaukumu, kurām tās 

tika radītas, un, ja nepieciešams, iekavās norāda valsti, kur tās pielieto.  

 Papildus apzīmējumiem visām patronām paredzēts arī marķējums. 

Patronu marķējumus apzīmē uz čaulīšu dibena (pamatnes), to iepakojuma 

metāla kārbām un koka kastēm. Nelielos daudzumos patronas (16-40) 

tiek iepakotas kartona kastītēs, kuras ievieto metāliskās, hermētiski 

noslēdzamās kārbās, kuras savukārt iepako koka kastēs. Uz kastes 

sienām, ja tajā atrodas patronas ar speciālajām lodēm, uzkrāsotas svītras, 

kuru krāsa atbilst lodes galvas krāsojuma marķējumam. 
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 Patronu marķējumā ietilpst šādi rādītāji: 

1) patronas tips (apzīmējums); 

2) izgatavošanas gads un partija; 

3) valsts un firma; 

4) krāsu marķējums. 

Šie apzīmējumi ciparu, simbolu un burtu veidā daļēji (pēc ražotāja 

firmas uzskatiem) tiek štancēti uz patronas čaulas dibena (pamatnes skat. 

att. 2.10.). 

 

Att.2.10. a) Hirtenbergas patronu 

fabrikas (Austrija) Kolta pistoles 

patronas čaulas dibena (pamatnes) 

marķējums 

 
 

 

 
 

Att. 2.10. b) Dažu patronu čaulu dibenu marķējuma piemēri. 
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Att. 2.11. 7,62 mm Mosina šautenes patrona. 

1 – parastā ar tērauda serdeni, 2 – parastā vieglā, 3 – parastā smagā, 

4 – trasējošā, 5 – bruņusitējaizdedzinošā. 

 

 Parasti vienas partijas pulveris un aizdedzes kapseles izveido 

attiecīgu patronu partiju un, ja kādas partijas patronas izrādās nederīgas, 

tad no kaujas pielietošanas tiek izņemta visa patronu partija. Partijas var 

atkārtoties gada vai vairāku gadu laikā, tāpēc nepieciešams uzrādīt arī 

gada skaitli ar pēdējiem diviem cipariem, vai laika periodu ar attiecīgā 

burta palīdzību. Tā kā dažādām firmām iespējamas viena tipa patronu 

vienādas partijas, kā arī prestiža nolūkos, parasti marķējumā ietilpst arī 

firma – patronas izgatavotāja. Piemēram: 7,62 mm NATO patronu 

dažādas modifikācijas izgatavo Beļģijā (firma FN), Vācijā (firma 

„Dinamits-Nobelis”), Portugālē (firma FNM), DĀR (firma „Armscor”), 

Zviedrijā (Karlsbergas patronu fabrika – K), Lielbritānijā un ASV. 

Tādām patronām uz čaulas dibena tiek uzlikts NATO marķējums + – 

krusts aplī. Piemēram, šautenes patronai 7,62x51 mm komercdarījumos 

tiek dots apzīmējums .308”Vinčesters”. 

 Pie patronu galvenajiem rādītājiem pieskaitāmi: 

 patronas tips (apzīmējums); 

 iespējamais lodes sākotnējais ātrums V0; 

 lodes enerģija, izlidojot no stobra, E0; 

 patronas, pulvera lādiņa un lodes masa; 

 patronas un čaulas garums; 

 lodes tips. 
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Visi šie patronu rādītāji, kuri apkopoti tabulā 2.1., kopumā nosaka 

patronas kaujas pielietošanas iespējas, iespējamo ieroča tipu un ļauj 

patronas salīdzināt savā starpā. 

 

Tabula 2.1. Ieroču patronu galvenie rādītāji. 

 
Nr.

p.k. 

Tips un apzīmējums Vo 

(m/s) 

E, J 

Garums 

mm 

patrona 

čaula 

Masa g. 

patrona 

pulveris 

Lodes 

masa g. 

Tips 

piezīmes 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 7,62-mm 1908/30 gada 

7,62x54R 

870 

4466 

76,7 

53,5 

23 

3,25 

9,6 
P,T,BA,M 

PSRS 

2. 7,62-mm 1943 gads 

7,62x39 

710 

1991 

55,5 

38,5 

16,2 

1,67 

7,9 
P,T,BA,M 

PSRS 

Eļizarovs 

3. 5,45-mm 1974 gads 

5,45x39 

900 

1316 

56,7 

39,5 

10,6 

1,45 

3,25 

P,T,M 

PSRS 

Sabeļņikov 

4. 12,7-mm 1930/38 gads 

12,7x108 

840 

18860 

145,5 

108,0 

124-134 

16,5 

52 
P,BAT,M 

PSRS 

5. 14,5-mm 1941/44 gads 

14,5x114 

1000 

31700 

155,5 

114,0 

200 

30 

63,6 
B,BA,T,P 

PSRS 

7. 7,62-mm TT, 1930 g. 

7,62x25 

430 

508 

35,0 

25,1 

10,2-11,0 

0,5 

5,52 

P,T 

PSRS 

8. 9-mm PM 

9x18 

315 

303 

24,8 

18,1 

10,0 

0,25 

6,1 

P 

PSRS 

Sjomins 

9. 7,65-mm „Parabellum” 

7,65x21 

368 

407 

29,9 

21,6 

10,5/0,35 6,1 

P 

DWM 

Luger 

10. 7,65-mm „Brauning” 

7,65-mm ACP 7,65x17 

300 

149 

25,0 

17,2 

8,0/0,16__

__ 

4,6-4,8 

P 

Fabrik 

National 

11. 9-mm Īsā (.380”Auto”) 

9,17 

270 

224 

25,0 

17,7 

9,6/0,25__

__ 

6,15 

P 

Kolt (1908) 

12. 9-mm „Polis” („Ultra”) 

9x18 

245 

363 

25,0 

17,3 

_10,0___ 6,5 

P 

Hirterberg 

Dinamits 

13. 9-mm „Parabellum” 

9x19 

396 

584 

29,7 

19,1 

12,3/0,36 6-8 

P,T 

DWM 

Luger 

14. .357 „Magnum” 

9,32R 

436 

972 

40,4 

32,8 

____ 10,2 

P 

Smit& 

Vesson 

15. „Automatic Kolt-pistol 

(.45ACP) 11,43x23 

250 

474 

32,4 

22,8 

14,0/0,42 13,5-

15,2 P,T 

ASV (1911 

g.) 

16. .223 „Remington” 

5.56x45 „Armalait” 

1005 

1798 

54,7 

44,7 

11,2 

1,62 

3,5-4,0 

P,BA,T 

NATO M 

193,M855 

17. 7,5-mm MAS 

7,5x54 

820 

3200 

76,5 

53,5 

____ 9-9,4 

P,T,B 

GIAT 

„Želvelo” 

18. 7,62-mm NATO .308 

„Wiņchester” 7,62x51 

838 

3276 

71,0 

51,2 

24,2 

2,9 

8,9-9,5 

P,B,T,M 

NATO 

(1952 g.) 

19. . 30 „Carbaine” 

7,6x33 

600 

1273 

42,5 

32,8 

____ 6,6-7,1 

P,T 

ASV M1, 

DAR 

20. .303 „Britain” 

7,7x56R 

745 

3160 

77,0 

56,4 

____ 11,2-

11,6 

„Vikers” 

„Bren” 
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21. 7,92-mm „Mauser” 

7,92x57 

750 

3600 

80,3 

57,0 

___/3,05_ 10,1-

12,8 B,T 

 

22. .50 „Brauning” 

12,7x99 

888 

16916 

138,4 

99,2 

____ 42,8-

46,0B,A 

ložmetēju 

(1920 g.) 

 

2.2.4. Patronu jaunās izstrādes 

 

 Ieroču konstruktori pastāvīgi strādā, lai palielinātu ieroču kaujas 

spējas. Liela nozīme ir patronu izmēriem, masai un lodes caursites 

spējām. Konstruktori veic dažādu patronu tipu izstrādi, galvenie no tiem 

ir: 

 bezčaulas patronu izstrāde; 

 daudzložu patronu izstrāde; 

 patronu izstrāde ar adatu un bultu elementiem (lodēm); 

 bezskaņas patronas. 

 

Bezčaulas patronas ļauj iegūt masas un izmaksu ekonomiju. Firmas 

„Dinamits-Nobelis” un „Heklers un Kohs” izstrādāja 4,7 mm bezčaulas 

patronu 4,7x33 DELL speciāli šautenei G11 ar revolvera tipa magazīnu. 

Pulvera lādiņš izveidots no nitrocelulozes ar nostiprinātāju, lai 

nodrošinātu mehānisku izturību. Lode pilnīgi tiek iegremdēta pulvera 

lādiņā, bet kapsele izveidota no speciāla sprāgstvielu sastāva. Pulvera 

lādiņš HITR (hight initial temperature round) iztur temperatūru līdz 

200°C. Tērauda lodes ar svina serdeni masa 3,4 g, patronas masa 5 g. No 

1971. gada šīs firmas turpināja izstrādāt bezčaulīšu patronas 4,92 mm 

kalibra automātiskajai šautenei ar 50 patronām magazīnā, kuru 1991. 

gadā nodeva Bundesvēram pārbaudes ekspluatācijā. Patrona ir 34 mm 

gara „Bulpap” tipa ierocim. Lode pilnīgi iegremdēta pulvera lādiņā un 

apklāta ar speciālu laku. Lādiņa  galvas  daļā  ir plastmasas  uzgalis  (skat. 

att. 2.12.). 

 

 
 

Att. 2.12. Bezčaulītes patrona 4,92x33 mm. 

1- sadegošā kapsele; 2- paātrinātāja lādiņš vara kausiņā; 

3- korpuss no pulvera lādiņa; 4- lode; 5- plastmasas uzgalis. 
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 Firma „Kolts” programmā ACR modernizēja triecienšauteni 

M16A2, kas domāta šaušanai ar divložu patronu 5,56x45 mm. Lodes 

izvietotas patronā viena aiz otras, izmantojot speciālu iedobumu lodes 

dibenā (skat. att. 2.13. un 2.14.). Pirmās lodes masa ir 2,3 g, otrās – 2,1 g. 

Patronas masa 13 g. Ar šauteni A16A2 iespējams šaut gan ar parastajām 

patronām, gan arī ar divložu patronām. 

 

 
 

Att. 2.13. Triecienšautenes  M16A2 divložu patronas 5,56x45 mm 

šķērsgriezums. 

 

 

 

 
 

Att. 2.14. Divložu patronas shēma: 

 1 – kapsele;  2 – standartpatronas M855 čaula; 

 3 – pulvera lādiņš;  4 – lodes ar tērauda serdeni. 

 

 ASV konstruktori izpētīja strēlnieku ieroču efektivitāti, pārejot no 

5,56 mm kalibra uz 4,32 mm kalibra patronām lode ar masu 1,63 g ieguva 

sākotnējo ātrumu 1280 m/s. Mazās masas dēļ šādas lodes kaujas 

efektivitāte vienādos attālumos izrādījās daudz mazāka, nekā šaujot ar 
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5,56 mm patronām. Izpētot patronas ar bultveida lodēm, konstruktori 

nonāca pie slēdziena, ka pārbaudītās bultveida lodes vēl nedod 

nepieciešamo šaušanas precizitāti (patronas lodē 25 bultas, šautene 

HM19). Bultu garums 25 mm, diametrs 2,5 mm, masa 0,5-1,0 g ar 

stabilizatoru.  

 Darbojoties programmas ACR (Advanced Combat Rifle) 

īstenošanā, ASV konstruktori izstrādāja triecienšauteni, kurā patronas 

M855 (5,56 mm) čaulā tika ievietots viens bultas veida elements – 41,3 

mm garš, 1,6 mm diametrā, ar masu 0,7 g (skat. att. 2.15.). 

 

 

 
Att. 2.15. Patrona ar bultas veida elementu. 
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Šī bulta ievietota plastmasas apvalkā, kas trajektorijā sadrumstalojas. 

Iegūti samērā apmierinoši rezultāti, izmantojot kā snaiperu šauteni, un šo 

patronu ražošana notiek korporācijā AA1. 

 

Jebkura kara dalībnieki labprāt iegūtu savā rīcībā bezskaņas ieroci, 

un šo uzdevumu ir risinājuši vairāku valstu ieroču un munīcijas 

konstruktori. Visiem pazīstams ir sākotnējais risinājums – stobram 

pievienot skaņas klusinātāju. Patiesībā tas ir tikai šāviena klusināšanas 

veids. Šaujot ar standarta ieroci un patronu, skaņas līmenis parasti sastāda 

160-165 dB un ieroču klusinātāji to samazina līdz 130-135 dB, samazinot 

arī lodes sākuma ātrumu. Parasti skaņas avoti ir divi: 

 gāzu izplūšanas troksnis no stobra tievgaļa šāviena brīdī; 

 lodes virsskaņas sākuma ātrums. 

Bet Krievijas konstruktoriem izdevās iegūt bezskaņas patronas, 

samazinot pulvera devas patronā un palielinot ložu masu, lai samazinātu 

to izlidošanas ātrumu. Gāzu izplūšanas troksni samazināja, izmantojot 

noslēgtu patronu konstrukcijas ar noslēdzoša virzuļa (sk.att.2.15. poz.3 un 

6) palīdzību. To var paskaidrot ar patronu SP-3 un SP-4 šķērsgriezumiem 

attēlā 2.16.  
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Att. 2.16. Krievijā ražoto bezskaņas patronu SP-3 un SP-4  

darbības shēma, kur: 1-metāla čaulīte; 2-pulvera lādiņš; 3-

noslēdzošais virzulis; 4-lode (tērauda cilindrs vai kā 7,62 mm 

modelis M43); 5-degošā pulvera gāzes; 6- noslēdzošā virzuļa 

darbība; 7- cilindriskās lodes tombaka slānis stobra griežļiem.  

 

Kustīgs speciāls noslēdzošais virzulis noslēdz iespēju 

pulvera gāzēm izrauties no stobra un vienlaicīgi piešķir enerģiju lodei 

šāviena brīdī. Lodēm, protams, nav lielas caursites spējas, bet tās spēj 

cauršaut bruņu cepuri no 20 m attāluma un nogalināt tās nēsātāju. Šo 

patronu ložu masa ir apmēram 16-17 g. 

 

 

2.3. Munīcijas uzspridzinātāju uzbūves un darbības pamati 

 

2.3.1. Uzspridzinātāju uzdevums, klasifikācija un galvenās 

prasības 

 

 Uzspridzinātājs ir munīcijas kaujas lādiņa (mīnas granātas) 

sastāvdaļa, kas gādā par attiecīgās munīcijas drošību uzglabāšanas, 

transportēšanas un kaujas pielietošanas laikā un kalpo sprāgstvielas vai 

cita veida kaujas lādiņa pildījuma darbībai nepieciešamā brīdī. 

Uzspridzinātājs darbības brīdī formē detonācijas vai aizdedzes impulsu . 

 Munīcijas kaujas lādiņos izmanto brizanto sprāgstvielu (tolu, 

hegsegenu, tetrilu, amatolu u.c.) vai pirotehnisko maisījumu, kuru darbība 

var tikt izsaukta tikai ar speciālas ierīces – uzspridzinātāja palīdzību. Šai 

darbībai jānotiek noteiktā laikā, kad munīcijas darbības efekts ir 

vislielākais. Piemēram, apgaismošanas lādiņam jāaizdegas noteiktā 

trajektorijas vietā, šķembu lādiņa sprāgstviela jāuzspridzina virs grunts, 

bet fugasa lādiņš – gruntī. 

  

Uzspridzinātājus klasificē atkarībā no: 

 uzdevuma (artilērijas lādiņu, mīnu, granātu, raķešu...); 

 darbības principa (kontakta, distances vai nekontakta darbības); 

 izvietojuma vietas (galvas, sānu vai aizmugures); 

 drošības pakāpes (nodrošināti, pusnodrošināti vai nenodrošināti); 

 darbības laika (momentālās, nogaidošas vai palēninātas darbības). 

Pret uzspridzinātājiem tiek izvirzītas šādas galvenās prasības: 

1) augsta drošības pakāpe uzglabāšanas un transportēšanas 

laikā, kā arī gatavojot munīciju kaujas pielietošanai un 

šāviena laikā; 
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2) optimāls darbības laiks, kas nodrošina munīcijas 

visefektīvāko darbību; 

3) augsta darbības traucējumu aizsardzība; 

4) augsta varbūtība darboties noteiktā brīdī (optimālā laikā un 

vietā), neskatoties uz iespējamiem nelabvēlīgiem apstākļiem. 

Šīs augstās prasības ir saistītas ar to, ka uzspridzinātāji satur ļoti jūtīgus 

iniciējošos elementus – kapseles, detonatorus un citas sprāgstošas vielas. 

Tajā pašā laikā uzspridzinātāja augstā darbības varbūtība nosaka 

munīcijas kaujas efektivitāti un arī paša ieroča kaujas efektivitāti. 

 Uzspridzinātājus raksturo to galvenie rādītāji: 

1) tips atbilstoši klasifikācijai; 

2) masa un izmēri; 

3) uzvilkšanas laiks un distance; 

4) darbības laiks; 

5) drošības pakāpe; 

6) pašlikvidācijas un palēninātāju darbības laiks. 

 

2.3.2. Uzspridzinātāja uzbūves galvenie elementi 

 

 Neatkarīgi no uzspridzinātāja darbības un uzbūves principiem, tas 

satur šādus galvenos elementus (12): 

 komandas datoru; 

 komandas nodošanas bloku; 

 izpildes bloku (detonatora vai aizdedzes petardes); 

 „uzvilkšanās” mehānismu ar palaišanas ierīci; 

 drošinātājus. 

Šo galveno elementu saistību un sadarbību var izteikt ar 

uzspridzinātāja funkcionālās shēmas palīdzību, kas parādīta attēlā 2.17. 
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Att. 2.17. Uzspridzinātāja funkcionālā shēma. 

 Komandas dators formē mehāniskus, elektriskus vai cita veida 

signālus uzspridzinātāja darbībai. Datora uzdevums ir sajust un fiksēt 

mērķa tuvumu vai skaitīt laiku no šāviena brīža. Visvienkāršāk mērķi 

sajust, nonākot ar to tiešā kontaktā (atsitoties pret to), šim nolūkam 

izmantojot jebkuru mehāniskas darbības ierīci. Atsitiena enerģija 

formējas komandā, piemēram, uguns liesmā, mehāniskā kustībā vai 

elektriskā impulsā. Nekontakta darbības uzspridzinātājos komandas 

dators ir samērā sarežģīta elektroniska ierīce. Šo komandu formē noteikta 

signāla veidā, ko nodod tālāk ar komandas nodošanas bloka 

starpniecību. Komandas nodošanas bloka otrs uzdevums ir aizturēt 

komandu, lai munīcijas darbību nodrošinātu optimālā vietā un laikā. 

 

 Izpildes bloka uzdevums ir formēt tādu liesmas vai detonācijas 

impulsu, kas droši var uzspridzināt vai aizdedzināt munīcijas kaujas 

lādiņu. 

 

 „Uzvilkšanās” mehānisma uzdevums ir pēc šāviena pakāpeniski 

noņemt no uzspridzinātāja visas tā drošības pakāpes, sagatavojot to 

darbībai. Šis mehānisms var būt saistīts ar visiem pārējiem 

uzspridzinātāja elementiem un tā darbībai izmanto palaišanas ierīci. 

Uzspridzinātājam jābūt vienkāršam pēc konstrukcijas un tajā pašā laikā 

drošam. Šie apstākļi galvenokārt atkarīgi no „uzvilkšanās” mehānisma un 

palaišanas ierīces veiksmīgas konstrukcijas. Šie mehānismi kopumā 

nosaka uzspridzinātāja „uzvilkšanās laiku” vai „uzvilkšanās distanci”. 

 

 Uzspridzinātāja uzvilkšanās laiks ir laika sprīdis no šāviena līdz 

momentam, kad uzspridzinātājs ir gatavs darbībai. Uzspridzinātāja 

drošinātāji 

komandas 
dators 

komandas nodošanas 
bloks 

izpildes 
bloks 

„uzvilkšanās” mehānisms 
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„uzvilkšanās” distance ir attālums no šāviena vietas līdz trajektorijas 

punktam, kad tas ir gatavs darbībai.  

 

Uzspridzinātāju darbības varbūtību arī nosaka, eksperimentāli pārbaudot 

to darbību dažādos apstākļos, tai jābūt ne mazākai par 0,95-0,98. 

 

 Komandas nodošanas bloks ir aizdedzes elementu kopums, kas 

nodrošina uzspridzinātāja darbību pēc belžņa mehānisma izdotās 

komandas. Šeit parasti ietilpst aizdedzes kapseles liesmu novades kanāli, 

pirotehniskie liesmu pastiprināšanas stobriņi un palēninātāji. Darbības 

palēnināšanu tikai par 0,001-0,1 s panāk, izmantojot speciālas gāzu 

dinamiskas ierīces – izliektus kanālus, kalibrētas atveres vai labirintus.  

Lai izpildītu vienu no uzspridzinātāju galvenajām prasībām (augsta 

drošības pakāpe uzglabāšanas un transportēšanas laikā, kā arī gatavojot 

munīciju kaujas pielietošanai un šāviena laikā), to konstrukcijās paredzēti 

speciāli drošinātāji. 

 

Pēc nodrošinājuma pakāpes 

uzspridzinātājus iedala 

nenodrošinātos, pusnodrošinātos 

un nodrošinātos uzspridzinātājos. 

Šīs pakāpes var izskatīt ar 

spridzekļa kaujas ķēdes shēmas 

palīdzību (skat.att. 2.18.). 

Nenodrošināts uzspridzinātājs, ja 

sākuma stāvoklī kaujas ķēdē 

neviens elements nav nobīdīts 

attiecībā pret otru. 

Pusnodrošināts uzspridzinātājs, ja 

sākuma stāvoklī kaujas ķēdē 

aizdedzes kapsele ir nobīdīta 

(noslēgta, atvienota) no datora vai 

ir kāda nobīde komandas 

nodošanas blokā. 

Nodrošināts uzspridzinātājs, ja 

izejas stāvoklī kaujas ķēdē visas 

kapseles nobīdītas uz sāniem 

(nosegtas, atvienotas), jeb nobīdīta 

datora aizdedzes kapsele un 

nosegta izpildes bloka detonējošā 

kapsele. 

 

Att. 2.18. Uzspridzinātāja kaujas ķēdes shēma. 

komandas dators 

aizdedzes kapsele 

palēninātājs (kanāli, 

pirotehniskie stobriņi) 

aizdedzes vai 
detonējošā kapsele 

izpildes bloks 

(detonātors, aizd.petarde) 
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Pirotehniskie palēninātāji dod iespēju iegūt komandas aizkavēšanu 

no 0,1 s līdz dažām minūtēm. Šīm vajadzībām izmanto mazgāzes 

pirotehniskos sastāvus MGS-54, MGS-100, MGS-200, PK-5, TMS-12 ar 

dažādiem degšanas ātrumiem un pulvera stobriņus TO-34, KR-75 un 

citus. Šos sastāvus izmanto arī pašlikvidātoros. Pirotehniskos sastāvus 

parasti iepresē speciālos taisnos vai lokveida kanālos, kurus izveido 

metāla korpusā. 

 

 Drošinātāji gādā par uzspridzinātāja drošību munīcijas 

uzglabāšanas, transportēšanas, sagatavošanas pielietošanai un šāviena 

(munīcijas pielietošanas) laikā. Atkarībā no darbības principa un 

uzstādīšanas vietas drošinātājus iedala ārējos un iekšējos. Arējos 

drošinātājus noņem munīciju gatavojot šāvienam, un konstruktīvi tie var 

būt izpildīti kā aizsargcepurītes, tapas ar gredzeniem vai lentām. Iekšējie 

drošinātāji tiek noņemti autonomi šāviena laikā, izmantojot attiecīgus 

spēkus. Šim nolūkam izmanto membrānas, aizbīdņus, sprostus, kustīgus 

ieliktņus ar atsperēm, kuri nepieļauj iespēju nodot komandu no datora uz 

izpildes bloku līdz to noņemšanai. Iekšējos drošinātājus noņem šāviena 

brīdī un trajektorijā ar „uzvilkšanās” mehānismu palīdzību. 

 „Uzvilkšanās” mehānisms sagatavo uzspridzinātājus darbībai, 

izveidojot kaujas ķēdi. Kaujas ķēde ir visu to elementu kopums, kas tieši 

piedalās komandas formēšanā un tās nodošanā līdz munīcijas kaujas 

lādiņa pildījumam, kad spridzeklis sagatavots darbībai. Pašu šo procesu 

pieņemts saukt par spridzekļa „uzvilkšanos”. 

 

2.3.3. Kontakta darbības uzspridzinātāji (KDU) 

 

 Kontakta darbības uzspridzinātāja komandas dators izstrādā 

komandu tikai pēc tieša kontakta ar mērķi, darbojoties no atsitiena 

enerģijas, un atkarībā no datora darbības principa šos spridzekļus iedala: 

 mehāniskos KDU; 

 pneimatiskos KDU; 

 elektriskos kontakta darbības uzspridzinātājos. 

 

 

Mehāniskie kontakta darbības uzspridzinātāji 

 

 Šajos uzspridzinātājos komanda formējas, atsitiena brīdī 

pārvietojoties belznim, kas savukārt ar savu dzelksni uzsit pa kapseli. 

Kapseles radītā uguns liesma vai detonācijas impulss arī ir šī komanda. 

Šo uzspridzinātāju darbībā izmanto šādus spēkus: 

 kustošās masas inerces spēku (pēc 2. Ņūtona likuma F = m·a);  

 šķēršļa reakciju (pēc Ņūtona likuma F = -F); 
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 saspiestas atsperes spēku, tai atbrīvojoties vai deformējoties; 

Savukārt inerces spēku izmantošanā izšķir spēkus, kas rodas no: 

 taisnvirziena paātrinājuma; 

 leņķiskā paātrinājuma rotācijas kustības rezultātā; 

 centrbēdzes paātrinājuma; 

 kariolisa spēku paātrinājuma; 

 aerodinamiskā spiediena; 

 lādiņa precesijas un nutācijas kustības. 

 Lai uzspridzinātāji atbilstu tiem izvirzītajām prasībām, kontakta 

darbības uzspridzinātājos nepieciešami šādi mehānismi un ierīces: 

 belžņa mehānisms (komandas dators); 

 uguns liesmas novades ierīces (komandas dators); 

 uguns liesmas novades ierīces (komandas nodošanas bloks); 

 „uzvilkšanās” mehānisms ar palaišanas ierīci; 

 drošinātāji (tapas, aizbīdņi, krāniņi, atsperes, membrānas, sprosti, - 

dažādas aizsargcepurītes); 

 pašlikvidatori. 

Belžņa mehānismus atkarībā no izmantojamā spēka veida savukārt 

iedala: reakcijas, inerces un kombinētos belžņa mehānismos. Reakcijas 

belžņa mehānismi un inerces belžņa mehānismi ir ātras darbības un tos 

izmanto kaujas lādiņu galvas uzspridzinātājos. Inerces belžņa mehānismi 

var būt ass darbības, sānu darbības un kombinētas darbības. Belžņa 

mehānismu raksturo tā jūtība, darbības ātrums un darbības varbūtība. 

Mehānisma jūtība raksturo tā spēju darboties satiekoties ar šķērsli, un to 

nosaka eksperimentāli. Nepieciešams noteikt minimālos atsitiena 

ātrumus, pie kuriem belžņa mehānisms vēl normāli darbojas, izstrādājot 

nepieciešamo komandu.  

Belžņa mehānisma darbības ātrumu V nosaka eksperimentāli un 

izpildot matemātiskus aprēķinus pēc mehānisma shēmas, kā tas parādīts 

attēlā 2.19. 

 

V = (X +∆) / T,  

kur  

X- attālums no dzelkšņa līdz kapselei; 

∆ = 0,8-1,5 mm – caursites dziļums, lai normāli darbotos kapsele; 

T = t1 + t2  - dzelkšņa kustībai nepieciešamais kopējais laiks,  

kur t1 - laiks no atsitiena līdz uzsitiena brīdim pa kapseli; 

t2 = 20 mks -  kapseles vidējais darbības laiks pēc uzsitiena. 
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 Att. 2.19. Belžņa mehānisma darbības ātruma noteikšanas shēma. 

 

 Uzspridzinātāja darbības ātrums nosaka tā izmantošanas iespēju 

munīcijā ar šķembu vai kumulatīvās darbības kaujas lādiņiem. 

Uzspridzinātāja darbības varbūtība raksturo tā spēju normāli darboties un 

to izsaka ar varbūtības mērvienībām. Parasti šī varbūtība ir lielāka par 

0,95. 

 Kā mehāniskā kontakta darbības uzspridzinātāja piemērs attēlā 

2.20. parādīta 120-mm mīnas uzspridzinātāja M-12 konstrukcija. 

 

 
 

Att. 2.20. Mīnas mehāniskais kontakta darbības spridzeklis M-12. 

 

Zīmējumā uzspridzinātājs M-12 redzams sākuma stāvoklī un ar detaļu 

stāvokli šāviena brīdī. 
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Mehāniskie pneimatiskas darbības KDU 

 

 Šajos kontakta darbības uzspridzinātājos izmanto pneimatiskās 

darbības principus, kad strauji samazinot noslēgtā telpā gāzes tilpumu 

(gāzes saspiešana) notiek gāzes (gaisa daļiņu) sakaršana; 

 Pēc enerģijas nezūdamības likuma, gāzes sakaršana notiek 

atbilstoši Klapeirona vienādojumam – P  Vm/T = R, kas saista viena mola 

gāzes tilpumu Vm, spiedienu P un temperatūru T. Šeit gāzes universālā 

konstante R = 8,31 J/mol. Tātad pareizi būs šādi vienādojumi: 

 

P x V1 = T1 = P2 x V2 = T2 vai T2 = T1 P2 x V2 / P1 x V1 

 

 Teorētiski noslēgtā telpā gāzes tilpumu var samazināt līdz noteiktai 

robežai, kad spiediena pieaugums sasniedz mehāniskās sistēmas izturības 

robežu. Kā mehāniskā pneimatiskās darbības KDU piemērs attēlā 2.21. 

parādīts 120-mm mīnas uzspridzinātāja GVMZ-7 konstrukcija. Šeit 

uzspridzinātāja mērķa dators ir koka virzulis ar gaisu piepildītā cilindrā.  

 

 
 

Att. 2.21. Mīnas mehāniskais pneimatiskas darbības galvas 

uzspridzinātājs GVMZ-7. 

1- aizsargcepurīte, 3- drošinātāja tapa, 4- virzulis, 6- korpuss, 8- 

detonators, 9- aizdedzes ierīces ieliktnis ar kapseli (11), 13, 14- aizdedzes 

ierīces atspere un dzelksnis, 16, 19 - pirotehniskais drošinātājs, 21- 

aizdedzes kapsele, 23- darbības krāns, 29- detonējošā kapsele, 30- 
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palēninātājs, 40- membrāna, I- momentālās darbības uguns novades 

kanāls, II- palēninātas darbības uguns novades kanāls. 

 

 Uzspridzinātāja detaļas zīmējumā parādītas sākuma stāvoklī pirms 

šāviena. 

 Uzspridzinātāja GVMZ-7 darbība notiek pēc tā „uzvilkšanās” 

trajektorijā (apmēram 20 m attālumā no šāviena vietas), atsitoties pret 

šķērsli. Atsitiena brīdī deformējas membrāna un belznis ātri virzās 

kapseles virzienā. Čaulā ātras kustības rezultātā gaiss sakarst un notiek 

kapseles aizdedze, kuras liesma pa kanāliem (urbumiem) tiek novadīta uz 

palēninātāju vai uzreiz uz kapseli - detonatoru (atkarībā no uzstādīšanas 

krāniņa stāvokļa). Palēninātājs aizkavē kapseles darbību par 0,05 – 0,1 s, 

kas nepieciešams lai mīna apmēram līdz pusei ieietu gruntī. Notiek 

detonatora sprādziens un mīnas darbība. 

 Pneimatiskās darbības KDU raksturīga liela drošība un paātrināta 

darbība. 

 

Kontakta darbības elektriskie uzspridzinātāji 

 

 Kontakta darbības elektriskajos uzspridzinātājos dators atsitiena 

brīdī izstrādā elektrisko impulsu, kuru ar elektrību vadošas kaujas ķēdes 

palīdzību novada uz elektrodegli vai elektrodetonatoru. Atkarībā no 

datora konstrukcijas izšķir: 

 pjezoelektriskos kontakta darbības uzspridzinātājus; 

 magnetoelektriskos kontakta darbības uzspridzinātājus; 

 elektroķīmiskos kontakta darbības uzspridzinātājus. 

 

 Pjezoelektrisko kontakta darbības uzspridzinātāju datoros izmanto 

pjezoelementu kristālus (kvarcs, turmalīns, segnēta sāls, bārija titanāts 

u.c.), kuri izstrādā augstsprieguma impulsu tā deformācijas (atsitiena) 

brīdī. Šis impulss uz kristāla plaknēm parādās praktiski momentāli. Tāpēc 

50. gados tos sāka izmantot kumulatīvo kaujas lādiņu uzspridzinātājos. 

Pēc konstrukcijas īpatnībām šos pjezoelementus iedala: cilindriskos, 

toroidālos, pjezoplastmasās un pjezoplēvēs. Tomēr šajos uzspridzinātājos 

parastos kvēles elektrodetonatorus un elektrodegļus izmantot nebija 

iespējams. Šie pjezoelementi kaujas ķēdēs darbojas tikai ar dzirksteļu 

elektrodetonatoriem un elektrodegļiem, kas ekvivalenti kapacitātēm Ce. 

 Atsitoties pret šķērsli ar spēku P, uz pjezoelementa plaknēm rodas 

augstspriegums, kurš pa kaujas lādiņa korpusu tiek novadīts uz jau 

pieslēgto elektrodetonatoru. Šo spriegumu var aprēķināt pēc formulas: 

 

U=ευ•h/2•Kε [ ( 1+4Kε•d33•P/•εo• εν
2
)
0,5

  -1), kur 
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εν - pjezoelementa sākotnējā dielektriskā caurlaidība, 

h - pjezoelementa augstums starp plaknēm, 

S - pjezoelementa šķērsgriezuma laukums, 

εo – absolūtā dielektriskā caurlaidība, 

Kε - pjezoelementa kvalitātes koeficients, 

d33 - pjezomodulis.    

 

Kā piemērs attēlā 2.22. parādīta prettanku kumulatīvās granātas 

uzspridzinātāja konstrukcija un darbību paskaidrojošā elektriskā shēma. 

 
 

Att. 2.22. Prettanku kumulatīvās granātas PG-7 pjezoelektriskā kontakta 

darbības uzspridzinātāja konstrukcija un kaujas ķēdes elektriskā shēma. 

 

Uzspridzinātāja galvas daļa – mērķa dators ar pjezoelementu (1), 

aizsargcepurīti (3), izolātoru (5) un drošības tapu (4) ar lentīti (7). 

Uzspridzinātāja aizmugures daļa, kura satur: slēdzi (1), elektrodetonatoru 

(2), kapseli-detonātoru (3) korpusā (5). 

 Tātad uz datora plaknēm rodas augstspriegums U = q/Ce, kas ir 

atkarīgs no lādiņa atsitiena ātruma, šķēršļa pretestības un no atsitiena 

leņķa, kā arī no paša pjezoelementa raksturlielumiem. 

 Kontakta darbības elektriskajos uzspridzinātājos var izmantot  

magnetoelektriskos komandas datorus, kur atsitiena brīdī elektriskajā 

kaujas ķēdē rodas elektriskā strāva, kura, izejot caur kvēles tipa 

elektrodetonatoriem vai elektrodegļiem, izsauc to darbību. Šo datoru 

konstrukcijas pamatā ir indukcijas spole, kurā, kustoties magnētam vai 

citā veidā izmainot magnētisko plūsmu, rodas elektriskā strāva. Šādu 

uzspridzinātāju iespējamo elektrisko shēmu varianti parādīti attēlā 2.23. 
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Att. 2.23. Magnetoelektrisko kontakta darbības uzspridzinātāju kaujas 

ķēžu elektrisko shēmu varianti. 

 Elektroķīmisko kontakta darbības uzspridzinātāju datori darbojas 

kā parasts kontakts, kurš atsitiena brīdī pieslēdz elektroķīmisko bateriju 

kvēles tipa elektrodetonatoriem vai elektrodegļiem. Šādu uzspridzinātāju 

baterijas līdz šāvienam strāvu neizstrādā, jo to elektrolīts tiek izkausēts 

tikai šāviena brīdī, tādejādi dodot elektrisko strāvu tikai dažas minūtes. 

Šāda spridzekļa elektriskā shēma parādīta attēlā 2.24. 

 

 
 

Att. 2.24. Elektroķīmiskā kontakta darbības uzspridzinātāja darbības 

elektriskā shēma. 

 

 

2.3.4. Distances darbības uzspridzinātāji (DDU) 

 

 Distances darbības uzspridzinātāji paredzēti munīcijas 

uzspridzināšanai, aizdedzināšanai vai tās elementu sadalīšanai lidojuma 

trajektorijā pēc noteikta laika vai noteiktā attālumā no šāviena vietas. 

Šāda tipa uzspridzinātāju darbības funkcionālā shēma parādīta attēlā 2.25. 
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Att. 2.25. Distances darbības uzspridzinātāju funkcionālā shēma. 

 

 Tātad šo uzspridzinātāju konstrukcijās var atrast: 

 palaišanas mehānismu vai ierīci; 

 laika degli vai distances darbības mehānismu komandas nodošanas 

bloka sastāvā; 

 izpildes bloku; 

 „uzvilkšanās” mehānismu; 

 drošinātājus. 

 Tas arī nosaka šo konstrukciju galveno atšķirību – laika degļa vai 

distances darbības mehānisma ieviešana komandas datora vietā. 

Nepieciešamais distances darbības laiks ir atkarīgs no munīcijas tipa, 

kalibra, mērķa tipa un kaujas pielietošanas īpatnībām. Šo uzspridzinātāju 

galvenie rādītāji ir šādi: 

 distances darbības laiks, kurš var būt pastāvīgs vai izmaināms 

pirms šāviena; 

 distances darbības laika precizitāte, ko parasti izsaka vidējās 

novirzēs Et. vai kvadrātnovirzēs  σt no uzstādītā darbības laika; 

 uzspridzinātāja darbības drošība kā varbūtība uzspridzinātājam 

normāli izpildīt noteikto uzdevumu; 

 uzspridzinātāja masa un izmēri. 

Atkarībā no distances mehānisma tipa šos uzspridzinātājus iedala: 

 mehāniskos distances darbības uzspridzinātājos; 

 pirotehniskos distances darbības uzspridzinātājos; 

 elektriskos distances darbības uzspridzinātājos. 

 

Mehāniskie distances darbības uzspridzinātāji 

 

 Šajos uzspridzinātājos kā distances mehānismu galvenokārt 

izmanto dažāda tipa pulksteņu mehānismus. To galvenās priekšrocības: 

 augsta precizitāte un autonoma darbība; 

drošinātāji 

palaišanas 

mehānisms vai 

ierīce ar laika degli 

komandas nodošanas 
bloks 

izpildes 
bloks 

„uzvilkšanās” mehānisms 
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 izturīgi pret mehāniskām un klimatiskām iedarbībām; 

 samērā mazi izmēri un masa. 

Šajos uzspridzinātājos izmanto divu tipu pulksteņa mehānismus: 

- ar izohrono svārsta sistēmu (kā parastiem sadzīves pulksteņiem); 

- ar bezperioda svārsta sistēmu, ko izmanto vienkāršās konstrukcijās ar 

mazu darbības laiku vai kad nav nepieciešama liela darbības precizitāte.  

Dažu distances darbības spridzekļu pulksteņu rādītāji apkopoti 

tabulā zemāk. 

 

Tips Darbības 

laiks sek. 

Diametrs 

mm 

Augstums 

mm 

Masa 

gramos 

12B 19 26 23 32 

ČM 30 24 40 22 60 

ČM 60 54 40 22 50 

26B 67 40 22 50 

8 B 80 40 22 60 

ČM 300 273 38 27 87 

ČM 90 80 39 22 60 

 

 Šo pulksteņu mehānismu darbības precizitāti spridzekļu galvenajos 

rādītājos izsaka ar laika relatīvo izkliedi. 

                                t 

  Et = --------- , kur 

                          t  +  E 

 

 t – distances darbības vidējais laiks, 

 E – distances darbības laika vidējā laika novirze. 

 

Pirotehniskie distances darbības uzspridzinātāji 

 

 Šo uzspridzinātāju darbības pamatā ir pirotehnisko lokveida 

stobriņu izdegšana noteiktā laika sprīdī. To galvenie trūkumi ir zema 

darbības precizitāte un darbības laika atkarība no pirotehniskā sastāva 

temperatūras. Mīnmetēju munīcijā šos uzspridzinātājus izmanto 

apgaismošanas mīnu darbībai trajektorijā. Attēlā 2.26. parādīta 82 mm 

mīnas uzspridzinātāja T–1 konstrukcija. 
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Att. 2. 26. Apgaismošanas mīnas pirotehniskais distances darbības 

uzspridzinātājs T–1. 

1) uzspridzinātājs ar aizsargapvalku pirms šāviena; 

1) uzspridzinātājs šāviena brīdī; 

2) uzspridzinātāja detaļu stāvoklis šāviena trajektorijā; 

3) uzspridzinātājs atsitiena brīdī. 

 

 Laika degļa pirotehniskajos stobriņos parasti iepresē mazgāzu 

sastāvus MGS–54, MGS–90, MGS–200, B 11, PK–5, PK–T, TMS–8, 

TMS–12, kuru aizdedzei izmanto pirotehnisko sastāvu SC–1 un pulveri 

KR–75 (vai TO–34), kā arī aizdedzes kapseles. 

 

Elektriskie distances darbības uzspridzinātāji 

 

 Munīcijas distances darbības elektriskos uzspridzinātājus var 

sadalīt divās grupās: 

 ar kondensatora tipa distances laika mehānismiem; 

 ar elektroniskiem laika atskaites mehānismiem. 

Pirmā tipa uzspridzinātājos distances darbības laiks ir atkarīgs no 

kaujas ķēdē ieslēgtās kapacitātes C pielādēšanās vai izlādēšanās laika, 

izmantojot RC shēmas (t = RC). Pēc konstrukcijas tie ir vienkārši un lēti. 

 Otrā tipa uzspridzinātājos distances darbības laiks tiek skaitīts ar 

loģikas elementu (digitālās shēmas) vai cita tipa elektroniskas shēmas 

palīdzību. Tās saskaita noteikta daudzuma kalibrētos impulsus, kurus 

izstrādā palaišanas mehānisma ģenerators. 

 Elektriskie distances darbības uzspridzinātāji dārgi izgatavošanā un 

nedod munīcijai nepieciešamo darbības drošības pakāpi, tāpēc to 

izmantošana ir samērā reta. Tomēr granātšāvēju granātu jaunākajās 

konstrukcijās paredzēti elektroniskie DDU, kuriem distances darbības 

laiku var uzstādīt automātiski pirms šāviena ar granātšāvēja elektroniskā 

skaitļotāja palīdzību (skat. att. 2.44.un att. 2.45).  



 87 

 

2.3.5. Nekontakta darbības uzspridzinātāji  (NDU) 

  

 Šie uzspridzinātāji tiek izmantoti munīcijas darbībai mērķa 

tuvumā. Tāpēc tie darbojas mērķa vai tā apkārtējās vides iedarbības 

rezultātā bez tieša kontakta ar to. Šajos uzspridzinātājos komandu dod 

speciāls dators, kurš nosaka mērķa tuvumu, izmantojot: 

 elektromagnētisko enerģiju; 

 siltuma (infrasarkano staru) enerģiju; 

 elektriskā lauka enerģiju; 

 radiāciju un magnētisko lauku; 

 gaisa svārstību (skaņu viļņu) enerģiju. 

 Atkarībā no enerģijas avota atrašanās vietas nekontakta darbības 

uzspridzinātājus iedala: 

 aktīvās darbības; 

 pusaktīvās darbības; 

 pasīvie uzspridzinātāji. 

 Nekontakta darbības uzspridzinātājus atkarībā no komandas datora 

tipa var sadalīt šādās grupās: 

 radio uzspridzinātāji, 

 optiskie, 

 akustiskie, 

 vibrācijas, 

 elektrostatiskie, 

 magnētiskie, 

 hidrodinamiskie, 

 barometriskie, 

 hidrostatiskie. 

 Tā kā nekontakta darbības uzspridzinātāji ir samērā liela izmēra un 

dārgi, tad tos strēlnieku ieroču munīcijā praktiski nepielieto. Šo 

uzspridzinātāju komandas datori ir sarežģītas elektroniskas ierīces, kuru 

uzbūves un darbības principus detalizētāk neizskatīsim. Tos izmanto 

raķešu ieročos un citā munīcijā, kuras kaujas pielietošanas (trāpīšanas 

mērķī) precizitāte ir samērā zema. NDU jānodrošina kaujas lādiņa 

darbību mērķa tuvumā. 
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2.4. Munīcijas pirotehniskie sastāvi. 

 

 Par pirotehniskajiem sastāviem sauc degošas vielas un to 

maisījumus, kuri degot dod gaismu, augstu temperatūru, skaņas efektus 

vai izveido dūmus. 

 Tos izmanto uguns līdzekļos vai speciālas nozīmes munīcijā. 

Pirotehniskie sastāvi ir degvielas, oksidētāja un speciālo piedevu 

maisījums vai sakausējums. Speciālo piedevu uzdevums ir nokrāsot 

dūmus vai liesmu, palielināt sastāva mehānisko izturību u.c. Pirotehnisko 

sastāvu galvenais darbības veids ir degšana, un tikai fotosastāvu 

oksidēšanās notiek ar sprādzienu. 

 

 

2.4.1. Apgaismošanas un fotografēšanas sastāvi  

 

 Apgaismošanas sastāvus izmanto munīcijā apvidus apgaismošanai 

sliktas redzamības apstākļos. Šie sastāviem jādeg samērā lēni (dažus 

mm/s) un vienmērīgi. Tā kā cilvēka acs visjūtīgākā ir pret dzelteni zaļo 

gaismas spektra daļu, tad apgaismošanas sastāvu degšanu cenšas panākt 

šajā spektra daļā. To panāk, izmantojot par oksidētājiem nātrija bāriju, jo 

degot nātrija atomi izstaro dzeltenu gaismu. Par degvielu izmanto 

alumīniju, magniju un to savienojumus, kuri degot dod augstu 

temperatūru. Tā kā saistvielas mazina liesmu, tad to daudzumu cenšas 

samazināt līdz 5–6 %. Izvēlas saistvielas, kuras nelielā daudzumā tomēr 

veido pietiekami izturīgu briketi. Pie tādām vielām var pieskaitīt iditolu, 

bakelītu un kolofonija šķīdumu pernicā, kuras vienlaicīgi regulē arī 

degšanas ātrumu. Apgaismošanas sastāvus presē briketēs pie spiediena no 

500 līdz 1000 kg/cm², kas ļauj arī iegūt dažādus degšanas ātrumus. 

 Apgaismošanas sastāvi satur: 

60 - 70 % degvielas (Mg, Al un to maisījumu Al Mg), 

20 - 30 % oksidētāja (Ba(NO3)2, dažreiz K Cl O3 Vai K Cl O4), 

5 - 8 % cementatora (šellaka, kolofonija, pernicas, iditola), 

0,5 - 1 % liesmu piedevas (Ba vai Na sāļi). 

 Šādus sastāvus izmanto apgaismošanas mīnās, granātās, raķetēs, 

artilērijas lādiņos, patronās. Attēlā 2.27. kā piemērs parādīta 122 mm 

haubices apgaismošanas lādiņa konstrukcija. Šis lādiņš 500 metru augstā 

trajektorijā 1 minūtes laikā apgaismo laukumu ar 1000 m diametru. 

Trajektorijā distances darbības uzspridzinātājs (17) ar pulvera lādiņu (12) 

aizdedzina un izmet no korpusa (1) apgaismošanas pirotehnisko briketi 

(5), kura nolaižas ar izpletņa palīdzību. 
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Att. 2.27. 122 mm haubices apgaismošanas lādiņš ar distances darbības 

uzspridzinātāju. 

 

 Fotografēšanas sastāvus galvenokārt izmanto nakts fotografēšanai 

no dažādiem lidaparātiem. Pēc sastāva tie ir līdzīgi apgaismošanas 

sastāviem, bet izmantojot tos uzspridzina. Sastāvs sadeg ar ātrumu 1000 

līdz 3000 m/s īsā laika sprīdī (0,1 līdz 0,05 s), veidojot ļoti spēcīgu 

uzliesmojumu. Izmanto fotopatronās un fotobumbās aviācijā. 

 

2.4.3. Signalizācijas un trasējošie sastāvi 

 

 Signalizācijas sastāvi ļauj sazināties ar signāliem, kuri ir saredzami 

lielā attālumā. Tos iedala nakts un dienas sastāvos. Naktī tie darbojas ar 

dažādas krāsas liesmu palīdzību, bet dienā – ar dažādas krāsas dūmu 

palīdzību. 

 Nakts pirotehniskie signalizācijas sastāvi  ir apgaismošanas sastāvu 

varianti ar dažādām krāsu piedevām no 40 līdz 80%: 

 sarkanai ugunij – stroncija sāļi Sr (NO2)2, SrCO3 vai litijs; 

 zaļai ugunij – bārija sāļi BA (ClO3)2, Ba (NO3 )2, BaCO3; 

 dzeltenai ugunij – nātrija sāļi NaNO3, NaClO3, Na2 ClO3; 

 zilai ugunij – vara sāļi Cu2 CO3, Cu(OH)2 vai malahīts. 
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Att. 2.28. 26 mm signalizācijas patronas 

konstrukcija, kuras uguns liesma saskatāma līdz 7 

km, degšanas laiks 6,5 s, uzliesmojums līdz 10
4
 

kandeliem (Cd) : 

1 – kartona aplītis, 2 – filcs, 3 – kartona čaula, 

4 – signālsastāvs, 5 – prapis, 6 – kartona aplītis, 

7 – marles aplītis, 8 – pulvera lādiņš, 9 – kartons, 

10 – kalvīte, 11 – aizdedzes kapsele, 12 – 

metāliska caurulīte, 13 – čaulas bronzas dibens 

(pamatne), 14 – rantīte, 15 – aizdedzes sastāvs. 

 

 

 

  
 

 

 Dienā izmanto munīciju ar dūmu signalizācijas sastāviem. Tos 

iegūst, iztvaicējot organiskās vielas, iepriekš sakarsējot tās līdz 

temperatūrai 350 - 500°C pamatsastāva degšanas rezultātā. Izgatavo 

piecu krāsu dūmu signalizācijas sastāvus – sarkanus, dzeltenus, zilus 

zaļus un melnus. Dūmu sastāvos par oksidētājiem izmanto Bertolē sāli, 

retāk nātrija hlorīdu, dažreiz pievienojot nitrātus. Svarīgs ir nosacījums, 

lai degšanas temperatūra nebūtu pārāk augsta un organiskie krāsotāji 

nepaspētu sadalīties. Tāpēc metāliskos pulverus izmantot nevar. Parasti 

dienas signalizācijas sastāvs satur līdz 35% oksidētāja (piemēram, 

KClO3), 25% degvielas (piemēram, jēlcukura) un 40% dūmu izveides 

sastāva (sarkaniem dūmiem – rodomīns, ziliem - indigo, dzelteniem – 

aurumīns, zaļiem – aurumīns ar indigo). Dažreiz sastāviem pievieno 

NaHCO3 liesmu slāpēšanai. Lai dūmu izveides laikā mazāk piekļūtu 

gaiss, dūmu sastāvu ievieto maisiņos. 

 

 Trasējošie sastāvi kalpo lodes vai lādiņa trajektorijas apzīmēšanai 

ar spīdošas sliedes (trases) palīdzību. Šim nolūkam parasti izmanto nakts 

apgaismošanas sastāvus, palielinot to presēšanas spiedienu. 

 Par oksidētāju trasējošos sastāvos izmanto: 

 baltai uguns sliedei – galvenokārt bārija nitrātu; 

 sarkanai uguns sliedei – stroncija nitrātu. 

 Trasējošos sastāvus izmanto dažādos munīciju tipos, tos izvietojot 

šī tipa munīcijas aizmugures daļā speciālas konstrukcijas kausiņos vai 

stobriņos. Tie var aizdegties no munīcijas pulvera lādiņa vai ar speciālas 

aizdedzes kapseles palīdzību. 
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 Šajā gadījumā tiek izmantota speciāla belzējierīce (skat. att. 2.29.). 

Trasējošā sastāva hermetizāciju panāk, apsedzot traseri ar celuloīda aplīti 

(sk. att. 2.29.). 

 Daži traseri pēc izdegšanas tiek izmantoti lādiņu likvidācijai 

(zenītlādiņos – skat. .att. 2.29.). Traseris ar belzējierīci ļauj maskēt 

šāviena vietu, jo aizdegas tikai trajektorijā. 

 

 
 

Att. 2.29. Dažādu tipu traseru konstrukcijas: 

1) traseris ar belzējierīci; 

2) uzspridzinātāja MD–5 traseris; 

3) parasta lādiņa trasera konstrukcija; 

4) trasējošais zenītlādiņš ar traseri–pašlikvidatoru. 

Traseru detaļas: 

1 – korpuss, 2 – trasējošais sastāvs, 3 - aizdedzes sastāvs, 4 – celuloīda 

aplītis, 5 – sprāgstviela, 6 – belznis, 7 – aizdedzes kapsele, 8 – 

palēninātājs. 

 

2.4.5. Uguns novades pirotehniskie sastāvi 

 

 Šie sastāvi kalpo uguns liesmas novadei ar aizkavēšanos laikā, un 

tos galvenokārt izmanto dažādu uzspridzinātāju kaujas ķēdēs. Tā kā šos 

sastāvus iepresē dažāda izmēra kanālos, tad nepieciešama degšanas 

produktu pēc iespējas mazāka izdalīšanās. Šādus sastāvus sauc par 

mazgāzu sastāviem, piemēram, MGS–54, MGS–90, MGS–100, MGS–

200, MGS–250, PK–5, B–11. Šiem sastāviem ir dažāds degšanas ātrums 

– no 1,0 līdz 25 mm/s. Šis ātrums ir atkarīgs no sastāva tipa, 

temperatūras, spiediena un izmēriem. 
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 TMS–8 un TMS–12 ir termiski izturīgi sastāvi ar degšanas ātrumu 

3–5 mm/s. Sastāvu PK–5 vēlams izmantot precīzas darbības palēninātājos 

ar maziem darbības laikiem, jo tam ir samērā liels degšanas ātrums – 40 

mm/s. Sastāvs PK–T ir līdzīgs, bet ar termisku izturību līdz 250°C. Ātras 

darbības piropalēninātājos izmanto pulverus   TO–34, KR–75 un sastāvus 

PK–5, PK–T, SC–1. Šos sastāvus izmanto arī citu piropalēninātāju 

aizdedzei. Termiski izturīgu sastāvu TMS–8 un TMS–12 aizdedzei 

izmanto sastāvu TVS–6. 

 

2.4.6. Dūmu izveides un imitācijas pirotehniskie sastāvi 

 

 Šos sastāvus izmanto speciālās nozīmes munīcijā, kura domāta 

dūmu aizsega izveidošanai. Tā kā balti dūmi vislabāk maskē priekšmetu 

kontūras, tad visbiežāk tiek izmantoti sastāvi, kas veido baltus dūmus. Pie 

tādiem var pieskaitīt balto fosforu un sēra anhidrīdu, kuri degšanas laikā, 

apkārtējā mitruma iedarbībā veido baltus dūmus vai migliņu. No sēra 

anhidrīda gaisā veidojas arī sērskābes daļiņas, kas ir kaitīgas elpošanas 

orgāniem. Šādos dūmos atrasties nav vēlams. Dūmus veido, piemēram, 

arī Jeršova sastāvs (KClO3 – 20%, ogle – 10%, NH4 Cl – 50%, naftalīns – 

20%). Degot Jeršova sastāvam rodas amonija hlorīds, kas, savienojoties 

ar amonija daļiņām, veido dūmus. Šis maisījums var viegli aizdegties, 

tādēļ Jeršova sastāvs satur arī liesmu slāpētājus (sodu, krītu, ogļskābo 

magniju). Visi šie un citi sastāvi izveido dūmus tikai pie augstas 

temperatūras, kura rodas degšanas procesā. Tas nosaka nepieciešamību 

pielietot speciālas aizdedzes ierīces dūmu izveides munīcijai. 

 

 Imitācijas sastāvi paredzēti mācību nolūkiem, un tos izmanto 

speciālas nozīmes mācību munīcijā – granātās, patronās, mīnās, u.c., 

piemēram, imitējot dažādu sprādzienu efektus. Tā kodolsprādziena 

imitācijai nepieciešams izmantot sprāgstvielas, dūmu pulvera un 

apgaismošanas lādiņu kombināciju. 

 

2.4.8. Aizdedzinošas vielas un pirotehniskie sastāvi. 

 

 Šīs vielas un sastāvus iedala divās lielās grupās: 

 aizdedzes sastāvi ar oksidētāju; 

 aizdedzinošas vielas bez oksidētāja. 

 

Pirmo grupu var sadalīt apakšgrupās: 

 termīti, kuros par oksidētājiem izmanto metālu oksīdus (Fe2.O3., 

Fe3 O4), bet par degvielu – metālus Al vai retāk Mg; 

 termītu sastāvi, kuros pie metālu oksīdiem pievieno vēl oksidējošos 

sāļus, kā arī dažādas saistvielas un flegmatizatorus; 
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 aizdedzinošie sastāvi, kuros metālu oksīdu vietā par oksidētāju 

izmanto skābekli saturošus sāļus. 

Pie otrās grupas var pieskaitīt: 

 Al un Mg sakausējumu „elektrons”; 

 organiskās vielas; 

 sabiezinātās organiskās vielas. 

Visas šīs aizdedzinošās vielas un pirotehniskie sastāvi tādā vai citā 

veidā tiek izmantoti ieroču munīcijā un speciālos līdzekļos (rokas 

granātās, bumbās u.c.). 

Termīts ir 25% Al un 75% dzelzs oksīdu maisījums, kura degšanas 

temperatūra ir 2500°C. Degšana praktiski notiek bez liesmas un gāzveida 

produktu izveides, izdaloties lielam daudzumam siltuma enerģijas. 

 

Fe2 O3 + 2Al = Al2 O3 + 2Fe + 858,95 kJ (205 Kkal) 

 

 Izveidojušies augstas temperatūras degšanas produkti arī izpilda 

aizdedzināšanas darbu. 

 Termītu sastāvus biežāk lieto munīcijā, jo termītus ir grūti 

aizdedzināt, kā arī ir nepieciešams degšanas produktus izmētāt. Lai  

palielinātu aizdegšanās varbūtību, šajos sastāvos bieži pievieno magniju. 

 Piemēram, 76 mm lielgabala šāviņos izmanto šādu termīta sastāvu: 

Al - 13%, Mg - 12%, Ba (NO3)2 - 44%, KNO - 6%, Fe2 O3 - 21%, 

saistvielas - 4%; 

Savukārt aizdedzes bumbās: 

Al - 24%, Fe2 O3 - 50%, pārējais Ba (NO3)2  

Aizdedzes sastāvos ar skābekli saturošiem sāļiem parasti izmanto 

nitrātus vai kālija perhlorātu, kurš degot oksidē AlMg vai to sakausējumu 

AM. Šos sastāvus izmanto mazos lādiņos vai lodēs. Tie samērā viegli 

aizdegas un deg sekundes desmitdaļas. 

 „Elektronā” izmanto līdz 90% Mg, un to parasti izmanto aizdedzes 

munīcijas korpusos. Degšana notiek ar liesmu pie temperatūras 2000°C. 

 Organiskās vielas ir nafta, petroleja, benzīns un dažādi sveķi, kuri 

deg pie mazākas temperatūras un dod lielāku siltuma daudzumu. Gaisā 

sadegot 1 kg petrolejas, atbrīvojas 4,18x105 J (800 kkal). Degvielas deg 

ar lielu liesmu pie temperatūras 700 līdz 900°C. Tomēr šos sastāvus 

munīcijā praktiski neizmanto. 

 Sabiezinātā degviela ir organisko degšanas produktu sabiezināta 

masa ar lielu viskozitāti un pielipšanas spējām. Šādu masu iegūst, 

samaisot šķidro degvielu ar Al sāļiem (ziepēm) un naftēnskābēm līdz 

želantīna veida stāvoklim. Šos maisījumus sauc par napalmiem. Dažiem 

napalmiem pievieno vēl magnija pulveri, palielinot degšanas temperatūru. 

 Sabiezinātu degvielu izmanto tikai liela kalibra munīcijā. To 

aizdedzināšanai parasti izmanto baltā fosfora patronas, kuras uzspridzinot 
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(kopā ar degmaisījumu) ļauj piekļūt gaisa skābeklim. Degmaisījums 

uzliesmo, radot temperatūru līdz 1000°C. 

 

2.5. Munīcijas iniciējošie (ierosinošie) elementi. 

 

 Praktiski jebkuras munīcijas sastāvā ir iniciējošie elementi, kuru 

uzdevums ir formēt aizdedzes vai detonējošo impulsu. Tātad šo elementu 

galveno rādītāju drošība nosaka munīcijas drošību un kaujas spējas. 

Munīcijas iniciējošos elementus var sadalīt divās lielās grupās: aizdedzes 

un detonējošos elementos. 

 

Aizdedzes elementi: Detonējošie elementi: 

 aizdedzes uzsitiena kapseles 

(jūtīgas pret sitienu); 

 aizdedzes kapseles (jūtīgas pret 

sitienu vai liesmu); 

 kvēles elektrodegļi (jūtīgi pret 

strāvas impulsu); 

 dzirksteles elektrodegļi (jūtīgi 

pret augstsprieguma impulsu). 

 detonējošās uzsitiena kapseles 

(jūtīgas pret sitienu); 

 detonējošās kapseles (jūtīgas 

pret sitienu vai liesmu); 

 kvēles elektrodetonatori (jūtīgi 

pret strāvas impulsu); 

 dzirksteles elektrodetonatori 

(jūtīgi pret augstsprieguma 

impulsu). 

 

 Pēc konstrukcijas īpatnībām munīcijas iniciējošos elementus var 

iedalīt: 

 aizdedzes kapselēs; 

 detonējošās kapselēs; 

 elektrodegļos; 

 elektrodetonatoros. 

Tālāk apskatīsim šo četru grupu elementu konstrukcijas īpatnības. 

 

 

 

2.5.1. Aizdedzes un detonējošās kapseles 

 

Aizdedzes uzsitiena darbības kapseles galvenokārt izmanto 

patronās pulvera lādiņa aizdedzināšanai, tāpēc tās sauc arī par patronu 

aizdedzes kapselēm. Tās sastāv no metāliska kausiņa, kurā iepresēts pret 

uzsitienu jūtīgs pirotehniskais sastāvs, kas nosegts ar folijas aplīti vai 

retāk ar pergamenta aplīti. Šādas kapseles iepresē čaulītēs. Piemēram, 

ASV firmas savu ieroču patronās izmanto kapseles CCI-250, Fed. 215, 

WIN-WLR, Rem-9,5M pēc konstrukcijas atbilstoši attēlā 2.4. parādītām.  
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Uzsitiena tipa kapselēs iniciējošajam lādiņam izmanto sprāgstošo 

dzīvsudraba maisījumu ar 7-10% Bertolē sāli un svina azīdu. Liesmu 

jūtīgās kapselēs iniciējošam lādiņam papildus vēl izmanto TNSR (trinitro 

svina rezorcinātu). Uzspridzinātājos un spridzināšanas darbos plaši 

izmanto detonējošās kapseles (skat. att. 2.30.). 

 

 
1) parastā detonējošā kapsele; 

2) kombinētā detonējošā kapsele; 

3) liesmas jūtīga detonējošā kapsele ar rantīti. 

 

1 – čaulīte, 2 – iniciējošā sprāgstviela, 3 – detonējošais lādiņš, 4 – marles 

aplītis, 5 – kausiņš ar atveri. 

Att. 2.30. Uzspridzinātāju detonējošo kapseļu konstrukcijas tipi. 

 

 Kapseļu čaulīšu materiāls ir atkarīgs no izmantojamo sprāgstvielu 

tipa. Sprāgstvielu lādiņa sastāvs nedrīkst reaģēt ar čaulītes materiālu. 

Azīda kapselēm izmanto melhioru (artilērijas lādiņu detonējošās 

kapseles) un alumīniju (detonējošās kapseles spridzināšanas darbiem). 

Arī melhiora kapselēs svina azīdu vispirms ievieto alumīnija kausiņā, jo 

melhiors ir vara kausējums un jūtīgs pret svina azīdu. Sprāgstošā 

dzīvsudraba kapselēs izmanto vara kausiņus vai kartonu (spridzināšanas 

darbos). 

Lai kapsele labāk turētos, tās čaulīti izgatavo ar rantīti (tās izmanto 

uzspridzinātājos). 

 Detonējošo kapseļu garums var sasniegt 7-10 mm. Liesmu sastāvu 

parasti noklāj ar tīkliņu, tā atvieglojot TNSR sastāva aizdedzi. 

 Dažu visplašāk izplatīto Krievijā ražoto kapseļu detonatoru izmēri 

apkopoti tabulā. 

 

Tips Marka Izmēri 

diametrs augstums 

Uzsites BŠ–30 4,5 7,2 

Uzsites Nr. 1 (MG-8T) 5,1 10,3 

Liesmu TAT–1–T 6,1 9,7 

Liesmu TAT–01–T 6,1 9,5 
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Liesmu TAT–02–T 5,1 10,3 

Liesmu 3 MP–T 5,1 8,5 

Liesmu KD–L–2 3,5 6,5 

Liesmu KD–L–3 4,0 5,0 

Liesmu KD–MŠ 3,8 3,6 

 

Detonējošo kapseļu īpašības un iniciējošās spējas galvenokārt ir 

atkarīgas no sprāgstošā lādiņa sastāva, masas un presēšanas spiediena. 

Tagad artilērijas munīcijas detonējošajās kapselēs visbiežāk izmanto 

svina azīdu (fulminātu) ar aizdedzes sastāva piemaisījumu. 

 

Kapseles 

marka 

Primārais lādiņš Detonējošais 

sastāvs 

Kapseles 

izmantošana sprāgstošais 

dzīvsudrabs 

TNSR svina 

azīds 

Nr. 8 (B 

un M) 

0,5 - - 1,0g tetrila 

vai 

heksogena 

spridzināšanas 

darbiem 

Nr. 8 A - 0,1 0,2 1,0g tetrila 

vai 

heksogena 

spridzināšanas 

darbiem 

TAT–1 

(TAT–2) 

- 0,06 0,21 0,11 tetrila uzspridzi- 

nātājiem 

 

Lai uzspridzinātu brizantās sprāgstvielas briketi, galvenokārt 

izmanto detonējošo kapseli Nr.8 (A, B, C, M) ar alumīnija (A), kartona 

(B), vara (M) vai tērauda (C) čaulītēm. Kapseļu garums 45 līdz 50 mm, 

diametrs 6,8 līdz 7,0 mm. Čaulītes brīvajā galā 17 līdz 23 mm dziļumā 

iebāž detonācijas vai degauklas galu. Kapselē Nr. 6 detonējošais lādiņš 

samazināts līdz 0,8 g. Detonējošās kapseles ir ļoti jūtīgas pret sitieniem, 

sakaršanu un deformāciju, tāpēc tām nepieciešama īpaši rūpīga attieksme. 

Tās uzglabā izturīgās kastītēs nelielos daudzumos vienā iepakojumā. 

Piemēram, kapseles Nr. 6 un Nr. 8 uzglabā tērauda kastītēs līdz 100 gab. 

vienā iepakojumā. Tās izņem no iepakojuma tikai pirms izmantošanas un 

tikai pa vienai kapselei. 

 

2.5.2. Elektrodegļu un elektrodetonatoru uzbūves īpatnības 

 

Elektrodegļus un elektrodetonatorus izmanto kā munīcijas uzspridzinātāju 

elementus, un plaši izplatīta ir to izmantošana dažādos spridzināšanas 

darbos. Jautājumi par to pielietošanu spridzināšanas darbos, kā arī par to 

uzbūves un darbības īpatnībām ir iekļauti studiju programmā „Kaujas 

inženiernodrošinājums”, ar tiem var iepazīties O. Arnicāna NAA mācību 

līdzeklī  „Kaujas inženiernodrošinājums”. Tādēļ šajā grāmatā tiks sniegts 
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tikai apskats par elektrodegļu un elektrodetonatoru izmantošanu munīcijā, 

kur tos izmanto uzspridzinātāju pirotehnisko sastāvu aizdedzei, 

detonatoru un detonējošo kapseļu uzspridzināšanai. 

   

  Elektrodegļi formē aizdedzes (liesmas) impulsu un pēc uzbūves 

var būt divējādi: 

 ar kvēles tiltiņu, kad darbība notiek, sakarstot kvēldiegam un 

aizdedzinot pirotehnisko sastāvu; 

 dzirksteļu tipa, kad darbība notiek, aizdedzinot pirotehnisko 

sastāvu, pārlecot dzirkstelei starp diviem kontaktiem. 

Visvairāk pazīstami ir kvēles tipa elektrodegļi, kuros aizdedzes sastāvs uz 

kvēldiega izveidots piliena veidā (NH-10-1,5; NH-10-1,0; NH-PČ-A; 

MB-2N; MB-5 un citi) vai ar nostiprinātu kvēldiegu (PEP-T; PEP-T1; 

EVP-2; EV-3M; EVP-2M; EV-32; EV-15; PEV-2 un citi). Kā 

augstsprieguma degļa piemēru var nosaukt PEV-2. Dažu šo degļu 

galvenie rādītāji informācijai apkopoti tabulā. 

 

Elektrodegļa 

tips 

Izmēri, mm 

diam/augst 

Kvēldiegs,  

gar/pret, 

mm/Om 

E, 

 mkJ 

I,  

A 

Idroš., mA 

5min 

laikā 

NH-10-1,5 4,2/6,0 1,5/10-15 450 0,25 30 

NH-PČ-A 4,2/6,0  0,5/7-12 215 0,25 30 

PEP-T 5,35/5,5 1,0/0,4-0,8 8000 6,0 200 

EV-2M 6,1/5,5 0,5/6-11 215 0,2 30 

EV-3M 5,35/5,5 1,0/10-18 450 0,15 30 

EV-32 2,95/4,2 -/5-10 200 0,15  

PEV-2 5,35/6,8 -/1,3-2,5  2,0 200 

PEV-2 5,4/6,8   37 700 V 100 V 

  

Normālai un drošai darbībai nepieciešama tabulā norādītā enerģija „E” 

mikrodžaulos (mkJ) un strāva „I” amperos (A), kurai jāiedarbojas no 0,3 

līdz 1,3 milisekundēm. Degļa normālai darbībai vēlams izmantot 

kondensatoru ar kapacitāti 0,25-0,35 mkF. 

 Elektrodegļu kvēldiegiem izmanto tievu nihroma, konstantāna vai 

platīna–irīdija stieplīti, uz kuras uzliek rodānistā svina maisījumu ūdenī ar 

līmes piedevām. Pēc žāvēšanas aizdedzes materiāls stingri turas uz 

kvēldiega un šo veidojumu ievieto metāla vai kartona čaulītē, attiecīgi 

nostiprinot ar gumijas plastikas vai cita tipa materiāliem hermetizācijai. 

Dzirksteles elektrodegļiem maisījumam pievieno arī sprāgstvielas TNSR 

(trinitro svina rezorcināts) vai tetrazenu.  
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Elektrodetonatori  paredzēti sprāgstvielas lādiņa uzspridzināšanai 

un to konstrukcijā izšķir ierosinošo (iniciējošo) un detonējošo lādiņus. 

Pirmā daļa praktiski neatšķiras no iepriekš izskatīto elektrodegļu 

konstrukcijām un attiecīgi pašus elektrodetonatorus iedala: 

 kvēles elektrodetonatoros; 

 dzirksteles elektrodetonatoros.  

Abu šo elektrodetonatoru tipus izmanto munīcijas uzspridzinātājos. Tā 

dzirksteles elektrodetonatorus izmanto uzspridzinātājos, kuru komandas 

datoros izmanto pjezoelementus. Tie atsitiena brīdī praktiski momentāni 

izstrādā augstspriegumu, un tāpēc parasti šādus uzspridzinātājus izmanto 

kumulatīvās darbības munīcijā (piemēram, prettanku reaktīvajās 

granātās). Kvēles elektrodetonatoru darbībai nepieciešams strāvas avots 

(piemēram, pielādēts kondensators) un uzspridzinātājos izmanto ED-DD, 

ED-0,5-8 un ED-K-13 ar nihroma vai volframa kvēldiegiem. Jāpiebilst, 

ka ED-DD var uzspridzināt ar kvēldiegu vai liesmas impulsu (divējādas 

darbības DD). Detonējošajos lādiņos izmanto brizantās sprāgstvielas 

(TEN; tetrils; heksogens; oktogens). Spridzināšanas darbos izmanto EDP 

tipa elektrodetonatorus (piemēram, ED-8-E; ED-8-Ž), kurus izgatavo no 

detonējošās kapseles Nr. 8. Šo kapseļu čaulīšu atvērtajā galā ievieto 

kvēldiega iniciējošo lādiņu, pēc uzbūves līdzīgu elektrodegļiem, kā tas 

parādīts attēlā 2.31.  

 
 

Att. 2.31. Elektrodetonatora konstrukcija  

 

Šo elektrodetonatoru kvēldiegus izgatavo no platīna-indija vai hroma-

niķeļa sakausējuma diametrā 0,025-0,030 mm, garumā 2-3 mm, kuriem 

pievienoti izolēti vadi 1,5-3,0 m garumā. Aizdedzes sastāvu iegūst, 

samaisot rodānisto svinu, Bertolē sāli un koka ogli ar kaulu līmi. ED 

darbības laiks ir milisekundes. Spridzekļos izmanto dzirksteles tipa 

elektrodetonatorus IED-5, ZŽ-1, kuri spēj uzspridzināt sprāgstvielu pat 

cauri 0,3 līdz 0,5 mm biezai metāla čaulītei. Munīcijas spridzekļos 

izmantojamo elektrodetonatoru galvenie rādītāji apkopoti tabulā.  
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Elektro 

detonatora 

tips 

Izmēri, mm 

diam/augst 

Kvēldiegs,  

materiāls /pretestība, 

mm/Om 

I,  

A 

ED-8E 7,2 / 60 Nihroms d=0,03 / 2-4,2  

ED-8Ž 7,2 / 60 Nihroms d=0,03 / 1,6-3,8  

ED-KZ 7,2 / 72 Nihroms d=0,03 0,6-2,5 

ED-KZ-15 7,2 / 72 Nihroms d=0,03 0,6-2,5 

ED-ZD 7,2 / 80 Nihroms d=0,03 0,6-3,0 

 

 Stopins – paredzēts uguns nodošanai no iniciējošā elementa 

pirotehniskajam sastāvam vai citiem iniciatoriem (ierosinātājiem). To 

visbiežāk izmanto artilērijas munīcijas uzspridzinātājos. Stopins sastāv no 

dažiem kokvilnas vai linu diegiem, kuri piesūcināti ar kālija salpetra 

šķīdumu un noklāti ar mīklas veida masu no pulvera mīkstuma un 

gumiarābika šķīduma. Šādā veidā noklātu stopinu nopūderē ar sausu 

pulvera mīkstumu un žāvē pie mērenas temperatūras.  

 Stopina 1 m garš diegs deg gaisa klātbūtnē apmēram 30 s (3–5 

cm/s). 
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2.6. Granātas 
 

2.6.1. Granātu tapšana, klasifikācija un kaujas pielietošana 

 

Mūsdienās granātas ir pietiekami spēcīgs un tajā pašā laikā vienkāršs 

un samērā lēts ieroča (runājot par rokas granātām) vai munīcijas veids. 

Par granātu priekštecēm var uzskatīt mazās ar roku metamās bumbas, 

kuras izmantoja, galvenokārt aizstāvot vai ieņemot cietokšņus vai citas 

nocietinātas vietas. Tā Konstantinopoles aplenkšanas laikā grieķi jau 666. 

gadā pielietoja sprāgstošas muciņas, kuru pildīšanā izmantoja 

sprāgstvielas ar nosaukumu „grieķu uguns”. Domājams drīzāk dūmu 

pulvera paveids, kuru aprakstīja Fransiss Bekons (1561-1626). Šo 

sprāgstošo bumbu mešanai apmācīja labākos karavīrus, kurus nosauca par 

grenadieriem. Rezultātā šīs plaši pielietojamās ar rokām metamās bumbas 

17. gadsimtā Francijā un vēlāk arī citās valstīs ieguva nosaukumu 

granātas. Tātad pirmās rokas granātas tika pildītas ar dūmu pulveri, kura 

aizdedzināšanai tika radīta degļa konstrukcija. Šis granātu uzspridzinātāja 

nosaukums rokas granātām ir apritē pat šodien, kad to uzbūve un darbība 

ir ļoti izmainījusies. Kapseļu un sprāgstvielu parādīšanās 19. gadsimta 

vidū deva papildu impulsu rokas granātu pilnveidošanai. Visu rokas 

granātu konstrukcija ir samērā vienkārša un līdzīga, tā noteikti satur 

kaujas lādiņu, degli ar tā palaišanas ierīci un drošinātāja tapu, uzgali vai 

uzgriezni (16. 

 Tomēr Vācijā izgatavotās rokas granātas ar uzsitiena mehānismu 

degļiem bieži pēc metiena nesprāga un tika izveidota speciāla komisija, 

kura laika degļa ieviešanu rokas granātās atzina par bīstamu un pat 

nelietderīgu izmantošanai armijas vienībās. Visi militārie konflikti un kari 

šajos gados balstījās uz manevru taktiku bez cietokšņu un ilgstošu 

nocietinājumu ieņemšanas, kas rokas granātu pielietošanu nostādīja otrajā 

plānā. Rokas granātas samērā plašu pielietojumu guva tikai Krievijas karā 

ar Japānu, jo, nonākot tuvā saskarsmē artilēriju, izmantot bija apgrūtinoši, 

un tā vairs nevarēja atbalstīt savus kājniekus. Bija nepieciešams ierocis, 

kas varētu nodarīt zaudējumus tuvā attālumā ierakumos sēdošam 

pretiniekam. Krievu pusē parādījās pirmo mīnmetēju konstrukcijas, bet 

japāņi izgatavoja un pielietoja rokas granātas ar uzsitiena mehānisma 

degli. Arī krievu karavīri sāka pielietot konservu bundžas, ka bija pildītas 

ar sprāgstvielu, izmantojot japāņu rokas granātām līdzīgu degli 

(uzspridzinātāju). Ņemot vērā šo pieredzi, 20. gadsimta sākumā arī 

Eiropas valstis atsāka jauna tipa rokas granātu izveidi un ražošanu. 

Sevišķi plašs granātu klāsts daudzu valstu armijās parādījās pirms Pirmā 

pasaules kara un kara gados, kas bija saistīts ar ierakumu kaujām un 

šaujamieroču un to munīcijas trūkumu. Tātad praktisku pielietojumu tās 
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guva Pirmā pasaules kara ierakumu kaujās. Kā piemēru var minēt plaši 

pazīstamo vācu armijas kaujas rokas granātu M-24 ar 275 mm garu koka 

rokturi granātas mešanai. 500 g smagajā granātā bija 160-180 g 

sprāgstvielas (1). Berzes tipa deglis (8 un 9) ar 5 s palēninātāju (7) 

uzglabājās atsevišķi no granātas un to ievietoja granātas rokturī, 

izsniedzot granātas karavīriem pirms kaujas pielietošanas. Granātas 

šķērsgriezums dots attēlā 2.32. 

  

 
Att. 2.32.  Vācu rokas granātas M-24 šķērsgriezums: 1-sprāgstviela; 2-

korpuss; 3-detonators; 4-detonatora čaulīte; 5-korpusa vāks; 6-

savienotājmufta; 7-palēninātājs; 8-čaulīte ar berzes sastāvu (9); 10-

izvilkšanas aukla; 11-roktura korpuss; 12- fajansa gredzens; 13-drošības 

uzgalis; 14-membrāna; 15-atspere; 16-savienotāja caurulīte; 17 un 18-

roktura savienotāja uzgalis.  

 

Granātu meta ar labo roku, bet ar kreiso roku straujā kustībā tika 

izrauta degļa berzes aizdedzes aukla (10), aizdedzinot palēninātāju (7). 

Vācijas karavīri šo granātu izmantoja pat Otrā pasaules kara gados tās 

garā roktura (varēja pietiekami tālu aizmest) un darbības efektivitātes dēļ 

(pietiekami daudz sprāgstvielas). Tika daudz domāts, kā palielināt 

granātas drošību, nepieļaujot tai nesankcionēti uzsprāgt. Tā vācu rokas 

granātai M-34 (skat. Att. 2.35.) jau bija deglis ar drošinātāja lentu (tai 

noteikti bija jāizvelkas metiena laikā gaisa plūsmas iedarbībā) un 

drošinātāja atsperi, kas atbrīvoja uzsitiena mehānismu tikai atsitiena brīdī 

(nebija nekāda cita palēninātāja). Tomēr šai rokas granātai bija tikai 81 g 

sprāgstvielas, kas domāta šķembu izveidei atsitiena brīdī. Līdzīgs 

darbības princips un uzbūve bija arī Itālijas rokas granātām SRCM 

mod.35 (Societa Romana Costruzioni Meccaniche) un OTO mod.35 

(Odera Terni Orlanda), ko nevar teikt par padomju rokas granātām F-1, 

RG-41 un RG-42. Šo granātu degļu palēninātāji (3,2-4,2 s) ar kapseli tika 

aizdedzināti, atbrīvojot degļa aizdedzes kapseles dzelksni metiena brīdī, 

un darbība notika izdegot palēninātāja pirotehniskajam sastāvam, kas 

rezultātā ir samērā nedroši metējam, ja granāta kaut kāda iemesla dēļ 

(izslīd no rokām, atsitas pret kaut ko mešanas brīdī) nokrīt metēja 

tuvumā. To pašu var teikt par Krievijas jaunākajām rokas granātām RGN 
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un RGO, kuru uzspridzinātajs RGN (deglis) arī uzvelkās pēc 3,2-4,2 s no 

drošinātāja skavas atlaišanas brīža (sk.att.2.33). 
 

Zīm.2.33. Krievijas rokas 

granātas RGN deglis: 

1.detonējošā kapsele; 

2.aizdedzes kapsele; 

3.uzvilkšanās mehānisms; 

4. dzelksnis ar belzni (6); 

5.čaula drošinātāja atsperei;  

7.degļa korpuss; 

8.belzējierīces inerces 

svariņš; 

12.drošības skava ar atsperi 

(9), drošības gredzenu un 

tapu (10) un aizdedzes 

kapseli (11). 

  
 

 

Nedaudz drošākas un arī efektīvākas bija Krievijas konstruktora 

Rdultovska 1912. gada 3 mārciņu (1,23 kg) rokas granātas un tās 1930. 

gadā modernizētais variants RGD-33 (konstruktors Djakonovs). Arī 

Ungārijā parādījās rokas granātas ar RGD-33 tipa degļa konstrukciju. 

Polijas rokas granātu Z-23 un O-23 degļi darbojās līdzīgi padomju rokas 

granātām F-1, RG-41 un RG-42 ar visiem tām piemītošajiem trūkumiem. 

Somijas armijas rokas granāta bija līdzīga vācu M-24, tikai degļa berzes 

mehānisms tika nomainīts ar kapseles uzsitiena darbības mehānismu. 

Paralēli kaujas granātām (fugasa, šķembu, kumulatīvās) tapa speciālās 

granātas apmācībai, dūmu aizsega izveidei, aizdedzināšanai, 

signalizācijai un ar citiem efektiem. Piemēram, Anglijas aizdedzes un 

dūmu rokas granāta Nr.77, amerikāņu dūmu rokas granāta M-16, kuru  

degļu palēninātāji (2-3 s) tiek aizdedzināti metiena brīdī, un darbība 

notiek, izdegot palēninātāja pirotehniskajam sastāvam (16). 

Saprotams, ka visvienkāršākais granātas kaujas pielietošanas veids ir 

to mest ar roku, bet tas nosaka ierobežojumus kā granātas masai, tā arī tās 

metiena tālumam. Tādēļ parādoties šaujamieročiem granātu mešanai tika 

radītas tā saucamās „rokas mortīras” – liela kalibra no stobra tievgaļa 

pielādējama gludstobra ieroča variants ar ļoti īsu stobru. Pirmā pasaules 
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kara gados kājnieku šautenēm izdomāja pievienot granātu mešanas ierīci 

– speciālu glāzes formas uzgali, ar kuru varēja aizmest pietiekami tālu pat 

parasto rokas granātu. Piemēram, attēlā 2.34. parādīta vācu šautene 

Mauser K98k ar pievienotu granātas mešanas ierīci. 

 

 
Att. 2.34. Vācu šautene Mauser K98k ar pievienotu granātmetēju. 

 

Bija vajadzīga speciāla patrona un pasliktinājās šautenes līdzsvars. Lai 

mazinātu šo trūkumu, tika izgudrotas speciālas šauteņu granātas ar 

stabilizējošu stienīti aizmugurē, ko ievietoja stobrā. Tādas granātas nebija 

ērtas pārnēsāšanai un tapa speciālas šauteņu granātas, kuras uzmauca uz 

speciāla stobra uzgaļa, kas vienlaicīgi kalpoja kā liesmas slāpētājs šāviena 

brīdī. Galvenais trūkums – karavīrs nevarēja izmantot ieroci šaušanai, 

kamēr granāta atradās uz stobra tievgaļa. Kā alternatīvu 20. gs 60. gados 

Vjetnamas kara laikā ASV izgatavoja speciālu zemstobra granātšāvēju ar 

savām granātām pie triecienšautenes M-16 (16). 

Parādoties kaujas laukā bruņotai kara tehnikai, kājnieku vajadzībām 

izstrādāja speciālas kumulatīvās granātas. Tās, atsitoties pret bruņu, ar 

kumulatīvo metālisko strūklu spēja caursist kara tehnikas bruņu un 

aizdedzināt degošas vielas. Sākumā tās bija rokas granātas, bet vēlāk tika 

izstrādāti šo granātu šāvēji un granātu metēji. 

Pēc pielietošanas veida un uzbūves īpatnībām granātas var klasificēt: 

- rokas granātas; 

- šauteņu granātas; 

- granātšāvēju granātas; 

- granātmetēju granātas. 

Pēc uzbūves un darbības veida visas šīs granātas var iedalīt kaujas 

granātās (fugasa, šķembu vai kumulatīvās darbības) un speciālās granātās 

(mācību, dūmu izveides, aizdedzinošās, pildītas ar asaru un citām gāzēm 

vai signalizējošās). Kaujas granātas domātas kaujas tehnikas, aizsardzības 

ierīču un pretinieka dzīvā spēka iznīcināšanai. Speciālās granātas 

paredzētas dūmu aizsegu izveidošanai, mērķu apgaismošanai vai 

norādīšanai, kā arī mācību nolūkiem. Policijas vajadzībām izgatavotās 

speciālās granātas var izmantot arī citiem nolūkiem. 
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2.6.2. Rokas granātas un to galvenie rādītāji 

 

Pēc pirmās nodaļas materiāliem var secināt, ka pirmās parādījās rokas 

granātas, kuras faktiski nosaka ieroča veidu, ko nevar teikt par pārējām 

granātām. Tās drīzāk ir munīcijas veids šautenēm, granātšāvējiem un 

granātmetējiem. Tomēr arī rokas granātas tiek ražotas, uzglabātas un 

uzskaitītas kā pārējā strēlnieku ieroču munīcija, tādēļ visas granātas var 

pieskaitīt pie munīcijas. Ja Krievijas pirmās rokas granātas bija ar garu 

rokturi, līdzīgu kā vācu M-24, tad Francija un Anglija tās izgatavoja 

mazākas un bez roktura, un tās pēc Anglijas konstruktora Lemona vārda 

bieži tika dēvētas par „ļemonkām”. Pat padomju 20. gs 30. gadu rokas 

granātai F-1 pēc tās formas līdzības pielipa šis nosaukums. Visu rokas 

granātu konstrukcija ir samērā vienkārša un līdzīga, tās noteikti satur 

kaujas vai speciālu lādiņu, degli ar tā palaišanas ierīci un drošinātāja tapu, 

uzgali vai uzgriezni. Ilustrācijai attēlā 2.35. redzams vācu kara laika rokas 

granātas M-34 šķērsgriezums (16). 

 

Att. 2.35. Vācu rokas granātas    

M-34 šķērsgriezums: 

1-došības gredzens; 2-drošības 

skava ar drošības plāksnīti (4); 3-

drošības lenta;  

5-vāciņš; 6-dzelksnis; 

7-drošības atspere; 8-gredzens;  

9-rokas drošinātāja tapa; 

10-drošībass lentas tapa; 

11-korpusa augšdaļa; 

12-deglis-detonators; 

13-inerces masa ar sprāgstvielu; 

14-kaujas lādiņa sprāgstviela; 

15-korpusa apakšdaļa.  

 
 

Katrai granātai, saprotams, ir savas konstruktīvās atšķirības, kas arī 

nosaka to pielietošanas īpatnības un drošības pakāpi. Piemēram, 

uzbrukuma (jeb fugasa) rokas granātas parasti iznāk mest skrienot, bez 

iespējas noslēpties. Tās vairāk domātas psiholoģiskai iedarbībai, ļaujot 

uzbrucējam brīvāk pārvietoties, jo iedarbojas uz mērķi tikai ar sprādziena 

viļņa spēku un neliela darbības rādiusa šķembām. To korpuss var būt pat 

no plastmasas. Aizsardzības kaujās izmanto šķembu darbības rokas 

granātas. Sākumā tās bija ar biezu čuguna korpusu, sadalītu regulārās 

ārējās rievās. Mūsdienu aizsardzības rokas granātās izmanto gatavas 

šķembas vai pielieto speciālu korpusa apstrādi, lai izveidotos daudz 
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optimālas masas šķembu. Piemēram, granātas L2A2 (Anglija) korpusā 

ievietota 2,4 mm tērauda stieples spirāle ar rieviņām pēc katriem 3,2 mm. 

Vācijas rokas granātu M-DN11 (21; 31; 61) plastmasas korpusos 

iekausētas 3800-4300 (atkarībā no modeļa) 2,5-3,0 mm tērauda lodītes, 

kuru darbības efektīvais rādiuss sasniedz 20 m. Krievijas armijas 

bruņojumā ir 530 g smagās aizsardzības rokas granātas RGO ar sfērisku 

korpusu, kurā iepildīti 92 g sprāgstvielas. Korpuss sastāv no četrām 

tērauda pussfērām, kuras veido divkārtīgu korpusu ar regulāru šķembu 

sadalījumu. 20. gs 70. gados tika uzskatīts, ka ir grūti kaujas laukā 

karavīrus apgādāt ar dažāda tipa rokas granātām, un parādījās kombinētās 

rokas granātas ar šķembu elementiem (iekausētām tērauda lodītēm) 

uzmaucamā plastmasas apvalkā, kuras atkarībā no situācijas var izmantot 

ar plastmasas apvalku vai bez tā. Visām šī tipa granātām ir savi trūkumi – 

tās ir dārgākas un pastāv iespēja kļūdīties uzbrukuma laikā, nenoņemot 

šķembu apvalku. Tāpēc 20. gs 80. gados parādījās tā saucamās 

universālās granātas, kurām ir samazināts šķembu skaits. Piemēram, 

Holandes un Nīderlandes granāta NR-20C1 ar 2100 metāla lodītēm 

pildītu olas formas plastmasas korpusu, kuras darbības bīstamais rādiuss 

nepārsniedz 20 m. Neliela šo atšķirību analīze jau tika veikta iepriekš, un 

tā kā rokas granātu izmantošana šobrīd nav plaši paredzēta kaujas 

darbības taktiskajā plānā, tad apkopojošus secinājumus var veikt pēc to 

galvenajiem rādītājiem. Rokas granātu galvenie rādītāji to vēsturiskās 

attīstības secībā apkopoti tabulā, kurā šo granātu galvenās īpatnības dotas 

piezīmēs (16). 

 

Tabula. Rokas granātu galvenie rādītāji. 

Granātas 

tips/valsts 

Masa, g 

kopējā/lādiņa 

Izmēri, 

mm 

gar/diam. 

Palēnin-ja 

degšanas 

laiks, s 

Darbības 

tips 

Piezīmes  

M-24 / 

Vācija 

500 / 180 356 / 60 4,5-5,0 šķembu Deglis berzes 

tipa 

M-39 / 

Vācija 

220 / 110 

amatols 

98 / 60 4,0-4,5  Fugasa-

šķembu 

Deglis berzes 

tipa 

M-34 / 

Vācija 

400 / 80+13 78 / 34 Droš.lenta 

un inerces 

mehānisms 

šķembu Droš.lenta 

izvelkas 

trajektorijā 

SRCM 

mod. 35 / 

Itālija 

190 / 44 TNT 70 / 50 Droš.lenta 

un inerces 

mehānisms 

Fugasa-

šķembu 

Droš.lenta 

izvelkas 

trajektorijā 

OTO 

mod.35 / 

Itālija 

230 / 70 87 / 46 Droš.izplet. 

un inerces 

mehānisms 

fugasa Droš.izpletnis 

atbrīvo 

inerces meh. 

Breda / 

Itālija 

206 / 60 85 / 50 Droš.lenta 

un inerces 

mehānisms 

Fugasa-

šķembu 

Droš.lenta 

izvelkas 

trajektorijā  
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RGD-33 / 

PSRS 

600 /   3,5-4,0 Fugasa-

šķembu 

Sarežģīta 

degļa 

sagatavošana 

F-1 / PSRS 600 / 60 TNT  3,2-4,2 

deglis 3P M 

šķembu Deglis 

aizdegas 

mešanas brīdī 

RG-41, 

RG-42 / 

PSRS 

420 / 120 

TNT 

 3,2-4,2 Šķembu 

deglis  

3P M 

Deglis 

aizdegas 

mešanas brīdī 

 

RPG-43 / 

PSRS 

1200 / 650  Stabilizators 

un inerces 

mehānisms 

Kumulat. Trajektorijā 

stabilizators 

atbrīvo 

inerces meh. 

RPG-6 / 

PSRS 

1130 /   Droš.lenta 

un inerces 

mehānisms 

Kumulat. Trajekt. stab. 

lenta atbrīvo 

inerces meh. 

Z-23 / 

Polija 

310 / 120 87 / 62 4,5-5,0 

Rollana 

deglis 

šķembu Deglis 

aizdegas 

mešanas brīdī 

O-23 / 

Polija 

600 / 45 TNT 88 / 58 4,5-5,0 

Rollana 

deglis 

šķembu Deglis 

aizdegas 

mešanas brīdī 

Nr.77 / 

Anglija 

350 114 / 52 Droš.lenta 

un inerces 

mehānisms 

Fosfora 

dūmu 

aizdedzes 

Trajekt. droš. 

lenta atbrīvo 

inerces meh. 

M-16 / 

ASV 

500 / 300 150 / 60 2,0; Rollana 

deglis 

Dūmu (5 

krāsu 

varianti) 

Deglis 

aizdegas 

mešanas brīdī 

AN-M14 / 

ASV 

940 / 760 

termītsastāvs 

 2; deglis 

M201 

aizdedzes T=2200°C 

Mk 2 / 

ASV 

454 / 57 TNT  Deglis 

M204A1 

šķembu universāla 

M61 / ASV 450 / 180 „B”  4-5 deglis 

M215 

šķembu universāla 

M-DN31 / 

Vācija 

500 / 150 „B”  4 ar degli 

DM82 

šķembu universāla 

L2A2 / 

Anglija 

395 / 170  4-5 Šķembu 

fugasa 

Skārda 

korpuss 

NR20C1/ 

Nīderl. 

390 / 150  3-4 šķembu Plastm. korp. 

ar 2100 lod. 

 

Jāatzīmē, ka rokas granātas praktiski vairs netiek iekļautas kājnieku 

ekipējumā, jo taktisko uzdevumu izpildei paredzēti granātšāvēji un 

granātmetēji ar attiecīga tipa granātām. Tādēļ sīkāk izskatīt pat pēdējo 

modeļu rokas granātu konstrukciju īpatnības nebūtu racionāli. Šobrīd 

rokas granātas (sevišķi speciālās nozīmes) ir paredzētas speciālo vienību 

karavīru uzdevumu izpildei. 
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2.6.3. Šauteņu granātas un to galvenie rādītāji 

Šauteņu granātas var pieskaitīt pie attiecīgā ieroča munīcijas, kuras 

pielietošanai vēl vajadzīgas speciālas patronas (bez lodēm) un katram 

ierocim paredzētais stobra uzgalis vai cita tipa mešanas ierīce. Šauteņu 

granātas aizmugures daļai ir speciāla konstrukcija ar stabilizatoru, lai to 

varētu uzmaukt uz šautenes stobra uzmavas, un tai degļa vietā ir 

paredzēts speciāls uzspridzinātājs. Kā piemērs attēlā 2.36. dots vācu kara 

laika mazās šauteņu bruņusites granātas G.Pzrg. šķērsgriezums, kur var 

redzēt visu šāda tipa granātu galvenās sastāvdaļas. 

 

Att. 2.36. Vācu  mazās šauteņu 

bruņusites granātas G.Pzrg. 

šķērsgriezums: 

1-ballistiskais uzgalis; 

2-kumulatīvā piltuvīte; 

3-sprāgstviela; 

4-granātas korpuss; 

5-detonators; 

6-pamatne; 

7-kapsele-detonators; 

8-uzspridzinātājs. 

 
Kā vienīgo iemeslu, kāpēc daudzu valstu armijas (Beļģija, Izraēla, 

Francija u.c.) vēl ir atstājušas bruņojumā šauteņu granātas, var minēt 

iespēju izšaut granātas ar minimālu ieroča masas palielināšanu. Pie tam ir 

iespēja pielietot dažāda tipa un samērā liela izmēra (kalibra) granātas. To 

pielietošanas variantus skat. attēlos 2.37 un 2.38. 

 

 

Att. 2.37. Francijas karavīrs gatavo 

šautenes granātu šaušanai no 

triecienšautenes FAMAS 

Att. 2.38. Šautenes granāta sagatavota 

šaušanai no Dienvidslāvijas 

triecienšautenes Zastava M70 

(Kalašņikova automāta variants) 
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Lai šāvējam pirms granātas pielietošanas nevajadzētu domāt par speciālo 

patronu (parasti salūtpatronu), mūsdienu šautenes granātām ir paredzēta 

iespēja lodei izlidot pa atveri granātā (apzīmējums „bullet through”) vai 

iestrēgt tajā (apzīmējums „bullet trap”), piešķirot papildus enerģiju 

lidojumam trajektorijā.  

Jāatzīmē, ka Otrā pasaules kara gados vācu karavīru rīcībā bija 

speciāla ierīce rokas granātas M-39 mešanai ar 26 mm kalibra 

signālpistoli Walter. Pistoles stobrā tika ievietota speciāla misiņa čaula ar 

atveri centrā, bet granātas berzes deglis tika nomainīts ar speciālu cauruli 

– uzspridzinātāju (apmēram 100 g smagu), kuru pirms šāviena ievietoja 

stobra čaulā. Rezultātā radās pat speciāla 26 mm kalibra pistoles šķembu 

darbības granāta (132 mm gara ar masu 138 g). Tai vairs nebija 

nepieciešama speciāla ierīce, bet to ievietoja pistoles stobrā (pielādēja) kā 

ar parasto signālpatronu (16). 

Šobrīd šauteņu granātas parasti tiek izmestas ar salūtpatronu palīdzību no 

NATO standartizētiem uz ieroča stobra  uzskrūvējamiem 22 mm 

uzgaļiem. Šādas granātas pēc šāviena lido 100-150 m. Lai palielinātu šo 

distanci, izmanto granātas ar pulvera reaktīvo dzinēju (piemēram, ASV 

„Brunsvik” RAW un Beļģu „Super-Energa”).  Par šauteņu granātu kaujas 

iespējām un to pielietošanu var spriest pēc to galvenajiem rādītājiem, kuri 

apkopoti tabulā. 

Tabula. Šauteņu granātu galvenie rādītāji 

 
Granātas 

tips/valsts 

Masa, g 

kopējā/lādiņa 

Izmēri, 

mm 

gar/diam. 

Uzspr-ja  

darbība 

Darbības 

tips 

Piezīmes  

G.Sprg. / 

Vācija 

280 /32 TEN 142 / 30 Galvas –šaut 

(Az-5075) 

 Aizm-rokas 

(7 s palēn.) 

šķembu Universāla 

(rokas un 

šautenes) 

G.Pzgr. / 

Vācija 

230 / 54 163 / 30 Uzvelkas 

trajektorijā 

Kumulat. Mazā 

granāta 

gr.G.Pzrg./ 

Vācija 

380 / 122 185 / Uzvelkas 

trajektorijā 

Kumulat. Lielā  

granāta 

M56 / 

Francija 

510 / 305 / 40 Uzvelkas 

trajektorijā 

Šķembu 

kumulat. 

Bruņu c-te 

120 mm 

G.L.mod63 

/ Spānija 

510 / 333 / 40 Uzvelkas 

trajektorijā 

Šķembu 

kumulat. 

Bruņu c-te 

150 mm 

AP327A / 

Fr., Beļģ. 

495 / 350 / 40 Uzvelkas 

trajektorijā 

Šķembu 

kumulat. 

Bruņu c-te 

80 mm 

G.L.mod 61 

/ Spānija 

650 / 395 / 64 Uzvelkas 

trajektorijā 

kumulat.  Bruņu c-te 

200 mm 

M31 / ASV 700 / 430 / 66 Uzvelkas 

trajektorijā 

kumulat.  Bruņu c-te 

250 mm 
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M.50 / 

Francija 

800 / 405/ 73 Uzvelkas 

trajektorijā 

kumulat.  Bruņu c-te 

300 mm 

M.61 / 

Francija 

 

725 / 420/ 65 Uzvelkas 

trajektorijā 

kumulat.  Bruņu c-te 

300 mm 

„Grafaks” / 

Francija 

500 / 365 / 63 Uzvelkas 

trajektorijā 

kumulat.  Bruņu c-te 

300 mm 

APR-RFL - 

40N / 

Beļģija 

250 / 257 / 40 Uzvelkas 

trajektorijā 

kumulat.  Bruņu c-te 

125 mm 

APR-RFL – 

40BT-5,56 

/ Beļģija 

290 / 257 / 40 Uzvelkas 

trajektorijā 

kumulat.  Bruņu c-te 

125 mm 

APR-RFL – 

40BT-7,62 

/ Beļģija 

350 / 340 / 40 Uzvelkas 

trajektorijā 

kumulat.  Bruņu c-te 

125 mm 

HEAT-RFL 

-73N 

„Energa”/ 

Beļģija 

725 / 376 / 73 Uzvelkas 

trajektorijā 

kumulat.  Bruņu c-te 

275 mm 

„Brunsvik” 

RAW / 

ASV 

1800 305 / 140 Uzvelkas 

trajektorijā 

kumulat.  Betona c-te 

200 mm, 

reaktīvā 

 

2.6.4. Granātšāvēju granātas  

 

Vēlme atvieglot karavīram granātu pielietošanu kaujas laukā un, 

galvenais, lai palielinātu to kaujas efektivitāti, rosināja speciālu 

granātšāvēju kā ieroča tipa izgudrošanu. Granātas vārda pilnā nozīmē jau 

pārvērtās par šā ieroča munīciju. Par tās vēsturisko pirmsākumu var 

uzskatīt iepriekšējā nodaļā minēto speciālo 26 mm kalibra pistoles 

šķembu darbības granātu (132 mm gara ar masu 138 g), jo to varēja 

ievietot vācu Mauser signālpistoles stobrā (pielādēja) kā parasto 

signālpatronu. Šīs pistoles šķembu darbības granātas šķērsgriezums 

parādīts zīmējumā (skat. att. 2.39.) un tālākai granātšāvēju granātu 

problēmu izpratnei vajadzētu sīkāk iepazīties ar šīs pirmās sērijveida 

granātas vienkāršo konstrukciju un darbību, jo granātšāvēju granātai jābūt 

drošai tās uzglabāšanas, transportēšanas, pielādēšanas un šāviena laikā, 

kā arī efektīvi jādarbojas pēc šāviena. Par to galvenokārt gādā granātas 

uzspridzinātājs, kura konstrukciju nosaka konkrētā granātšāvēja un 

izvēlētā mērķa tips. Vācu granātas uzspridzinātāja vienkāršā konstrukcija, 

domājams, tapa pateicoties tās izveidei vienā konstruktoru birojā. 

Mūsdienās parasti konstruktoru biroji specializējas noteiktās jomās, un 

tādēļ uzspridzinātājus parasti konstruē atsevišķā birojā, un tas tiek veidots 

kā atsevišķs ražojums, neiejaucoties (neizmantojot elementus) granātas 

pārējo sastāvdaļu konstrukcijā. Rezultātā palielinās granātas kopējā masa 
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un izmēri, izvirzot papildus prasības ierocim (piemēram, stobra vītnes) un 

samazinot pielietošanas efektivitāti. Kā raksturīgu piemēru var minēt 

Krievijas zemstobra granātšāvēja GP-25 granātas VOG 25 mehānisko 

kontakta darbības uzspridzinātāju VMG-K, kura „uzvilkšanās” 

mehānisma darbībai bija nepieciešams granātu šāviena brīdī iegriezt ar 

stobra vītnēm. Tikai tad tiek atbrīvots kapseles-detonatora sprosts, 

sagatavojot uzspridzinātāja kaujas ķēdi darbībai atsitiena brīdī. Lai 

nemīnētu kaujas lauku, uzspridzinātājs veic pašlikvidāciju pēc 14 

sekundēm no šāviena brīža (16). 

Granātas darbībai var izsekot vācu Mauser pistoles šķembu darbības 

granātas piemērā (skat. att. 2.39.), kas ir pamācoši vienkārša. Granātas 

čaula (6) vienā veselā apvieno granātas kaujas lādiņu (12) šķembu 

korpusā (2) ar uzspridzinātāju (5, 7, 13, 14) un izsviedēja lādiņu (9) ar tā 

aizdedzes kapseli (17). Principā visas šis galvenās sastāvdaļas (granātas 

lādiņš, uzspridzinātājs, izsviedēja pulvera lādiņš ar kapseli), kuras satur 

vienā veselā granātas čaula, veido visu granātšāvēju granātu konstrukciju. 

 

 

1-ballistiskais uzgalis; 

2-granātas korpuss; 

3-kapsele-detonators; 

4-sprāgstviela (12 g); 

5-drošinātāja lodītes; 

6-čaula; 7-drošinātājs; 

8-prapis; 

9-izsviedēja lādiņš 

(0,5 g); 

10-dzelksnis; 

11-drošinātāja atspere; 

12-savienotājmufta; 

13-caurule-belznis; 

14-ieliktnis-

drošinātājs; 

15-granātas 

stabilizators; 

16-kartona prapis; 

17-aizdedzes kapsele. 

 
 

Att. 2.39. Vācu Mauser pistoles šķembu darbības granātas 

šķērsgriezums.     
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  Šāviena brīdī ieroča belznis, uzsitot par čaulā ievietoto kapseli (17), 

aizdedzina izsviedēja pulvera lādiņu (9) un granāta tiek izsviesta no 

ieroča stobra mērķa virzienā. Paātrinājuma spēku iespaidā lidojuma laikā 

drošinātājs (7) izslīd no granātas un drošinātāja lodītes (5) iekrīt 

centrālajā iedobumā, atbrīvojot cauruli-belzni (13). Drošinātāja atspere 

(11) neļauj kapselei-detonatoram (3) uzdurties uz dzelkšņa (10). Atsitiena 

brīdī, saspiežoties drošinātāja atsperei (11), dzelksnis (10) izsauc kapseles 

un granātas sprāgstvielas (4) darbību. Sprādziena rezultātā korpuss veido 

šķembu lauku. 

 Pēc Otrā pasaules kara šo vācu armijas pieredzi 60. gadu sākumā 

Vjetnamas karā izmantoja ASV, radot 40 mm vienlādiņa bises tipa 

granātšāvēju M79 ar attiecīgām granātām (skat. att. 2.40.). Pētījumus par 

40-mm kalibra granātu izveidi ASV uzsāka jau 50. gados, veicot 

attiecīgas eksperimentālās izstrādes (16). 

 

 
Att. 2.40. ASV granātšāvējs M79 ar 40 mm kalibra granātām 

 

Šāds veiksmīgs risinājums citu valstu speciālistiem deva iespēju uz jau 

esošās 40 mm granātu bāzes radīt daudzlādiņu granātu revolverus vai 

pumpveida bises, kurus parasti izmantoja speciālās vienības vai policija 

savu uzdevumu veikšanai. Bieži šos granātšāvējus izgatavoja mazāka 

kalibra (37-38 mm), lai izslēgtu iespēju tos pielādēt ar kaujas granātām, 

bet šo granātu izmantošana 40 mm armijas granātšāvējos bija iespējama. 

60. gadu beigās Vjetnamas karā jau parādījās zemstobra granātšāvējs 

M203 triecienšautenei M-16A1, jo bija svarīgi karavīram dot iespēju 

kaujā izmantot abus ieročus, ņemot vērā konkrētos taktiskos apstākļus. 

Šim nolūkam, kā tas redzams attēlā 2.41, tika radīts vesels granātšāvēju 
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granātu arsenāls. Lai izpildītu drošības prasības un panāktu granātu 

stabilu lidojumu trajektorijā, tās tiek iegrieztas ar stobra vītnēm. 

 
Att. 2.41. Granātu tipi NATO valstu granātšāvējiem 

(М76, М203, НК69 u.c.). 

Ilustrācijai nākošajā attēlā 2.42. dots NATO kaujas granātas 40x53 

mm šķērsgriezums, kur saskatāmi visi šāda tipa granātas elementi. Galvas 

daļā mehāniskais kontakta darbības uzspridzinātājs, vidusdaļā šķembu 

kaujas lādiņš ar kumulatīvo piltuvīti (caursitei) un aizmugures daļā 

granātas čaula ar izsviedēja pulvera lādiņu un aizdedzes kapseli. 

 
Att. 2.42. NATO kaujas kumulatīvā granāta 40x53 mm šķērsgriezumā 

ar galvas mehānisko kontakta darbības uzspridzinātāju. 

 

Interesanta ir ASV granātšāvēju granātu tapšanas vēsture, kad 

vispirms radās granāta un tikai pēc tam ierocis tās pielietošanai. 40 mm 

kalibra granāta tapa Pikatini (Picatinny Armory) arsenālā 1952-1953. 

gadā ar 46 mm garu alumīnija čaulu, kura varēja darboties šāviena laikā 

pēc principa „augsts-zems spiediens”, ļaujot pielietot to ierocī ar plānu 

sieniņu (vieglu) stobru. Šim nolūkam izsviedēja pulvera lādiņš tika 

izvietots čaulā nelielā speciālā kamerā (skat. att. 2.42.) no kuras šāviena 
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laikā pa atverēm (kanāliem) čaulā ieplūda degošā pulvera gāzes, un, šim 

spiedienam augot, granāta tiek izmesta no stobra. Tas gan samazina 

granātas izlidošanas ātrumu līdz 76 m/s, bet ir pietiekams granātas 

aizmešanai pat līdz 400 m attālumam no šāviena vietas pie pietiekami 

neliela atsitiena. Šāda tipa (M406) granātas ierocis ar marku M79 tapa 

1960. gadā Springfīldas (Springfield  Armory) arsenālā. Īsā laikā tika 

izstrādātas fugasa, fugasa-šķembu, kumulatīvās, dūmu, aizdedzes, asaru 

gāzu, apgaismošanas, signalizācijas, mācību un citas granātas.  

PSRS savu granātšāvēju granātām izvēlējās 40 mm un 30 mm kalibrus 

(skat. att. 2.43.), kas bija saistīts ar vēlmi samazināt ieroču kopējo masu 

un atteikties no nepieciešamības nodarboties ar izšautās granātas čaulas 

ekstrakcijas problēmām. Šīm granātām šāviena laikā čaula (tā praktiski 

neeksistē, jo veido granātas korpusu) neatdalās no kaujas lādiņa un izlido 

no stobra kā granātas stabilizators. 

 

 
Att. 2.43. Krievijas zemstobra granātšāvēju GP-25 un GP-30 40 mm 

kalibra granātas VOG-25F un VOG-25P (masa 255 g, garums 110 mm, 

sprāgstviela 48 g, kontakta darbības mehāniskais uzspridzinātājs VMG-K 

ar uzvilkšanos trajektorijā 10-40 m no šāviena vietas). 

 

Šāviena laikā granātas pulvera lādiņa gāzu izplūšana notiek pa čaulas 

atverēm ieroča stobrā. Savukārt Ķīna sev izvēlējās 35 mm kalibra 

granātas (šķembu tipa ar 400 elementiem un kumulatīvo), bet 

Dienvidāfrika 20 mm kalibra granātas. Granātas kalibrs un garums vēl ir 

atkarīgs no vēlmes, ar kādu ātrumu (pulvera gāzu spiedienu ieroča stobrā) 

granātai ir jāizlido no stobra un cik tālu tai jāaizlido. Piemēram, NATO 

40x43 mm (M381, M397, M407, M433, M463, M576, M583, M585, 

u.c.) uzskata par maza ātruma granātām, kamēr NATO 40x53 mm ir liela 

ātruma granātas. Liela ātruma granātas (piemēram, šķembu M383 vai 

M384, kumulatīvās M430, praktiskās M385 vai 385E4) paredzētas 

automātiskajiem granātšāvējiem. Izvēloties granātu lidojuma tālumu, 

galvenokārt ņem vērā vēlmi aizpildīt taktiskajā plānā kaujas lauku ar 

spēcīgu uguni diapazonā no 50 m līdz 400 m, jo rokas granātas parasti 

nevar aizsviest tālāk par 50 m un vieglo mīnmetēju minimālā šaušanas 

distance pārsvarā sākas no 300-400 m (16).  
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Šķembu granāta M381 (masa 277 g, garums 99 mm) un tās 

modifikācijas M386, M406, M411, M433 sastāv no kaujas lādiņa ar apaļu 

ballistisko uzgali, galvas uzspridzinātāja, čaulas, pulvera lādiņa un 

kapseles. Kaujas lādiņa korpusu veido rievota tērauda spirāle ar 2,5x2,5 

mm kvadrātveida šķērsgriezumu, kas veido 3 mm garas 500 šķembiņas ar 

0,15 g masu. Tās, lidojot ar sākuma ātrumu līdz 1500 m/s, ar varbūtību 

0,5 spēj iznīcināt dzīvo spēku līdz 4,5 m rādiusā no sprādziena vietas. 

Granātas M397 kaujas lādiņa galvas daļā apkārt uzspridzinātājam 

izvietots pulvera lādiņš, kas pēc atsitiena liek kaujas lādiņam „palēkties” 

pirms tā uzspridzināšanas. Pulvera lādiņš izmet šķembu korpusu no 

ballistiskā uzgaļa līdz pat 2 m. Granātai M433 ir kumulatīvais šķembu 

lādiņš. Tās masa 173 g, garums 83 mm. Kaujas lādiņa galvas daļā (zem 

apaļa ballistiskā uzgaļa) atrodas vara kumulatīvā piltuvīte 60
0
 leņķī, bet 

šķembiņas izveidojas no rievotā korpusa. Kaujas lādiņa uzspridzināšanai 

tā dibendaļā atrodas pjezoelektriskais kontakta darbības uzspridzinātājs. 

Mācību vajadzībām M381 imitācijai izmanto mācību granātu M407A1, 

bet M433 imitācijai mācību granātu XM781, kuras kritiena vietā izveido 

oranžu mākonīti. Granātas XM651E1 kaujas lādiņš ar ķīmisko sastāvu 

CS, uzspridzinātājam aizdedzinot pirotehnisko sastāvu, 30 s laikā izveido 

kodīgus dūmus 80 m
2
 platībā. Savukārt granātai XM576E2 kaujas lādiņa 

korpusā iekausētas 1,3 g smagas 27 tērauda lodītes, un tā domāta 

pašaizsardzībai sliktas redzamības apstākļos. Dūmu un apgaismošanas 

granātām ir izpletņi un distances darbības uzspridzinātāji.  

Tālāka vēlme palielināt uguns spēku rosināja automātisko 

granātšāvēju parādīšanos kaujas laukā. Esošo granātšāvēju granātu 

uzbūvē un darbības principā nav lielas atšķirības un to galvenie rādītāji 

apkopoti tabulā nodaļā „Granātšāvēji”, jo kaujas pielietošanas efektivitāti 

un rādītājus nosaka komplekss granātšāvējs – granāta kopumā un tādēļ 

apkopot atsevišķā tabulā tikai pašu granātu rādītājus nav uzskatāmi un 

racionāli.  

Apkopojot granātu rādītāju datus, var secināt, ka granātšāvēju kaujas 

granātu vidējā masa ir 250 g, no kuriem kaujas lādiņā 30 g sastāda 

sprāgstviela vai cits pildījums. Kaujas granātām paredzēta regulāra 

šķembu izveide un spridzeklis ar uzvilkšanās distanci drošā attālumā pēc 

šāviena. Šķembu darbības rādiuss ir 5-10 m.  

Interesanta ir 20 mm kalibra granātas konstrukcija, kas domāta 

pašlādējošam rokas granātšāvējam PAW-20 (Personal Assault Weapon), 

kuru 2006. gadā prezentēja Dienvidāfrikas Republikas konstruktori. 

Granāta tika radīta uz automātiskā 20 mm kalibra lielgabala lādiņa bāzes, 

izmantojot tā saīsinātu 42 mm garu čaulu ar 105 g smagu kaujas lādiņu 

un granātas izlidošanas ātrumu apmēram 300 m/s. 

  

    



 115 

Attīstības perspektīvā automātisko granātšāvēju šķembu darbības 

granātas plānots komplektēt ar distances darbības uzspridzinātājiem, lai 

bez tiešā trāpījuma tās uzspridzinātu mērķa tuvumā lidojuma trajektorijā. 

Nepieciešamo uzspridzināšanas laiku (distanci) plānots ievadīt 

elektroniski šāviena brīdī no granātšavēja ballistiskā skaitļotāja. 

Saprotams, tam nepieciešama elektroniskās distances darbības 

uzspridzinātāju izstrāde, kuru pašlikvidācija notiek atsitiena brīdī, lai 

neveidotos granātas-mīnas. Tas palielinās granātas darbības efektivitāti 

pret pretinieku ierakumos vai aiz dabiskiem aizsegiem. 

 
 

Kā piemēru var minēt kompānijas 

„Alliant” konstruēto ieroci OICW 

(Objective Individual Combat 

Weapon) ar diviem viena virs otra 

izvietotiem stobriem. Augšējais no 

titāna kausējuma izgatavotais 

paredzēts 20mm granātām, bet 

apakšējais NATO 5,56 mm 

standarta patronām.  

 

 

 

 

Att.2.44 Granātšāvēja OICW 

20.mm kalibra granātas HE un TP 

salīdzinājumā ar NATO 5,56. mm 

kalibra patronu. 
 

Ieroča OICW speciāls dators analizē kustīgos mērķus, automātiski 

nosaka attālumu un nodod informāciju 20 mm kalibra granātas distances 

darbības uzspridzinātājam tā, lai granāta darbotos optimālā attālumā no 

mērķa. Ierocim ir magazīna sešām 20 mm granātām (sk.att.2.44), kuras 

paredzēts šaut savrupšāvieniem. Tam nepieciešama elektronisko 

distances darbības uzspridzinātāju izstrāde, kuru pašlikvidācijai jānotiek 

atsitiena brīdī, lai neveidotos granātas-mīnas (16).  

Tā kā ieroča OICW konstrukcija iznāca samērā masīva, dārga un 

neērta lietošanai, tika nolemts izveidot atsevišķu granātšāvēju XM25 ar 

granātas ballistikas skaitļošanas ierīci. Pirms šāviena no skaitļošanas 

ierīces uz 25 mm granātas (skat.att.2.45.) distances darbības 

uzspridzinātāju tiek nodota informācija par vēlamo distances darbības 

laiku 
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Att. 2.45. Granātšāvēja XM25 granātas 

(kalibrs 25 mm). Attēlā pa kreisi TP 

(treniņu granāta), labā pusē HEAB 

(šķembu fugasa granāta ar distances 

darbības uzspridzinātāju)  

 
2.6.5 Granātmetēju granātas  

 

No granātmetējiem to pielietošanas laikā tiek izmesta granāta, kura 

savam lidojumam trajektorijā šaušanas distances palielināšanai izmanto 

pulvera lādiņa enerģiju, kas ir granātas sastāvdaļa. Faktiski ieroču 

iedalījums granātšāvējos un granātmetējos ir visai nosacīts no to kaujas 

pielietošanas viedokļa, bet tomēr pastāv zināmas to konstrukciju un 

mērķu tipu atšķirības. Pirmās granātmetēju granātas cīņai ar tankiem un 

citiem bruņotiem objektiem parādījās Vācijā. Tās bija reaktīvās granātas 

„Pancerfaust I” (2 kg smagas, kopā ar cauruli 1 m garas, galvas daļa 15 

cm diametrā ar šaušanas tālumu līdz 30 m) ar kumulatīvo kaujas lādiņu 

un to modernizēts variants „Pancerfaust II” (1,6 kg smagas, ar cauruli 1 m 

garas, galvas daļa 10 cm diametrā ar šaušanas tālumu līdz 50 m), kuras 

praktiski ir mūsdienu vienreizējas lietošanas granātmetēju variants. 

Granātas tika izšautas ar tās komplektā paredzēto cauruli, un šādas 

granātas konstrukcija ilustrēta attēlā 2.46. 

 
Att. 2.46. Vācu prettanku granāta „Pancerfaust I”: 1. apmale ar gredzenu 

(2); 3. kumulatīvā piltuvīte; 4. drošības tapa; 6. uzspridzinātājs čaulā (7); 
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8. uzgalis un koka ieliktnis (11); 9. tēmēšanas ierīce; 10. salikts 

stabilizators; 12. šaušanas poga uzsitiena mehānismam (14, 17, 18) un 

aizdedzes atvere (16); 15. dūmu pulvera lādiņš kartona futlārī (25) ar 

gumijas starpliku (13); 19. caurule ar vāciņu (20); 21. galvas daļas 

apvalks; 22. kaujas lādiņš korpusā (23); 24. detonators; 26. vītne caurules 

atvienošanai un granātas pielādēšanai.     

 

Kā redzams attēlā 2.46., granātas konstrukcija satur tai raksturīgās 

sastāvdaļas - kumulatīvo kaujas lādiņu ar uzspridzinātāju un izmešanas 

pulvera lādiņu. Šāviena brīdī nav šaujamierocim raksturīgā atsitiena, bet 

ir jāuzmanās no caurules gala izplūstošās liesmas. Tika uzskatīts par 

izšķērdību katru granātu komplektēt ar metālisku cauruli un tās mešanai 

tapa ierocis „Ofenror” (RPzB-54), kas domāts 88 mm kalibra reaktīvās 

prettanku granātas šaušanai (3,3 kg smagas, 65 cm garas ar šaušanas 

tālumu līdz 80 m). Vācu 88 mm prettanku granātai jau bija mehānisks 

galvas spridzeklis ar elektrisku izmešanas pulvera lādiņa aizdedzes 

sistēmu, kuras uzbūve ilustrēta attēlā 2.47.       

 
Att. 2.47. Vācu prettanku 88 mm kalibra kumulatīvā granāta: 1. 

uzspridzinātājs ar drošības tapu; 4. kumulatīvā piltuvīte ar cauruli (3) un 

savienotāja uzmavu (2); 6. sprāgstviela korpusā (7) un savienotāja 

cilindrs (5); 8. detonātors ar savienotāja muftu (9) un izolējošo koka 

ieliktni (10); 11. aizdedzes elements ar kanāliem (12); 13. reaktīvais 

pulvera lādiņš kamerā (14) ar sprauslu (19) un membrānu (21);  20. 

stabilizators ar tā piestiprināšanas elementiem (15,16,17); 18. 

elektrodeglis ar vadiem (22).     

 

Šādu daudzreizējas lietošanas granātmetēju Otrā pasaules kara beigu 

posmā pielietoja arī ASV (Bazooka M9 58 mm kalibra kumulatīvai 

granātai) un Anglija (PIAT 88 mm prettanku granātai), un tos var uzskatīt 

par mūsdienu daudzreizējas lietošanas granātmetēju priekštečiem. Šo 

granātmetēju priekšrocības ir iespēja izmantot labākas tēmēšanas ierīces 

un vienkāršākas pašu granātu konstrukcijas, tomēr to lietošanai jau 

nepieciešami divi karavīri. Stikla šķiedru izmantošanas iespējas 

vienreizējas lietošanas granātmetēju stobriem jūtami samazināja to masu 
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un izgatavošanas izmaksas. Rezultātā mūsdienās kaujas laukā priekšroka 

tiek dota vienreizējas lietošanas granātmetējiem.  

 
Att. 2.48. Karavīrs ar ASV vienreizējas lietošanas 

granātmetēju M72 A3 un tā granātas E4, E5, E6. 

Kā piemēru var minēt ASV Vjetnamas karā atzinību ieguvušo 

vienreizējas lietošanas granātmetēju M72 un tā uzlabojumus, kā arī tā 

padomju kopijas RPG-18 un RPG-22, zviedru AT-4 un AT-12. Attēlā 

2.48. attēlots ASV granātmetējs M72 A3 ar granātām E4, E5 un E6.  

Līdzīgas konstrukcijas zviedru granātmetējs AT-4 ar kumulatīvas 

darbības HEAT (High Explosive Anti Tank) granātu redzams att. 2.49. 

 

 

Att. 2.49. 

Zviedrijas 

vienreizējas 

lietošanas 

granātmetējs 

AT4 HEAT un 

tā granāta, 

izlidojot no 

caurules pēc 

šāviena.   

  

Jāatzīmē, ka pastāv šī vienreizējas lietošanas granātmetēja modelis 

AT4 LMAW ar HEDP (High Explosive Dual Purpose) varianta granātu, 

kura paredzēta sienu un bruņu caursitei apdzīvotās vietās. Ja granātmetēja 

AT4 HEAT granāta spēj caursist 420 mm bruņu, tad granātmetēja AT4 

LMAW granāta HEDP tikai 150 mm bruņu , jo tā paredzēta arī 

apdzīvotām vietām raksturīgo cita veida nocietinājumu caursitei. Kā 

daudzreizējas lietošanas granātmetēja un tā granātu piemērs attēlā 2.50. 

parādīts Zviedrijas 84 mm granātmetējs Carl-Gustaf. 
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Att. 2.50. Zviedrijas 84 mm granātmetējs Carl-Gustaf ar granātām (no 

kreisās puses uz labo): dūmu granāta 469B; apgaismošanas granāta 545; 

kumulatīvā granāta HEAT 751 ar diviem kaujas lādiņiem un 

uzspridzinātājiem (nosegtu bruņu caursitei); granāta HEDP 502 sienu un 

bruņu caursitei apdzīvotās vietās; šķembu granāta HE 441B ar distances 

darbības uzspridzinātāju (sprādzienam trajektorijā) un likvidatoru 

atsitiena brīdī; kumulatīvā granāta HEAT 551. 

   

Lai gan granātmetēji atšķiras ar kalibriem un konstrukciju dažādību, to 

granātu uzbūvē nav lielas atšķirības, jo tās satur kumulatīvo kaujas lādiņu 

ar spridzekli, pulvera lādiņu ar aizdedzes ierīci granātas mešanai un 

stabilizatoru tās stabilai kustībai uz mērķi. Granātas korpuss ar 

savienojošiem elementiem visas šīs sastāvdaļas apvieno vienā veselā. 

Ilustrācijai attēlā 2.51. parādīta plaši pazīstamā granātmetēja RPG-7 

granātas PG-7 uzbūve (16). 

 

 
Att. 2.51. Granātmetēja RPG-7 85 mm kalibra granāta PG-7 

šķērsgriezumā. 
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Attēlā 2.51. parādītās 2,2 kg smagās granātas PG-7 korpuss apvieno 

vienā veselā kumulatīvo kaujas lādiņu ar uzspridzinātāju, reaktīvo dzinēju 

un pulvera lādiņu ar stabilizatoru. Katra sastāvdaļa savukārt sastāv no 

šādiem elementiem: 

- kumulatīvais kaujas lādiņš: 1. korpuss; 2. uzgalis; 3. konuss; 4. 

plastmasas izolators; 5. kumulatīvā piltuvīte; 7. sprāgstviela; 8. 

uzspridzinātāja galvas bloks ar kontaktdakšu; 9. uzspridzinātājs ar 

papildus detonatoru (33). 

- reaktīvais dzinējs: 10. korpuss; 11. sprauslu bloks; 14. 

piropalēninātājs; 16. sprauslas membrāna; 30. dzinēja pulvera 

lādiņš. 

- Pulvera lādiņš: 18. radiālais un centrālais (19) kanāli ar dūmu 

pulveri; 20. aizdedzes kapsele; 25. dūmu pulvera lādiņš; 22. 

nitroglicerīna lentas pulveris; 23. putuplasta prapis; 24. kartona 

korpuss; 25. caurule ar atverēm; 26. stabilizatora spārni; 29. 

traseris. 

Tomēr kaujas pielietošanas efektivitāti un rādītājus nosaka komplekss 

granātmetējs – granāta kopumā, tādēļ apkopot atsevišķā tabulā tikai pašu 

granātu rādītājus nav informatīvi un racionāli. Ar tiem var iepazīties 

grāmatas nodaļā „Granātmetēji”.   
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3. Munīcijas graujošās darbības faktori 
 

 Kaujas munīcijas galvenais uzdevums ir iznīcināt, sagraut, ievainot 

vai morāli nospiest mērķi, darbojoties gaisā, virs zemes, gruntī vai ūdenī. 

Par mērķi pieņemts uzskatīt militāras un ekonomiskas nozīmes objektu 

kopumu, kā arī pretinieka dzīvo spēku. Munīcijas graujošās darbības 

pamatā ir (13): 

 Sprādziena gāzveida produktu enerģijas izmantošana jeb fugasa 

darbība; 

 Šķembu izveide un to kinētiskās enerģijas izmantošana jeb 

šķembu darbība; 

 Kumulatīvās strūklas izveide un tās enerģijas izmantošana bruņu 

caursitē jeb kumulatīvā darbība; 

 Kaujas lādiņa (lodes) kinētiskās enerģijas izmantošana mērķa 

sagraušanā jeb caursites darbība; 

 Sprādziena produktu temperatūras izmantošana mērķu elementu 

aizdedzināšanā jeb aizdedzes darbība. 

 

 Munīcijas graujošās darbības pamatā ir norādīto piecu faktoru 

izmantošana, kas ir atkarīga no munīcijas tipa, uzbūves un darbības 

īpatnībām un darbības vides (gaiss, virs zemes, grunts vai ūdens). 

Savukārt pašas munīcijas darbības efektivitāti nosaka: 

 Mērķa spējas pretoties attiecīgam graujošās darbības faktoram; 

 Munīcijas un tās uzspridzinātāja tips un konstrukcija; 

 Ieroča kaujas pielietošana, nogādājot munīciju mērķī, izvēlētā 

taktika un citi apstākļi. 

 

Katram ieroča tipam ir raksturīgs savs munīcijas tips, kas domāts 

konkrētu mērķu sagraušanai. Savukārt katram munīcijas tipam raksturīgs 

savs graujošās darbības faktors vai vairāku šo faktoru kombinēta 

iedarbība. Mācību līdzekļa tālākās apakšnodaļās tiks izskatīti konkrēti šie 

graujošās darbības faktori, to matemātiskais pamatojums un doti konkrēti 

secinājumi par to darbību apkārtējā vidē (gaisā, virs zemes, caursitot 

bruņojumu un darbojoties gruntī vai ūdenī). 

 

3.1. Munīcijas fugasa darbība 

 

Fugasa darbības pamatā ir sprādziena enerģijas izmantošana, kas 

izpaužas detonācijas produktu, gaisa vai ūdens viļņa sitienā pret mērķi. 

Sprādziena detonācijas produkti salauž, sašķeļ vai atmet mērķi (apkārtējo 

vidi) tikai tiešā tuvumā līdz attālumiem12-16R0. Šeit apzīmējums R0 ir 
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munīcijas kaujas lādiņā izmantotās sprāgstvielas sfēriskais rādiuss, ko var 

noteikt pēc formulas 

   R0 = (3ω/4πρ)
1/3

 ,  

kur ω – lādiņa sprāgstvielas masa ar īpatsvaru ρ. 

 

Attālumos R > 20R0 sprādziena vilnis atraujas no detonācijas produktiem 

un uz mērķi iedarbojas saspiesta gaisa trieciena vilnis, ko raksturo ar 

spiedienu ∆P un darbības laiku τp . Gaisa trieciena vilnis ir saspiestas 

gaisa masas līdz spiedienam P1, kuras šaurā joslā (slānī, frontē) virzās uz 

priekšu ar virsskaņas ātrumu. Spiediena izmaiņu laikā no sprādziena brīža 

var attēlot grafiski skat. attēlu 3.1. 

 
Att.3.1. Spiediena izmaiņas pie mērķa laikā, saspiestā gaisa trieciena 

vilnim sasniedzot mērķi momentā t1 pēc sprādziena. 

 

Šo spiediena izmaiņas līkni var iegūt eksperimentā, uzspridzinot 

sprāgstvielas lādiņu kādā attālumā no mērķa R > 20R0 un izmērot 

(fiksējot) spiediena izmaiņas katrā laika t sprīdī. Saspiestā gaisa trieciena 

vilnim sasniedzot mērķi momentā t1 pēc sprādziena, spiediens sasniedz 

P1. Tātad triecienvilni var raksturot ar spiedienu ∆P = P1-P0, kas 

iedarbosies uz mērķi momentā  t1. Triecienvilnim virzoties uz priekšu, šī 

spiediena iedarbība uz mērķi samazināsies un momentā t2 tas atkal 

sasniegs atmosfēras sākuma spiedienu P0. Laiks  τp=t2-t1 ir triecienviļņa 

spiediena iedarbības laiks uz mērķi. Tālākā kustībā triecienvilnis ar savu 

inerci paņem līdzi lielas gaisa masas un uz mērķi tagad laikā ∆τ=t3-t2  

iedarbosies spiediens, mazāks par sākotnējo. Pazeminātā spiediena 

darbības laiks ∆τ~(3-4) τp. Lai aprēķinātu spiedienu ∆P, kas radies, 

uzspridzinot gaisā munīcijas kaujas lādiņu ar sprāgstvielas masu ω 

attālumā R no mērķa, var izmantot empīrisko Sadovska formulu  

 

∆P=0,84 ω
1/3

 / R + 2,7 ω
2/3

 / R
2
 + 7 ω / R

3
 , 

  

Bet, uzspridzinot munīciju virs zemes, līdzīgu formulu 

 

∆P=1,07 ω
1/3

 / R + 4,2 ω
2/3

 / R
2
 + 14 ω / R

3
.  
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 Pēc eksperimentu rezultātiem iegūta arī empīriskā formula 

triecienviļņa spiediena iedarbības laika τp sekundēs aprēķināšanai 

 τp = 1,3 10
-3

 ω
1/6

 R
1/2

 , 

kur ω – sprāgstvielas masa kilogramos, bet R – attālums līdz mērķim 

metros. 

 Munīcijas sprādziena gāzveida produktu enerģijas (fugasa) 

graujošo darbību var raksturot: 

 Ar spiedienu triecienviļņa frontē ∆P un tā iedarbības laiku τp; 

 Ar triecienviļņa enerģijas impulsu I1, kura iedarbības aprēķināšanai 

uz katru mērķa virsmas m
2
 arī izmanto empīriskās formulas 

atkarībā no mērķa attāluma no sprādziena vietas. 

I1 = 24 ω / R
2
, ja R mazāks par 20R0  un  

I1 = 58 ω
2/3

 / R , ja uz mērķi iedarbojas tikai triecienvilnis. 

Grafiski triecienviļņa enerģijas impulsu I1 var interpretēt (paskaidrot) kā 

attēlā 3.1. laukumu zem spiediena līknes, vai matemātiski integrējot šī 

triecienviļņa spiediena izmaiņas laikā τp=t2-t1.  

 Triecienviļņa enerģijas impulsa I1 lielums un iedarbības ilgums 

raksturo iespēju sagraut celtnes, slēpņus, transporta līdzekļus, bet 

spiediena lielums triecienviļņa frontē ∆P raksturo fugasa darbību vai 

spējas kontuzēt pretinieka dzīvo spēku. Pirmajā gadījumā triecienvilnis 

sasniedzot šķērsli iedarbojas uz to un sāk apiet no visām pusēm. Rezultātā 

uz šķērsli no vienas puses iedarbojas spiediens P1, bet no otras puses - 

tikai atmosfēras spiediens P0. Šķērslis šīs gaisa masas nobremzē un tā 

priekšā spiediens palielinās līdz Pa = (2-10) P1, kas arī raksturo šķēršļa 

apiešanas spiedienu Pa, ko var aprēķināt ar empīrisko formulu 

 

Pa = P1 {1 + (P1 – 1) / 1,4 (P1 +6) P1}
3,5

. 

 

Atkarībā no šķēršļa augstuma, garuma un platuma nepieciešams laiks tā 

apiešanai, bet aiz šķēršļa jau formējas pazeminātais spiediens P < P0 , kas 

to var sašūpot un pat apgāzt. Tātad šīs straujās augsta spiediena izmaiņas 

īsā laika sprīdī nosaka triecienviļņa graujošo darbību attiecībā pret mērķi. 

Tas tiek sagrauts, apgāzts, aizmests vai tam tiek izdarīti citi bojājumi. 

 Ja sprādziens notiek telpā, tad notiek triecienviļņa vairākkārtīga 

atstarošana no telpas sienām, kas pastiprina tā iedarbību. Uz dzīvo spēku 

triecienvilnis iedarbojas kā enerģijas impulss, apgāžot to, radot lūzumus 

vai citas brūces. Tomēr tā iedarbību vairāk raksturo ar spiedienu ∆P, jo 

augsts spiediens iedarbojas uz dzirdes orgāniem, izraisot kontūziju, kā arī 

uz asinsvadiem un iekšējiem orgāniem, izraisot to bojājumus.  

 Munīcijas kaujas lādiņam iedziļinoties un sprāgstot gruntī, tiek 

izveidota bedre ar trīs graujošās darbības zonām. Tas sevišķi jāņem vērā 

mīnu, artilērijas un aviobumbu sprādzienos, kad sprādziena rezultātā 

formējas arī seismiskais vilnis, kura graujošo darbību raksturo: 
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 Iznīcināšanas zona rādiusā Rizn; 

 Graujošās darbības zona rādiusā Rgr; 

 Satricinājumu zona rādiusā Rsat; 

Visu šo zonu rādiusi ir atkarīgi no kaujas lādiņa sprāgstvielas masas 

ω un apkārtējās vides pretestības spējām, ko aprēķina ar empīriskām 

formulām 

Rizn = Kizn ω
1/3

 ;   Rgr = Kgr ω
1/3

  un  Rsat = Ksat ω
1/3

 . 

 

Parasti eksperimentāli tiek noteikti tikai graujošās darbības 

koeficienti Kgr , bet pārējām zonām Kizn = 0,36 Kgr un  Ksat= 1,83 Kgr . 

Svaigi uzbērtai gruntij Kgr = 1,3-1,5; noblietētai Kgr = 1,1-1,3; blīvai 

sausai māla gruntij Kgr = 1,07-1,1, bet betona celtnēm Kgr= 0,14. 

Ja sprādziens notiek, munīcijai iedziļinoties ne dziļāk par Rgr , tad 

notiek grunts izmešana un izveidotas sprādziena bedre. Pēc Boreskova 

eksperimentu rezultātiem šo bedres dziļumu metros parastai gruntij var 

noteikt pēc formulas 

H = { ω /(0,4+0,6n
3
)}

1/3
 ,  

kur  ω sprāgstvielas masa kilogramos; 

n =r/H – izmešanas rādītājs, kas raksturo sprādziena bedres rādiusa r 

attiecību pret tās dziļumu H. 

Izmestās grunts tilpums W ir atkarīgs no kaujas lādiņa garuma l un 

bedres dziļuma H attiecības H/l. Parasti Wmax atbilst (2-3)H/l, ko iegūst, 

izvēloties attiecīgu uzspridzinātāja darbības palēninātāju. 

Nedaudz vajadzētu paskaidrot munīcijas sprādziena ūdenī īpatnības. 

Sprādziens ūdenī atšķiras no tā darbības atmosfērā (gaisā): 

1) ūdens blīvums ir apmēram 800 reizes (1000 kg/m
3
 /1,24) lielāks par  

gaisu un izveidojies triecienvilnis praktiski uzreiz pie R0 atraujas no 

sprādziena produktiem; 

2) maksimālais spiediens triecienvilnī var sasniegt 150 000 kg/cm
2
 , kad 

gaisā no 1500 līdz 3000 kg/cm
2
 un triecienviļņa kustība ūdenī notiek ar 

ātrumu līdz 6000 m/s; 

3) aiz triecienviļņa seko spēcīgs hidroslānis ar lielu Wkin; 

4) zem ūdens izveidojas spēcīgs pulsējošs (kamēr tas izraujas virs ūdens 

virsmas atmosfērā) gāzveida pūslis, kas ik pēc 20-30 milisekundēm 

(atkarībā no sprāgstvielas masas) izveido otrreizējos triecienviļņus. 

 

 Graujošo darbību raksturo gan izveidotā gāzes pūšļa rādītāji, gan 

triecienvilnis. Tomēr galvenais te ir triecienvilnis, ko var raksturot ar 

maksimālo spiedienu P1 , tā darbības laiku τp un impulsu I1 , un otrreizējie 

triecienviļņi. Hidroslāņa enerģija Wkin atkarīga no distances (attāluma) no 

sprādziena vietas un tā mazinās proporcionāli attāluma kvadrātam. 

 Krievijas Zinātņu akadēmijas zinātniskās padomes sprādziena un 

degšanas jautājumos loceklis akadēmiķis B. E. Gelfands savā darbā 
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„Sprādzienu fugasu efekti” (2002, izdevniecība „Poligons”) rekomendē 

spridzināšanas darbiem ūdenī izmantot šādas formulas: 

P1=K11 (ω 
0,33

 R-1)α ; 

τp = K12 (ω 
0,33

 R-1)β ; 

I1= K13 (ω 
0,33

 R-1)γ , kur 

ω – sprāgstvielas masa kg; 

R – attālums ūdenī no sprādziena punkta m; 

K11 , K12 , K13 – empīriski koeficienti, kuri pēc Koula eksperimentāliem 

datiem ar lieliem spridzināšanas lādiņiem var būt pieņemti atbilstoši 

tabulas 3.1. datiem. 

 

Tabula 3.1. Empīriski koeficienti K11, K12, K13 pēc R. H. Koula 

eksperimentāliem datiem (Cole R.H. Underwater Explosions, 

Princ.Univ.Press, 1948, 242 p.). 

 

 R/ω
0,33

, 

m/kg
0,33

 

K11 ,  

Pa 

α K12 , 

 ms 

β K13 , 

Pa s 

γ 

TNT 0,45-11 523 

105 

1,13 96,5 0,18 5,75 0,89 

tetrils 0,48-1,7 509 

105 

1,15 87,5 0,23 6,27 0,98 

   

Sprādziena teorijas un prakses militārajos jautājumos speciālists profesors 

G. I. Pokrovskis (miris 15. 11 1979) savā atkārtoti izdotajā darbā 

„Sprādziens” (1980, M: „Nedra”) spridzināšanas darbiem ūdenī, lai 

aprēķinātu spiedienu ūdens triecienvilnī atkarībā no attāluma no 

sprādziena punkta, piedāvā izmantot šādu modificētu Sadovska formulu: 

 

P = 7U1 ω /U1T R
3
+ 58 (U1 / U1T)

2/3
 ω 

2/3
/R

2
 + 391(U1 / U1T)

1/3
 ω 

1/3
/R, 

kur U1 / U1T – izmantotās sprāgstvielas un TNT enerģijas attiecības. 

 

 Arī Pokrovskis rekomendē pielietot vienkāršoto Koula formulu: 

P= 533 (ω 
1/3

/R)
1,13

. 

 Dažreiz nepieciešams novērtēt ūdens triecienviļņa kustības ātrumu, 

kurš samazinās (proporcionāli attāluma kvadrātam) attālinoties no 

sprādziena vietas un praktiski var būt aprēķināts pēc formulas: 

VR= V0 (R0/R)2, kur 

R0 – sprāgstvielas rādiuss, tās masu uzskatot par sfērisku, m; 

V0 – ūdens masas sākuma ātrums, kas iegūts, reaģējot visam sprāgstvielas 

lādiņam ar masu ω kg, un to nosaka pēc formulas: 

V0 = ( 2,4 ω U1 / 2π ρū R
3
 )

1/2
 , kur 

ρū  - ūdens blīvums, kg/m
3
. 
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Arī ūdens triecienviļņa impulss samazinās (gan mazāk nekā gaisa 

triecienvilnim) un var aptuveni tikt novērtēts pēc formulas; 

I1 =540 ω 
2/3

 / R.  

 Jo tuvāk ūdens virsmai notiek sprādziens, jo mazāka ūdens 

triecienviļņa graujošā darbība. Ja sprādziens notiek grunts tuvumā, tad 

ūdens triecienviļņa graujošā darbība pastiprinās – spiediena impulss I1 

iegūst lielāku darbības ilgumu. Kopumā ir jāizvērtē graujošajā darbībā 

iesaistītā ūdens spēks, kas slēpjas sprādziena rezultātā izveidotos ūdens 

viļņos un to kinētiskajā enerģijā. 

 Jebkuru ūdens viļņošanos var aprakstīt kā harmonisku svārstību 

summu un matemātiski to var izteikt ar formulu y=A sin(kx-σt). 

Fiksētā laikā t šādas funkcijas grafiks ir viļņveida līkne ar amplitūdu A un 

attālumiem starp viļņu virsotnēm λ = 2π/k. 

Nākošā momentā līkne atkārtosies, tikai nobīdīta pa labi ar kustības 

ātrumu ν = σ/k, kur 

σ – svārstību biežums, ar kuru vilnis paceļas un nolaižas, kas atkarīgs no 

ūdens masas pievilkšanās spēka un viļņa garuma λ. To pietiekami dziļam 

ūdenim nosaka pēc formulas: 

σ = (2πg/λ)-0,5, kur g = 9,8 m/s 

Tātad viļņa kustības ātrumu var noteikt pēc formulas: 

ν = (g λ / 2π)-0,5 

 Var aprēķināt, kā mainās viļņu kustības ātrums un to svārstību 

(viļņošanās) periods atkarībā no viļņa garuma λ (attāluma starp viļņa 

virsotnēm). Rezultāti  apkopoti tabulā 3.2. 

 

Tabula 3.2. Ūdens viļņu kustības ātrums un to svārstību (viļņošanās) 

periods atkarībā no viļņa garuma λ. 
λ, m 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 

ν, m/s 8,83 9,68 10,45 11,19 11,86 12,50 13,11 13,70 14,26 14,80 

T, s 5,60 6,20 6,70 7,18 7,56 8,00 8,39 8,76 9,12 9,46 

  

Pēc tabulas 3.2. datiem redzams, ka gari viļņi (λ) ar lielāku attālumu starp 

virsotnēm lēnām paceļas un nolaižas, toties ātrāk pārvietojas pār ūdens 

virsmu. Pēc formulas vai tabulas datiem un izmērot viļņu atduršanās pret 

krastu (vai citu šķērsli) biežumu, ar jebkuru sekunžu rādītāju var noteikt 

viļņu pārvietošanās ātrumu un garumu. Te ir runa par ūdens viļņu formu, 

bet ne par ūdens daļiņu pārvietošanos. Iespaids, ka ūdens kustas kopā ar 

vilni, ir nenoliedzams, bet kļūdains. Ja tas būtu reāli, tad ar viļņiem tiktu 

pārvietotas lielas ūdens masas, bet tas tā nenotiek. Risinot viļņu kustības 

pilno matemātisko uzdevumu, var pārliecināties, ka katra ūdens daļiņa 

savā kustībā veido noslēgtu riņķveida kustību. Viļņa virsotnē daļiņa 

kustas kopā ar vilni, bet, nonākot lejā, sāk kustību atpakaļvirzienā un 

tālāk atkal ar nākošo vilni paceļas uz augšu (šo kustību var novērot arī 
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bezvēja laikā, sekojot pludiņam viļņotā ūdenī). Daļiņas ūdens dziļumā arī 

kustas tādā pat veidā, bet ar mazāku kustības līknes rādiusu, un dziļumā 

atbilstoši viļņa garumam λ šis rādiuss būs 535 reizes mazāks par daļiņu 

kustības līknes rādiusu ūdens virspusē. Tātad lielākos dziļumos jūras 

ūdens būs mierīgs pie jebkuras viļņošanās. Pieņemsim, ka viļņošanās 

iemesls ir vējš, kas vienlaicīgi spēj izsaukt dažāda garuma λ viļņošanos. 

Kas notiks satiekoties (uzguļoties vienam uz otra) diviem līdzīgiem 

viļņiem? Aprēķini rāda, ka, sakrītot viļņu fāzēm, amplitūda divkāršojas 

un otrādi – tām nesakrītot viļņošanās amplitūda jūtami samazinās un pat 

= 0. Šādu „salikto” viļņu pārvietošanās ātrums divreiz samazinās, 

salīdzinot ar iepriekšējiem. Tā var izskaidrot tā saucamā devītā viļņa 

izveidi, kur divi vai vairāki pēc sava garuma (λ) līdzīgi viļņi ir satikušies 

savā kustībā. Pēc skaita tam nemaz nav jābūt devītajam.  

 Ja viļņošanās notiek samērā nelielā ūdenstilpnes dziļumā (mazāku 

par λ) krasta (vai cita šķēršļa) tuvumā, tad ūdens tilpnes dibena iespaidu 

nevar ignorēt. Viļņa kustības ātrumu nosaka jau ne λ, bet gan vietas 

dziļums h: 

ν = (g h)-0,5. 

Tas attiecas arī uz „salikto” viļņu ātrumu. Viļņi atklātā jūrā var virzīties 

jebkurā virzienā, bet pie krasta tie nonāk paralēli tam. Kāpēc tas notiek? 

Vilnim tuvojoties krastam, tilpnes dibena iespaidā samazinās tā ātrums, 

bet viļņa atpalikusī daļa vēl turpina virzīties ar iepriekšējo ātrumu un 

panāk to – līdzīgi kā ar karavīru ierindu, tai kustoties līdzinoties ar labo 

vai kreiso plecu uz priekšu. Tā vilnis ar savu fronti pagriežas paralēli 

krastam. Tālu no krasta viļņa kustībā piedalās ūdens masa, atbilstoša 

viļņa garumam λ, kurai piemīt noteikta pietiekami liela enerģija. Nonākot 

pie krasta, ūdens slāņa dziļums samazinās un tā kā šīs masas enerģija 

nekur nepazūd, tad vilnis paceļas lielākā augstumā, kļūst stāvāks un pat ar 

troksni gāžas atpakaļ. Tādu vilni matemātiski vairs nevar aprakstīt kā 

harmoniskas kustības summu (13). 

 Kas notiek krasta tuvumā ar zemūdens sprādziena viļņiem? Jo 

tuvāk ūdens virsmai notiek sprādziens, jo mazāka iesaistītā ūdens masa 

un mazāka tā triecienviļņa graujošā darbība. Ja sprādziens notiek grunts 

tuvumā, tad ūdens triecienviļņa graujošā darbība pastiprinās – spiediena 

impulss I1 iegūst lielāku darbības ilgumu. Izveidojas masīvāks (ar lielāku 

ūdens masu) ūdens vilnis. Pirmajam vilnim raksturīgs liels šķērsgriezums 

(liels platums ar lielu ūdens masu) un tas var būt tikai nedaudz augstāks 

par pārējiem viļņiem, bet tiem (un arī otrreizējiem viļņiem) piemīt liela 

enerģija. Viļņa lielāks garums nosaka arī tā kustības lielāku ātrumu un 

rezultātā liela ūdens masa ar lielu enerģiju pie krasta izsauc ļoti augstu 

ūdens vilni, kam piemīt liels postošs efekts.  
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3.2. Munīcijas šķembu darbība 

 

  Munīcijas šķembu graujošās darbības efektivitāte ir atkarīga no: 

 Munīcijas tipa un konstrukcijas īpatnībām; 

 Uzspridzinātāja darbības noteiktā (optimālā) brīdī; 

 Mērķa tipa un attāluma no sprādziena vietas. 

Tā kā šķembu lidojuma virziens, izveides daudzums un ātrums ir atkarīgs 

no minētajiem faktoriem, tad šīs munīcijas efektivitāti raksturo ar mērķa 

iznīcināšanas varbūtību. Kaujas laukā šķembu darbību izmanto 

galvenokārt pretinieka dzīvā spēka iznīcināšanai un viegli bruņotu 

objektu sagraušanai (bojājumu izdarīšanai). Apskatīsim katru minēto 

faktoru atsevišķi (13). 

 Šķembu graujošās darbības efektivitāte ir atkarīga no munīcijas 

kaujas lādiņa kopējā šķembu skaita, to sadalījuma pēc masas, šķembu 

formas un izmēriem. Šos rādītājus var noteikt eksperimentāli vai 

teorētiski. Priekšroka tiek dota eksperimentālām metodēm, kad speciāli 

aprīkotā bedrē tiek uzspridzināts munīcijas kaujas lādiņš un tiek savāktas 

(parasti izsijājot) visas šķembas ar masu, kas lielāka par vērā ņemamo m0 

(minimāli pieļaujamo). Parasti pieņem m0 = 0,5-1,0 gr un tālāk visas N 

šķembas tiek sadalītas masas grupās m0 – m1 - m2 - ......- mm-1 - mm , 

saskaitot to skaitu katrā grupā ∆Ni . 

 Sekojoši šķembu sadalījuma statistiskā varbūtība katrā masas grupā 

būs 

  Pmi = ∆Ni / N, kas ļauj iegūt šķembu masas sadalījuma 

histogrammu. Aproksimējot šo histogrammu ar attiecīgās ģeometriskās 

progresijas līkni, var noteikt šķembu masas sadales blīvuma diferenciālo 

funkciju, kas atbilst to  ģeometriskajam sadalījumam ar nobīdi m = mi + 

1. Tātad varbūtību iegūt šķembas ar masu mi var noteikt pēc formulas Pm 

= q
m-1

 p, 

 kur q ir ģeometriskās progresijas rādītājs ar tās pirmo locekli p. 

 Tātad vidējā lieluma šķembas masa mvid (masas cerība) un tās 

standartnovirze σm var būt noteiktas pēc formulām 

mvid = 1/p  un σm = q
1/2

 / p. 

Ja munīcijas kaujas lādiņa korpusa masa M, tad sprādziena rezultātā 

izveidosies N šķembas, ko aptuveni var noteikt kā attiecību  

N = M / mvid vai atgriezeniski mvid = M / N     un    p = N / M.  

Munīcijas kaujas lādiņa korpusa šķembu sadalījuma raksturs ir 

atkarīgs no: 

 kaujas lādiņa korpusa materiāla un tā spējas dalīties 

šķembās; 

 kaujas lādiņa korpusa formas un izmantotā materiāla 

biezuma; 
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 kaujas lādiņa korpusa sprāgstvielas tipa, masas un 

konstrukcijas īpatnībām (liets vai presēts). 

Tā kā katrs munīcijas tips parasti ir paredzēts konkrētiem 

mērķiem, tad tas ļauj optimizēt šķembas pēc masas. Lai kaujas lādiņa 

korpusu sprādziena brīdī sadalītu optimālas masas šķembās: 

 

 korpusu ārējā vai iekšējā virsmā izveido gropītes; 

 korpusu izgatavo no tērauda spirāles vai tērauda gredzeniem ar 

gropītēm; 

 korpusu izgatavo no gatavām šķembām, tās iekausējot plastmasas 

korpusā; 

 tīkliņveidā norūdot tērauda korpusu ar augstfrekvenci, kas šajās 

vietās veido trauslāku (vieglāk plaisājošu) korpusu; 

 izmantojot iekšējus plastmasas ieliktņus, kuru gropītes veido 

kumulatīvo efektu korpusa sadalīšanai šķembās. 

Ar iepriekš minētajām metodēm munīcijas kaujas lādiņos šķembu 

lielums un masa tiek speciāli organizēts, un tādēļ var pieņemt, ka 

sprādziena brīdī šķembu masu lielums ir pakļauts normālas sadales 

likumam, kura standartnovirze  σ < 0,25 mvid. 

 Šķembu darbības efektivitāte lielā mērā ir atkarīga no šķembu 

skaita, kas lido mērķa virzienā, un šo sadalījumu sfēriskā telpā kas 

saistīta ar kaujas lādiņa ģeometrisko asi, var raksturot ar diviem 

leņķiem: 

φ  - šķembu izlidošanas leņķis lādiņa meridiāna plaknē; 

 θ - šķembu izlidošanas leņķis (sadalījums) ekvatoriālā plaknē, 

perpendikulāri lādiņa ģeometriskajai asij. 

Nosakot šķembu sadalījumu pa virzieniem (telpā), eksperimentālā 

prakse ļauj pieņemt, ka: 

 šķembas izlido no masas centra, uzskatot kaujas lādiņa izmērus 

attiecībā pret šķembas izlidošanas telpu par samērā maziem; 

 šķembas ekvatoriālajā plaknē izlido uz visām pusēm vienādi, 

ļaujot uzskatīt par vienmērīgu sadalījumu; 

 šķembu sadalījums meridiānu plaknē atkarīgs no korpusa 

formas, detonatora izvietojuma (detonācijas vietas) un kaujas 

lādiņa diametra un garuma attiecības; 

Tiek uzskatīts, ka šķembu sadalījums meridiāna plaknē atbilst normālam 

sadalījumam ar matemātisko cerību (vidējo) φ vid  un  standartnovirzi  σ φ , 

kas ir atkarīgi no iepriekš minētajiem faktoriem. Iniciatora (detonatora) 

vieta novirza šķembu lidojuma φ vid  uz pretējo pusi no iniciēšanas vietas. 

Munīcijas lidojuma ātrums sprādziena brīdī piedod šķembām papildus 

ātrumu V01 un samazina leņķi φ vid   lidojuma virzienā. 

Šos rādītājus var aprēķināt pēc formulām: 
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φ vid   = arctg sin φ vid  / (V1/V0 +cos φ vid  )  un  

V01 = (V1
2
 + V0

2
 + 2 V1V0 cos φ vid  )

1/2
 , kur 

V0 – šķembu lidojuma sākuma ātrums statikā; 

V1 – munīcijas lidojuma ātrums; 

φ vid  - šķembu lidojumu matemātiskā cerība meridiānu plaknē statikā 

 

Šķembu lidojuma sākuma ātrums V0 ļoti lielā mērā nosaka 

graujošās darbības efektivitāti un statikā to var aprēķināt pēc formulas: 

V0 = { 2U1 /(0,5 + M/ ω)}
1/2

 , tomēr jāņem vērā, ka rezultējošais 

šķembu lidojuma ātrums V01 atkarībā no attāluma līdz mērķim 

samazināsies pa eksponenti gaisa (varbūt arī ūdens) pretestības dēļ,  un 

arī šis šķembu lidojuma ilgums būs atkarīgs no attāluma starp mērķi un 

kaujas lādiņu sprādziena brīdī. Ne vienmēr šo faktu var ignorēt, tādēļ der 

zināt faktisko šķembu ātrumu V un laiku t, satiekoties ar mērķi, kas daļēji 

nosaka šķembu caursites spējas. 

Faktiskais šķembu ātrums, saduroties ar mērķi, var būt noteikts pēc 

formulas: 

V = V01 e
-C R

 , kur  

C – šķembas gaisa pretestības ballistiskais koeficients; 

R – lidojuma tālums no sprādziena vietas līdz mērķim. 

Šķembu lidojuma ilgumu no sprādziena vietas līdz mērķim nosaka 

pēc līdzīgas formulas: 

T = (e
-C R

 – 1) / V01 C . 

Pēc izskatītā materiāla var secināt, ka šķembu graujošā darbība 

izpaužas: bruņu caursitē; aizdedzes darbībā un iniciējošā darbībā, kas 

savukārt ir atkarīga no: 

 N – šķembu skaita, kas trāpa mērķī; 

 mvid – šķembu vidējās masas; 

  V – šķembu atsitiena ātruma pret mērķi; 

 Šķembu sadales likuma munīcijas kaujas lādiņa meridiāna 

un ekvatoriālajā plaknēs; 

 Paša mērķa jūtīgumu pret šķembām ar vidējo masu mvid , kas 

trāpa mērķī ar ātrumu V. 

Pēdējais faktors ir šķembu graujošās darbības svarīgs elements, ko 

raksturo ar konkrētā mērķa jūtīguma funkciju Fm,V, φ, θ , ja tajā trāpa 

vidējas masas mvid šķemba ar ātrumu V. Arī šo funkciju atrod un nosaka 

matemātiski eksperimentu rezultātā.  

Vēl jāņem vērā, ka sprādziena rezultātā tikai neliels daudzums no kopējā 

šķembu skaita trāpa mērķī, kas savukārt atkarīgs no mērķa izmēriem, 

attāluma no sprādziena vietas un konkrētā mērķa jūtīguma funkcijas Fm,V, 

φ, θ . Šo vidējo šķembu skaitu Nvid , kas trāpa mērķī, var atrast, pareizinot 

šķembu sadales funkciju telpā ar mērķa relatīvo laukumu pēc formulas: 

Nvid = F (R, φ, θ) Si / S∑ ,  
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kur 

F (R, φ, θ) – šķembu sadalījums virzienā φ, θ attālumā R no sprādziena 

vietas; 

Si – mērķa laukums kaujas lādiņa darbības virzienā; 

S∑ = 4 πR
2
 / 3 – sfēras laukums rādiusā R. 

 

Pareizinot izvēlētā mērķa jūtīguma funkciju Fm,V, φ, θ ar vidējo šķembu 

skaitu Nvid , kas sasniedz mērķi, var atrast vidējo šķembu skaitu Nsm , kas 

spēj sagraut mērķi. Ir pierādīts, ka vidējais šķembu skaits Nsm , kas spēj 

sagraut mērķi, atbilst varbūtību sadalei pēc Puasona likuma.  

 
Att. 3.2. Munīcijas graujošās darbības koordinātu likums 

 

Šajā gadījumā mērķa sagraušanas varbūtību var aprēķināt pēc formulas: 

P = 1 – e
-N

 , kur ar N ir apzīmēts vidējais šķembu skaitu Nsm , kas spēj 

sagraut mērķi.  Tā kā šī varbūtība raksturo munīcijas spējas sagraut mērķi 

un ir atkarīga galvenokārt no mērķa atrašanās vietas sprādziena brīdī, tad 

to sauc arī par munīcijas graujošās darbības koordinātu likumu (skat. att. 

3.2.). Katram munīcijas veidam un mērķu tipam ir savs koordinātu 

likums, kas ir atkarīgs tikai no vidējā šķembu skaita Nsm , kas spēj sagraut 

mērķi.  

 Secinājums: munīcijas šķembu graujošā darbība var tikt noteikta 

pēc eksperimentāli iegūtiem konkrētās munīcijas kaujas lādiņa spēju 

novērtējuma rādītājiem, veicot šķembu trāpīšanas mērķī varbūtības 

aprēķinus.  

  

 3.3. Munīcijas kumulatīvā darbība 

 

 Termins „kumulācija” latīņu valodā nozīmē savākt, koncentrēt, un 

arī latviešu valodā šo procesu apzīmē ar terminu „akumulēt”. Sākot no 

1864. gada vairākos spridzināšanas speciālistu darbos tiek konstatēts 

fakts, ka sprādziena brīdī enerģija pastiprināti izdalās tajos virzienos, kur 

sprāgstvielā ir izveidojies iedobums. To sāka izmantot detonatoru 

konstrukcijās, bet plašu pielietojumu tās neieguva. Tikai pēc Pirmā 
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pasaules kara ieroču speciālisti uzsāka eksperimentus šīs parādības 

izmantošanā bruņu caursišanai, jo kara laukā jau parādījās bruņota kara 

tehnika. Piemēram, Krievijā 1923. gadā Suharevskis publicēja sava 

pētījuma rezultātus šajā jomā. Viņš eksperimentos noteica, ka iedobums 

sprāgstvielā dod maksimālo efektu, tikai attālinot sprāgstvielas lādiņu no 

šķēršļa. Šis attālums izrādījās noteikts un bija atkarīgs no iedobuma 

formas un dziļuma, un tika noteikts, ka kumulatīvajā efektā piedalās tikai 

daļa no sprāgstvielas (aktīvā sprāgstvielas daļa ωa ). Šī  aktīvā daļa  

sastāda tikai 8-12% no sprāgstvielas lādiņa masas un ωa maksimums ir 

sasniedzams, ja lādiņa augstums Hl sastāda tā diametra Dl un kumulatīvā 

iedobuma dziļuma hk summu. Optimāli rezultāti iegūstami, ja ievēro 

šādas sprāgstvielas lādiņa un kumulatīvā iedobuma attiecības: 

Hl / Dl = 3        un  hk / dk =3 , kur dk - kumulatīvā iedobuma diametrs. 

20.gs. 30. gadu sākumā zinātnieki sprādzienu teorētiski izskaidroja un 

matemātiski pierādīja (piemēram, Krievijā Landaus un Staņukovičs) un 

vēlāk ar šīs detonācijas teorijas palīdzību Pokrovskis un Lavrentjevs 

izstrādāja kumulatīvās darbības teoriju (13).  

 Detonācijas teorija ļauj izskaidrot sprādziena produktu izlidošanas 

virzienus, uzskatot, ka: 

 No detonatora uz visām pusēm sprāgstvielā starveidīgi izplatās 

detonācijas vilnis ar maksimāli iespējamo ātrumu D, kas ir atkarīgs 

no sprāgstvielas tipa un var būt no 5000 m/s līdz 8000 m/s. Par 

sprādziena staru pieņem jebkuru līniju, kas savieno detonācijas 

punktu ar sprāgstvielas lādiņa virsmu. 

 Detonācijas vilnim nonākot līdz sprāgstvielas lādiņa virsmai, 

notiek sprādziena gāzveida produktu izmešana ar ātrumu U < D, 

kura virzienu var noteikt, ģeometriski summējot sprādziena 

produktu masas izmešanas ātruma vektoru U2 =1/4 D stara virzienā 

ar virskaņas viļņa ātruma vektoru C2 =3/4D , kas izplatās pa īsāko 

ceļu perpendikulāri sprāgstvielas lādiņa virsmai. 

Šo ātruma vektoru summēšanas piemērs parādīts attēlā 3.3. 
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Att. 3.3. Sprādziena gāzveida produktu izmešanas ātruma U 

ieguves ģeometriskā interpretācija kā vektoru C2 un U2 summa. 

 

Turpinot šo vektoru summēšanu, rezultātā, var nonākt pie 

interesanta secinājuma – kumulatīvajā iedobumā gāzveida detonācijas 

produkti satiekas vienā punktā, veidojot kopīgu produktu izlidošanas 

enerģiju strūklu. Šo sprāgstvielas lādiņa detonācijas produktu izveidoto 

kūli nosauca par kumulatīvo strūklu, kas virzās kumulatīvā iedobuma ass 

virzienā un ir saskatāms enerģijas koncentrācijas punkts - fokuss (līdzīgi 

kā optikā). Kumulatīvās strūklas fokusa punktā gāzveida produkti iegūst 

4-5 reizes lielāku par  sprādziena gāzveida produktu izmešanu ar ātrumu 

U no lādiņa virsmas, kā arī tiek iegūta gāzveida produktu maksimālā 

temperatūra un spiediens. Attālumu no kumulatīvā iedobuma pamatnes 

(lādiņa virsmas) līdz fokusam nosauca par kumulatīvā lādiņa fokusa 

attālumu F. Tālākai kumulatīvās parādības izpētei pievērsās daudzu 

valstu zinātnieki, nonākot pie secinājuma, ka metāla kumulatīvā piltuvīte 

ievērojami palielina bruņu caursišanas spējas, ja kaujas lādiņu 

uzspridzina fokusa attālumā no šķēršļa. Šis fokusa attālums ir ievērojami 

lielāks nekā kumulatīvajam lādiņam ar parastu iedobumu (bez metāla 

piltuves), jo šeit par fokusa attālumu pieņem optimālo attālumu, kam 

raksturīgas maksimālas caursišanas spējas. 

Eksperimenti parādīja, ka sprādziena rezultātā metāliskā piltuvīte it 

kā izmaucas uz āru, pārvēršoties par līdz 3000
0
 nokaitētu metālisku 

strūklu, kas savā kustībā izkausē un caursit šķēršļa bruņu. Izrādījās, ka šīs 

strūklas galvas daļa formējas 1,5-3,0 mm diametrā kā nagla, kustoties ar 

ātrumu Vmax = 7000-7500 m/s, bet aizmugures daļa lielākā diametrā un 

daudz masīvāka kustas ar mazāku ātrumu Vmin = 500-1000 m/s. Tādēļ pie 

dziļām kumulatīvām piltuvītēm ir iespējama kumulatīvās strūklas 

sadalīšanās, kas samazina tās caursišanas spējas. Nepieciešams izvēlēties 

optimālas formas un dziļuma metālisko kumulatīvo piltuvīti. 

Eksperimenti parādīja, ka pie piltuvītes izmēriem hk / dk < 0,2-0,25 

kumulatīvā strūkla nepaspēj izveidoties, bet izveidojas metāliskas lodītes 

ar lielu kinētisko enerģiju. To izmanto kaujas lādiņos cīņai ar mazāk 

bruņotiem mērķiem (lidaparāti, dzīvais spēks).  

Lai izskatītu kumulatīvās strūklas izveides mehānismu, jāpievēršas 

hidrodinamiskās teorijas pamatiem, kas balstās uz ideālu šķidrumu 

strūklu atsitiena matemātisko aprakstu, jo sprādziena augstā temperatūra 

un ātrā reakcija enerģijas pārveidošanā ļauj uzskatīt kumulatīvā piltuvītes 

metālu par šķidrumu. 

Apskatīsim kumulatīvās metāliskās piltuvītes vienu elementu, kas 

lādiņa sprāgstvielas detonācijas rezultātā sāk kustēties virzienā V0, ko var 

sadalīt divās komponentēs (skat. att.3.4.): 

Vm – metāla strūklas kustība paralēli piltuvītes asij; 
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Vp – metāla kustība piltuvītes sieniņu virzienā, izveidojot leņki α ar 

piltuvītes asi. 

 
Att. 3.4. Kumulatīvās metāliskās piltuvītes elementa kustības 

ātrumu vektoru analīze. 

 

Izskatot trijstūri, ko veido ātrumu vektori V0, Vp un Vm, var noteikt 

šo ātrumu vektoru savstarpējo saistību: 

 

V0 / Vp = tg α  un   V0 / Vm = sin α; vai  

Vp = V0 tg α  un  Vm = V0 /sin α . 

 

Pamatojoties uz eksperimentu rezultātiem, kumulatīvās piltuvītes 

metāla elements var iegūt ātrumu no Vmax līdz Vmin , ko pēc zīmējuma 

(skat. att. 3.4.) var interpretēt kā Vmax = Vp + Vm un Vmin = Vm - Vp . 

Izteiksim šos divus ātrumus, izmantojot ātruma vektoru V0. 

 

Vmax = Vp + Vm = V0 / sin α + V0 / tg α = V0 (1+cos α) / sin α; 

Vmin = Vm - Vp = V0 / sin α - V0 / tg α = V0 (1-cos α) / sin α . 

 

Tātad, jo mazāks piltuvītes leņķis α, jo lielāks būs strūklas ātrums 

un labākas tās caursišanas spējas un attiecīgi lielākas būs iniciēšanas 

spējas (iniciējot kādu sprāgstvielu) un aizdedzes spējas (saistītas ar lielo 

strūklas temperatūru). Tomēr galvenais kumulatīvās darbības graujošais 

faktors ir bruņas caursišana. Lai varētu iegūt bruņu caursites aprēķinu 

formulas, atkal ir jāizmanto hidrodinamiskās teorijas pamatprincipi, 

bruņu pieņemot par nesaspiežamu ideālu šķidrumu, kurā atsitas šķidrā 

kumulatīvā metāla strūkla. Shematiski tas ir parādīts attēlā 3.5., kur ρs – 

strūklas metāla blīvums un  ρb – bruņas metāla blīvums. 
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Att..3.5. Kumulatīvās metāla strūklas bruņu caursišanas spēju aprēķina 

shēma saskares punktā K. 

 

Pieņemsim, ka kumulatīvās metāla strūklas galvas daļas 

maksimālais ātrums ir Vmax, bet bruņu pretestības dēļ saskares punkts K 

iedziļinās bruņā ar ātrumu Vk (saskares robežas pārvietošanās ātrums). 

Tad attiecībā pret saskares punktu K strūklas relatīvais ātrums būs  

V = Vmax – Vk  

Un, sastādot Bernulli vienādojumu, var atrast strūklas spiedienu uz 

bruņu  

Ps = ρs  (Vmax – Vk )
2
 / 2 ,  

bet bruņa pretojas strūklai ar spiediena spēku Pb = ρb Vk
2
 /2. 

Pēc mehānikas III likuma Ps = Pb , kas ļauj veikt attiecīgus matemātiskus 

pārveidojumus 

ρs  (Vmax – Vk )
2
 = ρb Vk

2
 , vai (Vmax – Vk )

2
 = ρb Vk

2
 ρb / ρs . 

 

Tad izvelkot kvadrātsakni no abām vienādojuma pusēm un abas puses 

dalot ar Vk, var atrast aprēķinu sākuma formulu: 

Vmax / Vk = 1+ (ρb / ρs)
1/2

 . 

 

Pieņemsim, ka kumulatīvās piltuvītes metālam un bruņai ir vienādi 

blīvumi ρb = ρs , tad  Vmax = 2 Vk jeb kumulatīvā strūkla caursit 

(iedziļinās) bruņu ar ātrumu Vk = 0,5 Vmax . Lai atrastu iespējamo bruņas 

caursites dziļumu lb, vispirms ir jānosaka caursitei nepieciešamais laiks, 

kas pieņemot, ka kumulatīvā strūkla visā savā garumā ls tiks iztērēta, var 

būt  t = ls / (Vmax – Vk)  vai attiecībā pret bruņu t = lb / Vk . 

 Salīdzinot šos bruņas caursites laikus, var atrast dziļumu, līdz 

kuram iedziļināsies kumulatīvā strūkla laikā t. lb / Vk = ls / (Vmax – Vk ) 

vai  lb = ls / (Vmax / Vk – 1) un izmantosim jau agrāk noteikto 

vienādojumu  Vmax / Vk = 1+ (ρb / ρs)
1/2

 , kas ļauj iegūt elegantu formulu 

bruņas caursites dziļuma aprēķinam: 
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lb = ls / (ρb / ρs)
-1/2

 = ls (ρs / ρb)
1/2

 . 

 

Eksperimentu rezultātā profesors Pokrovskis ieguva formulu, kas samērā 

vienkārši ļāva apiuveni noteikt bruņas caursites dziļumu centimetros 

atkarībā no kaujas lādiņa sprāgstvielas aktīvās daļas masas ωa kilogramos 

lb =20 ωa
1/3

 . 

 

Lai kumulatīvajam kaujas lādiņam būtu augstas kaujas (caursites) spējas, 

nepieciešams ievērot: 

 Cilindriska kaujas lādiņa augstuma Hl  un diametra Dl attiecībai 

jābūt apmēram   Hl / Dl = 3 ; 

 Kumulatīvās piltuves augstumam hk jāpārsniedz diametrs dk 

apmēram pusotras reizes (hk / dk =1,5-3); 

 Kumulatīvās piltuvītes metāla sieniņu biezumam jābūt apmēram    

δ = (0,02-0,04) dk ; 

 Kaujas lādiņa sieniņām jābūt nedaudz biezākām par kumulatīvās 

piltuvītes metāla sieniņām, kas ļauj iegūt papildus šķembu graujošo 

efektu un palielina bruņu caursiti par 20%; 

 Jo kaujas lādiņa sprāgstvielai lielāks detonācijas ātrums, jo lielāka 

bruņu caursite. 

 

3.4. Munīcijas caursites darbība 

 

Munīcijas caursites graujošā darbība jāņem vērā tikai tad kad kaujas 

lādiņš (lode, granāta, mīna) tieši trāpa mērķī. Šo munīcijas graujošo 

darbību izmanto cīņai ar pretinieka dzīvo spēku un lai sagrautu 

nocietinātus, bruņotus un nosegtus (ar grunti, betonu, kokiem) mērķus. 

Tāda graujošā darbība ir atkarīga no lādiņa kinētiskās enerģijas trāpījuma 

brīdī  

 Wkin = Ml V
2
 / 2 , kur Ml – lādiņa masa un V- tā ātrums. 

Lādiņa kinētiskā enerģija, iedarbojoties uz šķērsli, tiek tērēta: 

 Šķēršļa saspiešanai, deformācijai, sakarsēšanai un beidzot - 

sagraušanai; 

 Lādiņa deformācijai un sakaršanai; 

 Seismiskā viļņa izveidei šķērslī. 

Visu to ņemt vērā un vēl matemātiski aprēķināt būtu ļoti sarežģīti un gala 

rezultātā munīcijas caursites darbībā svarīgs ir lādiņa iedziļināšanās 

attālums (spējas) mērķī. Lai iegūtu nepieciešamās aprēķinu formulas, 

svarīgi ir pēc iespējas vienkāršot uzdevumu un pieņemt, ka: 

 Lādiņš caursites brīdī nedeformējas; 

 Lādiņa kinētiskā enerģija tiek tērēta tikai mērķa deformācijai; 
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 No daudziem caursites spējas ietekmējošiem faktoriem par 

galvenajiem un vērā ņemamiem uzskatīt: 

1) lādiņa masu M, ātrumu atsitiena brīdī V un lādiņa galvas gala 

formu; 

2) mērķa pretestības spēju raksturojumu. 

 

Lai atrisinātu šo uzdevumu, lādiņa caursites procesu iedalīsim trīs 

posmos: 

 atsitiens, kas izmaina mērķa materiāla blīvumu trāpījuma 

punktā; 

 lādiņa iedziļināšanās, kad tā viss galvgalis iedziļinās mērķī 

un izveidojas seismiskais vilnis, kas apļveidīgi izplatās no 

atsitiena (trāpījuma) punkta; 

 caursite, kad lādiņš visā savā šķērsgriezumā turpina kustību 

mērķa materiālā (vidē). Šeit raksturīga lādiņa kustības 

ātruma strauja samazināšanās, šai kustībā iesaistot arī vides 

pievienoto masu. 

Mērķa materiāla pretestību lādiņam var uzskatīt kā inerces un materiāla 

pretestības spēku summu, ko matemātiski var aprakstīt ar formulu: 

F = Cg S ρ V
2
 /2 + Ck S P0 , kur 

Cg – koeficients, kas raksturo lādiņa galvgaļa formu; 

Ck - koeficients, kas raksturo lādiņa korpusa formu; 

ρ – mērķa (vides) materiāla blīvums; 

V – lādiņa ātrums caursites procesā, kas samazinās no atsitiena ātruma 

līdz pat nullei (lādiņš vēl neizlido caur šķērsli); 

P0 – mērķa materiāla pretestības koeficients. 

 

Pārveidosim mērķa pretestības spēka formulu, to vienkāršojot un iesaistot 

eksperimentos nosakāmus koeficientus A un b. 

F = Cg S ρ V
2
 /2 + Ck S P0 = S Ck P0 (V

2
 Cg ρ/ 2 Ck P0 + 1) = SA(1+bV

2
) , 

kur: 

A = Ck P0  un  b = Cg ρ / 2 Ck P0 .  

Šāda materiāla pretestības spēka formula būs pareiza, ja lādiņš šķērslī 

iedziļinās bez sānu novirzēm un pats lādiņš netiek deformēts. Saskaņā ar 

Ņūtona III likumu lādiņa ar masu M inerces spēks Fin = M a ir pretēji 

vērsts un vienāds ar šķēršļa pretestības spēku 

M a = - F. 

Lādiņa iedziļināšanos var uzskatīt par taisnvirziena kustību atbilstoši 

lādiņa asij x, kura paātrinājums var būt izteikts ar diferenciālo 

vienādojumu  

a = d
2
x / dt

2
 = dv / dt . 

Pēc tam var sastādīt arī lādiņa kustības diferenciālo vienādojumu 

M d
2
x / dt

2
 = - SA(1+bV

2
)  vai 
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d
2
x / dt

2
 = - SA(1+bV

2
) / M 

Jāņem vērā, ka lādiņa paātrinājumu x ass virzienā var izteikt šādi 

 

a = d
2
x / dt

2
 = dv / dt  x   dx / dx = dx / dt  x  dv / dx = v dv/dx 

 

Tātad iepriekšējo vienādojumu varam uzrakstīt šādā veidā: 

v dv/dx = - SA(1+bV
2
) / M . 

Šāds vienādojums praktiski ir lādiņa kustības likuma vienādojums šķērslī, 

kas jau ļauj izteikt caursites dziļumu atkarībā no atsitiena ātruma v, 

sadalot attiecīgi šīs mainīgās komponentes: 

 

v dv / 1+bV
2
 = - SA dx /M,  

 

kur mainīgie lielumi ir lādiņa ātrums v atkarībā no tā iedziļināšanās 

dziļuma x. Pēc diferencēšanas noteikumiem tiek pieņemts pārveidojums 

dv
2
 = 2vdv  un d(b-v

2
)/b = dv

2
 , kas ļauj rakstīt 

d (bv
2
 +1)/b = d(bv

2
)/b un iepriekšējo vienādojumu vienkārši varam 

pārveidot 

v dv / 1+bV
2
 = 2v dv/ 2 (1+bV

2
) = d(1+bV

2
) / 2b (1+bV

2
) , jeb  

d(1+bV
2
) / 2b (1+bV

2
) =  - SA dx / M .  

 Lai atrisinātu šo vienādojumu nepieciešams to integrēt, pieņemot, 

ka atsitiena momentā x=0 un v = va , bet jebkurā citā iedziļināšanās 

momentā, lādiņam iedziļinoties šķērslī līdz dziļumam x, tā ātrums v 

atbildīs lādiņa kustības integrējamam vienādojumam  

   
pastāvīgie locekļi  1/2b  un SA/M   iznesti pirms integrāļa zīmes. 

Integrējot vienādojumu, varam iegūt šādu lādiņa kustības ātruma v 

atkarību no tā iedziļināšanās dziļuma x: 

 

1/2b   ln [(1+b va
 2

) / (1+bV
2
)]  = SA/M X 

 

Tātad caursites dziļums X jebkurā momentā ir atkarīgs no lādiņa ātruma 

V, masas M, izmēriem S un materiāla pretestības A 

X = M/2bSA ln [(1+b va
 2

) / (1+bV
2
)]  = L0 ln [(1+b va

 2
) / (1+bV

2
)]  

(ieviests apzīmējums L0 = M/2bSA).    
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Maksimālā caursite būs, kad munīcijas lādiņš (lode) savā kustībā 

apstāsies un tā kustības ātrums v=0, tad  

Xmax = L0 ln (1+b va
 2
) . 

 

Šeit koeficients L0 = M/2bSA raksturo konkrētu lādiņu un konkrēta 

šķēršļa materiālu un tātad caursite galvenokārt ir atkarīga no lādiņa 

(lodes) ātruma atsitiena brīdī Va. 

 Līdzīgā veidā var noteikt arī laiku pēc atsitiena, kad lādiņa ātrums 

ir v, lādiņa kustības vienādojumu uzrakstot šādā veidā: 

dv / dt = - SA(1+bV
2
) / M , 

kuru var pārveidot pēc mainīgiem lielumiem – laika t un ātruma v 

dv/(1+bV
2 

) = - SA dt/ M . 

Šo vienādojumu jau var integrēt, uzskatot, ka atsitiena brīdī t=0 un lādiņa 

ātrums ir Va , bet jebkurā citā brīdī v = f (t) 

 
Pārveidosim šo vienādojumu: 

 zem diferenciāļa zīmes var ienest jebkuru nemainīgu lielumu, ar to 

arī dalot šo diferenciāli d(b
0,5

 v) / b
0,5

 ; 

 no vienādojuma labās puses pārnesīsim uz kreiso (ar dalīšanu) 

pastāvīgus lielumus SA/M un iegūsim vienādojumu: 

  
 integrējot abas tā puses, iegūsim vienādojumu lādiņa iedziļināšanās laika 

t noteikšanai atkarībā no atsitiena ātruma Va un pašreizējā kustības 

ātruma v 

 
t = 2 L0 b

0,5
 [arctg (b

0,5
 va) - arctg (b

0,5
 v)]. 

Maksimālais caursites laiks būs, kad lādiņš apstāsies v=0 

 

Tmax = 2 L0 b
0,5

 arctg (b
0,5

 Va) 

 

Aprēķinot caursiti sarežģītā mērķī, kurš sastāv no dažādu materiālu 

kārtām, nepieciešams aprēķināt lādiņa ātrumu un laiku, caursitot katru 

materiāla kārtu kā funkciju v=f(x). Šim nolūkam var izmantot iegūtās 

formulas 

Xmax = L0 ln (1+b Va
2
) un  
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x =  L0 ln [(1+bva
2
) / (1+bV

2
)]  =  L0 [ln (1+bVa

2
) - ln (1+bV

2
)] , vai 

 

x = Xmax – L0 ln (1+bV
2
),  

tad  pašreizējam lādiņa caursites dziļumam x var uzrakstīt  

x - Xmax  = – L0 ln (1+bV
2
),  vai  Xmax –x =  L0 ln (1+bV

2
) un dalot ar L0  

 

(Xmax –x) / L0  =  ln (1+bV
2
) 

 

Pēc logaritma īpašības lnA = B ir līdzvērtīgs e
B
 = A un var potencēt 

iepriekšējo vienādojumu, iegūstot 

 

e(Xmax –x) / L
0  = 1+bV

2
 , vai bV

2 
= e(Xmax –x) / L

0  - 1 
    

v = b-0,5 [e(Xmax –x) / L
0  - 1]0,5 

 

Šī formula dod iespēju noteikt lādiņa ātrumu v jebkurā caursites 

dziļumā, ja ir zināms tā maksimālais dziļums Xmax  un attiecīgie 

koeficienti L0 un b. 

 Lai aprēķinātu munīcijas lādiņu maksimālās caursites spējas, praksē bieži 

izmanto dažādu valstu pētnieku iegūtās empīriskās formulas. Piemēram, 

francūzis Žakobs de Marra piedāvāja formulu  

 

X = [Va sin θ/k]
3/2 

 M
3/4

 /d ,  

  

kur: M –lādiņa masa M, kg; 

d – lādiņa diametrs , dm; 

Va – lādiņa ātrums atsitiena brīdī, m/s; 

K – šķēršļa materiāla pretestības koeficients pēc  Žakoba de Marra 

tabulas datiem (parastai bruņai k=1600=2000, norūdītai bruņai k līdz 

3000); 

 Θ leņķis, ar kuru lādiņš satiekas ar šķērsli (lādiņa ass leņķis attiecībā 

pret šķēršļa virsmu). 

Žakobs de Marra ieguva arī empīrisku formulu, lai noteiktu ātrumu 

V (m/s), kas nodrošina b biezas bruņas caursiti decimetros ar M masas 

lādiņu kilogramos un tā diametru d decimetros: 

V = K d
0,75

 b
0,7

 / M
0,5

 sin θ. 

 

1912. gadā apšaudot mērķus Berezaņas salā Melnajā jūrā, ieguva tā 

saucamo Berezaņas empīrisko formulu, kas dod iespēju aprēķināt lādiņa 

maksimālo iedziļināšanos dažāda blīvuma grunts materiālos: 

 

Xmax = λ k Va sin θ M/d
2
 , 
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kur izmantoti iepriekšējās formulas apzīmējumi, izņemot lādiņa galvas 

koeficientu λ = f(lg/d) = 1,0 – 1,4 un šķēršļa materiāla (vides) tabulēto 

koeficientu k, ko var aprēķināt arī pēc formulas k = 2,55/ρ a. Šeit ρ ir 

materiāla blīvums un a – skaņas ātrums materiālā (to mērvienības 

jāsaskaņo). 

 Ja zināms lādiņa ātrums atsitiena brīdī Va (to aprēķina pēc 

ballistikas formulām vai atrod pēc tabulu datiem) un pēc Berezaņas 

formulas aprēķināts maksimālais caursites dziļums Xmax, tad munīcijas 

lādiņa ātrums jebkurā brīdī ir nosakāms pēc formulas: 

 

V = Va [1- (x/Xmax)
2
]
0,5

 . 

 

Lai aprēķinātu vairāku slāņu (kārtu) materiālu bruņu caursites  dziļumu, 

nepieciešams noteikt slāni, kurā lādiņš (lode) apstāsies v=0. Aprēķins ir 

jāveic katram mērķa slānim (kārtai) atsevišķi, nosakot, kurā kārtā lādiņš 

iestrēgs (apstāsies savā kustībā). Tomēr praktiskām vajadzībām 

priekšroku dod ne viss aprēķiniem, bet gan eksperimentu rezultātiem 

dažādu grafiku veidā. Piemēram, attēlā 3.6. redzams NATO standarta 

patronas 7,62 mm caursites spēju raksturojošs grafiks. 

 
Att.3.6. NATO 7,62 mm patronas AP (Armour penetration) dažādu bruņu 

caursites spēju raksturojošs grafiks . 

 

3.5. Munīcijas aizdedzes darbība 

 

 Aizdedzes darbība praktiski piemīt jebkurai munīcijai noteiktos tās 

pielietošanas apstākļos. Militāriem mērķiem uguns graujošo darbību 

izmantoja jau ļoti sen. Piemēram, ķīniešiem pielietojot „uguns ratus” vai 

gandrīz septiņus gadsimtus (praktiski līdz XV gadsimtam) plaši 

pielietojot tā saucamo „grieķu uguni”, kas ir dažādu eļļu, sveķu, sēra un 
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salpetra maisījums. Šo maisījumu ielēja dažādos traukos, aizdedzināja un 

ar mešanas mašīnām (katapultām) apmētāja pretinieka pozīcijas, 

cietokšņus un kuģus.  

 Pagāja gadu simteņi, bet uguns līdzekļu aizdedzes darbības 

izmantošana militāriem mērķiem nemainījās, izmainījās tikai paši 

aizdedzes sastāvi un to izmantošanas (pielietošanas) veidi. Šaujamieroču 

parādīšanās tikai palielināja aizdedzes graujošās darbības distanci 

(mešanas rādiusu). 1836. gadā tika izgudrots pirmais vienam kareivim 

domātais pārnēsājamais ugunsmetējs, bet Pirmā pasaules kara gados 

Vācijā, Francijā un Itālijā jau tika izveidotas speciālas ugunsmetēju 

apakšvienības. Tomēr plašos apmēros par aizdedzes uguns līdzekļu 

pielietošanu var runāt tikai Otrā pasaules kara gados, kas galvenokārt bija 

saistīts ar jauno aizdedzes līdzekļu sastāvu parādīšanos ASV 1941-1942. 

gados, ko ieguva sabiezinot naftas produktus ar palmetīnu skābju 

palīdzību, un tas tika nosaukts par napalmu. Napalma ražošana 

galvenokārt notika ASV, un to var raksturot ar šādiem apjomiem; 

 II pasaules kara gados – 2900 t mēnesī; 

 Korejas konflikta gados – 3390 t mēnesī; 

 Vjetnamas kara laikā vidēji – 22300 t mēnesī. 

 

Šodien militāriem mērķiem daudzu valstu armijās speciālā aizdedzes 

munīcijā izmanto: 

 Fosforu un dažādas tā receptūras; 

 Aizdedzes sastāvus uz degošu metālu pamata – tā saucamos 

termītus; 

 Naftas produktu aizdedzes sastāvus – napalmus. 

 

Aizdedzes munīcijas graujošās darbības pamatā ir šo produktu augstā 

temperatūra. Tomēr graujošās darbības raksturs atkarīgs ne tikai no šo 

produktu sastāva un degšanas rakstura, bet arī no mērķa tipa un šo 

procesu var iedalīt: 

 Uguns iedarbībā, pateicoties augstai degšanas temperatūrai; 

 Mērķa aizdedzes iespējās (varbūtībās); 

 Kombinētā iedarbībā. 

Apskatīsim datalizētāk šos mērķa aizdedzes posmus. 

Uguns  iedarbība var notikt, ja degošais sastāvs nonāk pat tikai saskarē 

ar mērķa nedegošām vietām, bet deformē tās, veido atveres un plaisas. 

Tādējādi materiāls zaudē savu izturību, var tikt aizdedzināts aiz tā esošais 

materiāls vai notikt iedarbība uz pretinieka dzīvo spēku. Parādās 

apdegumi, elpošanas orgānu ievainojumi un gaisa trūkums, sāpju šoka 

iespējamība. Nav izslēgta saindēšanās ar degošām gāzēm (CO2), dūmiem 

un nosmakšana skābekļa trūkuma dēļ, samaņas zudums. 
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 Aizdedzes sastāvu aizdedzes iedarbība iespējama, tikai nonākot 

saskarē ar mērķa degošajām daļām, kad iespējami ugunsgrēki. Mērķa 

sagraušanas pakāpe ir atkarīga no mērķa rakstura, tā aizdedzes un 

degšanas varbūtības. Materiāla spēju aizdegties raksturo ar aizdedzes 

impulsu. Tas ir minimālais siltuma daudzums, ko nepieciešams nodot 

objektam, lai tas aizdegtos. Vislielāko aizdedzes impulsu dod sastāvi, kas 

deg ar liesmu. Degšanas varbūtība ir mērķa spēja turpināt degt arī bez 

siltuma avota iedarbības. 

Aizdedzes sastāva kombinētā iedarbība notiek uz mērķiem, kurus 

aizsedz nedegošs ārējais apvalks. Pie tādiem mērķiem pieskaita kara 

tehniku, kura izmanto degvielu. Šadā gadījumā aizdedzes sastāvam 

jāpiemīt aizdedzes impulsam, kas spēj sagraut ārējo ekrānu un pēc tam 

aizdedzināt degvielu.  

Aizdedzes graujošā darbība piemīt arī lodēm, šķembām un 

kumulatīvai strūklai, satiekoties ar mērķi. Lodes un šķembas berzes un 

deformācijas rezultātā, iedziļinoties mērķī, kā materiāls sakarst, izsaucot 

degošā materiāla aizdedzi. Kumulatīvajai strūklai pašai piemīt augsta 

temperatūra, kas spēj aizdedzināt praktiski jebkuru degošu materiālu. 

Ložu un šķembu aizdedzes darbību raksturu ar to masu kinētisko impulsu 

 

I = m v
2
 /S

*
, kur 

M – lodes vai šķembas masa; 

V – lodes vai šķembas ātrums atsitiena brīdī; 

S
*
 - lodes vai šķembas vidējais šķērsgriezuma laukums, trajektorijas 

virzienā satiekoties ar mērķi.  

 

Saprotams, ka lielāks masas kinētiskais impulss dos lielāku efektu, 

iedziļinoties mērķī, un pie maza impulsa pat degoša materiāla aizdedzes 

varbūtība ir zema. Eksperimentu rezultātā ir noteikti šie minimālie 

impulsi, kas vēl dod kādu aizdedzes varbūtību, un šo impulsu tabulas ir 

saistītas ar konkrēta mērķa tipu. 

Arī fugasa darbības munīcijai sprādziena brīdī, pateicoties augstai 

sprāgstvielas detonācijas temperatūrai, nelielos attālumos (R < R0), piemīt 

aizdedzes darbība. Munīcijas aizdedzes graujošās darbības efektivitāti 

raksturo ar konkrētas munīcijas varbūtību aizdedzināt konkrēta tipa 

mērķus noteiktos kaujas pielietošanas apstākļos. 

Tomēr vispilnīgāk un vislabāk aizdedzes darbību var raksturot ar 

varbūtību aizdedzināt mērķi, ja tajā trāpa viens munīcijai raksturīgs 

elements (lode, šķemba) ar noteiktu masu. Eksperimentāli var iegūt datus, 

kas raksturo konkrēta mērķa aizdedzes varbūtību, trāpot tajā munīcijas 

elementam ar ātrumu v. Šos datus parasti apkopo tabulu vai grafiku 

veidā, kā tas parādīts attēlā 3.7. 
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Att.3.7. Mērķa aizdedzes varbūtības Paizd grafiks atkarībā no munīcijas 

elementa masas m un ātruma V atsitiena brīdī. 

 

 Lai aizdedzes munīcijai sprādziena brīdī formētos optimālas masas 

degoši aizdedzes gabali, nepieciešams kaujas lādiņu uzspridzināt ar 

optimālas konstrukcijas detonatoru, kas ir atkarīgs no aizdedzes sastāva 

tipa, munīcijas kaujas lādiņa masas un izmēriem, kā arī no prognozējamā 

mērķa raksturojuma. Sprādziena rezultātā aizdedzes sastāvs sadalās 

dažādas masas gabalos, ko nosaka eksperimentāli poligona apstākļos, 

sastādot masu sadales histogrammu līdzīgi kā ar šķembu munīciju. Tālāk 

iegūto histogrammu aproksimējot ar līkni, iegūst aizdedzes sastāva 

gabalu masas sadales diferenciālo likumu f(m). Tad mērķa aizdedzes 

varbūtību no aizdedzes sastāva munīcijas, ja tajā trāpa vismaz viens 

aizdedzes sastāva gabals, var noteikt, integrējot visu iespējamo masu 

diapazonā 

 
P1m – varbūtība, ka mērķis aizdegsies no viena gabala ar masu m. 

Mērķī var trāpīt ne viens, bet vairāki aizdedzes sastāva gabali, un, zinot 

šo gabalu sadales blīvumu Bx,y laukumā xy no sprādziena vietas un mērķa 

laukumu S
*
, tad var noteikt vidējo gabalu skaitu, kas spēs aizdedzināt 

mērķi 

 

Nx,y = Paizd Bx,y S
* .
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4. Optisko ierīču izmantošana taktisko uzdevumu izpildei  

 
4.1. Cilvēka redzes iespējas un šo spēju uzlabošanas virzieni 

 

 Savā evolūcijas procesā redzes iespējas šobrīd ir sasniegušas galējo 

robežu. Kvantu fizikas likumi nosaka robežu, kurai mūsu redzes iespējas 

ir pietuvojušās. Tā to vērtē ASV zinātnieks A. Rouzs, piebilstot, ka redze 

ir galvenais un gandrīz vai vienīgais veids pretinieka noteikšanā, tā 

atšķiršanā no savējiem. Tādēļ militārajām vajadzībām redzei jāfunkcionē 

pat krēslā, zvaigžņu un mēness gaismā, kad nepieciešamā enerģija no 

novērojamā objekta  tiek saņemta ļoti mazās devās [23]. Tomēr redzes 

iespēju izpēte turpinās, lai labāk saprastu redzes sistēmas procesus, sākot 

no acs zīlītes līdz pat nervu galiem galvas smadzenēs. To nepieciešams 

veikt, lai radītu aparatūru redzes iespēju uzlabošanai un pārvarētu to 

barjeru, ko daba uzlikusi cilvēka iespējām. Jau pirms vairāk kā divsimt 

gadiem pētnieki, analizējot pūces acis, nonāca pie secinājuma, ka sliktas 

redzamības apstākļos liela nozīme ir vairāk gaismas staru savākšanai no 

lielāka redzes lauka. Tā kā cilvēka acs zīlītei nav lielu iespēju 

paplašināties, tad gaismas staru savākšanai jāizmanto divas lēcas – viena 

lielāka diametra, lai savāktu un koncentrētu pēc iespējas vairāk gaismas 

staru,  otra mazāka piemērota acij un spējīga šos savāktos gaismas starus 

veidot paralēlā kūlī. Tā jau senatnē zinātnieki pamatoja interfeisa ideju – 

starpposma izmantošanas nepieciešamību starp novērojamo objektu un 

cilvēka aci. Laika gaitā pastāvīgi tika radīti jauni tehniskie risinājumi šīs 

idejas praktiskai realizācijai, kas bija atkarīgi no zinātnes un tehnoloģijas 

attīstības līmeņa. Mūsdienu optika plaši izmanto spēcīgus liela diametra 

objektīvus, kas ļauj veikt novērošanu pat nakts apstākļos. Piemēram, 

zviedru binoklis SILVA ETERNA PLUS 10x42 ar 42 mm objektīvu un 

10x palielinājumu dod iespēju veikt novērošanu krēslā pie dažu simtdaļu 

luksu (lx) apgaismojuma. 

Lielajā elektromagnētisko viļņu spektrā, kuru 1665. gadā atklāja 

Īzaks Ņūtons, cilvēka acs spēj uztvert tikai šauru tā joslu no 0,4 μm līdz 

0,76 μm redzamo gaismas staru laukā. Neskatoties uz šādu šķietamu 

ierobežojumu, cilvēka redze saņem tik lielu un dažādu informāciju, ka 

pārējie maņu orgāni kalpo kā papildus informācijas avoti (tikai 10% no 

visas informācijas). Risinot taktiskos uzdevumus praktisku lēmumu 

pieņemšanā, redze ir galvenais un vissvarīgākais informācijas avots 

neatkarīgi no tā, vai informācija iegūta vizuāli vai ar optiskas, optiski-

elektroniskas, fotometriskas vai radiolokācijas ierīces palīdzību. 

Tomēr šajā grāmatā galvenā uzmanība tiks pievērsta redzamā starojuma 

optiskajām sistēmām, kur galvenais informācijas uztvērējs ir cilvēka acs. 

Tādēļ nepieciešams veikt galveno šīs informācijas uztveršanas iespēju   
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analīzi, kas nosaka taktisko uzdevumu izpildei noderīgas optiskās 

sistēmas uzbūvi un rādītājus, tās izvēles noteikumus. 

Acs optiskā sistēma darbojas kā savācējlēca ar mazu fokusa attālumu, 

tāpēc uz acs tīklenes veidojas apgriezts, samazināts, reāls priekšmeta 

attēls. Ja objekts atrodas ļoti tālu, tad attēls uz tīklenes veidojas bez īpašas 

acs muskuļu piepūles. Tuvinot priekšmetu acij, muskuļi maina acs lēcas 

lielumu tā, lai attēls joprojām atrastos uz tīklenes. Bez acs muskuļu lielas 

sasprindzināšanas visērtāk var saskatīt priekšmeta detaļas apmēram 25 

cm attālumā, ko sauc par labāko redzes attālumu [27].  Kā zināms, acs 

zīlītes lēcas fokusētais attēls tiek uztverts uz acs tīklenes, kas sastāv no 

divējāda veida gaismas jūtīgiem uztveres elementiem (nūjiņām un 

vālītēm), kur notiek gaismas absorbēšana un tās enerģijas pārveidošana 

elektriskos signālos, kas nonāk galvas smadzeņu centros to analīzei un 

reakcijai (iespējamie refleksi). Gaismas jūtīgie elementi ir tikai tīklenes 

aizmugures daļā, un tā jau ir galvas smadzeņu daļa. Tīklenes gaismas 

jutīgie elementi (fotoreceptori) ir nūjiņas un vālītes. Vālītes uztver krāsu 

un ļoti spilgtu gaismu, nūjiņas tikai gaismas spilgtumu. Vājā gaismā 

darbojas tikai nūjiņas, kuru ir 18 reižu vairāk nekā vālīšu, un tāpēc 

cilvēks tumsā krāsu neatšķir. Nakts dzīvniekiem (sikspārņiem, pūcēm) ir 

tikai nūjiņas, bet dienas dzīvniekiem (vistām, baložiem) gandrīz tikai 

vālītes vien. Gaismas kairinājumu no šiem receptoriem uz kortikālo 

redzes centru, kas atrodas galvas smadzeņu lielo pusložu pakauša daivas 

garozā, pārvada redzes nervs. Galvaskausa dobumā 50% redzes nerva 

šķiedru krustojas ar tādām pašām otras acs redzes nerva šķiedrām, tāpēc 

katrā galvas smadzeņu lielajā puslodē nonāk redzes nervu šķiedras no 

abām acīm. Visatbildīgākais un arī visjūtīgākais acs elements ir tā 

saucamais dzeltenais plankums ar centrālo bedrīti (fovea), kur atrodas 

blīvi izvietotās vālītes, un kas atrodas uz lēcas optiskās ass.  Tās arī 

nosaka acs atšķirības spējas, tās asumu un krāsu atšķirību. Tomēr fovealā 

redze neļauj novērot nekontrasta objektus krēslā (vājā apgaismojumā). 

Šeit sāk darboties perifērijā izvietotās nūjiņas. Acs atšķirības spējas 

saules apgaismojumā nodrošina vālītes, un tas sastāda 0,5-1,0 leņķa 

minūti, bet krēslā nūjiņu uztveres aparāts šo jutību samazina [6]. Acs 

spektrālā jutība nobīdās uz īsāku viļņu pusi un tās maksimums no 0,55 

μm nobīdās uz 0,51 μm (skat. att. 4.1.). 
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Att.4.1. Cilvēka acs spektrālās jutības grafiks. 

 

Vēl viena cilvēka redzes aparāta svarīga īpašība ir tā spēja izmainīt 

savu jutīgumu atkarībā no acs zīlītes apgaismojuma. Pētot šo 

adaptācijas periodu, biofiziķis N. Piņēgins noteica, ka tā notiek divos 

paņēmienos: 

- pirmais samērā ilgs periods - apmēram 2 minūtes, kad acs 

jutība palielinās apmēram 10 reizes; 

- otrais vēl ilgāks periods - līdz 8 minūtēm, kad acs jutīgums 

palielinās vēl 6 reizes. 

Sākumā darbojas vālīšu redzes aparāts un pēc tam, samazinoties 

apgaismojumam, redzes procesam pievienojas atbrīvojušās nūjiņas. 

Rezultātā redzes jutīgums palielinās. Tas tumsā ļauj atšķirt vismaz lielu 

objektu kontūras. 

Redzes gaismas adaptācija notiek arī pēkšņa apgaismojuma gadījumā, 

kad pirmajā momentā redze pilnīgi paralizējas un cilvēks vairs nespēj 

redzēt. Tad strauji samazinās acs zīlīte, samazinās nūjiņu jutība un 

redzes funkcija tiek nodota vālītēm, izslēdzot informāciju no nūjiņām. 

Sākas visa redzes aparāta no tīklenes līdz galvas smadzenēm 

pielāgošanās darbam pie spilgta apgaismojuma. 

Redzes novērošanas spējas ir atkarīgas no objekta apgaismošanas un 

acs adaptācijas pakāpes. Latvijas apstākļos apvidus apgaismojums un 

gaismas spilgtums, iestājoties krēslai, izmainās samērā lēni – divas 

reizes 5 minūšu laikā un acs adaptācija notiek pilnīgi, gādājot par 
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pietiekami augstu  tās jutīgumu. Tikai straujas apgaismojuma izmaiņas 

(šāviena liesma, zibens uzliesmojums) var izjaukt šo normālo acs 

adaptācijas procesu. Tas jāņem vērā formulējot prasības optiskai 

ierīcei, kas galvenokārt paredzēta izmantošanai noteiktos taktiskos 

apstākļos. Redzes kvalitātes izmaiņas atkarībā no attiecīgās diennakts 

stundās raksturīgā apvidus dabiskā apgaismojuma ir novērtējis 

V.Šaronovs, kura pētījuma rezultāti apkopoti tabulā 4.1 [3].   

Tabula 4.1. 

Redzes kvalitātes izmaiņas atkarībā no apvidus apgaismojuma 

Laika  

periods  

Apgaismojums 

skaidrā laikā, 

lukss (lx) 

Redzes 

asums, 

leņķa 

min. 

Kontrasta 

jutīgums, 

% 

Krāsu 

atšķiršana 

Diena  1000 0,5 1 Pilnīga  

Krēsla  3,5 –100 0.5 –1 3 –1 Kontrastie 

obj.– labi, 

nekontrastie 

obj.  – slikti 

Navigācijas 

krēsla 

3,5 – 6x10-4 1,5 – 1 40 – 30 Kontrastie 

– labi, 

nekontrastie 

– pavisam 

slikti 

Astronomiskā 

krēsla 

6x10-4 30 –15 60 –40 Krāsas 

nav 

atšķiramas 

Nakts  < 6x10-4 30 60 -- 

 

Nakts stundās atkarībā no meteoroloģiskiem apstākļiem un gada laika 

apgaismojumu dod saules enerģijas atstarojums no mēness un zvaigžņu 

gaisma. Mēness gaisma ir 105x vājāka par saules staru tiešo 

apgaismojumu, bet zvaigžņu gaisma skaidrā laikā dod tikai 0,1% no 

pilnmēness gaismas. Aprēķinos parasti pieņem, ka mēness gaisma dod 

0,1 lx un zvaigznes 10-3 lx apgaismojumu, kad acs jau nedod krāsu 

atšķirības. Redzes adaptācija, kas notiek pie apgaismojuma 0,1 – 0,01 

lx, dod iespēju veikt novērošanu arī tumsā, bet šeit nepieciešams 

attiecīgs karavīra treniņš. Lai varētu ievērot objektu, tam jāatrodas 

vismaz 200 leņķa robežās no noteiktā novērošanas virziena, bet objekts 
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var būt atpazīts tikai 4-80  leņķu robežās. Tas ir jāievēro, gatavojot 

novērotājus darbībai nakts apstākļos. 

 

4.2. Objekta  meklēšana, identifikācija un  

optisko ierīču spēju raksturojums 

 

Cilvēks savu darbību apvidū veic saskaņā ar novērošanas rezultātiem, 

ievērojot apvidus izkārtojumu un izmaiņas tajā. Pirmajā posmā notiek 

interesējošo objektu meklēšanas process, ko karavīrs veic atbilstoši 

kaujas reglamentā noteiktajai novērošanas metodikai [10]. Optiskajām 

ierīcēm ir jāatvieglo šis process, sevišķi objekta atpazīšanas stadijā, 

kuras kulminācija ir objekta identifikācija. Tās varbūtība atkarīga no 

objekta izmēriem un kontrasta uz apkārtējās vides fona, kas nosaka 

objekta telpiskā leņķa attiecību ar redzes telpisko leņķi. Novērošanas 

kontrastu nosaka objekta un apkārtējā fona spožuma starpības B0 – Bf  

attiecība pret to summu  B0 + Bf . Gaismas avota spožumu nosaka 

gaismas stiprums I, ko izstaro avota virmas laukuma vienība B=I/S. Ja 

gaismas avota virsmas laukums ir 1 m2 un perpendikulāri šai virsmai 

avota izstarotais gaismas stiprums 1 cd, tad gaismas avota spožums ir 1 

cd/ m2. Optikā tiek lietots arī termins gaismas plūsma Ф, ko mēra 

luksos (lx), un gaismas enerģētiskā plūsma I, kā gaismas intensitātes 

mērs. Gaismas intensitāte ir enerģija, kuru sekundē uztver virsmas 

laukuma vienība, un tās SI vienība ir vats uz kvadrātmetru W/ m2. 

Gaismas intensitāte ir proporcionāla gaismas viļņa elektriskā lauka 

intensitātes vektora moduļa kvadrātam. Starojuma pilnās enerģijas 

plūsma I saskaņā ar Stefana–Bolcmaņa likumu ir proporcionāla tā 

avota temperatūras T ceturtajai pakāpei [6]. Saules virsmas 

temperatūra ir aptuveni 6200 K un tās spožums - aptuveni 1,5x109 

cd/m2, spuldzes kvēldiega spožums - 2x106 cd/m2, pilnmēness – 

2,5x103  cd/m2. 

Pētījumu rezultāti nosaka, ka objekta meklēšanu un tā identifikācijas 

varbūtību novērošanas procesā nosaka šādi faktori [27]: 

1. Objekta novērošanas leņķa lielums – φ; 

2. Objekta un fona spožuma savstarpējs kontrasts   

K= (B0 – Bf  ) / B0        vai       K= (Bf – Bo  ) / Bf     

3. Novērošanas lauka leņķis – 2β; 

4. Objekta novērošanas laiks – t ; 

5. Objekta pārvietošanās ātrums – s. 
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N. Travņikova, Baretta un Kinga  veiktie pētījumi un eksperimentālās 

pārbaudes ļauj secināt [22]: 

1. Objekta noteikšanas varbūtība atkarīga no tā izmēriem un kontrasta 

uz apkārtējās vides fona. Jo lielāks objekts un tā kontrasts, jo ātrāk tas 

tiek noteikts, jo tā meklēšanā piedalās ne tikai acs centrālā daļā, bet arī 

perifērijas daļa ar daudz lielāku uztveršanas leņķi. Identifikāciju veic 

acs centrālā daļa – fovea, kura nodrošina lielas atšķiršanas spējas. 

Objekta formai nav lielas nozīmes, bet gan tā laukumam pie objekta 

malu attiecībām, sākot no 1:1 līdz 1:10. Objekta leņķiskā izmēra 

palielināšanās 2x samazina identifikācijas laiku 8x; 

2. Kontrasts nosaka objekta meklēšanas laiku. Ja objekta spožums 

praktiski līdzīgs fonam (kontrasts K=0,08), tad novērošanas apstākļi 

tiek uzskatīti par sliktiem. Vidējiem novērošanas apstākļiem atbilst 

kontrasts K=0,32, bet pietiekamiem novērošanas apstākļiem - kontrasts 

K=0,16. Kontrasta samazināšanās palielina objekta meklēšanas un 

identifikācijas laiku; 

3. Palielinoties fona spožumam, objekta meklēšanas laiks samazinās tā, 

kā palielinās redzes atšķirības un kontrasta jutības spējas, bet, ja ir ļoti 

augsts fona spilgtums, nepieciešams papildu redzes adaptācijas laiks. 

Šajos gadījumos spilgtuma ietekmes samazināšanai optiskajā ierīcē 

jāparedz iespēja izmantot polaroidus vai neitrālus filtrus; 

4. Redzes lauka divkārtēja palielināšana var palielināt objekta 

meklēšanas laiku 4x, ko nosaka ne redzes lauka forma, bet gan tā 

leņķiskais laukums. 

5. Kustība pasliktina objekta novērošanas kontrastu, ko nosaka ne tikai 

tā leņķiskais ātrums, bet arī leņķiskie izmēri. Jo lielāki objekta 

leņķiskie izmēri, jo vairāk tā kustības ātrums samazina objekta 

identifikācijas varbūtību. Kustībā esošu objektu atrašanas varbūtība uz 

pietiekami spilgta fona praktiski nav atkarīga no objekta novērošanas 

lauka leņķa. 

Parasti pietiekamas informācijas iegūšanai cilvēka acs redzes lauks 

ietver 400 pa horizontāli un 300 vertikālā plaknē ar apļa veida laukumu 

90 telpiskā leņķī kvalitatīvai attēla uztveršanai (vislabāko redzes lauku 

ietver 2o), kas atbilst 15, 40 un 150 relatīvām redzes asuma vienībām 

dienas apstākļos ar fona spožumu vairāku desmitu cd/m2. Redzamības 

pasliktināšanās apstākļos un mazgabarīta objektu novērošanai jau 

ieteicams izmantot optiskās ierīces.  

 Optisko ierīču iespēju un noderīguma izmantošanu dažādu taktisko 

objektu novērošanai un identifikācijai raksturo šādi to galvenie rādītāji: 

1. Palielinājums Px (reizes); 
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2. Redzes lauks (jeb leņķis) 2β (grādi); 

3. Gaismas caurlaidība  Cg  %; 

4. Ieejas un izejas lēcu diametrs, mm. 

Lai varētu izvirzīt prasības optiskajām ierīcēm taktisko uzdevumu 

izpildei, nepieciešams nedaudz tuvāk iepazīties ar šo galveno rādītāju 

būtību. 

Palielinājums nosaka optiskās ierīces iespējas noteiktos attālumos 

atrast un identificēt objektus ar maziem leņķiskiem izmēriem un 

objektus ar lielu pārvietošanās ātrumu.  Tāda optiskā ierīce palielina 

objekta izmērus ar rādītāja noteikto palielinājumu P, kas galvenokārt 

atkarīgs no okulāra un objektīva fokusu attālumiem. Tomēr objekta 

identifikācijas laiks, kas atkarīgs no fona spilgtuma, objekta kontrasta 

un tā leņķiskajiem izmēriem, paliek nemainīgs kā vērojot objektu bez 

optiskās ierīces. To nosaka acs atšķirības spējas, kuras var būt 0,5 – 1,0 

leņķiskā minūte, un optiskās ierīces iespējas saglabāt šīs acs spējas 

visas ierīces redzes laukā.  

Redzes lauku izvēlas atkarībā no optiskās ierīces uzdevumiem. 

Piemēram, novērošanas ierīču redzes laukam jābūt lielākam par 

optiskajiem tēmekļiem, kuru pielietošana vairāk ir atkarīga no 

palielinājuma iespējām. 

Gaismas caurlaidība raksturo tās zudumus optiskajā ierīcē un 

vienkāršās ierīcēs tā var sasniegt 95 %. Sarežģītās ierīcēs ar lielu 

optisko elementu skaitu tā var būt mazāka, tomēr uzlabojumi noteiktu 

gaismas viļņu diapazonā var panākt, izmantojot optiskos elementus ar 

speciālu virsmu apstrādi. 

 Optiskās ierīces ieejas un izejas lēcu diametrs nosaka tās 

izmantošanas iespējas vājā apgaismojumā, kad apgaismojuma 

samazināšanās izsauc novērojamo objektu kontrasta un acs atšķirības 

spēju samazināšanos. Šis rādītājs nosaka objektīva un okulāra redzes 

lauku. N. Travņikovas veiktie pētījumi kustībā esošu objektu 

identifikācijas varbūtību noteikšanā, novērojot tos vizuāli un ar optisko 

ierīci, parādīja, ka pie fona spožuma 100 cd/m2  objekta ar kontrastu 

K=0,2, izmēriem 2,4 leņķiskās minūtes un kustības ātrumu no 1 līdz 13 

grādiem sekundē, identifikācijas varbūtība ar optisko ierīci ir 3x 

lielāka, nekā veicot vizuālu novērošanu [28].  

Laika apstākļi jūtami ietekmē novērošanas efektivitāti, sevišķi 

atmosfēras apstākļi, kas nosaka meteoroloģisko redzamību. Tā atkarīga 

no putekļu un mitruma daudzuma atmosfērā, kas veido miglu, 

aerosolus un cietu daļiņu aizsegus. Ja daļiņas sastāda pusi no 

novērojamās gaismas viļņu garuma, tad tāda atmosfēra stipri pasliktina 

novērošanas apstākļus. Rezultātā veidojas spektra iecirkņi ar labu un 
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sliktu caurredzamību, ko izmanto attiecīgo optisko ierīču veidošanā un 

to darbības traucējumiem (kavēkļiem veikt novērošanu). Tā spektra 

redzamās gaismas daļā ir vietas, kur gaismas staru virzību traucē ūdens 

un skābekļa absorbējošās molekulas un gaismas caurlaidība  ir nedaudz 

vairāk par 60 %. Spektra tuvējā infrasarkanā daļa raksturīga ar nedaudz 

lielāku gaismas caurlaidību (līdz 70 %) un pie 8-12 μm var sasniegt pat 

90 %.       

Gaismas absorbcija vielās ir selektīva un to raksturo absorbcijas 

koeficients k, kas ļauj noteikt gaismas intensitātes I izmaiņas, 

izmantojot eksponenciālo likumu [6]. 

I = I0 e -k.x
   ,  kur 

I0 – krītošās gaismas intensitāte, cd; 

k – absorbcijas koeficients, cm-1; 

x – slāņa biezums, cm. 

Absorbcijas koeficients k ir atkarīgs no gaismas viļņa garuma un 

vielas īpašībām. Piemēram, parastais logu stikls un Zemes atmosfēras 

slānis labi absorbē ultravioleto gaismu, lavsāna  plēve un kvarcs to 

aiztur ievērojami mazāk. No materiāliem, kuriem caurspīdība ir 

selektīva, izgatavo optiskos filtrus. 770 nm (0,77 μm) gaismas viļņiem 

ūdens absorbcijas koeficients ir 0,0024/cm, bet flintstiklam 450 nm 

(0,44 μm) gaismas viļņiem – 0,0046/cm. 

Saulei atrodoties zenītā, tiek sasniegts apvidus apgaismošanas 

maksimums un pie 70 % atmosfēras caurlaidības tas var būt pat vairāk 

par 100 000 lx. Saulei sasniedzot horizontu, tas sastāda tikai 10 lx, un 

gaismas staru spektrs tuvojas infrasarkanajai joslai, sākas astronomiskā 

krēsla, kad par galvenais gaismas avots ir debess atspīdums. Šeit jau 

jāsāk runāt par novērošanu nakts apstākļos, kas arī ir ļoti svarīgi 

taktisko uzdevumu izpildē.    

Tā kā parastās optikas iespējas nakts apstākļos ir ļoti ierobežotas, 

tad veiksmīga karavīra darbība nav iedomājama bez nakts redzamības 

ierīcēm – infrasarkanajām kamerām. Gaismas infrasarkano starojumu 

(IS) 1800. gadā atklāja britu astronoms Viljams Heršels, izmantojot 

termometru dažāda spektra joslu noteikšanā. Viņš novēroja, ka zilā 

spektra daļa ir visaukstākā, bet sarkanā – vissiltākā. Virzoties vēl tālāk, 

kur cilvēka acs vairs gaismu neredzēja, viņš atklāja, ka šeit temperatūra 

ir vēl augstāka. Šo sarkanās gaismas spektra daļu 1869. gadā pēc 

Bekerela piedāvājuma tad arī nosauca par neredzamo – “infra”, jo tas ir 

viens gaismas starojuma tips.  Pēc Ampēra atklājumiem IS izplatās 

taisni (vismaz Ņūtona fizikas ietvaros), gaismu absorbējošie objekti tā 

ceļā met ēnu, bet stikls un ūdens virsma to atstaro tāpat kā parastās 
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gaismas starus. Acīm redzama atšķirība ir tikai tā, ka parastais stikls 

praktiski nelaiž cauri IS, kas neļauj IS ierīces  izmantot novērošanai 

caur aizstiklotu logu. Savukārt IS ierīcēs izmantotie speciālie stikli ar 

retzemju metālu piejaukumu neļauj, piemēram, nolasīt mašīnas numuru 

(cipariem ir tā pati temperatūra) vai saskatīt sejas vaibstus. Putni un 

kukaiņi būs redzami kā auksti punkti, bet brilles kā tumša kontūra uz 

gaišā sejas ovāla, jo nelaiž cauri siltuma enerģiju. Zem apģērba 

noslēpts ierocis izskatīsies kā auksta ēna, jo aizēno cilvēka siltuma 

starojumu. Tā kā šodienas IS ierīču jūtīgums sasniedz 0,10 C, tad šādā  

veidā var iegūt daudz informācijas, jo praktiski nav nepieciešams pat 

minimāls apgaismojums. Šīs ierīces ir pilnībā pasīvas un tās praktiski 

nav iespējams uztvert ar citām IS ierīcēm [11]. 

 

4.3. Dabiskā nakts apgaismojuma raksturojums 

  

Dabiskā nakts apgaismojuma avots bezmēness laikā pie skaidrām 

debesīm ir tās pašas saules gaismas atstarojums no kosmosa un 

skābekļa un slāpekļa spīdēšana augšējos atmosfēras slāņos (100 – 300 

km), ko vēl spēj uztvert adaptēta redze. Šo apgaismojumu sauc par 

zvaigžņu gaismu un tās spektra intensitāte 10 ballu sistēmā (skat. att. 

4.2) ir nobīdīta uz neredzamā IS pusi. 

 

Att.4.2. Debess spektrālais starojums naktī. 

 

Nedaudz labāki novērošanas apstākļi pie skaidrām debesīm naktī ir 

mēness gaismā, kas ir 105x vājāks saules staru atspulgs un pilnmēness 

laikā sastāda 0,3 lx. Novērošana kļūst iespējama, pateicoties krēslas 
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redzei, izmantojot gaismas spējīgas optiskās ierīces, kuras dod iespējas 

novērot tālākus objektus. Tomēr militārās operācijas bieži tiek plānotas 

nakts apstākļos mēness gaismā, lai gan krāsu trūkums mazina apvidus 

un novērojamo objektu apsekošanas informāciju. Apgaismošanas 

intensitāti šajos apstākļos raksturo grafiks attēlā 4.3. 

 

Att.4.3. Mēness gaismas intensitāte, mainoties fāzēm   

Iespēju novērot objektus kā dienas tā nakts apstākļos nosaka to 

kontrasts. Tāpēc vizuālā novērošana pie apgaismojumā mazākā par 0,3 

lx praktiski nav iespējama, jo acs nejūt IS. Tajā pat laikā tieši IS 

spektrā ir vērojama kontrastu palielināšanās, kas ir saistīta ar apvidus 

objektu (materiālu) straujajām atstarošanas spēju izmaiņām nakts laikā. 

Apvidus fona galveno elementu – zālāju un koku lapotņu atstarojums 

garāko viļņu spektrā strauji pieaug, nemainoties koka mizu un grants 

atstarojumam (skat. att. 4.4).  

 

Att.4.4. Apvidus elementu gaismas atstarošanas spektrs naktī. 

Tas nodrošina labu kontrastu objektu novērošanai nakts apstākļos, 

jo arī kara tehnikas un apģērba atstarošanas spējas paliek nemainīgas. 

Dotie piemēri ilustrē novērošanas iespēju problēmu risinājumus nakts 
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apstākļos, radot jutīgas ierīces 0,75–0,9 μm  spektrā, pārveidojot 

informāciju cilvēka acij uztveramā veidā.    

Šobrīd IS ierīces plaši izmanto jau ar TV kamerām, ļaujot šādu 

nakts apstākļos uztvertu informāciju noraidīt uz citu punktu. Šādu 

ierīču pielietojums jau ir pietiekami plašs: 

- meklēšanas un glābšanas darbi; 

- neapgaismotu māju un telpu apskate; 

- neapgaismotu transportlīdzekļu izsekošana; 

- no jauna raktu vietu noteikšana; 

- novērošana un navigācija; 

- ieroču tēmēkļi. 

Pieprasījums pēc nakts redzamības ierīcēm palielinājās pēc Persijas 

līča kara un sevišķi tagad pēc karadarbības Irakā, kur IS tehnikas 

izmantošana palīdzēja amerikāņiem iegūt ievērojamas taktiska rakstura 

priekšrocības kā naktī, tā arī dienā, izmantojot dūmu aizsegus [3, 15]. 

Ja 1998. gadā nakts redzamības ierīču tirgus sastādīja 302,3 miljonus 

dolāru (80% militārām vajadzībām), tad 2005. gadā tas sasniedza jau 

500 miljonus ASV dolāru [13, 11]. 

Nodaļas nobeigumā nepieciešams atgādināt tos 15 baušļus, kuriem  

jācenšas sekot katram novērotājam, izmantojot optiskās ierīces apvidū, 

lai varētu tās efektīvi izmantot. Tie ir jāņem vērā, arī uzlabojot esošo 

optisko ierīču kvalitāti un radot jaunas konstrukcijas. Pieredzējuši 

speciālisti uzskata, ka labam novērotājam varbūt pietiek ar relatīvi 

nelielu apmācību, bet viņam  noteikti jābūt ļoti disciplinētam un 

jāievēro šādi ieteikumi [7]: 

1. Izvēlies tikai labu optiku, pastāvīgi papildinot savas zināšanas šajā 

jomā; 

2. Lai gan optikas kvalitāte nosaka arī tās cenu, tomēr centies 

izvēlēties optiku atbilstoši pildāmo taktisko uzdevumu svarīgumam 

un nozīmei kopumā; 

3. Pēc iespējas izvēlies balstu, sevišķi ilgstošas novērošanas 

nepieciešamības gadījumos; 

4. Neesi slinks un iekārtojies komfortabli, lai mazāk nogurtu. Ne 

vienmēr tas nozīmē, ka jānēsā līdzi daudz piederumu, jo 

novērošanas vietu var uzlabot arī ar priekšmetiem un 

palīgmateriāliem, ko var atrast uz vietas; 

5. Novērošanas laikā redzes laukā vairāk kustini savas acis nekā pašu 

optisko ierīci; 

6. Vairāk uzmanības pievērs tiem apvidus punktiem, kur lielāka 

varbūtība ieraudzīt gaidāmo objektu, pievēršot uzmanību 

aizēnotām vietām; 
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7. Vienmēr maskējies un izmanto dabiskos slēpņus; 

8. Ieņemot novērošanas pozīciju, lai nerastos nevajadzīgi pārsteigumi, 

vispirms apskati tās tuvo apkaimi un ne tikai pa horizontu, bet arī 

virs un zem sevis; 

9. Svarīgi ir spēt noteikt objektu pēc tā redzamajām detaļām un 

daļām, jo visu objektu tā arī var neieraudzīt; 

10.  Vienmēr pārliecinies par redzēto, lai nepieņemtu kļūdainu 

lēmumu; 

11. Esi pacietīgs, audzini savu novērotāja raksturu; 

12.  Apkopo savas zināšanas par novērojamo objektu, lai izvēlētos 

optimālu novērošanas laiku un vietu; 

13. Centies pasargāt savas acis no varbūtējas spilgtas gaismas 

iedarbības, prognozējot tādu varbūtību un pieņemot attiecīgus 

mērus atbilstoši novērošanas laikam un apstākļiem; 

14. Seko optisko ierīču faktiskajam tehniskās gatavības stāvoklim un 

sevišķi lēcu tīrībai; 

15.  Pastāvīgi trenē un pārbaudi savu redzi, savlaicīgi izmantojot 

speciālistu palīdzību (optometristu pakalpojumus). Tavas acis ir 

Tava veiksme un vienmēr centies vairāk uzzināt par redzes 

īpatnībām, tās pozitīvajām un negatīvajām pusēm. Tā jau būs 

vismaz puse no Tavas veiksmes. 

 

4.4. Ražošanā esošo optisko ierīču, ko izmanto taktisko uzdevumu 

izpildē, analīze 

 

Līdz šodienai ir saražoti un vēl ražošanā atrodas liels klāsts dažādas 

nozīmes optisko ierīču, un katram tipam ir sava pietiekami šaura 

pielietošanas sfēra. Jāatzīst, ka lielākā daļa šo optisko ierīču paredzēti 

medniekiem un karavīriem. Tā kā veiktais pētījums ir veltīts optiskās 

novērošanas ierīces izstrādei taktisko uzdevumu izpildei, tad arī šajā 

nodaļā aprobežosimies tieši ar šādu optisko ierīču analīzi, galveno 

uzmanību pievēršot ražošanā esošām optiskām ierīcēm (tās tomēr ir 

radītas, izmantojot jaunās tehnoloģijas). Lai gan bieži, īpaši snaiperi, 

novērošanai izmanto arī optiskos tēmekļus, tomēr to konstrukciju un 

iespēju analīzei nepievērsīsimies. Taktisko uzdevumu izpildei parasti 

izmanto binokļus, mazos teleskopus, novērošanas rorus un nakts 

redzamības ierīces [13]. Tos konstruē un izgatavo daudzas pasaulēs 

pazīstamas firmas, ar kuru sasniegumiem un produkciju var iepazīties 

speciālos žurnālos, reklāmu prospektos un arī internetā. Šo firmu 

interneta adreses interesentiem informācijai apkopotas tabulā 4.2.  
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Tabula 4.2.Optisko ierīču ražotāji un tirgotāji 

Nr 

p/k 

Firmas 

nosaukums 

Valsts  Interneta adrese 

1. BSA Optics Inc. ASV www.bsa.com  

2. Burris Company  www.burrisoptics.com  

3. Bushnell Sports 

Optics 

Bushnell 

Corporation 

ASV 

 

www.bushnell.com  

Luxottica (Bausch & Lomb) 

firmas (Itālija) uzņēmums 

4. Kahles Optik 

North America 

ASV www.kahlesoptik.com  

5. Leica Camera 

Inc. 

Leica Sport 

Optics 

 www.leica-camera.com  

6. Leupold & 

Stevens Inc. 

ASV www.leupold.com  

7. Minolta Corp. Japāna   

8. Nikon Inc. ASV www.nikonusa.com  

9. Pentax Corp.  www.pentaxlightseeker.com  

www.pentax.com  

10. PMC 

Ammunition 

ASV www.pmcammo.com  

11. Schmidt and 

Bender GmbH and 

Co KG 

Vācija  www.schmidt-bender.de  

12. Springfield Inc. ASV www.springfield-

armory.com    

13. Steiner Binoculars 

Steiner Pioneer 

Research 

Vācija www.steiner-

binoculars.com 

www.pioneer-research.com   

14. Swarovski Optik 

N.A. 

ASV www.swarovskioptik.com  

15. SWIFT ASV www.swift-optics.com  

http://www.bsa.com/
http://www.burrisoptics.com/
http://www.bushnell.com/
http://www.kahlesoptik.com/
http://www.leica-camera.com/
http://www.leupold.com/
http://www.nikonusa.com/
http://www.pentaxlightseeker.com/
http://www.pentax.com/
http://www.pmcammo.com/
http://www.schmidt-bender.de/
http://www.springfield-armory.com/
http://www.springfield-armory.com/
http://www.steiner-binoculars.com/
http://www.steiner-binoculars.com/
http://www.pioneer-research.com/
http://www.swarovskioptik.com/
http://www.swift-optics.com/
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Instruments Inc. 

16. Tasco Sales Inc ASV www.tascosales.com  

Krievijā to pārstāv firma 

www.nightvisiondevices.ru  

17. Weaver Blount 

Inc. 

ASV  

18. Carl ZeissOptical 

Inc. 

Vācija www.zeiss.com  

www.zeiss.de  

19. Kowa  Japāna   

20. Fazotron-ZOMZ- 

Avia 

Krievija   

21. OMO Baltkrievija www.posp.ru  

22 KAHLES Austrija www.kahlesoptik.com  

23 ZAO “Maksim” Krievija  

24. ZAO “Gimeks” Krievija  www.binoculars.ru  

pārstāv arī Japānas Minoltu 

25. US Optics 

Technologies Inc. 

ASV www.seilerinst.com  

26.  Lightforce  Austrālija   

27. Spindler Arms Vācija  www.spindler.de  

28. Alpen Outdoor Šveice www.alpenoutdoor.com  

29. Brunton   www.brunton.com  

30. ZAO CSZ 

“Koļčuga” 

Krievija www.kolchuga.ru  

31. ZAO “DAPKOC” Krievija www.darkos.ru  

32. SILVA Zviedrija www.silva.com  

33. DOCTOR Sports 

Optics 

ASV www.docteropticsusa.com  

 

Militārām vajadzībām vienlaikus ar novērošanas roru kompaktiem 

modeļiem ar 60–66 mm objektīviem ir pieprasījums arī pēc lielāka izmēra un 

masas optikas, kas pieder pie izbīdāmo roru klases. Tomēr šodien vērojama 

tendence dot priekšroku  kompaktiem modeļiem, kuru nedaudz lielākā masa 

un sarežģītāka konstrukcija to pozitīvo iespaidu kopumā nemazina. 

http://www.tascosales.com/
http://www.nightvisiondevices.ru/
http://www.zeiss.com/
http://www.zeiss.de/
http://www.posp.ru/
http://www.kahlesoptik.com/
http://www.binoculars.ru/
http://www.seilerinst.com/
http://www.spindler.de/
http://www.alpenoutdoor.com/
http://www.brunton.com/
http://www.kolchuga.ru/
http://www.darkos.ru/
http://www.silva.com/
http://www.docteropticsusa.com/
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Piemēram, Svarovska firma piedāvā modeli ST 85, kas ar masu 1650 g ir 

tikai par 130 g vieglāks nekā Zeiss Diascope 85 T*FL. Modelis ST 85 

(garums 335 mm) ir tikai par 75 mm īsāks un arī tikai saliktā stāvoklī. 

Kompaktos  modeļus var ātrāk sagatavot darbam, bet izbīdāmie rori ir ērtāki 

pārnēsājot. Lielu novērošanas roru priekšrocības būs jūtamas, tikai 

izmantojot kvalitatīvu statīvu. Slikts statīvs pat pie vismazākās vēja pūsmas 

vibrēs, un novērošana būs ļoti apgrūtināta. Visi kompaktie modeļi tiek 

piedāvāti ar skatu meklētājiem, kuru izvēle ir atkarīga no darba apstākļiem. 

Tomēr priekšroka tiek dota leņķveida konstrukcijas skatu meklētājiem [8]. 

Nopietna optiskā ierīce nav iedomājama bez statīva un skatu meklētāja. 

Optiskās ierīces atšķiras ne tikai pēc to izmantošanas sfērām, bet arī pēc 

cenas un lēcu apstrādes kvalitātes un to apstrādes tehnoloģijas. Lai panāktu 

pareizu krāsu un attēla atšķiršanas spēju, izgatavojot lēcas, tiek izmantots 

fluorīts. Šādu apohromētu lēcu izgatavošana nav lēta, un šādas optikas 

apzīmējumiem bieži pievieno abreviatūru APO, HD (high definition) vai ED 

(extra low dispersion). Visu optisko ierīču izgatavotāji izmanto daudzslāņu 

optikas attīrīšanu, kas nereti izmaina arī attēla fonu. Tā kā cilvēka acs spēj 

uztvert gaismas staru kūli, kas nav lielāks par 6-7 mm, tad liela uzmanība 

jāpievērš okulāram, jo no tā kvalitātes ir atkarīgi optiskās ierīces rādītāji 

kopumā. Lai varētu efektīvi novērot arī krēslā, nepieciešams izvēlēties 

pareizu palielinājuma attiecību ar objektīva diametru, jo ļoti grūti to būs 

veikt ar 60 mm rori pie 60x palielinājuma (vājā gaisma nedos iespēju atšķirt 

objekta detaļas un attēls būs par tumšu). Pēdējā laikā atzinību ir ieguvušas 

Japānas firmas “Kowa” vieglās, kompaktās, drošās un samērā lētās optiskās 

ierīces (piemēram, Kowa 611 vai TSN-663 ED). Tiem, kam nepieciešams 

augstas kvalitātes optiskais roris ar skaidru attēlu pat sliktā laikā vājā 

apgaismojumā, speciālisti rekomendē izvēlēties spēcīgus rorus ar diametru 

70 mm un vairāk. Tiem, kam vajadzīgs viegls, kompakts un samērā drošs 

optiskais roris, drīzāk jāizvēlas Zeiss Diascope 65, Leica Televid 62, 

Swarovski ATS 65 vai Kowa TSN-663 ED, kas pēc dažiem tehniskajiem 

rādītājiem pārspēj pat līdzīgas klases izbīdāmās ierīces. Lai gan saskaņā ar 

teoriju lielāks objektīvs savāc vairāk gaismas, ko nevar apstrīdēt, tomēr 

vienas klases optiskajās ierīcēs maksimāli iespējamais gaismas daudzums ir 

limitēts. Tāpēc par objektīva izmēru, kas lielāks par 50 mm var diskutēt. 

Prakse ir pierādījusi, ka laba 3-9x optiskā ierīce ar 36 mm objektīvu ir tikpat 

gaiša kā vidējas kvalitātes 3-9x optiskā ierīce ar 50 mm objektīvu [3]. 

Ierīces, ko paredzēts lietot nakts apstākļos  nepieciešams apgādāt ar okulāra 

tīkliņa apgaismošanas iekārtu. Lai palielinātu iespējamos novērošanas 

attālumus, vēlams optiskajās ierīcēs paredzēt  mainīgu palielinājumu.  
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4.5. Karaspēka darbība ierobežotas redzamības apstākļos 

 

Termins „ierobežota redzamība” nozīmē tādus karaspēka darbības 

apstākļus, kad neapbruņota cilvēka acs vairs nespēj pietiekami labi atšķirt 

novērojamos objektus redzes nepietiekamības dēļ, gaisa (atmosfēras) 

meteoroloģisko apstākļu pēc vai pretinieka izmantoto maskēšanās 

līdzekļu dēļ. Pirmajā gadījumā var izmantot dažādus apvidus 

apgaismošanas līdzekļus (apgaismošanas signālraķetes, apgaismošanas 

bumbas u.tml.), bet to izmantošana vienlīdz izdevīga ir arī pretiniekam un 

negarantē savējo spēku darbības maskēšanu, Tāpēc labāk izmantot 

speciālas optiskās vai nakts redzamības ierīces. Saprotams, ka darbības 

veiksme ierobežotas redzamības apstākļos ir atkarīga no šo ierīču 

tehniskajām iespējām un personālsastāva gatavības tās izmantot kaujas 

apstākļos. Kara darbības rezultāti Irakā un to analīze apstiprina šo 

secinājumu [15]. Lai nodrošinātu veiksmīgu karaspēka darbību, jāizvēlas 

līdzekļi un ierīces, kas tiks izmantotas atkarībā no darbības veida. Šo 

līdzekļu un ierīču apkopojumu skat. tabulā 4.3. 

Tabula 4.3. 

Ierobežotas redzamības apstākļos izmantojamie  līdzekļi un ierīces  

1. Kaujas vadība un 

pārvietošanās 
 Pasīvās un aktīvās darbības redzamības 

ierīces; 

 Nakts redzamības ierīces; 

 Navigācijas ierīces; 

 Vietas noteikšanas ierīces uz kartes un 

apvidū; 

 Radiolokācijas izlūkošana 

 Starmetis  

2. Kaujas darbība  Pasīvās un aktīvās darbības redzamības 

ierīces; 

 Nakts redzamības ierīces; 

 Nakts tēmēkļi; 

 Radiolokatori; 

 Starmetis un citi apgaismošanas līdzekļi; 

 Atpazīšanas ierīces (“savs-svešs”) 

3. Kaujas atbalsts  Pasīvās un aktīvās darbības redzamības 

ierīces; 

 Nakts redzamības ierīces; 

 Skaņas un infrasarkanā izlūkošana; 

 Radiolokatori; 

 Starmetis un citi apgaismošanas līdzekļi; 

 Atpazīšanas ierīces (“savs-svešs”) un 

artilērijas mērķu norādes ierīces 
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4. Karaspēka 

nodrošināšana 
 Pasīvās un aktīvās darbības redzamības 

ierīces; 

 Nakts redzamības ierīces; 

 Navigācijas ierīces; 

 Vietas noteikšanas ierīces uz kartes un 

apvidū; 

 Starmetis  

5. Aizsardzības līdzekļi  Dūmu aizsega izveides ierīces; 

 Kamuflāža un maskēšanās tīkli; 

 Siltuma un skaņas izstarotāju maskēšana 

 

Svarīga ir komandieru prasme noteikt pareizu apgaismošanas 

disciplīnas līmeni, sevišķi aktīvās darbības ierīcēm, un izvēlēties 

atbilstošus darbības līdzekļus un ierīces. Ir jāņem vērā, ka pasīvo nakts 

redzamības ierīču darbības tālums ir 10x un pat 100 reižu mazāks par 

redzes un optisko ierīču spēju darboties normālos apstākļos, kas dod acīm 

redzamu priekšroku optisko ierīču izmantošanā. Arī krāsu zudums stipri 

ietekmē objektu identifikācijas iespējas. Tas jāņem vērā ierobežotas 

redzamības apstākļos, mainot savas pozīcijas, koncentrējot vai pārvietojot 

spēkus. Svarīgi ir ievērot tādus faktorus kā taisnvirziena kustības 

nodrošināšana, visu orientācijas līdzekļu un paņēmienu izmantošana, 

saskaņota uguns pielietošanas kārtība un kustības sākšanas pareiza 

noteikšana. Pēkšņuma moments ir atkarīgs no izlūkošanas operativitātes, 

karaspēka mobilitātes un maskētas pārvietošanas iespējām uz kaujas 

izejas pozīcijām [10]. 

Taktiskajā plānā ir jāņem vērā, ka gada laikā vidēji puse no 

diennakts atbilst darbībai nakts apstākļos (44 %) un tikai 5 % krēslas 

apgaismojumam, par ko var pārliecināts pēc diagrammām attēlā 4.5 [27]. 

 
 

Att. 4.5. Diennakts apgaismojuma laika sadalījuma diagrammas. 
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Latvijas apstākļiem raksturīgs liels apmākušos dienu skaitu, kad 

krēsla iestājas pat agrāk un saullēkta apgaismojums arī ir nepietiekams 

novērošanai ar parastu redzi. Šeit liela nozīme noteikti būs pareizai 

optisko novērošanas ierīču izmantošanai, jo pasīvo redzes ierīču (sevišķi 

optisko) redzes leņķis un izmantošanas tālums objektu identifikācijai ir 

par 20-30 % lielāks nekā aktīvajām novērošanas ierīcēm [27]. 

 

4.6. Optiskie tēmēkļi un to konstrukcijas īpatnības 

 

Visizplatītākās ieroču tēmēšanas ierīces ir atklātais tēmēklis, kur 

pacēluma leņķa iestādīšana notiek ar mērķekļa plāksnes pacelšanu līdz 

nepieciešamajam augstumam. Tomēr precizitāte un šaušanas ātrums, 

šaujot ar atklāto tēmēkli, ir salīdzinoši nelieli. Tēmēšanas kļūda 

neatkarīgi no šāvēja prasmes var sasniegt 3-5 loka minūtes, kuras 

izpaužas kā 8-14 cm nobīde no mērķa 100 m distancē, jo šāvējam 

vienlaicīgi jāredz un jākontrolē mērķis, grauds un tēmēkļa plāksne. 

Nepieciešama skatiena pārmaiņus regulāra koncentrācija, kas ir ļoti 

nogurdinoši. Optiskais tēmēklis ļauj novērst šo trūkumu, jo tas būtībā ir 

tālskatis, kurš paredzēts attālu mērķu novērošanai.  

Strēlnieku ieroču optiskie tēmēkļi parasti vienā konstrukcijā 

apvieno optisko sistēmu ar tās palīgierīcēm (tēmēšanas un tālummēra 

tīkliņš, regulēšanas ierīces, baterijas) un balstu piestiprināšanai pie ieroča. 

Optiskās sistēmas darbības principu var paskaidrot, izmantojot tās 

vienkāršotu shēmu attēlā 4.6., kur ar līnijām un bultiņām parādīts objekta 

projicēšanas ceļš. 

 
Att. 4.6. Optiskā tēmēkļa optikas darbības shēma. 

 

Optiskās sistēmas objektīvs veido fokusa plaknē apgrieztu (no 

kreisās uz labo pusi un no augšas uz apakšu) apvidus attēlu. Šajā pašā 

plaknē izvieto tēmēšanas tīkliņu ar vienkāršu tālmērīšanas skalu. Tālāk 

apgrieztā attēla sistēma no objektīva fokusa apgriež attēlu okulāra fokusa 

plaknē, vienlaikus šajā plaknē spoguļattēla veidā projicējot arī tēmēšanas 

tīkliņu. Dažiem tēmēkļiem šis tēmēšanas tīkliņš tiek uzstādīts okulāra 

fokusa plaknē, un tad tīkliņa pārvietošanas virziens sakrīt ar projicētā 
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attēla projicēšanas virzienu. Ar tēmēkļa palīdzību šāvējs vienlaikus redz 

attēlu un uz tā uzlikto tēmēšanas tīkliņu. Militāro optisko ierīču okulārā 

tīkliņa skala, kas sadalīta tā sauktajās „tūkstošdaļās” vai „miljēmās”, dod 

iespēju aprēķināt dažādo objektu lineāros lielumus (garumu, attālumu 

u.c.). Par pamatu tiek ņemta sakarība starp leņķiskajiem un lineārajiem 

lielumiem. Tās pamatā ir mērvienība, kas atbilst riņķa līnijas centra 

leņķim – 1/6000 (tūkstošdaļām) vai 1/6400 (miljēmām) riņķa līnijas daļa. 

Tātad „tūkstošdaļa” būs C/6000, jeb τ =2πR/6000 = 0,001R.  

Ja zināms kāds objekta lineārais izmērs b metros (optiskos snaiperu 

tēmekļos tālummēra skalā parasti izmanto vidēja cilvēka krūts figūras 

augstumu), tad attālumu D var noteikt pēc objekta aizņemto tūkstošdaļu 

skaita. Tēmēšanas tīkliņu varianti ar dažādām tālmēra skalām parādīti 

attēlā 4.7. Snaiperiem izmantot lāzera tālummērus nav ieteicams, jo tos 

pielietojot šāvējs sevi var demaskēt. Tādēļ tēmēšanas tīkliņi paredzēti arī 

attāluma noteikšanai līdz izvēlētam mērķim. Piemēram, attēlā 4.7. 

redzams tēmēšanas tīkliņš (trešais no augšas) ar dažāda augstuma 

atzīmēm un norādītām distancēm. Distances noteikšanai mērķa figūras 

vidusdaļu „uzliek” uzliek uz horizontālās līnijas un šāvējs skatās, kura 

augstuma atzīme sakrīt ar mērķa galvu. Attiecīgā distance redzama skalas 

apakšējā daļā. Attēla un tēmēšanas tīkliņa savietojamība ir optiskā 

tēmēkļa priekšrocība. Attēla palielinājums optiskajā tēmēklī tiek uztverts 

kā attāluma līdz objektam samazināšana, jeb attēla „pievilkšana”. Redzes 

lauks un tēmēkļa palielinājums ir savstarpēji saistīti lielumi. Jo lielāks ir 

tēmēkļa palielinājums, jo mazāks ir redzes lauks (leņķis) un otrādi. 

Neliela palielinājuma tēmēkļiem, 1,5 reizes triecienšautenei Aug77 un 4 

reizes snaiperšautenei SVD, ir salīdzinoši liels redzes lauks un ērti 

lietojami šaušanai tuvās distancēs. Parasti šādiem optiskiem tēmēkļiem 

efektīvas ir šaušanas distances līdz 600 m. Tēmeklim noteikti jāatbilst 

ieroča kaujas spējām un kvalitātei. Precīzu ieroču kaujas spējas ļoti 

mazina lētu optisko tēmekļu izmantošana un otrādi. Snaiperu ieroču 

optisko tēmēkļu palielinājumi nemitīgi ir auguši un šobrīd ir sasnieguši 

10 reižu palielinājumus. Piemēram, Ceisa firmas filiāle Hensoldt AG 

izgatavo optiskam tēmēklim Zf-3 optiku ar maināmu 3-12 reižu 

palielinājumu un 56 mm diametrā objektīvu. 
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Daudzu optisko tēmēkļu (īpaši ASV) tēmēšanas 

tīkliņiem ir paredzētas Mil-dot skalas. Šādu 

tēmēkļu priekšrocība ir to izmantošanas iespējas 

ieročiem ar jebkurām patronām un to lidojumu 

ballistikas īpatnībām. Par galveno trūkumu var 

nosaukt nepieciešamību veikt aprēķinus, lai 

varētu kompensēt lodes lidojuma trajektorijas 

pazemināšanos attiecīgā attālumā. ASV šim 

nolūkam ir paredzēti snaiperu palīgi, kas 

aprēķinus izpilda ar tabulu vai kompjuteru 

palīdzību.  

Tēmēšanas tīkliņu Mil-dot skalas (piemēram, 

attēla 4.7. apakšējais zīmējums) ir ar noteiktā 

attālumā izvietotiem aplīšiem. Šis attālums atbilst 

vienam milam (redzes leņķa 9 minūtēm). Katra 

aplīša diametrs sastāda mila ¼ , bet attālums starp 

aplīšiem attiecīgi - ¾ mila. Tas ļauj veikt precīzus 

aprēķinus, ja ir zināmi mērķa izmēri un lādiņu 

(ložu) ballistiskie koeficienti. Ja zināmi mērķa 

izmēri collās, tad uz tēmēšanas tīkliņa skalas 

nepieciešams saskaitīt cik milus (vai tā daļas) 

aizņem mērķis un pēc tabulas datiem atrast 

attālumu līdz mērķim metros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att. 4.7. Optisko tēmēkļu tēmēšanas tīkliņu 

varianti ar dažādām tālmēra skalām 

  
 

 

Optisko sistēmu raksturo jau 4.2. nodaļā izskatītie tās galvenie 

rādītāji: palielinājums (x); redzes lauks (jeb leņķis grādos); ieejas un 

izejas lēcu diametrs, (mm). Tie raksturo arī pašu optisko tēmēkli. 
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      Attēla palielinājums optiskajā tēmēklī tiek uztverts kā attāluma 

līdz objektam samazināšana jeb attēla „pievilkšana”. Attālums tiek it kā 

samazināts tik reizes, cik liels ir tēmēkļa palielinājums. Optiskajā tēmēklī 

novērojamā apvidus daļa jeb redzes lauks ir savstarpēji saistīts ar 

palielinājumu. Jo lielāks ir tēmēkļa palielinājums, jo mazāks tā redzes 

lauks. Tēmēkļa objektīva pirmās lēcas diametru uzskata par tā ieejas 

atvērumu un jo lielāks šis atvērums, jo lielākas optikas gaismas spējas, jo 

labāk to izmantot sliktas redzamības apstākļos. Izejas atvēruma diametrs 

ir ieejas atvēruma dalījums ar palielinājumu. Tiek uzskatīts, ka, jo lielāks 

ir izejas atvērums, jo ērtāka ir novērošana un tēmēšana. Tāpēc acs ērtībai 

izmanto speciālas gumijas uzmavas, kas arī nosaka attālumu no izejas 

atvēruma līdz šāvēja acij. Lai nepieļautu traumas, tas nedrīkst būt mazāks 

par 50 mm. Bieži optisko tēmēkļu apzīmējumos izmanto burtu un skaitļu 

kombināciju, kur burti raksturo tēmēkļa izmantojamību, bet cipari - 

tēmekļa palielinājumu un objektīva diametru milimetros. Tēmēkļi var būt 

ar pastāvīgo un maināmo palielinājumu.  

Optiskie tēmēkļi pārstāv daļu no optisko ierīču klāsta, ko ražo 

daudzu valstu firmas. Par šīm firmām un to ražojumiem jau tika rakstīts 

nodaļā 4.4. - ražošanā esošo optisko ierīču analīze, kas izmantojamas 

taktisko uzdevumu izpildē un to parametri, bet šo optisko ierīču ražotāji 

un tirgotāji apkopoti tabulā 4.2. Katrai firmai ir noteikts pamatmodelis, uz 

kura bāzes tiek ražoti pārējie optiskie tēmēkļi. Šobrīd par tādiem 

pamatmodeļiem var definēt: BSA Sweet 17 3-12x40; Bushnell Elite 3200 

5-15x40; Simons Pro-hunter 4-12x40; Zeiss Diavari V 6-24x56T; Alpen 

Apex 3-9x40; Nikon Prostaff 3-9 x40; Singhtron SII 3-9x36 un Leupold 

VX-III 3,5-10x50. Praktiski šo un vēl citu firmu ražoto optisko tēmēkļu 

modeļus nav racionāli apkopot to lielā skaita dēļ. Dažreiz pat vieniem un 

tiem pašiem tēmēkļiem dažādās valstīs ir dažādi nosaukumi. Optisko 

tēmēkli kopumā raksturo tā svars, izmēri, redzes leņķis, palielinājums un 

tikai dažu optisko tēmēkļu rādītāji to informatīvai salīdzināšanai apkopoti 

tabulā 4.5.  

 

Tabula 4.5. Strēlnieku ieroču optisko tēmēkļu galvenie rādītāji 

 

Tips, valsts Palielin., 

x 

Redzes leņķis, 

grad 

Izmēri, 

mm 

Svars, kg  

PSO-1, Krievija 4 6 375 0,58 

„Hit-I” 1500, Izraēla 1,5 8 135/21  

PO 3,5x17,5 P, 

Baltkrievija 

3,5 5 135/60 

/45 

0,2 

Nimrod 6x40 6 6 340/50 0,46 

„Springfield” 6-

20x56 Mil-dot, ASV 

6 6 425/60 0,72 



 166 

ZF 3x40, Vācija 3 5,5 215/ 0,36 

Z 6x36, Vācija 6 4 255/55 0,39 

„SUSAT” L9A1, 

Angl 

4 10 145/60 0,47 / 0,6 

„KITE”, Angl.  4 9 255/73 1,0 

 

Triecienšautenēm izmanto optiskos tēmēkļus ar nelielu palielinājumu (1,5 

– 3 reizes) ar samērā plašu redzes leņķi, bet snaiperu šautenēm 

piemērotāki ir optiskie tēmēkļi ar palielinājumu 6 – 12 reizes. Šādos 

snaiperu šauteņu optiskos tēmēkļos noteikti ir skalas attālumu 

noteikšanai. Strēlniekam nekādi aprēķini attālumu (šaušanas distanču) 

noteikšanai nav jāveic. Pēdējo gadu modeļos ir sastopami arī Roberta 

Braianta piedāvātie optisko tēmēkļu okulāru tīkliņu P-1 varianti. 

 

4.7. Pretdarbība optiskām novērošanas ierīcēm ierobežotas 

redzamības apstākļos 

 

Traucējumus (kavēkļus) redzes orgāniem un optiskām novērošanas 

ierīcēm ierobežotas redzamības apstākļos iedala aktīvos un pasīvos. 

Aktīvie traucējumi fiziski iedarbojas uz redzi vai kādu jutīgu elementu 

novērošanas sistēmā, pasliktinot uz kādu laiku novērošanas kvalitāti 

(apžilbinot) vai pat praktiski iznīcinot šo jutīgo elementu. Par 

apžilbināšanas līdzekļiem uzskata spēcīgus IS vai redzamās gaismas 

starmešus, kas var ne tikai apžilbināt redzi, bet arī izsaukt jutīgo elementu 

lokālus bojājumus. Tādā veidā graujoši iedarbojas lāzeru tālmēru un 

mērķu norādītāju stars, kura starojums ir tuvs uztveres elementu jutīguma 

spektram. Kā iznīcinošus pretdarbības līdzekļus var minēt speciālus 

jaudīgus lāzera bīmerus, kuru starojums tiek veidots redzes un uztverošo 

optisko ierīču elementu darbības spektrā. Līdzīgi iedarbojas arī 

atomsprādziena gaismas starojums. 

Par pasīviem traucējumiem uzskata speciālos līdzekļus, kas savas 

darbības laikā neiedarbojas tieši fiziski uz novērotāja redzi, bet traucē 

novērošanas procesu un apgrūtina objekta identifikāciju. Tā kā pētījuma 

uzdevums bija optiskās sistēmas izstrāde taktisko uzdevumu izpildei, tad 

vairāk uzmanības tika pievērsta pasīviem traucējumiem, jo tikai tie var 

traucēt novērošanu ar optisko ierīci.  Par pasīviem traucējumiem uzskata 

dažādus maldināšanas un maskēšanās līdzekļus – tie ir maskēšanās tīkli, 

kamuflāžas elementi, dažāda tipa aizsargekrāni, dūmu un aerosolu 

mākoņi, siltumu maskējošas putas.   

Dūmi ir nenogulsnējušies ķīmiski koloīda aerosoli ar daļiņu 

izmēriem no 0,3 μm līdz 10 μm, bet migla –nogulsnējušies aerosoli ar 

daļiņu izmēriem no 10 μm līdz 100 μm. Šo daļiņu izmēru sakritība ar 

gaismas viļņu garumu kopā ar aerosola lielo laukumu ir optisko parādību 
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iemesls, kas nodrošina objekta maskēšanos. Klasisks dūmu izveides 

līdzeklis ir fosforskābe, kas veido speciālu dūmu izveides skābi, titāna 

tetrahlorīdu, fosfora hlorīdus un citus ķīmiskus savienojumus. Lai 

panāktu IS ierīču darbības traucējumus 8-10 μm  viļņu diapazonā, radās 

nepieciešamība izmantot cieto daļiņu aerosolus, kas darbības 

paildzināšanai nereaģē ar ūdeni (piemēram, M76 tanku maskēšanai). 

Lai aprēķinātu dūmu mākoņu aizsargāšanas spējas, nepieciešams 

zināt izmantotā aerosola daļiņu nogulsnēšanās ātrumu. Parasti gaisa 

vidējā mitrumā aerosolu daļiņu līdzsvars panākams šo daļiņu rādiusos no 

0,045 μm līdz 4 μm. 100 μm daļiņu nosēšanās ātrums 1,2 m/s var tikt 

samazināts līdz 0,12 m/s daļiņām ar 1 μm izmēriem. Dūmu aizsegi spēj 

ne tikai traucēt novērošanu, orientāciju un notēmēšanu, bet pat izsaukt 

paniku personālsastāva vidū. Dūmu aizsegu izveidei izmanto granātas ar 

sarkano fosforu, mīnmetēju mīnas un haubiču lādiņus ar balto fosforu, 

speciālas dūmu izveides mašīnas. Šie līdzekļi ļauj iegūt dūmu aizsegus 

frontē no 30 m līdz 3 km, platumā no 33 m līdz 2 km, ar darbības ilgumu 

no 3 s līdz 1,5 min, bet ar dūmu izveides mašīnu pat līdz 20 min. ASV 

zinātnieks S. Donelli uzskata, ka dūmu aizsegi var samazināt uguns 

efektivitāti aizsardzībā 5x, bet uzbrūkošo uguns efektivitāti pat līdz 10 

reizēm! [3]  Šobrīd dūmu aizsegus veido vibrējoši, iztvaicējot tādus 

organiskos šķīdumus kā aerosolu eļļa, dīzeļdegviela, petroleja, glicerīns, 

polietilenglikols. Lai palielinātu dūmu efektivitāti, eļļas dūmus piesātina 

ar ūdeni. Šos aizsegus veido speciālas dūmu izveides mašīnas (piemēram, 

ASV izmanto M-ZAZ) lielu objektu maskēšanai. 

Raķešu un artilērijas munīcijai izmanto uz heksahloretāna pamata 

veidotos pirotehniskos sastāvus ar metālu un to oksīdu piedevām (cinks, 

alumīnijs, dzelzs  un titāna oksīdi), kas pēc sprādziena gaisa klātbūtnē 

veido hidroskopiskus hlorīdus. Otrā lielas dūmu izveides pirotehnisko 

sastāvu grupas darbības pamatā ir sarkanais fosfors. Šo pirotehnisko 

sastāvu  aizdedzes nodrošināšanai (piemēram, 110-mm raķetē “Lars”) 

kopā ar organiskām vielām izmanto tādus oksidētājus kā vara oksīds, 

piroluizīts un slāpekļa skābes sāļi. Gaisā 120 m virs zemes 5 s laikā var 

tikt izveidots 185 m garš dūmu aizsegs. Vācijas pirotehniskās munīcijas 

ražotājas firmas NIKO pārstāvis Hanss-Jurgens Diderihs uzskata, ka kopā 

ar speciāliem dūmu izveides sastāviem optisko novērošanas ierīču 

traucēšanai nepieciešams izstrādāt paralēli arī universālus dūmu izveides 

sastāvus plašāka spektra traucējumu nodrošināšanai [3]. Tankiem un 

bruņutransportieriem bieži ir paredzētas speciālas dūmu izveides ierīces. 

Visvienkāršākās ierīces iesmidzina dīzeļdegvielu motora gāzu izvades 

sistēmā, bet tas ir ļoti neekonomiski. Citas ierīces maskēšanās vajadzībām 

izmanto putekļu ģeneratorus, kas no tanku kāpurķēdēm savāktās grunts 

daļiņas iesūc motora gāzu izvades sistēmas žāvētājā un ar centrbēdzes 

sasmalcinātāju iegūst putekļus ar daļiņu vidējo izmēru 10 μm. Lai daļiņas 
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nesaliptu vienā masā, elektrostatiskā ierīce uzlādē tās negatīvi, jo arī 

Zemei ir negatīvs potenciāls (elektroda efekts), panākot putekļu aizsega 

ilgāku noturēšanos gaisā. Šāds aizsegs nodrošina arī maskēšanos IS 

diapazonā, un arī lāzeru tālmēru (CO2) viļņa garums ir 10 μm diapazonā 

[3].  

Sauszemes spēku rīcībā ir arī individuālie maskēšanās līdzekļi, 

sākot ar sejas maskām, speciāliem maskēšanās apmetņiem un beidzot ar 

dūmu granātām un dūmu ģenerējošām paketēm (Austrijas 4,5 kg smagās 

NS-81 ar darbības laiku līdz 5 min vai 10,5 kg smagās NS-75 ar darbības 

laiku līdz 22 min, Beļģijas 1,0 kg smagās RRV NS ar darbības laiku līdz 

5 min). Vācijas NIKO dūmu granāta (137 mm x 44 mm) spēj izveidot 

dūmu aizsegu uz 2 min. Tātad, izstrādājot vai iepērkot optiskās sistēmas 

taktisko uzdevumu izpildei, jāņem vērā pretiniekam pielietojamie 

iespējamie pasīvie traucējumi, jo tie var traucēt reālās situācijas 

novērošanu apvidū ar optisko ierīci.  
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4.8. Strēlnieku ieroču nakts tēmēkļi 
 

Kara mākslas vēsture sniedz daudz piemēru, kā izšķirošo kauju 

iznākums, un sevišķi nakts laikā, bija atkarīgs no tā, cik lielā mērā tika 

pārsteigts pretinieks. Šajā jomā daudz ir atkarīgs no nakts redzamības 

ierīcēm un tēmēkļiem, jo cilvēka acs ir visai vājš instruments nakts laikā. 

Arī optiskās ierīces bez papildus gaismas avota ir visai vājš palīgs, jo tas 

mazina pēkšņuma un maskēšanās priekšrocības. 

 Situācija radikāli mainās, ja vienai karojošajai pusei ir nakts 

redzamības ierīces, bet otrai nav. Vācijā jau 1943. gadā parādījās nakts 

tēmēklis „Vampir” (Zielgerat 1229) kaujas lauka novērošanai nakts 

apgaismojuma apstākļos, attāluma noteikšanai, ieroča notēmēšanai un 

darbības korekcijai pēc šāvienu rezultātiem. Šādu 2,26 kg smagu tēmēkli 

ar akumulatoru bateriju pretgāzu gāzmaskas somā izgatavoja pusgadu no 

1943. gada jūnija līdz decembrim. Turpmākajā karadarbībā un lokālajos 

karos nakts redzamības ierīču nozīme tikai pieauga. To pierādīja jau 

1945. gada kaujas par Okinavas salu, kad ASV karavīri savos nakts 

reidos izmantoja nakts tēmēkļus „Snaiperskop”, stipri iedragājot japāņu 

karavīru kaujas spējas. 

 Runājot par tehnisko pusi, ir jāņem vērā cilvēka acs spējas redzēt 

tikai šaurā spektra joslā no 0,4 līdz 0,76 mkm (dienā maksimums ir 0,55 

mkm, naktī mēness gaismā 0,51 mkm). Dienas apgaismojums var 

mainīties no 1000 lx (rītausmā) līdz pat 10
5
 lx saulainā vasaras dienā. 

Turpretī nakts apgaismojums var būt tikai 0,3–10 lx, kad apgaismojuma 

maksimums vērojams spektrā 0,8-0,9 mkm, kas cilvēka acij nav 

pieejams. Tātad nakts tēmēkļu uzdevums ir pārveidot objekta un esošā 

nakts fona apgaismojuma enerģiju uz cilvēka acij redzamu starojumu 

0,55 mkm spektrā. 

 

4.8.1. Aktīvie nakts tēmēkļi. 

 

 Infrasarkanā starojuma (IS) pārveidošanas jautājuma praktisko pusi 

varēja sākt risināt tikai pēc fotoefekta atklāšanas un izpētes.  Par pirmo 

risinājumu var nosaukt 20. gs. 30. gados radīto tā saucamo „Holsta glāzi”, 

kas bija stikla vakuuma cilindrs, kura vienā galā tika uzlikts 

puscaurspīdīgs IS jūtīgs slānis (SI tipa fotokatods – sudraba oksīds ar 

cēzija piedevām) ar uz ārpusi izvirzītu vadu. Cilindra otrā galā tika 

uzsmidzināts luminifora slānis (ekrāns) ar puscaurspīdīgu metāla plēvīti 

(arī ar vadu) un šos vadus noslogoja ar 4-6 kV augstspriegumu. Ja uz 

katoda nonāk IS starojums, tad starojuma kvanti izsit no fotokatoda 

elektronus, kuri ar savu paātrinājumu iedarbojas uz ekrānu un veido acij 

saskatāmu attēlu. Tomēr šāda tipa elektroniski optiskās ierīces (EOI) 

nebija reāli izmantojamas neskaidrā attēla dēļ. Attēla fokusēšanai cilindrā 
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ievietoja elektrostatisko lēcu – zem augstsprieguma esošu gredzenu. 

Tādas ierīces šobrīd dēvē par I paaudzes (Gen I – generation) nakts 

redzamības ierīcēm (NRI), kuru galvenais trūkums ir nepietiekams 

signāla (gaismas starojuma) pastiprinājums (30-50 x). Tādēļ 

nepieciešamo attālumu sasniegšanai objektu apgaismošanā sāka izmantot 

papildus avotus, un tādas NRI tika nosauktas par aktīvām. Otrs šo ierīču 

(Gen I ) trūkums bija lielā jutība pret redzamā apgaismojuma 

uzliesmojumiem (tuvi šāvieni, starmeši un citi), jo fotokatodi bija jutīgi 

ne tikai pret IS starojumu, bet arī redzamo spektru. Kā trešo trūkumu var 

nosaukt attēla izplūšanu (defokusēšanos) ekrāna malās. 

 Šo ierīču darbība ir samērā vienkārša, un to darbības attālums ir 

ļoti atkarīgs no optiskās sistēmas iespējām. Liela nozīme ir relatīvajam 

atvērumam, fokusa attālumam un objektīva IS starojuma caurlaidības 

spējām. Ar relatīvo atvērumu jāsaprot objektīva fokusa attāluma attiecību 

pret tā linzas diametru, kas nosaka spējas apgaismot fotokatodu un attēla 

mērogu uz fotokatoda. Šie rādītāji ir savstarpēji saistīti un tādēļ atkarībā 

no NRI uzdevuma parasti izvēlas vidējo. Nakts tēmēkļiem, kur objekta 

izmēri ir noteicošie, parasti izvēlas objektīvus ar samērā lieliem 

relatīvajiem attālumiem 1:1,2 - 1:1,7. Lai iegūtu mazāka izmēra tēmēkļus, 

dažreiz izmanto spoguļlēcu objektīvus, bet tie ir demaskējoši un ar 

mazāku gaismas jutību. Okulāra konstrukcija praktiski neiespaido pašu 

nakts tēmēkli, bet jūtami ietekmē attēla kvalitāti.  

 Par aktīvo nakts tēmēkļu apgaismošanas avotiem izmanto speciālus 

IS prožektorus, kuri izstaro acij neredzamā spektrā 0,7 – 1,2 mkm. Šādu 

prožektoru jāpārnēsā šāvējam, un tam nepieciešams spēcīgs enerģijas 

avots, kas savukārt rada papildus grūtības to praktiskā izmantošanā kaujas 

laukā. Tā ļoti tuvs novietojums arī varēja izsaukt problēmas objekta IS 

signāla uztveršanai miglā un putekļainā, sadūmotā atmosfērā. Svarīgi bija 

visu laiku ar šiem IS prožektoriem atrast un apgaismot nepieciešamos 

objektus. Šo problēmu daļēji atrisināja, sākot izmantot objektu 

apgaismošanai impulsa darbības vidējas jaudas (200-250 mW) gallija 

arsenīda lāzerus, kas apgaismoja mērķus 0,82 – 0,85 mkm diapazonā. Tie 

apgaismoja mērķus līdz 700 – 800 m, bet to darbība bija kaitīga cilvēka 

redzei un tādēļ tos vēl izmanto tikai militāros nolūkos. Civilajām 

vajadzībām izmanto mazas jaudas (15-35 mW) gaismas diodu 

prožektorus, kas spēj apgaismot objektus līdz 150 m. I paaudzes NRI bija 

pirmais solis uz 50. gadu taktikas izmaiņām, paplašinot militārās darbības 

iespējas, iestājoties tumsai. Praktiski visās attīstīto valstu armijās 

parādījās liela šo NRI dažādība, un tās uzskaitīt nemaz nav iespējams. Kā 

piemēru var minēt vācu strēlnieku ieroču nakts tēmēkli B8V, kas ar svaru 

2,6 kg un ar 4x palielinājumu tika komplektēts tikai ar 35 W IS 

prožektoru, ļaujot identificēt mērķus 300 m attālumā. Lai gan šobrīd visu 

valstu armijās šīs I paaudzes aktīvās NRI tiek nomainītas ar II un III 
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paaudzes pasīvajām NRI, tomēr tās vēl ir pietiekami plaši izplatītas un 

sevišķi civilajā sektorā.  

 

4.8.2. Pasīvo nakts tēmēkļu tapšana. 

 

 20. gs. 60. gados parādījās jauni 0,7 mkm spektrā jutīgie 

fotokatodu tipi S11, S20, S20ER un S-25 uz kālija, nātrija un cēzija 

elementu pamata, kas kopā ar šķiedroptikas sasniegumiem izraisīja jaunu 

tā dēvētās I+ paaudzes NRI tapšana. Šķiedroptika vienkāršoja 

elektroniskās fokusēšanas sistēmu, palielināja ierīču jutību, samazināja 

objektu attēlu izkropļojumus un, galvenais, pasargāja no blakus esošo 

gaismas avotu ietekmes. Tika iegūts signāla pastiprinājums līdz 1000 

reizēm, sasniegta fotokatoda jutība lielāka par 300 mA/lm, ar atšķirības 

spējām centrā līdz 45 līnijas/mm. Tātad I+ paaudzes NRI atšķiras no I 

paaudzes nakts tēmekļiem ar: 

 Pietiekami skaidru objekta attēlu; 

 Zemu savu trokšņu (traucējumu) līmeni; 

 Pietiekami lielu darbības tālumu kā pasīvā tā aktīvā režīmā. 

Šos nakts tēmēkļus jau varēja izmantot pasīvā režīmā līdz ¼ mēness 

nakts apgaismojuma un tikai sliktākas redzamības apstākļos ieslēdzot IS 

prožektoru. Uzlabojumi elektronikas darbībā deva iespēju iegūt 50000x 

signāla pastiprinājumu, ļaujot: 

 Uzlabot izmēra un masas rādītājus; 

 Iegūt jūtamu reālā redzes leņķa palielinājumu līdz optiskās 

sistēmas iespējām; 

 Strauji palielināt darbības resursu, jo nebija jādomā par IS 

prožektora barošanas bloku; 

 Paaugstināt NRI darbības drošību (garantijas laiku). 

   

 Tomēr šie nakts tēmēkļi bija jāaizsargā no spilgtas gaismas 

iedarbības (jutīgā kaskādes tipa elektronika), kas izraisīja nepieciešamību 

ieviest šo pastiprinājumu regulatorus. Daudzos pasīvajos tēmēkļos 

šaušanai dienas apstākļos ieviesa speciālas diafragmas, ko uzlikt uz 

objektīva tūbusa (uzmavas). Šādi I paaudzes nakts tēmēkļi tika izstrādāti 

pietiekami daudz, un kā piemēru var minēt plaši pielietoto ASV 

strēlnieku ieroču tēmekli AN/PVS-2. (skat. att. 4.8.) 
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Att. 4.8. ASV strēlnieku ieroču nakts tēmēklis „Starlaitskop” AN/PVS-2 

ar trīskameru (trīskaskādes) elektroniski optisko I+ paaudzes 

pastiprinātāju. 

 

 2,7 kg smagajam tēmēklim ir 4x palielinājums ar redzes leņķi 

10,8
0
, dodot iespēju noteikt mērķus 400 m attālumā zvaigžņotā naktī un 

līdz 300 m sliktākos redzamības apstākļos (mākoņi naktī). Līdzīgs ir vācu 

tēmēklis „Orion-80”, kas ir pat īsāks par ASV tēmēkli (290 mm 457 mm 

vietā), jo izmanto spoguļlēcu objektīvu (skat. att. 4.9.).  

 

 
 

Att. 4.9. Pasīvais I+ paaudzes nakts tēmēklis „Orion-80” 

 

 

       Tā darbību var paskaidrot ar zīmējumu attēlā 4.10., kur IS signāls 

caur objektīva ieejas lēcu (1) nonāk uz galveno spoguli (2)  un, 

atspoguļojoties no elementa (6) caur lēcu komponentu (5), nonāk uz 

elektroniski optiskā trīskaskādes pastiprinātāja (3) un tālāk uz okulāru (4). 
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Att.4.10. Pasīvā I paaudzes nakts tēmēkļa darbības shēma 

 

Tomēr visi šie tēmēkļi ir samērā lieli un jutīgi pret spilgtiem 

gaismas avotiem, kādēļ tie pēdējā laikā tiek nomainīti ar mazāka izmēra 

un ar ražošanā līdzīgu izmaksu II paaudzes nakts tēmekļiem. Runājot par 

IS prožektoriem, jāatzīmē, ka tie nebūt nav nozuduši, jo dod taktiskas 

priekšrocības kaujiniekiem ar individuālajām NRI. Piemēram, Krievijas 

IS lāzera prožektors „Sprint” ar nakts acenēm „Orion”.  Tiek uzskatīts, ka 

aktīvas karadarbības apstākļos šādu IS prožektoru demaskējošo darbību 

var neņemt vērā, un jo vairāk – tie var pat apgrūtināt pretinieka darbību ar 

NRI. 
  

4.8.3. Pasīvie II paaudzes nakts tēmēkļi 
 

 70. gados parādījās mikrokanāla elementu elektroniskās plates, 

kuru tehnoloģiju ieviešana deva iespēju iegūt automātiskos attēla gaišuma 

regulatorus. Karavīram taktiskā ziņā vairs nesagādāja grūtības pāreja no 

dienas režīma uz nakts un otrādi. Šādas elektroniski optiskās ierīces 

shēma redzama attēlā 4.11. Konstruktīvi II paaudzes ierīces atšķiras no I+ 

paaudzes ierīcēm ar to, ka attēls uzreiz projicējas ne uz šķiedras optikas 

izejas plates (6), bet gan uz speciālās pastiprinātāja mikrokanālu elementu 

plates (9), kura satur vairāk par 10
6
 mikroskopiskus kanālus10-12 mkm 

diametrā. Katru no šiem kanāliem var uzskatīt par gaismas signāla 

miniatūru pastiprinātāju. 

 
Att. 4.11. II paaudzes IS starojuma (1) elektroniski optiskā pārveidotāja 

shēma. 

Ja caur šķiedroptikas ieejas logu (2) uz fotokatodu (10) nonāk IS 

starojums, tad izlidojošo elektronu kūlis (5) caur fokusējošiem 
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elektrodiem (4) nonāk uz mikrokanālu plates (9). Pusvadītāja 

mikrokanālā parādās otrreizējie elektroni, kas, atsitoties pret kanāla 

sieniņām izsauc lavīnveida procesu. Mikrokanālu elektronu paātrinātājam 

tiek pievadīts apmēram 1 kV spriegums, kas ir daudz mazāks nekā agrāk 

nepieciešamais. Šādu ierīču pastiprinājums var sasniegt 50000, 

fotokatoda jūtīgums 250-350 mA/lm ar atšķiršanas spējām 32-35 līn/mm. 

Ierīču resurss sastāda ne mazāk kā 2000-3000 stundas. 

 Ir tapusi arī II paaudzes nakts tēmēkļu modifikācija, kurai nav 

elektronu paātrinātāja, un attiecīgi iegūti arī mazāki izmēri, tomēr tā 

starojuma pastiprināšanas iespējas ir tikai līdz 35000. Šīs ierīces vēl dēvē 

pa NRI II+ paaudzi, jo tām ar fotokatoda jūtīgumu 550-600 mA/lm ir 

labākas darbības spējas atklātā apvidū. Arī objekta atšķirības spējas attēla 

centrā var sasniegt 40-45 līn/mm. Vispārīgi secinājumi, ar ko atšķiras II 

un II+ paaudzes NRI no I un I+ paaudzes: 

 Mazāki izmēri un svars; 

 Laba automātiskā apgaismojuma regulēšana; 

 Aizsardzība no maziem intensīvas gaismas impulsiem (šāvienu 

uzliesmojumi, traseri, apgaismošanas munīcija); 

 Labāka attēla kvalitāte visā redzes leņķī, bez izkropļojumiem 

perifērijā; 

 Līdzīga apgaismojuma apstākļos 1,5-2,0 reizes lielāks darbības 

tālums. 

Kā vienu no tipiskākajiem šīs paaudzes pārstāvjiem var minēt ASV 

strēlnieku ieroču nakts tēmēkli AN/PVS-4. Tā svars 1,7 kg, palielinājums 

3,7x pie redzes leņķa 9
0
. Darbības tālums pie zvaigžņotas debess (10

-3
 lk) 

var sasniegt 600 m, bet pie mākoņainas nakts debess (10
-4

 lk) – līdz 400 

m. Bet par pašu galveno sasniegumu var nosaukt labu individuālo NRI 

izveidi uz II+ paaudzes tehnoloģijas bāzes.  

 
Att. 4.12. II paaudzes nakts tēmēklis NVS-700 uz triecienšautenes 

 

Kā piemēru var minēt ASV AN/PVS-5, AN/PVS-5A, M802, angļu SS70, 

franču OB-41, Kanādas AN/PVS-504, kuru konstrukcijās paredzēta pat 

iespēja ieviest III paaudzes NRI tehnoloģiskās izmaiņas. Attēlā 4.12. 

redzams viens no II paaudzes nakts tēmēkļiem NVS-700. 
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4.8.4. Pasīvie III paaudzes nakts tēmēkļi  
 

90. gados notika kārtējā NRI paaudzes maiņa, kas tapa uz jaunas 

tehnoloģijas arsenīda gallija fotokatodu konstrukciju bāzes, kura darbību 

var izskaidrot ar attēla 4.13. shēmas palīdzību. 

 

 
Att. 4.13. III paaudzes IS starojuma (1) elektroniski optiskā pārveidotāja 

shēma. 

 Optiskā sistēma padod IS starojuma enerģiju, kuras kvanti hν nonāk uz 

arsenīda gallija fotokatoda (1) un radušies elektroni tālāk pastiprinās 

mikrokanālu platē (2) un caur ekrānu (3) nonāk šķiedroptikas elementā 

attēla pagriešanai par 180
0
 . Elektroniski optiskā pārveidotāja darbību 

nodrošina toroidāls barošanas elements (5). Tā kā jauno fotokatodu 

emisija vairāk kā 4x pārsniedz iepriekšējo iespējas, tad ierīču jutīguma 

maksimums sasniedza 1000-1700 mA/lm un tas vēl vairāk nobīdījās uz 

garāku viļņu diapazona – 0,9 mkm. Šajā spektrā ir vērojams vislielākais 

kontrasts, kas dod iespēju palielināt mērķu noteikšanas attālumus. Ierīču 

atšķiršanas spējas sasniedza 60-65 līn/mm un darbības resurss palielinājās 

līdz 1000 stundām. Kā piemēru var nosaukt ASV snaiperšautenes M24 

universālo (diena/nakts) tēmēkli AN/PVS-10. Ar 2,2 kg svaru tā 

palielinājums ir 8,5x, ļaujot šaut līdz 800 m attāliem mērķiem. Šie nakts 

tēmēkļi labi darbojas arī pie apgaismojuma 10
-4

 lk (mākoņainas nakts 

debess) ar labu attēla kontrastu. Tomēr saglabājas jutīgums no blakus 

uzliesmojumiem, jo konstrukcijā atteicās no šķiedru optikas. 

 

4.8.5. Nakts redzamības ierīces - kopsavilkums 

 

Lietojot optisko tēmēkli, šāvējs var vienlīdz labi saskatīt mērķi un 

tēmēšanas tīkliņu, novērot apvidu, noteikt attālumus līdz mērķiem un 

precīzi šaut. Lai paaugstinātu tēmēšanas precizitāti ierobežotas 
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redzamības apstākļos, daļai optisko tēmēkļu tīkliņu var apgaismot. Tomēr 

nepietiekamā apgaismojumā un tumsā optiskā tēmēkļa lietošana nav 

lietderīga, jo mērķi nav saskatāmi. Ko darīt? Apgaismot mērķus, izšaujot 

apgaismošanas līdzekļus var, bet ir liela varbūtība demaskēt arī sevi. 

Vēlams izmantot nakts redzamības ierīces, kuru konstrukcijas (pēc 

uztvertās enerģijas apstrādes principa) var iedalīt pasīvajās un 

siltumstarojuma jeb termālajās. Pasīvās redzamības ierīces sastāv no 

elektroniski optiskā pārveidotāja (EOP) un parasta okulāra. EOP izmanto 

niecīgo apvidus apgaismojumu, uz kuru cilvēka acs nereaģē, pastiprina 

uztverto optisko enerģiju, ļaujot priekšmetus ieraudzīt tumsā. Pasīvās 

redzamības ierīces un tēmēkļus var lietot klajā apvidū, kur tomēr pastāv 

nepieciešamais minimālais apgaismojums. Tumšās telpās vajadzīgs 

papildus apgaismojums (piemēram, pie ieslēgtiem infrasarkaniem lāzera 

mērķa norādītājiem). Pirmās paaudzes nakts redzamības ierīces parādījās 

jau Otrā pasaules kara gados, un to jutība pastāvīgi tiek uzlabota un 

samazināti izmēri un svars. Tā saucamās „otrās plus” nakts redzamības 

ierīcēs attēls līdzīgs melnbaltā televizorā redzamam, tikai ar zaļganu 

nokrāsu. 

Siltumstarojuma jeb termālajās nakts redzamības ierīcēs ir 

sarežģītāka shēma, kas attēla veidošanā izmanto siltumu, kuru izstaro 

apvidū esošie priekšmeti un cilvēki. Jo lielāku siltumu (infrasarkano 

starojumu) izstaro priekšmets, jo tas labāk (spēcīgāk) saskatāms. Šīs 

ierīces veidotais attēls ir nedaudz izplūdušu laukumu veidā ar dzeltenu un 

sarkanu nokrāsu atkarībā no siltuma daudzuma (intensitātes), ko izstaro 

priekšmeti un cilvēki. Viss ir atkarīgs no cilvēka un apkārtējo priekšmetu 

temperatūras atšķirības uz apkārtējā fona. Parasti maksimālo darbības 

tālumu nosaka pie kontrasta 0,3 un dabiskā nakts apgaismojuma (DNA) 

no 10
-1

 lx (mēnesgaismā) līdz 10
-4

 (bez mēness gaismas). Strēlnieku 

ieročiem mazākas masas un gabarītu dēļ priekšroka tik dota pasīvajiem 

tēmekļiem. Pasīvās redzamības ierīces tomēr dod labāku attēla kvalitāti 

un atšķiršanas spējas, pie tām ir jāpieskaita arī video aparatūras ierīces. 

Visas nakts redzamības ierīces tiek izmantotas gan kā novērošanas 

līdzekļi, gan kā tēmēkļi. Galvenais trūkums – izmantojot to kā tēmēkli 

optiskā vietā, to nepieciešams pārregulēt vai pat piešaut. Lai izietu no 

situācijas, konstruktori ir radījuši ierīces, kuras var pievienot dienā 

lietojamai optikai bez noņemšanas (piemēram, angļu ražojums „Simrad”). 

Tas paplašina ieroča pielietošanas iespējas un nodrošina lielāku 

precizitāti.  

Šiem strēlnieku ieroču iespēju uzlabošanas problēmu risinājumiem 

ir pievērsušās daudzu valstu firmas. Informācijai un salīdzināšanai tabulā 

4.5. apkopoti dažu nakts redzamības ierīču jeb nakts tēmēkļu rādītāji. 
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Tabula 4.5. Nakts tēmēkļu rādītāji. 

 

Tips un valsts Svars 

kg 

Garums/ 

diametrs, 

mm 

Redzes 

leņķis, 

grad. 

Sign.past., 

reizes/Dmax 

metros  

Palielin., 

reizes 

IRS 218 un WINS 

1801, Anglija   

1,2 204/63 14,6 50000 2,8 

„Laion” EEV, Anglija ≤ 1,0 273/80 6.9 (120 

mrad) 

Cilv.līdz 

600 m 

3,5 

ORT-MS4, Izr. 0,98 230/66 7,5 Cilv.līdz 

500 m 

5,0 

VNP-004, Sp. 3,2 340/120 9,5 (3-5) 10
4
  3,5 

M193, Itālija 1,9 340/83 13  4,8 

MS4GT, Nīderl. 1,0 260/87 11  4,0 

UA1119, Nīderl. 1,8  9,5  4,2 

Ua1134, Nīderl. 1,1  7,9  4,0 

„Simrad” KN250, 

Norv. 

0,73  12 Līdz 570 m  

NSP-2, Kr. 4,9  8 250 2,1 

NSP-3, Kr. 2,7  7 300 2,7 

NSPU, Kr. 2,2  5 600 3,5 

NVS-700, ASV 1,8 292/102 13 (253 

mrad) 

700 3,5 

AN/PVS-4, ASV 1,5 240/120 14  3,7 

OB-50 „Sopelem”, Fr. 0,9 230/76 11     Līdz 400 m 3,2  

AN/PVS-4, VFR 1,5 240/120 14,5 400-600 m 3,5 

„Orion 80”, „Orion 

110”, VFR 

1,8 

2,4 

290/95 

320/120 

8 

6 

MP5A2, G3 

(300 m) 

4 

6 

„Aimpoint” 1000,Zv. 0,36 155/   3 

MNV, DĀR 0,95 210/ 15,8 200 m 2,6 

D-440-2MS 1,3  12 300 m 3 

D-740-3A 1,1 229/102 10 425 4 

D-760-3A 1,3 330/102 8 400 6 
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Att. 4.14. Nakts tēmēklis D-440-2MS (Gen III), firma „Night Optics 

USA” 
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5. Pistoles un revolveri 

5.1. Pistoļu un revolveru tapšana, klasifikācija  un galvenie rādītāji. 

 

 Pistole un revolveris ir individuālie ieroči, kas paredzēti cīņai tuvās 

distancēs. Šo ieroču izmantošana kaujas apstākļos parasti nenosaka cīņas 

iznākumu, bet tikai palielina uzvaras varbūtību. Strēlnieka pārliecība par 

sava ieroča drošību un efektivitāti palielina viņa morālos spēkus un 

pārliecību par sevi. Tāpēc pistoļu un revolveru attīstībai katras valsts 

armijā tiek pievērsta pastiprināta uzmanība. 

 Pistolēm un revolveriem, ņemot vērā to nozīmi, ir daudz kopīga un 

principiāli atšķiras tikai atsevišķu mehānismu uzbūve. Ja pistoļu pirmās 

konstrukcijas parādījās XVI gs. vidū, tad revolveri tikai XIX gadsimta 

sākumā. Par pistoles izgudrotāju Rietumeiropas valstīs uzskata Itālijas 

ieroču meistaru Kamilu Vetelli, kurš dzīvoja Pistojas pilsētā. Tomēr 

baznīcu hronikās ir ziņas par īsstobru ieroču pielietošanu jau XV 

gadsimtā Krievijā (bombardes) un Husa revolūcijas laikā Čehijā, kurus 

dēvēja par pistalām (čehiski - stabule). Rūpnieciskā pistoļu ražošana tika 

uzsākta tikai 1540. gadā Pistojas pilsētā, un tās bija paredzētas kavalēristu 

apbruņojumam. Kavalēristi tās glabāja speciālās sedlu somās - koburās. 

Tā šis pistoles maksts nosaukums ir saglabājies līdz pat šodienai. Tie bija 

gludstobra ieroči ar vienkāršām pulvera aizdedzes ierīcēm (degļa, ritenīša 

un krama šķiltavu tipa). Lai iegūtu daudzlādiņu ieroci, pistoles sāka 

izgatavot arī ar vairākiem stobriem un revolvera tipa magazīnām, kur 

ievietoja pulvera lādiņus un lodes. Tā 1818. gadā parādījās angļa 

Kollijiera revolvera tipa individuālais ierocis ar krama aizdedzes sistēmu, 

ko arī uzskata par revolvera priekšteci. Parādījās pat pistoles ar 

pagriežamiem stobriem, kuras nosauca par revolveru pistolēm. 

 Tikai kapseļu parādīšanās XIX gs. sākumā veicināja pistoļu strauju 

attīstību. Par to detalizēti jau var izlasīt grāmatas 2.2.1. nodaļā, izskatot 

īsu patronas tapšanas vēsturi.  Parīzes ieroču meistars Simons Pauli 

praktiski bija pirmais, kas sāka izgatavot no stobra resgaļa pielādējamus 

ieročus. To viņš darīja, pateicoties savai veiksmīgajai unitārajai patronai, 

kurā lodi, pulvera lādiņus un kapseli apvienoja patronas čaula. Unitāro 

patronu parādīšanās rezultātā vienstobra un daudzstobru pistoļu 

konstrukcijas XIX gadsimta vidū tika nomainītas ar revolveriem, kuri 

deva iespēju īsā laika sprīdī no viena stobra izdarīt vairākus šāvienus. 

Apaļā pagriežamā diskveida magazīna deva nosaukumu šim ierocim 

(revolve - pagriezt). 

 1836. gadā amerikānis Samuels Kolts rūpnieciski izgatavoja pirmo 

ļoti veiksmīgo revolvera konstrukciju, kuras autors bija Džons Pirsons. 

Tos izgatavoja ASV pilsētā Patersonā un tāpēc arī revolverus nosauca par 

“Patersoniem”. Revolvera magazīnas patents tomēr bija viņa konkurenta 
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kompānijas S&W rīcībā, un Kolts bija spiests ieviest visādus 

jauninājumus savos ražojumos.  Kolta fabrika Patersonā bankrotēja, un 

viņš uzsāka jauna tipa revolveru ražošanu ASV dienvidos Hartfordā, kuri 

ieguva plašu popularitāti. un 1848. gadā Kolta “dragūnus” ar dūmu 

pulvera patronām un vēlāk 1873. gadā revolveri Colt M1873 SAA (skat. 

att. 5.1.) pieņēma ASV armijas bruņojumā. Šādam daudzlādiņu ierocim 

bija daudz priekšrocību salīdzinājumā ar tā laika pistolēm. Citi 

konstruktori sāka kopēt Kolta firmas revolverus, tos uzlabojot, ieviešot 

pašuzvilkšanos, izmainot magazīnas pārlādēšanu, izgatavojot ērtākus 

rokturus, mainot ieroču izmērus un masu.  

 

 

 
Att. 5.1. Kolta 1876. gada revolveris Colt M1873 SAA (single action 

army). 

 

 ASV firma „Smits un Vessons” 1857. gadā pirmā uzsāka revolvera 

ražošanu unitārai patronai ar metāla čaulīti (22. kalibra 7 patronu 

revolveris M-1). ASV ieroču meistari Smits un Vessons 1854. gadā 

uzsāka daudzlādiņu šautenes ar revolvera magazīnu ražošanu, izmantojot 

francūža Kazimira Lefošē patentu - lai pārlādētu ieroci no resgaļa puses, 

tā stobrs jānoliec uz leju. Stobri izejas stāvoklī aiz izciļņiem ar ekscentru 

palīdzību tiek cieši piestiprināti pie šaušanas mehānisma. 1856. gadā šo 

šauteņu ražošanu pārņēma Vinčesters, atstājot Smitam un Vessonam 

revolveru ražošanu. Tā 1869. gadā Springfildas fabrikā Smits un Vessons 

uzsāka arī revolveru ražošanu, kuru pārlādēšanai stobri kopā ar magazīnu 

bija jānoliec uz leju, kad izšauto patronu čaulītes tika izgrūstas no 

magazīnas. 
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Att. 5.2. Smita un Vessona 

sistēmas tipisks revolveris 

ar patronu aptverēm to 

pielādēšanai magazīnā 

 

 

 Arī Krievijas armijas virsnieku bruņojumā bija Smita un Vessona 

sistēmas revolveri, kurus tikai 1915. gadā nomainīja ar Nagana 

revolveriem. Sarkanās Armijas virsnieku Nagana revolverus tikai 30. 

gados pakāpeniski nomainīja Tokareva pistole TT. Dažu vēsturiski 

visplašāk pazīstamo revolveru galvenie rādītāji ilustrācijai apkopoti 

tabulā  5.1. 

 

Tabula 5.1. Revolveru galvenie rādītāji. 

 
Nr. 

p.k. 

Revolvera sistēma un 

nosaukums 

Kalibrs Patr. sk. 

magazīnā 

Valsts Piezīmes 

1.  Kolts M-1860 44 5 ASV  

2.  Kolts M-1873 45 6 ASV armijas 

bruņojumā 

3.  Kolts MkV (1980. g.) 357 6 ASV  

4.  Smits-Vessons M-1 (1857. g.) 22 7 ASV pirmā patr. ar 

met. 

čaulīti 

5.  Smits-Vessons M-1909 38 7 ASV  

6.  Smits-Vessons M-64 38 6 ASV  

7.  Rugers GP-100 357 6 ASV  

8.  Nagans (1895. g.) 7,62 

mm 

7 Beļģija sast. bruņ. Polijā, 

PSRS 
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9.  TOZ-36 7,62 

mm 

7 PSRS  

10. Veblejs-Skots N
o
-2 “Buldogs” 455 5 Anglija  

11. Sterlings (1984. g.) 38 6 Anglija policijas 

vajadzībām 

12. Mauzers (1878. g.) 11.0 

mm 

7 Vācija  

13. Maijers M-C 22 6 Vācija  

14. Enifield N
o
-2 Mnl (1931.g.) 9,65 

mm 

6 Anglija  

15. ZKR-590 (1960. g.) 5,6 vai 

9,65 

mm 

6 Čeho - 

slovākij

a 

 

16. Mendosa 22 8 Meksika  

17. Mendosa 38 6 Meksika  

18. “Manurins” MR73 357 6 Francija  

19. Mauzers-Lugers 9 mm 8 Vācija  

20. Galans “Velodogs” 5,75 

mm 

7 Francija nēsāšanai kabatā  

 

 1872. gadā Kolta firma uzsāk 45. kalibra revolveru ražošanu, ko 

ļoti iecienīja ASV zelta meklētāji, kovboji un policijas šerifi. No 1877. 

gada Kolta revolvera šaušanas mehānisms ļāva šaut arī ar pašuzvilkšanos. 

Šādi 45. kalibra kolti tika izgatavoti līdz pat 1940. gadam, un no 1955. 

gada to izgatavošana atkal tika atjaunota. Revolveri tika ražoti vairākās 

valstīs (Beļģijā, Anglijā, Vācijā, Itālijā, Krievijā, Francijā un pat Ķīnā), 

tomēr galvenais to ražotājs daudzuma un modeļu jomā bija un paliek 

ASV. 

 1872. gadā Plesners un 1874. gadā Ljuiss ieguva pašlādējošo 

pistoļu patentus. Tomēr tie palika tikai rasējumos, jo patronas ar dūmu 

pulveri tādiem ieročiem nederēja. Tikai pateicoties bezdūmu pulveriem 

un Brauninga 1897. gada veiksmīgās (ar magazīnu rokturī) pistoles 

konstrukcijas ieviešanai, sākās pistoles otrā atdzimšana. 

 Līdz tam par vienīgo veiksmīgo pašlādējošās pistoles konstrukciju 

varēja uzskatīt desmitpatronu garstobra pistoli K-96. Tās konstrukciju 

1893. gadā izstrādāja brāļu Mauzeru Vācijas Strēlnieku ieroču 

kompānijas direktors Federlje. Kaujas kristības un atzinību tā ieguva 

1899.-1902. angļu - būru kara gados. Tomēr Vācijas armijas bruņojumā 

to pieņēma tikai 1916. gadā, kad Mauzers pārgāja no 7,63 mm kalibra uz 

9 mm patronām. (skat. att. 5.6.) Mauzera pašlādējošo pistoļu darbības 

pamatā ir atsitiena enerģijas izmantošana ar īso stobra gājienu. 1926.-

1930. gados arī Sarkanā Armija iepirka 30000 mauzerus. Mauzera 

pistole, pateicoties garam stobram, ļāva šaut lielos attālumos un tāpēc tai 

tika izveidota pievienojama koka laide, ko vienlaicīgi varēja izmantot par 

koburu.  
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 Līdz Brauningam interesantu pistoli izgudroja arī Austrijas šauteņu 

radītājs Manlihers. 1894. gadā parādījās neparastas konstrukcijas 

pašlādējošā pistole, kurai lode šāviena laikā vilka līdzi stobru, saspiežot 

atgriezējatsperi. Kā tikai stobrs pavirzījās uz priekšu, tika izmesta 

izšautās patronas čaula, un, stobram atgriežoties, tas uzmaucās uz nākošās 

patronas, kas tika padota no magazīnas. 

 Pateicoties Mauzera pistoles tā laika popularitātei, tās konstrukcijas 

elementus izmantoja arī citi konstruktori, piemēram Manlihers (M-96) un 

Šmaisers. Tā kā Šmaisera pistoles tika izgatavotas Bergmaņa rūpnīcā, tad 

tās nosauca par Bergmaņa sistēmas pistolēm. 

No 1897. gada, kad Amerikas ieroču meistars un Beļģijas 

Nacionālās ieroču fabrikas konstruktors Džons Mozes Braunings 

piedāvāja jaunas veiksmīgas konstrukcijas pistoli, brīvu no šautenes un 

revolvera shēmas, sākās pistoles atdzimšanas ēra. No Brauninga pistoles 

darbības 4 patentiem vislielāko attīstību ieguva brīvā aizslēga darbības 

shēma un atsitiena enerģijas izmantošanas shēma ar īso stobra gājienu. 

Pirmā shēma kļuva par bāzi Beļģijas brauningiem, bet otrā shēma tika 

izmantota tādu slavenu pistoļu modeļu kā Colt – Browning M1911 un FN 

– Browning GP-35 „High Power” darbības pamatā. Lai samazinātu ieroča 

izmērus, Braunings ievietoja 7 patronu magazīnu ar padevējatsperi 

pistoles rokturī. Braunings kaujas un atgriezējatsperes vietā izmantoja 

vienu - atgriezēj-kaujas atsperi, kas ar speciālu sviriņu iedarbojās uz 

belzni un aizslēgu. Šie jaunumi ieguva popularitāti, un visas vēlākās šā 

tipa pistoles arī sauca par “brauningiem”. Pistoles pārlādēšana un 

šaušanas mehānisma uzvilkšanās notika, izmantojot stobra atsitienu ar īso 

gājienu (skat. att. 5.3.). 

 

Att. 5.3.  Brauninga 

7 patronu pistole 

FN Browning 

M1900 

 
 

 Arī Kolta kompānija 1897. gadā nopirka divu Brauninga pistoļu 

patentus. Rezultātā tapa 45. kalibra Kolta pistole M-1911, ko pieņēma 
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ASV armijas bruņojumā 1911. gadā (skat. att. 5.4.).  13 gadu laikā 

Beļģijā tika izgatavots miljons brauningu un tie vēl tika izgatavoti ne tikai 

ASV, bet arī citās valstīs. 

 
Att. 5.4.  ASV Colt M1911 A1 

 

 Šajos gados lielu popularitāti Eiropā ieguva arī 8 patronu 

“Parabellum” (tulkojumā - gatavojies karam - no latīņu izteiciena “gribi 

mieru - gatavojies karam”). Šī pistole parādījās 1900. gadā (skat. att. 

5.5.).  

 

Att. 5.5. Vācu 

armijas 

bruņojumā 

1908. gadā 

pieņemtā pistole 

“Parabellum” ar 

patronu aptveri 

un maksti 

 
Tās autori Hugo Borhards un Georgs Lugers arī ieroča pārlādēšanai 

izmantoja stobra atsitienu ar īso gājienu. Pirms šāviena aizslēgs noslēdza 
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stobru ar kloķa-klaņa mehānisma palīdzību, kas atradās “nāves punktā”. 

1904. gadā sāka izgatavot 9 mm kalibra “Parabellum” ar Georga Lugera 

konstrukcijas 9x19 mm patronām, un to pieņēma Vācijas flotes virsnieku 

bruņojumā, bet 1908. gadā visā armijā ar nosaukumu “08”. 

 Šīs pistoles tika pieņemtas bruņojumā daudzu valstu armijās, un 

tāpēc arī vēlākajos gados konstruktori savas pistoles radīja galvenokārt uz 

“Parabellum” patronas bāzes. 

 No 1938. gada “Parabellum” (“08”) Vācijas armijas virsniekiem 

sāka nomainīt ar elegantākas un modernākas konstrukcijas Kārļa Valtera 

sistēmas pistoli P-38.Tā palika Vācijas armijas bruņojumā arī pēc Otrā 

pasaules kara ar nosaukumu Valters P1. 20. gadsimtā parādījās jau ļoti 

daudz dažādu pistoļu tipi, un tās praktiski visu valstu armijās nomainīja 

revolverus. Tomēr policijas vajadzībām un ieroču tirgū pistoles un 

revolveri vēl turpina konkurēt savā starpā. Pistoles ir kompaktākas, ātri 

pārlādējas un var šaut arī automātiskā režīmā. 

 Revolveri ir vienkāršākas konstrukcijas, drošāki lietošanā un ļauj 

izpildīt nākošo šāvienu arī kļūmes gadījumos. Tomēr revolverus jau vairs 

praktiski neražoja armijas vajadzībām, jo tos izkonkurēja pistoles. 

Visplašāk izplatīto un daudzu valstu bruņojumā pieņemto pēckara gadu 

pistoļu galvenie rādītāji apkopoti tabulā 5.2.  

 
Tabula 5.2. Visvairāk ražoto pistoļu galvenie rādītāji. 

 
 

Tips 

 

Kalibrs 

 

Masa 

kopējā/ 

lodes 

g 

Garums 

kopējais/ 

stobra 

mm 

 

V0, 

m/s 

Apt. 

 tilp., 

patr. 

Valsts (gads)/ 

konstruktors 

Colt M1911 A1 - tiek 

nomainītas ar Berettu 

.45 1130/15,

2 

219/127 253 7 ASV (bruņojumā 

līdz 1985.g.) 

TT (Tula Tokareva 

1930.g. – praktiski 

Browning Model 

1903 kopija) 

7,62 940/5,5 195/116 420 8 PSRS (armijas 

bruņ.no 1951.g. 

tika nomainītas 

ar PM)  

PM (Makarova 

pistole) 

9,0 810/6,1 161/93 315 8 PSRS (1951) 

APS (autom. 

Stečkina pistole) 

9,0 1020/6,1 225(540)/

140 

340 20 PSRS (1951) 

PSM (mazg. pašl. 

pistole) 

5,45 510/2,5 155/85 315 8 PSRS/ Lašņevs 

un Kilikovs 

Browning FN (jau 

pēc Brauninga nāves) 

9,0 900/8 200/118 350 13 Beļģija/ Džons 

un Braunings 

Walter P1 (P38 

mūsdienu variants)  

9,0 800/8 218/120 350 8 Vācija 

(K.Valtera 

firma) 

Beretta M92 F (Pistol 

M9, ASV no 1985.g) 

9,0 1120/8 217/125 390 15 Itālija/Ier. rūpn. 

“Pjero Beretta” 
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Lahti L35 9,0 1270/8 211/140 350 8 Somija 

Lahti M/40 9,0 1270/- 271/140 350 8 Zviedrija 

M15 9,0 750/8 200/108  9 ASV (specvien.) 

“Žirožet” 13,0 450/- 241/127 380 6 ASV (specvien.) 

“Smith & Wesson” 

mod. 645 

.45 1160/15,

2 

219/127 360 8 ASV (kara gados 

papild. Koltiem) 

MAS mod. 1950 9,0 960/8 195/127 354 9 Francija/ birojs 

”Sent Etjena” 

Heklers & Kohs 

mod. P7M8  

9,0 1135/8 175/105 350 8 vai 

13 

Vācija 

CZ mod. 75 9,0 1140/8 203/120 350 15 Čehoslovākija / 

Jozefs un 

Františeks Kauki 

Fort – 12, 

 Fort-12T  

9,0 PM 

9,0Lug 

0,83 

0,75 

180 / 95 315 

420 

12 Ukraina 

L9A1 9,0   354 13 Anglija 

P220 9,0   345 9 Francija 

Beretta mod. 93 R 9,0 1120(117

0)/8 

240/156 375 15 vai 

20 

Itālija 

“UZI” 9,0 2000/8 240/115 350 20 Izraēla 

Valther PPS 9,0 549/8 160 / 81 350 6, 7 

vai 8 

Vācija 

Gloch-17 (1980.g. 

vidū) 

9,0 661 (870) 

/ 8 

188/ 114 350 17 Austrija (Gloka 

firma) 

 

Nevar neatzīmēt Apvienoto Arābu Emirāta darbību, izgatavojot 

veiksmīgas pistoles Gloch-17 kopijas (Caracol F un Caracol C) projekta 

„Caracol” ietvaros, kuras būdamas mazākas masas, lētākas tirgū, ar 

vienkāršāku izgatavošanas tehnoloģiju un labāki nobalansētas varētu kļūt 

par nopietnu konkurentu daudzu slavenu firmu pistolēm.  

 

5.2. Revolveru konstrukciju īpatnības 

 

 Revolveriem ir šādas pamatdaļas: 

1. Stobrs ar tēmēšanas ierīci; 

2. Rāmis ar rokturi; 

3. Pagriežama magazīna ar asīti un ekstrakcijas mehānismu; 

4. Uzsites-nolaižamais mehānisms ar drošinātāju. 

 Revolveru raksturīga pamatdaļa ir ap savu asi pagriežama 

magazīna, kurā ierīkotas patrontelpas ar patronām. Pagriežot magazīnu, 

tās patrontelpas pēc kārtas tiek pievienotas nekustīgajam stobram. Apaļā 

magazīna tiek pagriezta mehāniski ar strēlnieka muskuļu enerģijas 

palīdzību, izmantojot uzsites-nolaižamo mehānismu. Strēlnieks, nospiežot 

mēlīti, saspiež uzsites nolaižamā mehānisma kaujas atsperi un uzvelk 

gaili, vienlaicīgi liekot darboties magazīnas pagriešanas mehānismam. 

Izšauto patronu čaulas paliek aptverē, kuru nepieciešams no tām atbrīvot 
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un pielādēt ar jaunām patronām. Revolveros bieži izmanto speciālas 

konstrukcijas unitārās patronas, kurās lode visā garumā atrodas čaulā, 

tādā veidā samazinot iespējamo pulvera gāzu noplūdi šāviena brīdī. 

 Revolveru konstrukcijas galvenokārt atšķiras tikai ar izšauto 

patronu čaulu ekstrakcijas veidiem, izņemot tās pa vienai vai vienlaicīgi. 

Pirmā tipa revolveru rāmjiem ir speciāli vairogi, kas noslēdz aptveru 

patrontelpas no strēlnieka puses. No labās puses vairogu var nospiest uz 

leju, atverot magazīnas vienu patrontelpu, kur var iebīdīt kārtējo patronu. 

Tādā veidā, pagriežot magazīnu, to var arī pielādēt ar patronām. Paceļot 

vairogu, revolveris skaitās pielādēts. Lai izmestu izšautās patronas čaulu, 

nepieciešams attiecīgi pagriezt aptveri, atkal nobīdot uz leju vairogu 

(Abadi durtiņas) un ar speciāla stienīša palīdzību izgrūst čaulu no 

aptveres patrontelpas. Tādā veidā, pa vienai izmetot visas čaulas, Abadi 

piedāvāja vairoga konstrukciju, kuru nospiežot uz leju, atslēdzas gailis un 

magazīnu var pagriezt, nospiežot mēlīti. Kārtējais mēlītes un ekstraktora-

stienīša galviņas nospiediens ļauj ātri izlādēt magazīnu no izšautajām 

čaulām. Šāda tipa revolveri atšķiras tikai ar ekstraktora-stienīša 

konstrukciju veidiem. Daudz ātrāk revolveri var pielādēt, izmantojot 

čaulīšu vienlaicīgu ekstrakciju, šim nolūkam atbrīvojot visu magazīnas 

aizmugures daļu un izbīdot vienlaicīgi visu patronu čaulas. Lai to varētu 

izdarīt, parasti noliec stobra galu uz leju vai atmet magazīnu uz sāniem. 

Pirmais variants pirmo reizi tika izmantots Smita-Vessona sistēmas 

revolveros, kuros stobrs ar aptveri piestiprināts pie rāmja ar asītes 

palīdzību un tiek fiksēts kaujas stāvoklī ar speciālu sviru-fiksātoru. 

 Atverot revolveri no aptveres centra ar kustīgas zvaigznītes 

palīdzību, no patrontelpām tiek izbīdītas vienlaicīgi visu patronu čaulas. 

Pēc patronu izmešanas zvaigznīti ar atsperes palīdzību atgriež sākuma 

stāvoklī un aptveri atkal pielādē ar kaujas patronām. Šādu revolveru 

galvenais trūkums ir kustīgā asīte, kas ar laiku nolietojas.  

 Uz sāniem atverama magazīna pirmo reizi parādījās Kolta sistēmas 

revolveros. Visai ātri šo konstrukciju pārņēma arī Smita-Vessona un citu 

sistēmu revolveros. Čaulīšu ekstrakcija notiek ātri un viegli, nospiežot uz 

speciālas sviriņas galviņas, kas savienota ar ekstrakcijas zvaigznīti. 

Sākuma stāvoklī ekstraktors atgriežas ar atsperes palīdzību. Kaut gan pēc 

pārlādēšanas ātruma šie revolveri atpaliek no pirmā varianta, tomēr 

mūsdienu revolveros parasti izmanto šo konstrukciju. Galvenā 

priekšrocība šai konstrukcijai - monolīts rāmis.  

 Pēc uzsites-nolaižamo mehānismu konstrukcijas revolverus iedala 

parastos (viena veida darbības), divu veidu darbības un revolveros tikai ar 

pašuzvilkšanos. 

 Parastās darbības revolveri ļauj katru šāvienu izpildīt, tikai iepriekš 

uzvelkot gaili un ar pirkstu to atvelkot atpakaļ. Šajā brīdī automātiski tiek 

pagriezta magazīna, saspiesta kaujas atspere un gailis uzlikts uz sprūda. 
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Piemēram, Colt M1873 SAA un Ruger SA revolveri. Nospiežot mēlīti, 

belznis uzsit pa kapseli un notiek šāviens. 

 Daudz plašāk lieto divu veidu darbības uzsites-nolaižamos 

mehānismus, kas ļauj šaut, uzvelkot gaili ar pirkstu, kā arī ar tā 

pašuzvilkšanos. Šajā gadījumā, nospiežot mēlīti, pagriežas magazīna, 

kārtējo patronu novietojot pretī stobra kanālam, un sāk uzvilkties gailis. 

Gailis, paceļoties līdz galējam stāvoklim un neaizķeroties aiz sprūda, 

strauji atgriežoties sākuma stāvoklī, uzsit pa kapseli un notiek šāviens. 

Lai izpildītu kārtējo šāvienu, jāatlaiž mēlīte un atkal tā jānospiež. 

Pašuzvilkšanās paātrina šaušanas tempu, bet samazina šaušanas 

precizitāti, jo nepieciešama samērā lielau piepūle, lai nospiestu mēlīti. 

Strēlnieks var izvēlēties jebkuru šaušanas veidu. 

 Daži revolveru tipi ļauj šaut tikai ar pašuzvilkšanos. Tajos gailis 

parasti ir noslēpts. Visos parastās konstrukcijas revolveros, lai varētu 

pagriezt aptveri, gaili var uzlikt pusuzvilktā stāvoklī, kas ir drošinātāja 

stāvoklis, jo mēlīte tiek atvienota no gaiļa vai nobloķēta. Šādu drošinātāja 

konstrukciju izmanto arī cita veida revolveros. Šo sistēmu raksturīga 

pazīme - gara plakanā atspere, kas atrodas rāmja labajā pusē starp aptveri 

un nolaižamās mēlītes aizsargskavu (kaut gan tas nav obligāti). 

 Daudzu revolveru (sevišķi jauno modeļu) uzsites-nolaižamajiem 

mehānismiem ir “atgriežamie” gaiļi, kuriem gailis pēc šāviena nedaudz 

atgriežas atpakaļ, fiksējoties un ļaujot atsperei pagriezties ap savu asi. 

Šādā  

stāvoklī nevar notikt arī gadījuma šāviens, nejauši uzsitot pa gaili, un tāds 

revolveris ir uzlikts uz drošinātāja. 

 Lai mazinātu pulvera gazu izplūšanu no stobra resgaļa šāviena 

brīdī, Nagana un Pipera sistēmu revolveros izmanto speciālas patronas ar 

garām čaulām. Šo sistēmu uzsites-nolaižamais mehānisms ne tikai 

pagriež aptveri, bet arī pirms šāviena nedaudz to pavirza uz priekšu. 

Čaula piespiežas stobra kanālam un šāviena brīdī, nedaudz izplēšoties, 

mazina iespēju pulvera gāzēm izplūst no stobra resgaļa. Dažu revolveru 

sistēmās gaiļa uzvilkšanās notiek reizē ar attiecīgās patronas padošanu no 

patrontelpas uz priekšu pa 1,5-2,0 mm. 

 Dažu revolveru konstrukcijām (piemēram, kabatas) nolaižamā 

mēlīte tiek izgatavota saliektā veidā un tām parasti nav aizsargskavas. 

Saliekamā mēlīte padara revolveri vēl drošāku un kompaktāku, bet prasa 

laiku tā sagatavošanai šaušanai. 

 Noliecamo stobru revolveru konstrukciju nostiprināšanai parasti 

virspusē ir valnītis, kas atvieglo notēmēšanu. Revolveru rāmju 

konstrukcijām var būt ļoti dažādi varianti.  
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5.3. Pistoļu konstrukciju īpatnības 

 
 Pistole līdzīgi revolverim ir individuāls aizsardzības un uzbrukuma 

ierocis, kas domāts pretinieka dzīvā spēka iznīcināšanai tuvās distancēs 

līdz 50 m un tuvcīņā. Pistoļu otrā atdzimšana sākās ar to mehānismu 

darbības automatizāciju. Tā kā pistoli šaušanas laikā parasti notur ar 

vienu roku, tad tās optimālā darbība ir savrupšāvienu režīmā. Šāviena 

brīdī pistole sevi pārlādē, un, lai izdarītu jaunu šāvienu, nepieciešams 

tikai atlaist mēlīti un atkal to nospiest. Konstrukciju veidos pistolēm 

vērojama lielāka dažādība kā revolveriem. Tās var atšķirties ar 

automātikas darbības principiem, mehānismu uzbūvi un kompozīciju. 

 Pēc stobru skaita izšķir vienstobru un daudzstobru pistoles. 

Armijas vajadzībām izmanto vienstobra pistoles, kuras savukārt iedala 

vienlādiņu (signālpistoles, speciālās) un daudzlādiņu (kaujas) pistolēs. 

Daudzlādiņu pistolēs patronas tiek padotas no magazīnas un atkarībā no 

uzbūves īpatnībām un darbības principiem izšķir: 

 magazīnu pistoles, kas pārlādējamas ar roku; 

 magazīnu pistoles, kur magazīna ir arī stobra patrontelpa; 

 pašlādējošās pistoles; 

 automātiskās pistoles. 

 Kā individuālos ieročus armijas virsnieku vajadzībām izmanto 

pašlādējošās un automātiskās pistoles, tomēr tās tiek uzskatītas par 

lietderīgām tikai miera laika vajadzībām. Armijas vajadzībām katra valsts 

(vismaz valsts bruņoto spēku veids) parasti pieņem bruņojumā viena tipa 

pistoli. Tas atvieglo personālsastāva apmācību, apgādi ar patronām un 

rezerves daļām. 

 Daudzstobru pistoles tiek izmantotas galvenokārt speciālo vienību 

vajadzībām (šaušanai zem ūdens, ar skaņas klusinātājiem). 

 Automātiskās pistoles arī paredzētas speciālajām vienībām, jo 

precīzai šaušanai no tām nepieciešama augsta treniņa pakāpe. Šaujot 

automātiskā režīmā tikai pirmās trīs lodes dod nepieciešamo trāpījumu 

blīvumu. Speciālisti uzskata, ka agresīvas darbības pārtraukšanai pietiek 

ar diviem ložu trāpījumiem. Trešais trāpījums tikai pastiprina rezultātus. 

Tāpēc automātiskajās pistolēs parasti cenšas ierobežot automātikas 

darbību līdz trīs šāvieniem pēc kārtas. Lai turpinātu šaušanu, jāatlaiž 

mēlīte un atkal jānospiež. Piemēram “Beretta 93P” (Itālija) un FP-70A1 

(Vācija). 

 Pēc nozīmes un konstrukcijas īpatnībām pistoles iedala: 

 

-militārās -mednieku -gāzu pistoles 

-policijas -speciālās -pneimatiskās 

-civilās -sporta  
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 Pistoles kā individuālā ieroča konstrukcijas īpatnības atkarīgas no 

tai izvirzītajām prasībām: 

 lodei jābūt ar augstu apstādinošu efektu; 

 precizitātei un trāpījumu blīvumam jābūt pietiekamam, lai trāpītu 

mērķī līdz 25 m distancei, notēmējot apstādinot rokas kustību, kā arī 

šaujot rokas kustībā; 

 šaušanas tempam jābūt pietiekamam, lai droši trāpītu mērķī tuvā 

attālumā; 

 pistoles masai, izmēriem un formai jābūt tādām, lai varētu ērti pistoli 

uzglabāt, pārnēsāt un pielietot; 

 pistoles konstrukcijai jānodrošina tās drošība pirms šāviena un kaujas 

apstākļos. 

 Pistoļu uzbūve un dizains ir ļoti dažādi, tomēr to konstrukcija ar 

magazīnu rokturī atbilst dažām vispārpieņemtām shēmām. 

1. Pēc darbības režīma: 

 ar roku pārlādējamās pirms katra šāviena; 

 pašlādējošās; 

 automātiskās. 

2. Pēc patrontelpas noslēgšanas principa: 

 ar brīvo aizslēgu; 

 ar pusbrīvo aizslēgu; 

 ar noslēgto aizslēgu. 

3. Pēc šaušanas mehānisma tipa: 

 gaiļa tipa ar kaujas atsperi rokturī: a) ar noslēgtu gaili, b) ar brīvu gaili; 

 belžņa tipa ar kaujas atsperi aizslēgā. 

4. Pēc atgriezējmehānisma izvietojuma: 

 atgriezējatspere uzvilkta uz stobra (1910. g. Brauning, Valters PP, 

Makarovs PM); 

 atgriezējatspere atrodas zem stobra (1906. g. Brauning, Vornans, 

Vilsons, 1910. g. Mauzers). 

5. Pēc stobra tipa: 

 stobrs ir pistoles rāmja sastāvdaļa un ir brīvs ar graudu tievgalī; 

 stobrs noslēgts ar masīvu aizslēgu:  

a) nekustīgi savienots ar pistoles rāmi,     

b) kustīgs attiecībā pret pistoles rāmi. 

  

Daudz retāk sastopama pistoles konstrukcija ar atsevišķu magazīnu 

mēlītes aizsargskavas priekšā (Mauzers K-96, Bergmans, Manlihers M-

96, Bergmans-Baijards)  
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Att.5.6.  Vācijas pistole Mauser C-96 model712 ar 20 patronu magazīnu 

 

Tādu šauteņu tipa pistolēm (skat. att. 5.6.) parasti ir garš stobrs, un šobrīd 

šo konstrukciju izmanto tikai mašīnpistolēs un dažās sporta pistolēs, jo 

var iegūt lielāku precizitāti, šaujot kārtām. Ar samērā garu stobru tas ļauj 

ieroča mainīgo masu (magazīnu ar patronām) izvietot tuvāk ieroča masas 

centram, palielinot tā stabilitāti šaujot. Šā iemesla dēļ arī stobru cenšas 

izvietot pēc iespējas tuvāk rokturim, kas samazina atsitiena plecu šāviena 

laikā. Ar to arī saistīta vēlēšanās novietot atgriezējatsperi zem stobra. 

 Pēc automātikas darbības principa pistoles var sadalīt trīs sistēmās: 

a) ar brīvo aizslēgu (1. tips, 2. tips); 

b) ar pusbrīvo aizslēgu (3. tips); 

c) ar noslēgto aizslēgu (4. tips, 5. tips). 

 

1. tips. Atsitiena enerģijas 

izmantošana ar brīvu aizslēgu 

un nekustīgu stobru  

 
 

Aizslēgs priekšējā stāvoklī ar atsperi piespiests pie stobra, atsitiens 

šāviena brīdī aizslēgu atmet atpakaļ. Tā kā aizslēga masa daudz lielāka 

par lodi, tad tas kustās lēnāk un izvelk čaulu no patrontelpas tikai pēc 

tam, kad lode izlido no stobra tievgaļa. Atsitiena enerģijas izmantošanas 

variants pistolei ar brīvu aizslēgu un nekustīgu stobru ir Krievijas pistoles 

PM konstrukcija (skat. att. 5.7.), kuras konstruktors Makarovs izmantoja 

vācu firmas GECO pirmskara izstrādes patronu 9x18 Ultra.   
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Att. 5.7. Makarova 9 mm kalibra pistole PM 

 

2. tips. Pulvera gāzu 

enerģijas izmantošana 

pistolei ar uz priekšu 

kustīgu stobru un nekustīgu 

aizslēgu 

 
 

Atsitiens iedarbojas uz ieroča korpusu un netiek izmantots. Pistole 

pārlādējas, stobram kustoties uz priekšu, izmantojot lodes berzes spēku 

pret stobra sieniņām (lodes iegriešanos stobrā reakciju), tai virzoties pa 

stobru. Atgriezējatspere, atgriežot stobru sākuma stāvoklī, arī pārlādē 

pistoli. 

  

3. tips. Ļauj palēnināt 

aizslēga atvirzīšanos no 

stobra atsitiena rezultātā 

šāviena brīdī. 

 
 

Šo tipu ar pusbrīvo aizslēgu realizē ar dažādu konstrukciju palīdzību, kas 

palielina berzi vai veicina paātrinātu citu detaļu kustību. Kā piemēru var 
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izskatīt Heklera un Koha pistoles P-9s (skat. att. 5.8.) pusbrīvā aizslēga 

konstrukciju. Kustoties atpakaļ atsitiena enerģijas iedarbībā, aizslēgs savā 

kustībā iesaista divas lodītes. Lodītes tuvojas viena otrai, palēnina 

aizslēga kustību un paātrina tā belžņa kustību. 

 

 
 

Att.5.8. Daļēji izjaukta Heklera un Koha 9 mm kalibra pistole P-9s 

 

4. tips. Atsitiena izmantošana 

pistolē ar garu stobra gājienu 

ļauj noslēgt stobra kanālu, 

atdodot vairāk enerģijas lodei 

 
 

 Tā kā šāviena brīdī aizslēgs un stobrs ir sasaistīti savā starpā, tad 

atsitiens liek stobram ar aizslēgu noiet visu atgrūdiena ceļu. Sasniedzot 

galīgo aizmugures stāvokli, stobrs atdalās no aizslēga un atgriežas 
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sākuma stāvoklī, izmetot izšautās patronas čaulīti. Aizslēgs, atgriežoties 

priekšējā stāvoklī, iebīda kārtējo patronu un ieslēdz noslēgšanas ierīci. 

 

5.tips. Izmantojot 

atsitienu pistolē ar īso 

stobra gājienu, stobrs 

un aizslēgs, kas 

savienoti savā starpā ar 

noslēgšanas ierīci, tiek 

atsviesti atpakaļ 

 
 

Tā kā to kopējā masa ir pietiekoši liela, tad tie kopīgi virzās daudz lēnāk 

par lodes kustību stobrā. Pavirzoties nelielu gabaliņu, noslēgšanas ierīce 

atbrīvo aizslēgu no stobra. Stobrs apstājas, bet aizslēgs turpina savu 

kustību, lai pārlādētu ieroci. Kā piemēru var minēt Vācijā un ASV ražotās 

Šveices firmas pistoli SIG Sauer 220 (skat. att. 5.9.) un vācu firmas Carl 

Walther ražotās pistoles Valther PPS (skat. att. 5.10.).  

 

Att. 5.9.  

9mm 

kalibra 

pistole SIG 

Sauer 220 

ar aptveri 

(ASV 

variants .45 

patronai 

ACP) 
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Att. 5.10.  

Viena no 

Vācijas 

jaunākajām 

(2007.gada) 

9 mm 

kalibra 

pistolēm 

Valther 

PPS 

 
 

Pistolēs ar īsu stobra gājienu tā noslēgšanai izmanto dažādas 

konstrukcijas, kuras var sagrupēt 4 grupās: 

1. Stobra nobīdīšana (1. un 2. shēma); 

2. Stobra pagriešana (3. shēma); 

3. Noslēgšana ar atsevišķu detaļu - staiguli (4. shēma) vai ķīli (5. shēma); 

4. Noslēgšana ar sviru sistēmu palīdzību (6. shēma). 

 Pirmās grupas pistolēs (stobru noslēdz, to nobīdot) stobru augšpusē 

atrodas izgriezumi, kuros var ievietoties aizslēga apvalka iekšpuses 

izciļņi noslēgšanas brīdī (sk. 1. shēmu).  

 
 

Šāviena brīdī atsitiena iedarbībā aizslēgs virzoties atpakaļ atvelk arī 

stobru. Šajā kustībā stobrs vienlaicīgi nobīdās uz leju, jo tas ar kustīgu 

austiņu pievienots pistoles rāmim. Stobra izgriezumi iziet no aizslēga 

izciļņiem un tas apstājas, bet aizslēgs turpina savu kustību. Stobra 

nobīdīšana uz leju var tikt realizēta ar dažādas konstrukcijas ierīcēm. 



 196 

Piemēram, 2. shēmā parādīta iespējamā stobra nobīdīšana ar izciļņu 

palīdzību, kuri virzās pa aizslēga apvalka izgriezumiem. 

 

 
  

 Pie otrās grupas pieskaita pistoles, kuru stobru ārpusē ir divi 

izciļņi. Viens no tiem slīd pa pistoles rāmja slīpo gropi (skat. 3. shēmu), 

bet otrs pa aizslēga šķērsgropi. 

 

 

 

  Šāviena brīdī izcilnis, kas atrodas šķērsgropē, stingri savieno 

stobru ar aizslēgu, kas savā kustībā aizvelk līdzi stobru. Stobrs kustas, 

pagriežoties ap savu asi, tā kā otrais izcilnis virzās pa pistoles rāmja slīpo 

gropi. Pēc stobra pagriešanās izcilnis iziet no aizslēga šķērsgropes, tā 

atbrīvojoties no aizslēga. 

 Trešās grupas pistoļu stobra noslēgšanas ierīces darbojas pēc 

dažādiem principiem. Visi tie balstās uz to, ka stobrs un aizslēgs tiek 

savienoti ar speciālu detaļu, kas pēc stobra īsā gājiena izmaina savu 

stāvokli un atbrīvo stobru no aizslēga (skat. 4. un 5. shēmu).  
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 Ceturtās grupas pistolēm aizslēgs, atrodoties galējā priekšējā 

stāvoklī, no aizmugures noslēdzas ar dažādu sviru sistēmu palīdzību, 

kuras savieno to ar rāmi. Šāviena brīdī aizslēgs atvirzās atpakaļ kopā ar 

savu sviru sistēmu un stobru. Pēc brīža sviras atsitas pret pistoles rāmi un, 

izejot no “nāves” punkta, atbrīvo aizslēgu no stobra, ļaujot turpināt savu 

kustību (skat. 6.shēmu). 

 

6. shēmā parādīts 

Parabellum 

pistolē  (skat. att. 

5.5.) realizētais 

aizslēga 

noslēgšanas 

variants. 

 

 

 Pašlādējošo pistoļu attīstībā vērojama dažādu “Brauningu” 

konstrukciju elementu izmantošana un pilnveidošana. Piemēram, pistolē 

TT veiksmīgi tika apvienota “Kolta-Brauninga” automātikas shēma ar 

1900. gada “Brauninga” ārējo noformējumu, ieviešot dažas oriģinālas 

detaļas. Spānijas pistoles “Viktorija” ārējais noformējums atbilst 1906. 

gada “Brauningam” ar 1903. gada “Brauninga” drošinātāju un 1900. gada 

“Brauninga” patronu. Lugera “Parabelluma” un sevišķi Brauninga pistoļu 
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ārējā dizaina izmantošana pārējās pistolēs kļuva plaši izplatīta. 

Atzīmēsim šo pistoļu konstrukciju galveno elementu īpatnības.  

 1903. gada “Brauningā”, izmantojot 1893. gada Borharda pistoles 

veiksmīgo risinājumu, magazīna ievietota rokturī, aiz magazīnas izvietota 

kaujas atspere, aizslēgs pilnīgi nosedz stobru, kura atgriezējatspere 

izvietota zem stobra, gailis nosegts. 

 1906. gada “Braunings” (jau mazāka izmēra ar plakanu un 

vienkāršotu konstrukciju) kļuva par iecienītu ieroci. 

 1910. gada “Brauninga” atgriezējatspere uzvilkta uz stobra ļāva vēl 

nedaudz samazināt pistoles izmērus. Šo shēmu veiksmīgi pilnveidoja 

Valters un vēlāk arī Makarovs savā PM pistolē.  

 Lugera “Parabellums” atšķiras ar atklātu stobru, stipri noliektu 

rokturi un samērā lielu stobra kārbu, kurā ievietots patrontelpas 

noslēgšanas un šaušanas mehānisms. “Parabelluma” ārējais noformējums 

tika kopēts diezgan bieži, kaut gan ar cita tipa patrontelpas noslēgšanas 

un šaušanas mehānismiem. Piemēram, vācu “Adler”, somu VKT, itāļu 

“Glizenti Briksia”, japāņu “Nambu” 14 un 24, amerikāņu “Rugers Mk II” 

un citas pistoles. 

 Speciālo uzdevumu veikšanai tiek radītas pistoles, kas ļoti atšķiras 

no dienesta pistolēm: 

1. Pistoles-naži (Francijas Lastavela nazis, kam asmens pirms šāviena 

jānoliec uz sāniem, Ķīnas 1987. gada nazis “Tips 316” ar diviem 

stobriem, Krievijas izlūka nazis NRS, kas šauj ar rokturī ievietotu stobru, 

pagriežot to pret pretinieku); 

2. Daudzstobru pistoles: 

a) 12 stobru “Markuss” ASV un Francijas 5,56 kalibra pistole-

fotoaparāts, kas šauj, paceļot rokas uz augšu; 

b) pistole-arbalets, kas ļauj šaut ar bultām praktiski bez skaņas; 

c) zemūdens cīnītāju daudzstobru pistoles (sešstobru Barra pistole, 

četrstobru 4,5 mm kalibra SPP) 

d) vienstobru vai daudzstobru 25-26,5 mm kalibra signālpistoles (PSRS 

1927. gada SPŠ, Vācijas “Valters” un P2A1). Šīs pistoles izmanto arī 

rokas granātu un kumulatīvo granātu (vītņstobra “Kamfpistole”) mešanai. 

II pasaules kara gados arī PSRS 26,5 mm Špagina signālpistolei SPŠ tika 

radīta diversantu patrona ar aizdedzes granātu. Tagad šai pistolei radīta 

gāzes granāta “Čerjomuha-4” ar gāzi CN (granāta ar masu 49 g izveido 

50 m
3
 gāzes mākoni. Maksimālais šaušanas tālums – 165 m).  

 Daudzu pistoļu konstrukciju īpatnības ir atkarības no to pamatdaļu 

un mehānismu uzbūves īpatnībām. Tālāk apskatīsim pistoles stobru, 

čaulas ekstrakcijas mehānismu, šaušanas mehānismu un citu palīgierīču 

uzbūves īpatnības. 
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 Šaujamieroču stobri: 

1. Kalpo par patronas pulvera lādiņa degšanas kameru; 

2. Dod iespēju lodei piedot vajadzīgo virzienu un sākuma ātrumu; 

3. Stabilizē lodes lidojumu trajektorijā, piedodot tai labo vai kreiso 

rotāciju. 

 Stobrs kopā ar patronu nosaka ieroča ballistiskās īpašības, tātad ir 

svarīgākā ieroča sastāvdaļa. 

 Stobrs ir metāla caurule, kuras iekšējo tilpumu sauc par stobra 

kanālu. Patronas pielādē stobru no resgaļa puses, bet lode izlido no 

tievgaļa. Vītņstobra ieročos vēl izšķir patrontelpu skrejsāku un vītņoto 

daļu. Patrontelpa domāta patronu ievietošanai un tās forma un izmēri 

atkarīgi no ieroča patronas čaulas formas un izmēriem. Lai atvieglotu 

čaulas izvilkšanu un atkarībā no tās materiāla elastības parasti starp 

patrontelpas sieniņām un čaulu atstāj atstarpi, ne lielāku par 0,1 mm. Šim 

nolūkam liela kalibra patronu čaulas ir pudeļveida ar konusveida 

sieniņām, kas sašaurinās uz lodes pusi. Dažu ieroču patrontelpas cenšas 

izveidot dažādu viena kalibra līdzīgas formas un izmēru patronu 

pielietošanai. 

 Pateicoties skrejsākai, lode iegūst pareizu sākuma kustības 

virzienu, ļaujot tai pakāpeniski iegriezties vītnēs. Skrejsāku  izpilda 

konusveida, kurā vītnes tikai sākas, griežļiem paceļoties no nulles 

augstuma. 

 Vītņotajā daļā stobra pamatkanālā tiek izveidotas gropītes, kas arī 

piešķir lodei rotāciju. Lai lode mazāk laistu garām pulvera gāzes, 

nepieciešamas platas gropītes (vītnes), bet lodi labāk iegriež šauras 

gropītes. Šeit nepieciešams kompromisa risinājums, tāpēc gropītēm un 

griežļiem izvēlas vienādu platumu. Lai lode iegūtu nepieciešamo rotācijas 

ātrumu, neļaujot gāzēm izrauties caur gropītēm, parasti vītņu dziļumu 

izvēlas (0,0140,02) d no stobra kalibra. Pēdējos gados interesi izsauc 

poligonālie stobra kanāli, kuru šķērsgriezums ir sešstūris vai astoņstūris 

(heksogonālie vai oktogonālie stobri). Heksogonāls stobrs ir Gloka 

pistolēm un 12,7 mm kalibra Izraēlas “Desert Eagle”. Tiek uzskatīts, ka 

tie labāk iegriež lodi un tiem ir lielāka dzīvotspēja. Parasti lodei piedod 

rotācijas kustību pa labi, tomēr Francijas un dažādu citu valstu firmas 

izlaiž ieročus ar rotāciju pa kreisi. Piemēram, pistoles MAS-50 un Kolt 

Govt M1911. Šī kustība lielos attālumos no šāviena vietas izsauc lodes 

novirzi (derivāciju) uz attiecīgo pusi, ko kompensē tēmēšanas ierīces.  

 Stobrus izgatavo no tērauda, parasti virpojot vai izvelkot ar 

puansona metodi, kaut gan iespējama arī kalšana speciālā formā un 

dažādu elektroķīmisku metožu pielietošana. 

 Jo garāks stobrs, jo lode no pulvera gāzu iedarbības iegūst lielāku 

pirmātrumu un stabilāks ir lodes lidojuma virziens. Tomēr pistoļu un 

revolveru ērtākai uzglabāšanai un pārnēsāšanai nepieciešams to izmērus 
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pēc iespējas samazināt un parasti šo ieroču stobru garums var būt (816) 

d ieroča kalibri. Šādu īsstobru ieroču ballistiskie rādītāji parasti neatbilst 

prasībām pret kaujas ieročiem un to izmantošana ierobežota. Piemēram, 

pistoles PSM un PM. 

 Stobrs “strādā” ļoti smagos apstākļos un tā dilšanu veicina šādi 

apstākļi: 

1. Mehāniski (lodes berze, stobra vibrācija un elastīgās deformācijas, 

izgrūžot lodi, pulvera nesadegušo daļiņu atsitieni); 

2. Termiski (augsta un nevienmērīgi pēc stobra garuma sadalīta 

temperatūra, sadegot pulverim, stobra periodiska izplešanās un 

atgriešanās sākuma stāvoklī). 

 Mehāniska iedarbība deldē vītnes, rada mikroplaisiņas un 

mikroporas, atsit hroma kārtiņu. 

 Termiskā iedarbība izveido izdeguma tīkliņus. Šaušanas laikā 

stobrā sakrājas piedegums, kas satur šķīstošas (hlorīds, kālija sulfāts un 

sulfīds) un nešķīstošas (nesadegušās pulvera daļiņas, ložu svina vai 

uzgaļu tompaka daļiņas, čaulas metāla izkausētās un atrautās daļiņas) 

sastāvdaļas. Šīs daļiņas gaisa un mitruma klātbūtnē izveido šķīdumus, kas 

izsauc elektroķīmisko stobra kanāla koroziju. Par to detalizētāk aprakstīts 

grāmatas pirmajā nodaļā. Rezultātā nodilst stobra kanāla hroma kārtiņa, 

stobrs izplešas, kas mazina pulvera gāzu enerģijas iedarbību uz lodi un tā 

iegūst mazāku kinētisko enerģiju. Samazinās ložu pirmātrums un 

palielinās to izkliede lidojuma trajektorijā. 

 Stobra izturība atkarīga arī no tā sieniņu biezuma, kuras izgatavo 

biezākas patrontelpas tuvumā. Gariem stobriem šāviena laikā parādās 

vibrācijas, kas ietekmē šaušanas precizitāti. Lai to novērstu, parasti 

izgatavo stobrus ar biezākām sieniņām un uzgaļiem tievgaļos. 

 Lai palielinātu stobra dzīvotspēju, stobra tēraudam pievieno niķeli, 

hromu, volframu, vanādiju, molibdenu. Šim nolūkam stobra kanālu (visu 

vai tikai resgaļa daļu) pārklāj ar plānu hroma kārtiņu. Stobra dzīvotspēju 

ietekmē arī lodes uzgaļa forma un materiāls, kā arī pulvera un kapseles 

tips. Liela nozīme ir stobra regulārai apkopei. Stobri var būt arī viegli 

nomaināmi, lai mazinātu to pārkaršanu, šaujot kārtām. 

 Pirms šāviena stobra patrontelpu noslēdz aizslēgs, šim nolūkam 

stobru nekustīgi savieno ar pistoles rāmi vai izveido speciālu stobra 

kārbu, kurā kustas aizslēgs. 

 Daudzas firmas izgatavo nomaināmus stobrus arī pistolēm, kas ļauj 

izmantot dažāda kalibra patronas un atkarībā no stobra garuma arī iegūt 

dažādus ložu pirmātrumus. Tomēr tas sarežģī ieroča konstrukciju, un 

praksē šādus stobrus pielieto reti. 

 Gāzu pistolēm izmanto gludstobra, plānu sieniņu stobrus, kurus 

nevar izmantot šaušanai ar citām patronām. Šādu pistoļu stobra tievgalī 

iemontēts šķērsstienis vai krustiņš, kuru uzdevums sašķaidīt kapsulu ar 
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gāzes pildījumu. Tālākajā kustībā gāze inerces rezultātā turpina kustību, 

izlidojot no stobra šaurā kūlī. Jo lielāka šaušanas distance, jo lielāks gāzu 

izkliedes diametrs un mazāka to koncentrācija.  

 

 Patronu čaulas ekstrakcijas mehānisma uzdevums ir izvilkt no 

patrontelpas un izmest izšautās patronas čaulu vai patronu (kļūmes 

gadījumos). Ieročos ar brīvo un pusbrīvo aizslēgu šī operācija notiek, 

pateicoties pulvera spiedienam šāviena laikā, kas atmet čaulu kopā ar 

aizslēgu. Tomēr bez izmetēja šiem ieročiem bieži bija kavēkļi. Tādēļ 

pistolēs ar īso stobra gājienu, kad čaula tiek izvilkta pie maza pulvera 

gāzu spiediena, čaulas ekstraktoram noteikti jābūt. 

 Ieročos ar garo stobra gājienu, tāpat kā neautomātiskiem ieročiem, 

čaula tiek izvilkta praktiski bez pulvera gāzu spiediena patrontelpā, un to 

var izdarīt tikai ar izvilcēja palīdzību. 

 Automātiskajos ieročos šim mehānismam jāpievērš liela uzmanība, 

jo lielākā daļa kavēkļu to darbībā šaušanas laikā notiek ekstraktoru dēļ. 

Notiek čaulas iesprūšana patrontelpā vai mehānismā. Galvenie iemesli: 

 Grūtības, izvelkot čaulu; 

 nepietiekama čaulas elastība; 

 pārāk liels gāzu spiediens patrontelpā šāviena brīdī; 

 nepietiekama aizslēga noslēgšana un detonācija šāviena laikā; 

 nepietiekama patrontelpas tīrība. 

 Ekstrakcijas mehānisma galvenais elements ir atsperīgs izvilcējs un 

izmetēja izcilnis. Svarīgi izvēlēties pareizu izvilcēja zoba formu, kura 

platums sastāda (0,250,3) daļu no čaulas pamatnes diametra. Čaulas 

izmešanai paredzēts izcilnis un lodziņš. Parasti čaulu izmet pa labi vai pa 

labi uz augšu. Kaut gan “Valteram P-38” tas notiek pa kreisi. 

 

Šaušanas mehānismi.  Ieroču uzsitējmehānismi un nolaižamie 

mehānismi darbojas ciešā sadarbībā, un tos apvienotus vienā konstrukcijā 

sauc par šaušanas mehānismiem. Tiem bieži ir arī kopīgas detaļas, tomēr 

dažādi uzdevumi. Tāpēc apskatīsim šos mehānismus atsevišķi. 

 Uzsitējmehānisms (belzējierīce) paredzēts kapseles aizdedzei ar 

sitiena palīdzību. Šo uzdevumu izpilda belznis ar uzvilktas speciālas 

atsperes palīdzību, ko pieņemts saukt par kaujas atsperi. Dažās pistoļu 

konstrukcijās šo uzdevumu izpilda arī atgriezējatsperes. Tādu atsperi sauc 

par atgriezēj-kaujas atsperi. Pirmais tāds variants tika realizēts Brauninga 

1900. gada pistolē, tomēr šī konstrukcija popularitāti neieguva. 

 Pēc konstrukcijas uzsitējmehānismus iedala belžņa un gaiļa 

mehānismos. Pirmajā gadījumā pistolēs (1906. gada Braunings, 

Parabellums, TK) kaujas atspere tieši iedarbojas uz belzni, bet otrā tipa 

konstrukcijās - speciāla detaļa “gailis” iesit pa belzni šāviena brīdī. Tikai 
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retos gadījumos veco konstrukciju pistolēs gailis ir savienots ar belzni 

(7,8 mm Manlihera pistole ar uz priekšu kustīgo stobru). 

 Belznis ir paralēli stobram slīdošs stienītis, kura priekšējo galu 

sauc par dzelksni. Pirms šāviena belznim (vai gailim) jābūt uzvilktā 

stāvoklī ar nospriegotu kaujas atsperi. Šādā stāvoklī tos notur nolaižamā 

mehānisma sprūds (sprosts). Plāksni vai zobu , kas ļauj belzni vai gaili 

noturēt uzvilktā stāvoklī sauc par kaujas zobu. Gailim var būt arī 

drošinātāja zobs, kas nepieļauj enerģisku uzsitienu pa belzni, pistolei 

atrodoties nodrošinātā stāvoklī. Kaujas atspere uz gaili iedarbojas tieši vai 

ar sviras palīdzību. Gaiļi var būt noslēpti vai brīvi. Otrais variants ļauj 

vieglāk noteikt gaiļa stāvokli un to uzvilkt nospiežot ar pirkstu. Dažās 

pistolēs (Žirodžet) gailis uzsit pa patronas lodi, liekot patronas kapselei 

uzdurties uz dzelkšņa. Šāviena brīdī, lodei kustoties pa stobru notiek gaiļa 

uzvilkšanās. 

 Uzsitējmehānismiem tiek izvirzītas šādas galvenās prasības: 

 pietiekama enerģija un ātrums, uzsitot pa kapseli, kas garantē drošu tās 

darbību; 

 kapseles hermetizācijas saglabāšana, lai pulvera gāzes neizplūstu caur 

patronas čaulas pamatni; 

 belžņa dzīvotspēja, ļaujot izpildīt lielu skaitu šāvienu bez kļūmēm. 

 Nolaižamais mehānisms paredzēts uzsitējmehānisma drošai 

noturēšanai uzvilktā stāvoklī un tā atbrīvošanai no kaujas zoba. Galvenās 

prasības ir šādas: 

 droša gaiļa un belžņa noturēšana uzvilktā stāvoklī, nepieļaujot 

nesankcionētu šāvienu; 

 viegla uzsitējmehānisma darbība, nospiežot nolaižamo mēlīti; 

 nepieļaut šāvienu, līdz aizslēgs nav noslēdzis patrontelpu; 

 vienmērīga mēlītes kustība, to nospiežot, kas ļoti ietekmē trāpījumu 

precizitāti; 

 piepūle, nospiežot mēlīti, dienesta pistolēm 2-4 kg, sporta pistolēm no 

10g līdz 1,5 kg. 

 Pašlādējošās pistolēs izmanto nolaižamos mehānismus, kas ļauj 

šaut pa vienam šāvienam. Šo mehānismu galvenās detaļas ir nolaižamā 

mēlīte, nolaižamā svira, sprūds (sprosts) un sadalītājs. Pēc katra šāviena 

sadalītājs atdala nolaižamo sviru no sprūda, lai pēc pārlādēšanas belznis 

vai gailis atkal varētu palikt uzvilktā stāvoklī. Lai izpildītu nākošo 

šāvienu, nepieciešams mēlīti atlaist un atkal nospiest. 

 Daži nolaižamie mehānismi, līdzīgi revolveriem, ļauj šaut arī 

pašuzvilkšanās režīmā. Šim nolūkam speciāli gaiļa vai nolaižamās sviras 

izciļņi ļauj uzvilkt gaili un izšaut, nospiežot mēlīti, ja pirms šāviena 

patrona atrodas patrontelpā un gailis ir nolaists. Dažu pašlādējošo pistoļu 
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konstrukcijās gailis neuzvelkas, pārlādējot ieroci, bet tikai nospiežot 

mēlīti (Tomas, Le-Fransez). 

 Automātisko pistoļu nolaižamie mehānismi ļauj šaut kārtām vai pa 

vienam šāvienam. Tādos mehānismos paredzēts pārslēdzējs, kas izslēdz 

sadalītāja darbību, un automātiskās uguns svira, kas atbrīvo uzvilkto 

belzni vai gaili tikai, kad patrona iebīdīta patrontelpā un aizslēgs to 

noslēdzis. Stečkina APS pistolē automātiskās uguns sviras uzdevumu 

izpilda šaušanas tempa palēninātājs, kas kustas vertikālā plaknē. Tas, 

kustoties uz augšu, paceļ uz augšu arī nolaižamo sviru, paceļot sadalītāju 

un nedodot iespēju sprūdam nospiest gaili. Nolaižamo mehānismu izvieto 

pistoles rāmī, dažreiz to iepriekš savācot atsevišķā korpusā. 

 Lai pistole būtu kaujas gatavībā, nepieciešams, lai patrona atrastos 

patrontelpā, kas to padara nedrošu pārnēsājot. Pat gaiļa drošinātāja zobs 

ne vienmēr garantē drošību, tāpēc nolaižamo mehānismu neatņemama 

sastāvdaļa ir drošinātājs. 

 Drošinātāja darbība balstās uz šaušanas mehānisma atsevišķu 

detaļu fiksāciju vai atvienošanu vienu no otras. Visdrošāk ir bloķēt 

sprūdu vai belzni. Pēc darbības principa drošinātājus iedala 

automātiskajos un neautomātiskajos, kas ir ieslēdzami un izslēdzami ar 

roku. Automātiskie drošinātāji neļauj izšaut, ja aizslēgs nav noslēdzis 

patrontelpu. Plaši izmanto arī automātiskos drošinātājus, kas ļauj pistolei 

izšaut, rokai tikai pilnīgi aptverot pistoles rokturi. Tos parasti sviras veidā 

ievieto roktura aizmugurē (Parabellums, 1903. gada Braunings, Kolts 

M1911, Veblejs-Skots). 

 Neautomātiskie drošinātāji bloķē aizslēgu vai kādu šaušanas 

mehānisma detaļu, un tos izslēdz ar roku, pārslēdzot karodziņu (sviriņu) 

vai nospiežot attiecīgu podziņu. Šos pārslēdzējus parasti cenšas izvietot 

tā, lai tos varētu pārslēgt ar pistoli turošās rokas lielo pirkstu. 

 Tomēr dažās pistolēs nav paredzēti speciāli neautomātiskie 

drošinātāji. Piemēram, pistolē TT paredzēts gaiļa drošinātāja zobs. Pistolē 

TT šis drošinātājs izslēdzas, tikai nospiežot mēlīti ar pirksta falangu. 

Mēlītei noejot 15 mm, tiek noņemts belžņa drošinātājs, bet pēc 25 mm 

sprūds atbrīvo belžņa kaujas zobu. 

 Mēlītes aizsargskavu arī var uzskatīt par drošinātāju, kas neļauj 

nejauši nospiest mēlīti. Tā parasti ir obligāta pistoles sastāvdaļa. 

 Pistoļu signalizatori ļauj ātri noteikt, vai patrona ir patrontelpā, vai 

uzvilkts šaušanas mehānisms, vai nodrošināts ierocis. Piemēram: 

 atvērts aizslēgs - nav patronas magazīnā; 

 izvirzīta galviņa (stienītis) - patrona patrontelpā; 

 aizslēga aizturis, kā signalizatora sastāvdaļa. 

 Pistolēs var būt izmantotas šādas palīgierīces: 

- kompensatori                 - signalizatori 

- klusinātāji                      - šaušanas tempa palēninātāji 
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- amortizatori                   - liesmu slāpētāji 

 Kompensatorus, liesmu slāpētājus un klusinātājus parasti izmanto 

speciālās nozīmes pistolēs un pievieno stobra tievgalim. 

 Kaut gan skaņas klusinātāji tika izgudroti 19. gadsimta beigās, 

tomēr pirmā veiksmīgā konstrukcija parādījās tikai 1898. gadā, kad 

franču pulkvedis Hamberts izgatavoja klusinātāju, pievienojot stobra 

tievgalim cilindru ar vārstuli. Veiksmīgāku konstrukciju 1907. gadā 

izstrādāja Heiroma Maksima (ložmetēja izgudrotāja) dēls. Krievijā no 

1916. gada klusinātājus sāka izgatavot Ertelis. Otrā pasaules kara gados 

armijas speciālo vienību kaujinieku vajadzībām tapa bezskaņas pistoles 

Welrod Mark II (8 patronas 7.65x17 / .32 ACP ) un 6 patronu 9x19 

kalibra Mark I  (Anglija) un HDM OSS  (ASV) ar klusinātājiem. Tās tika 

pielietotas arī pēckara gados (piemēram, Vjetnamā un 1991. gada Irākas 

konfliktā). Attēlā 5.11. redzama ASV bezskaņas pistole HDM (Hi – 

Standard), kuras magazīnā ietilpst 10 patronas (5,6 mm kalibra) un 

automātika darbojas pēc brīvā aizslēga principa.   

 

 
Att. 5.11.  Bezskaņas pistole HDM (Hi – Standard) ar klusinātāja resursu 

līdz 200 patronām (samazina skaņas intensitāti par 22 decibeliem). 

 

 Lai samazinātu pulvera gāzu spiedienu līdz 1,9 kg/cm
2
, mūsdienās 

galvenokārt izmanto membrānas tipa gāzdinamiskos klusinātājus. Tos 

agrāk lietoja ļoti ierobežoti un tikai 60. gados tiem pievērsa uzmanību 

dažādi specdienesti. To pielietošana tomēr ļoti samazina lodes 

pirmātrumu un arī caursites spējas. Tāpēc to var izmantot, tikai šaujot 

tuvās distancēs. Galvenokārt tās ir gāzu paplašinošas ierīces. Pulvera 

gāzes pirms izplūšanas atmosfērā aizņem ierīces tilpumu, samazinot to 

spiedienu un temperatūru. Lai gāzes kamerās neapdzītu lodi, kameras 

atveres tiek nosegtas ar membrānām. Šeit lode arī zaudē daļu savas 

enerģijas. Principā klusinātājs izpilda arī liesmu slāpētāja funkcijas. 

 Daudzām pistolēm, sevišķi automātiskajā režīmā strādājošajām, lai 

labāk varētu notēmēt un precīzāk šaut, ir paredzēta iespēja pievienot laidi 

(skat. att. 5.12.).    
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Att. 5.12. 

  7,65 mm Luger/Para 

Parabellums ar 

automātisko drošinātāju 

roktura aizmugurē un 

laidi 

 

Par laidi šīm pistolēm (piemēram, Stečkina APS) var izmantot tās koburu 

(pistoles maksts). Šāds variants parasti tiek paredzēts lielkalibra speciālās 

nozīmes, kā arī armijas pistolēm. Tās aizvieto mašīnpistoles attiecīgo 

uzdevumu izpildē. 

 Apskatot pistoles attīstības perspektīvas, galvenā uzmanība tomēr 

tiek pievērsta to kalibru optimizācijai. Galvenokārt tā ir vēlēšanās iegūt 

samērā vieglu un vienkāršu ieroci ar pietiekami lieluu lodes apstādinošo 

efektu. Tā divdesmit gadus pēc tam, kad amerikāņu karavīri nomainīja 

savas Kolta pistoles ar itāliešu Berettu M9, arvien skaļākas kļūst balsis 

atgriezties pie ierastā .45 kalibra. Tīri teorētiski lodes enerģiju nosaka tās 

masa un ātrums (W=mv
2
), kas nosaka 9 mm Parrabellum patronas 

enerģiju 580 Dž, 7,62 mm Tokareva pistoles lodei 500 Dž, bet .45 kalibra 

lodei tikai 450Dž. Bet te ir jāņem vērā kā lode uzvedas dzīvajos audos 

trāpījuma gadījumā un rezultātā lielāka kalibra lodei tomēr ir lielāks 

apturošais spēks (hidrauliskā trieciena sāpju šoka dziļums).  Tikmēr firma 

HK iet savu ceļu, piedāvājot 4,6 mm kalibra, samērā vieglu (820 grami) 

pistoli UCP (Ultimate Combat Pistol) un uzskatot, ka vieglās lodes rada 

daudz plašāku ievainojuma kanālu (pastiprina sāpju šoku). Pastāv arī 

ideja pistolēs lietot lodes ar zemkalibra kodolu metāla apvalkā un ar 

polimēra starpslāni. Tāda lode uzvedas dzīvajos audos kā parastā 

lielkalibra lode un ar savu kodolu līdz 30 m šaušanas distancei spēj 

caursist bruņuvesti. Jebkurā gadījumā jāņem vērā, ka pistole nav 

paredzēta kā ierocis kaujas laukā, bet gan kā personas pašaizsardzības 

ierocis. Tas arī nosaka pistoles konstrukciju dažādību un vienkārši ir 

jāņem vērā to konstrukciju tipu pozitīvās un negatīvās puses.  

 Krievija saviem kosmonautiem piedāvā interesantu trīsstobru 

pistoli TP-82, kuras augšējie divi paredzēti gludstobra 32 kalibra bises 

patronām (5 gab.) un signālpatronām (5 gab.), bet apakšējais vītņotais 

stobrs 5,45x39 mm kalibra patronām (11 gab.) ar speciālu ekspansīvo 

lodi.  
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6. Triecienšautenes (automāti un automātiskās šautenes) 
 

6.1. Triecienšauteņu (automātisko šauteņu) tapšanas galvenās 

stadijas 

 

Vilinošā ideja automatizēt strēlnieku ieroču darbību, kas ļautu 

ievērojami palielināt kājnieku kaujas spējas, lika konstruktoriem pastāvīgi 

uzlabot šautenes. Anglis G. Bessemers jau 1835. gadā piedāvāja ieroču 

automātikas darbībā izmantot atsitiena enerģiju, bet šo ideju tikai 1883. 

gadā spēja realizēt ASV inženieris un biznesmenis Heirams Maksims. 

1863. gadā amerikānis Reguls Pilons ieguva patentu pulvera gāzu 

izmantošanai automātiskajos ieročos, bet tas notika pirms bezdūmu 

pulvera ieviešanas un patents netika realizēts neguva. 1866. gadā anglis 

Žozefs Kertiss izgatavoja daudzlādiņu revolvera tipa pašlādējošo ieroci 

(šauteni ar diskveida magazīnu) un pēc tam līdzīgas ieroču sistēmas 

parādījās daudzviet. Piemēram, Plesnera, Vinčestera, Manlihera, Fredi, 

Bangas un citu konstruktoru individuālo automātisko ieroču sistēmas, kas 

tomēr nespēja konkurēt ar magazīnu šautenēm. Vienīgi brāļu Mauzeru 

pašlādējošo šauteni 1898. gadā pieņēma bruņojumā, kura tomēr neguva 

lielu piekrišanu. Galvenie iemesli: zema darbības drošība; grūtības 

izgatavošanā, kaprīzas darbībā; samērā liela masa un izmēri; grūtības 

patronu apgādē. Tāpēc pirms Pirmā pasaules kara praktiski neviena 

automātiskā šautene (triecienšautene) bruņojumā netika pieņemta.  

 Krievijā 1913. gadā Fjodorovs piedāvāja automātisko šauteni, 

kuras konstrukcija bija tuva ložmetējam. Izmantoja atsitiena enerģiju ar 

īso stobra gājienu un 25 patronu nomaināmu magazīnu. Šo šauteni 1916. 

gadā pat pielietoja kaujas darbībā un tā tika nosaukta par automātu, 

izdodot 4 šautenes uz vadu. Automāts tika radīts uz 6,5 mm kalibra 

japāņu patronas bāzes un tika izgatavots līdz pat 1924. gadam (kad 

pieņēma 7,62 mm standartu). Fjodorovs, būdams pasniedzējs, 1907. gadā 

nopublicēja grāmatu „Automātiskie ieroči” - pirmo šāda veida mācību 

grāmatu. Viņa vadībā Krievijā pirmajā ieroču zinātniski pētnieciskajā 

konstruktoru birojā izauga vesela plejāde ieroču meistaru – Degtjarovs, 

Špagins, Sudājevs, Simonovs un citi. 

 Tikai pēc Pirmā pasaules kara automātiskie strēlnieku ieroči (nav 

runa par ložmetējiem) ieguva atzinību, tos mēģināja izveidot uz savu 

valstu šauteņu patronu bāzes un tos Eiropas valstīs sāka pieņemt armiju 

bruņojumā. Tā 1917.-18. gadā Francijā parādījās automātiskā šautene 

RSC (abriviatūra no tās autoriem - Riberola, Satera un Chona). Tad arī 

ASV bruņojumā pieņēma 7 kg smago Brauninga automātisko šauteni, 

vēlāk gan pārveidojot to par patšauteni. Parādījās vairākas šautenes, kuru 

automātika darbojās, izmantojot novadīto pulvera gāzu enerģiju un 

šautenes patronu. Tā 1936. gadā PSRS pieņēma bruņojumā Simonova 
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automātisko šauteni ABC-36, bet ASV savukārt kanādieša Džona 

Garandas automātisko šauteni M1. ASV karavīri ar to karoja visus II 

Pasaules kara gadus un pat vēlāk karadarbībā Korejā. Pēc II Pasaules kara 

VFR robežsardzes vajadzībām pieņēma bruņojumā 7,62 mm 

triecienšauteni G.3A1 uz NATO 7,62x51 patronas bāzes. Pēc 2 gadu 

pārbaudes tika veikti vairāki uzlabojumi un triecienšautene ieguva 

nosaukumu G.3A2, ko 1964. gadā modernizēja ( G.3A3 un G.3A4). 70. 

gados sāka izgatavot tās saīsināto variantu G.3K ar izbīdāmo laidi, īsāku 

stobru un klusinātāju. Tomēr visas šīs daudzo valstu automātiskās 

šautenes bija samērā masīvas un kaprīzas automātikas darbībā, jo 

izmantoja šautenes patronas. 

 Izeju no šīs situācijas konstruktori atrada, ieviešot tā saucamo 

„vidus” patronu, kaut ko vidēju starp šautenes un pistoles patronām. 

Piemēram, 1941. gadā Garanda savu šauteni pārveidoja par automātisko 

karabīni, saīsinot čaulītes un stobra patrontelpas garumu (.30 Carbine, jeb 

7,62x33 mm). Tomēr šajā jomā savā laikā pirmie bija vācieši, kuri izlaida 

Folmera automātisko karabīni uz savas 7,92 mm Kurz vidus patronas 

bāzes, kuru 40. gadu sākumā izstrādāja firma „Gustav Genšav Verke” 

Karlsrūjā. To bruņojumā nepieņēma, bet ar savu mašīnpistoli atzinību 

ieguvušajam konstruktoram Hugo Šmaiseram piedāvāja izveidot jaunu 

automātisko ieroci uz vidus patronas bāzes ar šaušanas tālumu līdz 800 

m. Pārbaudes rezultāti nebija visai veiksmīgi un frontē parādījās firmas 

„Valter” Rudolfa Amslera automātiskā šautene MP-43 arī uz vidus 

patronas (Kurzpatrone PP43, jeb 7,92x33 mm) bāzes. Pēc uzlabojumiem 

to nosauca par triecienšauteni StG-44 (šturmgever), skat. attēlā 6.1. 

 

Att. 6.1. Vācijas II Pasaules kara gadu triecienšautene StG-44, kuru 

pēc nosaukuma un uzbūves var uzskatīt par pirmo triecienšauteni.  
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Pēc kara 1947. gadā, izmantojot vāciešu konstruktīvos risinājumus, 

Kalašņikovs izveidoja savu automātu AK-47 uz jau 1943. gadā pieņemtās 

7,63x39 M43 vidus patronas bāzes, modernizējot to 1959. gadā kā 

automātu AKM (skat. att. 6.2.). Šo automātu kopijas parādījās daudzās 

valstīs. 

 

Att. 6.2. Kalšņikova automāts AKM. 

1950.-1960. gadu militārie konflikti parādīja automātisko ieroču, 

kas šauj ar 7,62x51 mm NATO patronām, nepiedodami lielo izkliedi un 

lieku patronu tēriņu. Tika prasīts, lai katra mērķī trāpījusī lode būtu 

nāvējoša (dzīvajam spēkam bīstami var būt tikai 15% trāpījumu stāvošā 

figūrā, tātad arī letāla iznākuma varbūtība ir līdzīga). NATO nebija vidus 

patronas, līdzīgi PSRS vidus patronai 7,62x39 mm un ASV firmu vairāku 

gadu veikto pētījumu rezultātā tika nolemts pāriet uz vēl mazāka kalibra 

vidus patronu. Bija cerības, ka automātiskajiem ieročiem ar kaujas 

mazkalibra patronu būs vēl mazāka izkliede, šaujot kārtām, iespēja 

palielināt magazīnas ietilpīgumu un samazināt paša ieroča svaru.  

 Augstāk minēto iemeslu dēļ uz kaujas mazkalibra vidus patronu 

pirmā 1957. gadā pārgāja ASV, patronu izstrādāja speciālisti no „Siera 

Bullet” kompānijas (kalibrs 5,56x45 mm M193. ar masu 1,2 g, pulveri -

1,62 g un lodi 3,56g). Tai J. Stouners no 1957. līdz 1962. gadam 

izgatavoja triecienšauteni M16, kura (ieskaitot modernizēto M16A1) līdz 

1986. gadam tika izlaista līdz 6 miljoniem (iepirka ļoti daudzas valstis). 

ASV speciālistiem ar 5,56 mm patronu (modelis M193) izdevās palielināt 

lodes pirmātrumu, samazinot atsitiena spēku un palielinot šaušanas 

precizitāti salīdzinājumā ar Kalašņikova automātiem. Triecienšautenē 

M16A2 (skat. att. 6.3.) veiksmīgi tika ieviesta moduļveida konstrukcija, 

kas ar diviem moduļiem ļauj vienkārši pārveidot ieroci. Augšējais 

modulis: stobra kārbas virsa; stobrs; gāzes novadītājs; pastobre; 

tēmēšanas ierīces; aizslēga grupa. Apakšējais modulis: stobra kārbas 

apakša; šaušanas mehānisms, buferis ar atgriezējatsperi, pistoles rokturis 

un laide. 
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Att. 6.3.  ASV triecienšautene A16A2  

Eiropā ar šādu ieroci kaujas mazkalibra vidus patronai sāka 

nodarboties beļģu kompānijas „FN” speciālisti Herstalā, izgatavojot 

triecienšauteni FN C.A.L sava varianta 5,56x45 mm patronai SS-92 

(vēlāk kā modelis SS 109 tā tika standartizēta kā NATO patrona). 

Triecienšautene ar šo patronu ieguva tirgus noietu jaunajās Āfrikas 

valstīs. Francijas un Anglijas speciālisti jauno triecienšauteni uzsāka 

veidot uz 5,56 mm NATO patronas bāzes, par pamatu pieņemot „bull-

pap” konstruktīvo shēmu. Tā Francijā tapa triecienšautenes FA MAS un 

Anglijā L-85-Al. 

PSRS tikai Vjetnamas kara laikā pieņēma lēmumu pāriet uz jauno 

patronu un izvēlējās savu kaujas mazkalibra vidus patronu 5,45x39 mm, 

uz kuras bāzes Kalašņikovs radīja automātus AK-74, AKC -74 un AKC – 

74U. Tie tika pārbaudīti karadarbībā Afganistānā. Tātad PSRS pieņemtā 

kaujas mazkalibra vidus patrona 5,45x39 mm ir praktiski tāda pat kalibra 

kā NATO 5,56x45 mm, tikai ar īsāku čaulītes garumu (kā iepriekšējai 

vidus patronai M43). ASV pat Krievijas ieročiem izlaiž patronu 5,56x39 

pārdošanai tirdzniecības tīklā. ASV un Anglija savu ieroču kalibrus mēra 

kā attālumu starp stobra vītnēm, kamēr Krievijā un daudzās citās valstīs 

kalibrs tiek mērīts kā attālums stobra kanālā starp griežļiem (tātad 

mazāks). Starpību 5,56 – 5,45 = 0,11 mm praktiski sastāda stobrā 

iegriezto vītņu dziļums 0,05 mm. Reāli arī patronas 5,45x39 lodes 

diametrs ir nedaudz lielāks, lai tā iegrieztos vītnēs un nelaistu garām 

pulvera gāzes šāviena brīdī. Tomēr katrs ierocis tiek radīts noteiktam 

patronas tipam (ar noteiktu pulvera un lodes masu, noteiktu kapseles 

tipu), kura tad arī nosaka stobra konstruktīvos rādītājus un arī ieroča 

automātikas mehānismu darbību. 

Arī vācu „Heckler und Koch” firma 1966.-1967. gados uzsāka 

nodarboties ar šo jautājumu, izstrādājot oriģinālu bezčaulītes 4,73 mm 

patronu un triecienšauteni G11 (skat. att. 6.4.). Rezultātā bundesvēra 
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vadība 80. gadu sākumā pat atteicās standartizēt 5,56x45 mm NATO 

patronu, jo ar šo jauno ieroci vēlējās nomainīt G.3 un mašīnpistoli MP.2 

(„Uzi”). Jau 1991. gadā bundesvēram pārbaudei tika nodotas 1000 

triecienšautenes tipa G.11.   

 
 

Att. 6.4.  Vācijas Triecienšautene G.11 un bezčaulas patrona 

4,7x33 mm (DM11)  

Sakarā ar Vācijas apvienošanos bija nepieciešami lieli finansiāli 

līdzekļi un pilnīgi sagatavotā jaunās triecienšautenes ieviešanas 

programma tika nomainīta ar mazāk finansiāli ietilpīgiem darbiem, 

saistītiem ar NATO 5,56x45 mm patronas ieviešanu. No sākuma 

mēģināja pārveidot jau esošo triecienšauteni G.3 uz NATO patronas 

bāzes – HK.33, bet ne visai veiksmīgi. Tā 1992. gadā tika uzsākti darbi 

pie jaunas triecienšautenes un patšautenes izveides uz jauno NATO 

patronu bāzes. Tika paredzēts ar šiem ieročiem nevis nomainīt G.3, bet 

gan papildināt karaspēka vienības ar jauniem ieročiem kā palīgieročiem. 

Tā radās triecienšautene HK.50 un patšautene MG.50, kurām attiecīgi 

piešķīra nosaukumus G.36 (skat. att. 6.5.) un MG.36 . Tā 1994. gadā tika 

iepirktas tikai 33500 triecienšautenes G.36 un 200 patšautenes MG.36 

(pēdējās tikai ātrās reaģēšanas vienībām un speciālās nozīmes vienībai 

GSG – 9). 

 

Att.6.5. Triecienšautene G.36 
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6.2. Triecienšauteņu konstrukciju īpatnības un galvenie rādītāji 

 

 Ja šautenes tika izgatavotas visai rūpīgi – visas detaļas frēzētas vai 

virpotas, tad lielākā daļa triecienšauteņu detaļas izgatavotas štancējot. 

Tāpēc ārēji triecienšautenes izliekas kā rotaļlietas, bet tādam ierocim ir 

mazāka pašizmaksa un to var lietot pat, ja prakse ir maza. Galvenās 

priekšrocības ir liels šaušanas temps un samērā liela patronu rezerve 

magazīnās. Automātikas darbības princips balstās galvenokārt (ņemot 

vērā saražoto ieroču daudzumu) uz novadīto pulvera gāzu enerģijas 

izmantošanu. Patrontelpu noslēgšanai izmanto dažāda tipa aizslēgus, 

dodot iespēju šaut savrupšāvieniem un kārtām. Tā kā šaujot kārtām ir 

ievērojama trāpījumu novirze no tēmēšanas punkta, tad jaunāko modeļu 

ieročiem patronu ekonomijai paredzēta iespēja šaut īsām kārtām. Šā paša 

iemesla dēļ triecienšautenēm ir paredzēti pistoles vai cita veida rokturi 

tuvu ieroča masas centram. Triecienšautenēm var pievienot durkļus, 

kompensatorus, optiskos un nakts tēmēkļus. Pēdējos gados automātiskos 

ieročos tiek izmantota „bull-pap” shēma, kur to galvenās sastāvdaļas – 

stobrs un stobra kārba atrodas uz vienas līnijas un aizņem praktiski visa 

ieroča garumu, noslēdzoties ar nelielu pleca balstu. Tas mazina arī stobra 

lēcienu šāviena brīdī. 

Pēc Irākas kara daudz tika runāts un rakstīts par ASV karavīru 

problēmām ar savām triecienšautenēm, kas ir saistīts ar to konstrukciju 

īpatnībām. Neskatoties uz pieņemamo šaušanas precizitāti, 

triecienšautene M16A2 ir ļoti jutīga pret jebkuru piesārņojumu, kas ir 

saistīts galvenokārt ar tās konstrukciju. Ieroča pārlādēšanai un pulvera 

gāzes novadīšanai netiek izmantots tradicionālais gāzes virzulis, bet tās 

tiek novadītas pa atveri stobrā un gāzes caurulīti taisni stobra kārbā uz 

aizslēga izgriezumiem ieroča pārlādēšanai. Šāviena brīdī pulvera gāzes 

caur caurulītes uzmavu („gas key”) iedarbojas uz aizslēga augšējo daļu, 

daļēji nonākot stobra kārbā, un vienlaicīgi iedarbojas uz aizslēga rāmi, 

kas uzsāk savu kustību. Notiek patrontelpas atslēgšana, aizslēgam 

pagriežoties, un tālākā kustība notiek, pateicoties inercei un atlikušajam 

gāzu spiedienam patrontelpā, un vēl papildus ar čaulīti iedarbojoties uz 

aizslēgu. Tiek izvilkta un izsviesta tukšā čaulīte, bet pulvera gāzes, 

protams, ne visas pilnībā izplūst no stobra kārbas. Tas ir galvenais 

iemesls ieroča piesārņojumam, jo ieroča eļļa ar putekļiem (smiltīm)  

augstā temperatūrā veido cementam līdzīgus sabiezinājumus un parādās 

kavēkļi ieroča automātikas darbībā. Tālākā kustībā tiek saspiesta 

atgriezējatspere un, aizslēga rāmim virzoties uz priekšu, no magazīnas 

tiek iebīdīta kārtējā patrona patrontelpā un tā  tiek noslēgta, aizslēgam 

pagriežoties. Beidzoties patronām magazīnas aizture (sprosts) notur 

aizslēgu aizmugures stāvoklī. Gaiļa tipa šaušanas mehānisms (Brauninga 
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šautenes Auto-5 tipa) ļauj šaut savrupšāvieniem, kārtām un pa 3 

patronām. Šobrīd ASV ieroču konstruktori cenšas atrast labāku 

triecienšautenes M16 variantu, piedāvājot tās nomaiņu ar karabīni M4 

konkursa SCAR (Special Combat Assault Rifle) ietvaros. Šai sakarā 

firma Colt Defense ieguva pat Aizsardzības ministrijas (pēc pieņemšanas 

bruņojumā 1987. gadā) pasūtījumu tās izgatavošanai. Bet problēma palika 

iepriekšējā līdzīgi kā ar M16, jo karabīnē saglabājās pulvera gāzu tiešā 

novade no stobra kanāla ieroča automātikas darbībai (tas atvieglo ieroča 

masu, bet rada problēmas tā apkopē). Karabīnes īsāks stobra garums 

problēmu tikai palielināja, bet šī karabīne kā Mk16 (FNH SCAR-1) 

konkursā tomēr uzvarēja un ASV to pieņēma bruņojumā speciālām 

vienībām, jo tā parādīja labākos rādītāju darbībā sliktos apstākļos.  

Šobrīd daudzas pasaules valstis, kurās ir attīstīta rūpniecība 

izgatavo savām vajadzībām un arī eksportam ieročus un munīciju. Tādēļ 

izskatīt šo visu triecienšauteņu klāstu un to konstrukciju īpatnības 

praktiski nav iespējams. Tā kā lielu valstu ieroču firmu ražojumiem ir 

samērā pieejamas cenas, tad Latvijas NBS var būt interese tieši par 

šādiem ieročiem. Tālākai analīzei tiek piedāvāti vēsturiski galvenie un 

Latvijas NBS interesējošie triecienšauteņu (automātu) galvenie modeļi, 

kas vienlaicīgi dod iespēju veikt vispārēju to konstrukciju raksturojumu 

un salīdzināšanu. Tabulā 6.1. triecienšauteņu (automātu) tapšanas 

hronoloģiskā secībā apkopoti šo ieroču galveno pārstāvju rādītāji, kas dod 

iespēju veikt to salīdzināšanu un ilustrēt secinājumus par to kaujas 

spējām. 

 

Tabula 6.1.  Triecienšauteņu galveno pārstāvju rādītāji  
 

Tips / 

valsts 

Kalibrs / 

patr.mag. 

Masa, 

kg 

Garums / 

stobrs, 

mm 

V0 , m/s / 

ltēm , m 

n, 

šāv/min 

Piezīmes  

StG-44 / 

Vācija 

7,92 4,3 940 647-700 / 

800 

500  

AK-47 / 

Krievija 

7,62x39 / 

30 

3,8 880 / 414 715 / 800 600 AKS – var. ar 

saliekamu laidi 

AKM / 

Krievija 

7,62x39 / 

30 

3,2 880 / 414 715 / 

1000 

600 AKMS – var. ar 

saliekamu laidi 

M16A1 / 

ASV 

5,56x45 / 

20 vai 30 

3,2 / 

3,45 

990 / 508 920 / 800 700 Līdzīgi rād. 

M16A2 

FN C.A.L. 

/ Beļģija 

5,56x45 / 

20  

3,0 980 / 467 920 / 800 750  

AK-74 / 

Krievija 

5,45x39 / 

30 

3,6 940 / 414 900 / 

1000 

600 AKS-74S – var. 

ar sal. laidi 

SETME 

mod.L / 

7,62x51 / 

10; 20; 30 

3,4 860 / 320 870 / 400 750  
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Spānija 

Beretta 

70/223 SK 

/ Itālija 

5,56x45 / 

30 

3,5 960 / 450 950 / 600 700  

G-3A1 / 

Vācija 

7,62x51 / 

20 vai 40 

4,0 863 / 320 820 / 400 600 Līdzīgi rād. 

G.3A2; A3; A4  

AK-4 / 

Zviedrija 

7,62x51 / 

20  

4,5 / 

5,3 

1045 / 

450 

800 / 400 600 Pēc licences  G-

3 variants 

G-36 / 

Vācija 

5,56x45 / 

20 vai 40 

3,4 763 / 225 700 / 400 600  

AK-5, 

AK-5S / 

Zviedrija 

5,56x45     Beļģ.FFV-880S 

modern.variants 

Galil SAR 

/ Izraēla 

5,56x45 / 

35 vai 50 

3,5 820 / 330 920 / 500 650  

 

Vēlreiz jāatzīst, ka triecienšauteņu tapšanā (pat pēc nosaukuma) 

pirmie bija vācu ieroču konstruktori, kas redzēja iespēju uz šautenes 

patronas bāzes izveidot automātisko šauteni vai patšauteni kā lietošanai 

ērtu strēlnieku individuālo ieroci. Tādēļ jau 30. gadu beigās Vācijā 

mēģināja izveidot vidus patronu starp šautenes un pistoles patronām, kas 

tapa 1942. gadā. Tā uz 7,92x33 mm patronas bāzes (to Vācijā nosauca 

par 7,92 Pistolen – Patr. 43m.E un vēlāk par 7,92 Kurz) tapa dažādas 

konstrukcijas Hanela, Valtera, Šmeisera triecienšauteņu modeļi (G.41, 

FG-42, MP-43, MP 43/44), līdz parādījās triecienšautene StG-44 (skat. 

att. 6.1.) ar novadīto pulvera gāzu enerģijas izmantošanu automātikas 

darbībā un vēlāk 1945. gadā Ludviga Vorglimlera vadībā (Ludwig 

Vorgrimler) Mauzera firmā izveidotā triecienšautene StG-45 (skat. att. 

6.6.) ar pusbrīvo aizslēgu (ieroča atsitiena enerģijas izmantošana), kura 

darbības palēnināšanai tika ieviesti cilindrisku veltnīšu pāri.    

 

 
 

Att. 6.6. Vācijas triecienšautene StG-45  

 

Modeli StG-44 pēc Otrā pasaules kara veiksmīgi uzlaboja 

Kalašņikovs, izveidojot savu daudzās valstīs iecienīto automātu plejādi. 

Viņa automāti, pateicoties vidus patronai M43, normāli darbojās, 

izmantojot novadīto pulvera gāzu enerģiju un aizslēgam noslēdzot 
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patrontelpu, pagriežot savus izciļņus stobra kārbas izgriezumos. Vienīgais 

nopietnais trūkums bija stobra lēciens uz augšu atsitiena brīdī, ko centās 

mazināt, ieviešot stobram uzskrūvējamu kompensatoru. Kalašņikova 

automāti tika ražoti vairākās Varšavas pakta valstīs (Polija, Ungārija) un 

citās valstīs (Rumānija, Dienvidslāvija, Ķīna un pat ASV). Šie modeļi 

kļuva iecienīti un deva vielu pārdomām arī citu valstu (īpaši ASV) 

konstruktoriem.  

Ludvigs Vorglimlers pēc kara turpināja darboties Spānijas CETME 

(Centro de Estudios Tecnicos de Materiales Especiales) firmā, izveidojot 

StG-45 līdzīgu triecienšauteni uz 7,92x40 mm bāzes, vēlāk pārejot uz 

7,62x51 NATO patronu.  

 

Att. 6.7.  Spānijas triecienšauteni CETME mod. L patronai 7,62x51 

CETME 

 Lai radītu pieņemamu triecienšauteni CETME (skat. att. 6.7.) 

vajadzēja samazināt NATO patronas pulvera lādiņu un lodes masu (tapa 

patrona 7,62x51 CETME). 1956. gadā Spānija pieņēma bruņojumā šo 

triecienšauteni un pēc gada vācieši iegādājās licenci tās ražošanai, 

nododot to firmai „HK”, un tā radās vācu triecienšautene G3. Tādējādi 

pēc II Pasaules kara VFR robežsardzes vajadzībām pieņēma bruņojumā 

7,62 mm triecienšauteni G.3A1 uz NATO 7,62x51 patronas bāzes. Tā 

sastāvēja no: stobra ar stobra kārbu; aizslēga; šaušanas mehānisma ar 

rokturi; stobra kārbas pakausi ar atgiezējmehānismu un laidi; 

pārlādēšanas mehānisma; pastobres - divkāja balsta; tēmēšanas ierīces; 

pārnēsāšanas roktura un kārbveida magazīnas 20 patronām. Šaušanas 

mehānisms deva iespēju šaut savrupšāvieniem vai automātiskā režīmā. 

Šaušana bija iespējama līdz 1000 m. Pie grauda pamatnes varēja 

pievienot durkli (virs stobra). Ja aizslēgs neaizgāja savā priekšējā 

stāvoklī, to veikt ar noliecamo pārlādēšanas mehānismu praktiski nebija 

iespējams, kas bija liels triecienšautenes trūkums. Pēc 2 gadu pārbaudes 

tika veikti vairāki uzlabojumi un triecienšautene ieguva nosaukumu 

G.3A2, ko 1964. gadā modernizēja (G.3A3 un G.3A4). 70. gados sāka 
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izgatavot saīsināto variantu G.3K ar izbīdāmo laidi, īsāku stobru un 

klusinātāju. 80. gados G.3 jau komplektēja ar infrasarkano nakts tēmēkli 

ar lāzera prožektoru. 1985. gadā TSG programmas (taktiskā ieroču uguns 

atbalsts sistēma) ietvaros G.3A3 komplektēja ar zemstobra 40 mm 

granātšāvēju HK.79. 1992. gadā tika uzsākti darbi pie jaunas 

triecienšautenes un patšautenes izveides jaunajai NATO 5,56x45 mm 

patronai. Tika paredzēts ar šiem ieročiem nevis nomainīt G.3, bet gan 

papildināt karaspēka vienības ar jauniem ieročiem kā palīgieročiem. Tā 

radās triecienšautene HK.50 un patšautene MG.50, kuriem attiecīgi 

piešķīra nosaukumus G.36 (skat. att. 6.5.) un MG.36.  

 

 

Att. 6.8. Vācijas speciālās 

nozīmes vienības GSG – 9 

karavīrs ar triecienšauteni G.36, 

nokomplektētu ar zemstobra 

granātšāvēju AG.36 un lāzera 

mērķa norādītāju. 

 

Jaunajai triecienšautenei (skat. att. 6.8.) vairs nav tradicionālā 

mērķekļa un grauda, bet gan rokturī iemontēts 3x optiskais temeklis ZF 

3x40 ar lāzera mērķnorādi „sarkanais punkts” šaušanai no 70-1000 m 

distances un kolimatora tēmēklis šaušanai līdz 200m distancei.  

Pie šautenes G.36 var pievienot arī II 

paaudzes nakts tēmēkli un 40 mm 

zemstobra granātšāvēju AG.36 

НК.33/НК.41, kas paredzēts šaušanai 

līdz 350 m. 

 

Att. 6.9. zemstobra granātšāvēju 

AG.36 pielādēšana, pagriežot tā 

stobru uz sāniem, ar 40mm granātu  
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  Triecienšautenes durklis izveidots līdzīgs kā automātam AK-74.  

Pa labi noliecamā plastmasas laide ļauj samazināt triecienšautenes 

garumu no 1000 mm līdz 758 mm. Caurspīdīga plastmasas magazīna 

paredzēta 30 patronām, kas ļauj pievienot ar arī rezerves magazīnu.  

Stobra kārba izgatavota no štancētas metāla loksnes. Pārbaudes laikā, 

šaujot kārtām, tika atzīmēta ieroča labā darbība bez lēcieniem. 

Triecienšauteni G.36, nomainot stobru ar vieglu divkāja balstu un 

diskveida (100 patronu) magazīnām, ātri var pārvērst par patšauteni 

LMG.36. Speciālo vienību vajadzībām tika radīta triecienšautene G.36K 

ar saīsinātu stobru (318 mm), pievienojot stobram dempferu. Jauno 5,56 

mm ieroču kompleksu Vācija oficiāli pieņēma bruņojumā no 1996. gada 

un firma „HK” uzsāka to sērijveida ražošanu. Par šiem ieročiem saņemtas 

labas atsauksmes no Kosovas vienības, tās ir ērtas darbībai un apkalpei un 

ir arī NBS bruņojumā. Tos izmanto arī Vācijas kontingents Afganistānā. 

Kaut gan Vācijas speciālai vienībai GSG-9 ir iepirktas arī Šveices 5,56 

mm triecienšautenes SIG SG 551-1Р (firma „Schweizerische Industrie-

Geselschaft”) 1980. gada konstrukcijas. Atšķirībā no sava prototipa SG 

541/543 jaunajam ierocim aizslēgs noslēdz stobru pagriežoties. Ir 

dioptriskais tēmēklis un iespēja pievienot optisko tēmēkli Hensold 

6x42BL vai nakts tēmēkli Trijicon ACOG. Stobra tievgalim pievienots 

dempfers-liesmu slāpētājs, ko var izmantot šaušanai ar uz stobra 

uzmaucamām granātām (skat. att. 6.10.). Šveice garantē savas 

triecienšautenes stobra dzīvotspēju līdz 15 000 šāvieniem. 

 
Att. 6.10. Triecienšautene SIG SG 551-1Р  

Interesants konstrukcijas risinājums ir Francijas triecienšautenēm. 

1978. gadā Francija pieņēma bruņojumā triecienšauteni FAMAS F1 

(konstruktori Pols Telje un Alens Kube) uz NATO 5,56 mm (franču 

variants M193) patronas bāzes. Tā izveidota pēc sistēmas „bull-pap” 

konstrukcijas un automātika darbojas pēc pusbrīvā sviras tipa aizslēga 

principa (dod lielu šaušanas tempu kārtām – līdz pat 1000 šāv/min). 
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Šāviena brīdī čaula iedarbojas uz aizslēgu, kas ar darbības palēninātāja – 

sviras palīdzību kustības impulsu nodod masīvam aizslēga rāmim (svira 

ar vienu galu atspiežas pret stobra kārbu, bet ar otru pret aizslēga rāmi. 

Sviras ass savienota ar aizslēgu). Pateicoties sviras plecu dažādajam 

garumam, no sākuma aizslēgs kustas lēnām, iekustinot aizslēga rāmi. Šajā 

palēninātajā kustībā tiek izvilkta izšautās patronas čaula, bet, aizslēgam 

atgriežoties sākuma stāvoklī, patrontelpā tiek iebīdīta jauna patrona no 

magazīnas.  

   

 

Att. 6.11. Triecienšautene FAMAS F1  

Svira-palēninātājs vienlaicīgi garantē, ka šāviens nenotiek, līdz 

aizslēgs nenoslēgs patrontelpu, jo bloķē belzni. Šaušanas mehānisms 

paredz darbību savrupšāvieniem, kārtām un ar speciālas sviras palīdzību – 

iespēju šaut pa 3 šāvieniem. Magazīnas ietilpība - 25 patronas. 

Triecienšautenes FAMAS F1 ārējais veidols redzams attēlā 6.11. GIAT 

Industries 90. gadu sākumā veica triecienšautenes FAMAS G1 

modernizāciju un speciāli patronai SS 109 tapa FAMAS G2 ar M16 

standarta magazīnu 30 patronām, paredzot iespēju pievienot NATO 

standarta zemstobra granātšāvēju M203.  

Izraēlas „Galil” tipa triecienšautenes pēc darbības principa un pat 

pēc konstrukcijas ir Kalašņikova automātu kopijas. 90. gadu beigās 

Izraēla pieņēma bruņojumā veiksmīgu mazgabarīta triecienšauteni MAR 

(Mini Assault Rifle) uz patronas 5,56x45 mm (SS109) bāzes, kura 

principā arī ir Kalašņikova automāta АКС-74У analogs (skat. att. 6.12.). 

Tai ir lielāka šaušanas efektivitāte nekā iecienītajai mašīnpistolei „Uzi”, 

kura efektīvi darbojas tikai tuvās distancēs. Interesanti, ka Izraēla turpina 

izgatavot arī triecienšautenes AR un ARM uz NATO patronas 7,62x51 

mm (SS 77) bāzes. 

 



 218 

 

 

  

 

 

Att. 6.12.  Izraēlas „Galil” tipa triecienšautene 

Ar Izraēlas triecienšautenēm, līdzīgi kā ar Krievijas automātiem, ir 

apbruņotas daudzu valstu (vairāk kā 15) armijas un tās iepērk daudzi 

militārie grupējumi. 

 Pēdējos gados Eiropas tirgū ļoti intensīvi cenšas iespiesties Kanāda 

ar savu jauno triecienšauteni C7FT, kurā principā ir M.16 uzlabots 

variants. Kanādas kompānija „Diemako” uzsāka 5,56 mm kalibra 

triecienšautenes C7FT, karabīnes C8, snaiperšautenes C7Ct un 

patšautenes ražošanu. Ieroči tiek piedāvāti kā samērā lēts komplekss 

NATO patronai 5,56x45, ar iespēju izmantot jauna veida munīciju, 

izdevīgu aprīkojumu ar simulatoriem. Latvija tomēr izvēlējās jauno vācu 

5,62 mm triecienšauteni G.36 kā daudz atbilstošāku variantu zviedru AK-

4 nomaiņai. Beļģu ieroču ražošanas kompānija „FN Herstal” ir radījusi 

jaunu 5,56 mm kalibra „bull-pap” veida triecienšauteni ar gludu 

plastmasas plūdlīnijas formas korpusu. Šautenes automātikas darbības 

pamatā ir gāzu novades princips, aizslēgs rotējošs, pievienojams 40 mm 

zemstobra granātšāvējs, līdzīgs M203. 

 6.3. Triecienšauteņu tālākās attīstības perspektīvas  

Triecienšauteņu modernizācijā galvenās tendences ir vērojamas 

mēģinājumos to konstrukcijās ieviest jaunākos sasniegumus 

mikroelektronikā un optoelektronikā, kā arī jauno materiālu, tehnoloģiju, 

munīcijas elementu, stobra un lodes ballistikas jomās. Tiek paredzēta 

ieroču moduļveida konstrukcija, kas ļautu vienkārši veidot to jaunus 

variantus, kas atšķiras ar munīcijas tipu, izmantotās enerģijas veidu, 

pievienojamām palīgierīcēm. Paliek prasības, ka ierocim jābūt drošam, 

vieglam, vienkāršam izgatavošanā un apkopē, efektīvam un lētam. 

Papildus prasības ir tēmēkļiem un iespējai veikt granātšāvēju granātu 

uzspridzināšanu trajektorijā mērķa tuvumā. Nākotnes triecienšautenē 

organiski paredzēts iekļaut zemstobra granātšāvēju un tēmēšanas ierīces.  
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Lai strēlnieku ieročiem palielinātu trāpījumu precizitāti, to konstruktori 

savos ieročos izmanto: 

 Triecienšautenēm un ložmetējiem „bull-pap” konstrukciju shēmu; 

 Amortizatorus un kompesatorus; 

 Fiksētas (saīsinātas) kārtas, šaujot automātiskā režīmā; 

 Tēmēšanas līnijas pagarināšanu; 

 Tēmēkļa ar robiņu nomaiņu ar dioptrisko tēmēkli; 

 Kompleksas stobra tievgaļu konstrukcijas; 

 Iespēju pievienot papildus tēmēkļus (optiskos, dioptriskos un 

nakts); 

 Konstrukcijas ar atsitiena impulsa aizkavēšanu. 

Tomēr galvenā nozīme ir ieroča patronas tipam, kas arī nosaka jau 

iepriekš minētos ieroču konstrukciju uzlabojumus un pat visa ieroča 

rādītājus kopumā. Principā gandrīz vai visi minētie ieroču konstrukciju 

uzlabojumi ir vairāk vai mazāk pazīstami. Tādēļ detalizētāk apskatīsim 

ieroču konstrukcijas īpatnības ar atsitiena impulsa aizkavēšanu. Kā 

piemērus var minēt Krievijas specvienību triecienšauteni AH 94 un 

vāciešu G.11.   

Ar terminu „atsitiena impulsa aizkavēšana” tiek apzīmēta neliela atsitiena 

impulsa aizkavēšana laikā starp šāvienu un ieroča atsitienu pret strēlnieka 

plecu. Ieroci it kā sadala divās daļās, kad ar šāvienu saistītām daļām ir 

iespēja nedaudz pārvietoties ierocī – tā saucamais lafetes efekts. 

Automātiskais ierocis paspēj izdarīt dažus šāvienus pirms tā kustīgo daļu 

nonākšanas savā galējā aizmugures stāvoklī. Strēlnieks atsitiena impulsu 

uzņem īsās (parasti pāris šāvienu) kārtas beigās, kad lodes jau pametušas 

stobru un ierocis nepaspēj vēl novirzīties no notēmētā stāvokļa. Tādēļ šo 

konstrukciju variantu vēl dēvē par shēmu ar atsitiena impulsa uzkrāšanu, 

kuru var mīkstināt ar amortizatoru. Saprotams, ka šāda shēma darbojas, 

arī šaujot savrupšāvieniem. Šādu ieroču konstrukcija ir sarežģītāka kā 

izgatavošanā tā arī tās tehnoloģijā, tādēļ pagaidām nenotiek šādu ieroču 

masveida izgatavošana. Attēlā 6.13. redzams Ņikonova konstrukcijas 

automāts AH-94 ar zemstobra granātšāvēju GP-25, ko Krievijā izgatavo 

nelielās sērijās (pēc pieprasījuma). 
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Att. 6.13. Ņikonova konstrukcijas automāts AH-94 ar zemstobra 

granātšāvēju GP-25 

Visiem zināms, ka uz trāpījumu precizitāti atstāj iespaidu stobra 

stāvokļa izmaņas pēc katra šāviena kā atsitiena iespaidā, tā arī novadīto 

gāzu iedarbības rezultātā uz gāzes kameru un triecienšautenes kustīgo 

daļu kustībā šāviena laikā (kad lode dažreiz pat nav paspējusi pamest 

stobra kanālu). Lai mazinātu šo iespaidu, konstruktori meklē, kā panākt 

ieroča sabalansētas automātikas izveidi, kad ieroča kustīgās daļas satur 

sastāvdaļas, kas līdzīgas pēc masas, bet kustas pretēji. To cenšas panākt 

ar speciāliem balanseriem, savienojošiem zobratiem un sliedēm. 

Galvenais ir panākt, ka kustīgo daļu impulsi savstarpēji kompensētu viens 

otru un strēlnieks uzņemtu tikai šāviena impulsu, tādējādi samazinot 

iespējamo ieroča novirzi. 

 

Att. 6.14. Bariševa konstrukcijas triecienšautene 

Attēlā 6.14. redzama Bariševa konstrukcijas triecienšautene ar oriģinālu 

pusbrīvo aizslēgu, kur ieroča sastāvdaļu savstarpējā kustība tomēr ļauj 

aizkavēt stobra atslēgšanu pēc šāviena, vienlaicīgi mazinot arī atsitiena 

impulsu. 60. gados ACR programmas ietvaros ASV korporācija 

„McDonnel Duglas” piedāvāja interesantu „bezaizslēga” ieroci, kura 

stobra resgali šāviena laikā bija jānoslēdz patronas plastmasas kārbveida 

čaulai, kurā pa ass līniju izvietotas trīs parastās (5,56 mm) vai bultveida 

lodes, bet tām apkārt pulvera lādiņš. Projekts tālāk par izmēģinājumiem 

neturpinājās. 
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Strēlnieku ieroču kaujas spēju palielināšana paredz ne tikai palielināt 

varbūtību iznīcināt mērķi ar pirmo šāvienu vai kārtu, bet arī iespēju 

intensīvi ar ieroci darboties. Galvenais ir trāpījumu precizitāte, lodes 

spējas un magazīnas ietilpība, nemainot ieroča masu un citus rādītājus. 

Tātad kaujas spējas daudz nosaka ieroča patrona un lodes darbības 

efektivitāte. Jau 1964. gadā ASV pieņēma bruņojumā 7,62 mm divložu 

patronu M198 un 90. gadu sākumā „Kolta” kompānija to piedāvāja arī 

5,56 mm patronai. Vēlme bija iegūt lielāku trāpīšanas varbūtību ar pirmo 

šāvienu, kad stobrs vēl nav novirzījies no sava sākuma stāvokļa. Tomēr 

vieglākas lodes deva mazāku trāpījumu blīvumu un tām bija arī mazāka 

enerģija. Krievija šajos gados divložu patronas izgatavoja tikai 

ložmetējiem šaušanai no helikoptera. Daži konstruktori piedāvāja ievietot 

vēl vairāk lodes vienā patronā, bet tas palika tikai ieceru līmenī. Divložu 

patronas shēma redzama attēlā 6.15. un par to detalizētāki var iepazīties 

grāmatas 2.nodaļā. 

 

Att. 6.15. Divložu patrona, kur 1-čaulīte, 2-pulvera lādiņš, 3-otrā lode un 

4-kapsele. 

  Savukārt, lai palielinātu trāpījumu precizitāti un iegūtu labākas caursites 

spējas, konstruktori lodes vietā piedāvāja bultveida elementus. Tā 

triecienšautenes AA1 (ASV) 5,56 mm standarta patronas 0,66 g bultveida 

elements ieguva sākumātrumu 1400 m/s. Maza gaisa pretestība 

trajektorijā dod iespēju bultveida elementiem saglabāt lielu ātrumu, ļaujot 

droši caursist bruņu vesti. Interesants ir austriešu kompānijas „Štair-

Manliher” šautenes ACR variants ar bultveida elementa patronu, kuras 

sākuma ātrums sasniedza pat 1494 m/s. Tika izmantota teleskopiskā 

shēma, kad bultu ievieto plastmasas čaulītē ar pulveri apkārt. Tomēr ir 

problēmas ar pareizu bultveida elementa „uzvedību” stobrā šāviena laikā, 

kas mazina precizitāti un trāpījumu blīvumu, šaujot kārtām. Attēlā 6.16. 

redzama patrona ar bultveida elementu. 
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Turpinās mēģinājumi izgatavot patronu čaulas no plastmasas, bet 

galvenās neveiksmes ir saistītas ar pulvera gāzu lielo spiedienu vītņotā 

stobrā. Kāpēc vispār neatteikties no čaulas? Metāls jūtami palielina 

patronas masu un izmaksas, nepieciešama to ekstrakcija pēc šāviena 

(papildus ieroča mehānisms). Bieži tieši čaulas izvilkšanas problēmas 

rada kļūmes ieroča darbībā. Tādēļ daudzu valstu (Austrijas, Beļģijas, 

ASV, Krievijas un Vācijas) konstruktoru uzmanība pastāvīgi tiek veltīta 

šai problēmai, tajā skaitā bezčaulas patronas radīšanai. Piemēram, 

Krievijā 1965. gadā Simonovs izstrādāja automātu AO-31 7,62 mm 

bezčaulas patronai, bet neveiksmīgu. Vistālāk šajā jomā tika vācu firma 

„Hekler und Koch”, kura, sadarbojoties ar „Dinamit-Nobel”, radīja jaunu 

kompleksu G.11. Pēc ilgām pārbaudēm patrona tika izveidota kā 

astoņšķautņu pulvera lādiņš, kas apklāts ar pie augstas temperatūras 

sadegošu laku un kurā iegremdēta lode ar aizdedzes kapseli (skat. att. 

6.4.). Šautenes mehānismi ir aizsargāti ar plastikāta korpusu ar neliela 

skaita atverēm. Šautenei virs stobra kārbas paredzēta kompakta magazīna 

50 patronām. Tika izmantota oriģināla automātika ar lafetes tipa galveno 

mehānismu izvietojumu, kas tikai pēc trešā kārtas šāviena nodod atsitiena 

spēku šāvējam. Tā kā ieroča laide un stobrs atrodas uz vienas līnijas 

(„bulp-pap” shēma), tad tas kopumā ar atsitiena impulsa aizkavēšanu vēl 

vairāk uzlabo trāpījumu precizitāti. Galvenā problēma bija bezčaulas 

patronas nosliece nesankcionēti aizdegties sakarsētā šautenes patrontelpā. 

Tomēr sakarā ar jaunās triecienšautenes G.11 izmaksām un ekspluatācijas 

problēmām, kā arī Vācijas finansiālajām un NATO politiskajām 

problēmām uzsākt šādas sistēmas ražošanu, tā bruņojumā netika 

pieņemta. 

Ņemot vērā ASV armijas Irākas kauju pieredzi apdzīvotās vietās, 

amerikāņu firma „Leitner-Wise Rifle Company” piedāvāja 12,7 mm 

kalibra triecienšauteni (magazīnā 10 patronas), kas adaptēta īsākai 

patronai, kuras masa tuva M!^ masai. Cits iespējamais pašreizējo 

triecienšauteņu modernizācijas virziens ir 6,8 mm kalibra patronas 

ieviešana, kura ideālās proporcijās apvieno masu un jaudu. To ir 

pierādījuši daudzi institūti, bet izlemt par tās pieņemšanu lielas valsts 

apbruņojumā būs ārkārtīgi grūti, jo runa ir par miljoniem ieroču nomaiņu. 
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7. Mašīnpistoles 
 

7.1. Mašīnpistoļu tapšanas un kaujas pielietošanas īpatnības 

 

Pirmā pasaules kara gados savas priekšrocības parādīja ložmetēji, kuri 

taktiskajā plānā sāka pat aizvietot strēlniekus ar šautenēm. Samazinājās 

nepieciešamība ar šautenēm šaut lielos attālumos (pretinieku ierakumi 

bija samērā tuvu), kuras piedevām bija neērtas izmantošanā ierakumos un 

kļuva acīmredzams galvenais šauteņu trūkums – nepietiekams šaušanas 

temps. Pirmie soļi automātisko šauteņu izveidē uz šauteņu patronu bāzes 

bija neveiksmīgi. Fjodorova piedāvātie automāti un citu konstruktoru 

automātiskās šautenes bija smagas un galvenais - kaprīzas darbībā. Tās 

tika uzliktas uz divkāju balsta – pārveidotas par patšautenēm.  

Radās doma izveidot automātisko strēlnieku ieroci uz pistoles 

patronas bāzes, un 1915. gadā Itālijā konstruktors Revelli (Villar Perosa) 

piedāvāja pirmās mašīnpistoles konstrukciju, līdzīgu divstobra 

ložmetējam ar atsevišķiem šaušanas mehānismiem un 25 patronu 

magazīnu (skat. att. 7.1.)  Liels šaušanas temps un stipra stobru vibrācija 

bija iemesls zemai precizitātei un lielam patronu patēriņam. Tas viss kopā 

ar samērā lielo ieroča svaru (apmēram 6 kg) nedeva tam nekādas 

priekšrocības, salīdzinot ar šauteni. 

 

 
 

Att. 7.1. Itālijas konstruktora Revelli (Villar Perosa) 1915. gada divstobru 

mašīnpistole muzejā. 
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To tomēr pilnībā nevar nosaukt par mašīnpistoli un drīzāk šis ierocis bija 

mašīnpistoles darbības principa pirmais iemiesojums. Kā varētu definēt 

mašīnpistoles atšķirību no pistoles un citiem ieročiem? Pirmkārt, 

mašīnpistoles ir automātiskie ieroči, kuri darbojas uz pistoles patronas 

bāzes. Otrkārt, tās paredzētas šaušanai ar abām rokām, kamēr ar pistolēm 

arī automātiskajā režīmā (APS vai Glock 18) šauj ar vienu roku (tas ir 

ieroča papildus režīms). Kaut gan ir arī ļoti kompaktas mašīnpistoles 

(Steyr TMP, Scorpion Vz.61 vai Ingram M.11), ar kurām var šaut ar 

vienu roku. 

Par pirmo pilnvērtīgo mašīnpistoli var uzskatīt Luisa Šmeisera MP.18, 

kura pat tika izmantota Pirmā pasaules kara gados. 1918. gadā Teodora 

Bergmaņa rūpnīcā sāka ražot Hugo Luisa Šmeisera konstrukcijas 

mašīnpistoli MP.18, kurai patents tika iegūts jau 1917. gada decembrī. Šī 

mašīnpistole jau bija līdzīga karabīnei ar koka laidi un diskveida 

magazīnu 25 patronām, bet šaušana iespējama tikai kārtām līdz ieroča 

nolaižamās mēlītes atlaišanai. Tomēr pēc Versaļas līguma Vācijai 

aizliedza ražot mašīnpistoles, kuras tikai vēlāk atsāka ražot policijas 

vajadzībām kā MP-28 (skat. att. 7.2.).  

 

 

 

Att. 7.2. Vācijas policists 

ar  Luisa Šmeisera 

mašīnpistoli  

 
 

Mašīnpistoļu tapšanas sākumā bija mēģinājumi konstruktīvi savienot 

šauteni ar mašīnpistoli, izmantojot speciālas ierīces aizslēga vietā. 

Piemēram, amerikāņa Pedersena 1918. gada ierīce, kuru ievietoja 

Springfield šautenes aizslēga vietā. Šautenes augšpusē tika pievienota 40 
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patronu magazīna, bet stobra kārbas kreisajā pusē izveidota atvere 

patronu čaulīšu izmešanai.  

Arī citu valstu konstruktoriem bija dažādas radošas domas, tomēr 

20.gs. 20. gados izveidotās konstrukcijas bija pārākas par šautenēm tikai 

šaušanas tempa ziņā, atpaliekot precizitātē, caursites spējās un šaušanas 

distancē. Tāpēc armijas bruņojumā mašīnpistoles sākumā izmantoja tikai 

kā palīgieročus, bet tomēr to izmantošanas apjomi pieauga, parādoties 

speciālās nozīmes apakšvienībām (artilēristi, tankisti, sakarnieki, 

desantnieki u.c.). Liela nozīme bija arī mašīnpistoļu vienkāršajai 

konstrukcijai un lētajai izgatavošanas tehnoloģijai. Tādējādi jau 30. gados 

mašīnpistoles ieguva plašu izplatību daudzu valstu armijās un darbojās 

galvenokārt uz brīvā aizslēga izmantošanas principa. Šo mašīnpistoļu 

darbība ir līdzīga, un to var paskaidrot ar attēlā 7.3. attēloto shēmu. 

Nedaudz garāks kā pistolei stobrs ir savienots ar stobra kārbu, kurā 

ievietots masīvs aizslēgs ar atsperi. Stobru parasti ievieto metāliskā 

apvalkā ar dažādām atverēm tā labākai ventilācijai un ērtākai lietošanai, 

jo šaušanas laikā tas stipri sakarst. Patronas tiek padotas no dažāda tipa 

magazīnām  un ar aizslēgu iebīdītas patrontelpā. Tēmēšanas ierīces ir ļoti 

vienkāršas, jo šaušanas precizitāte nav no labākajām. Laides ir dažādas 

formas, bet galvenokārt saliekamas vai izvelkamas, lai ieroci būtu ērtāki 

pārnēsāt un izpildīt citus uzdevumus.  

Brīvais aizslēgs ir aizslēgs, kam nav nekādas saites ar stobru, un tas 

tiek stobram piespiests tikai ar atsperes palīdzību. Šajā gadījumā aizslēga 

atsitiens un kustība sakas reizē ar pulvera gāzu spiediena palielināšanos 

stobrā. Tālāk aizslēgs, kustoties pēc inerces, saspiež atgriezējatsperi un 

izvelk patronas čaulīti no patrontelpas, kas ar izmetēja izcilni tiek 

izsviesta (skat. att. 7.3.). 

 

 
 

Att. 7.3. Mašīnpistoles shēma ar brīvo aizslēgu. 

 

Atgriežoties sakuma stāvokli, aizslēgs padod jaunu patronu 

patrontelpā, noslēdzot to ar savu masu. Tā kā atsitiena sakumā čaulīte vēl 

ar gāzu spiedienu ir piespiesta pie patrontelpas sieniņām, tad nav izslēgts 

čaulītes plīsums. Lai palēninātu aizslēga kustību, tas jāizgatavo pēc 
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iespējas masīvāks. Šāda sistēma tiek izmantota ieročos ar samērā mazām 

patronām un ar īsām čaulītēm (pistoles un mašīnpistoles). Brīvā aizslēga 

sistēmas ir vienas no vienkāršākajām, un īsais automātikas darbības cikls 

pieļauj augstu šaušanas tempu. 

 

Neskatoties uz ārējo formu dažādību mašīnpistoļu darbības princips ir 

viens – brīvā aizslēga atsitiena enerģijas izmantošana. Šaušanai gatavā 

mašīnpistolē kārtējai patronai jāatrodas ne patrontelpā, bet gan magazīnā, 

aizslēgam jābūt atvērtam un patrontelpai tukšai. Nospiežot ieroča mēlīti, 

atbrīvojas masīvais aizslēgs, kas atgriezējatsperes dzīts iebīda patronu 

patrontelpā, noslēdz to un uzsit ar dzelksni par patronas kapseli. Pēc 

šāviena atsitiena enerģija atgriež aizslēgu aizmugures stāvoklī, izvelk un 

izmet čaulīti, saspiež atgriezējatsperi. Šādas mašīnpistoles konstrukcijai ir 

liels trūkums, iespējami nesankcionēti šāvieni, ierocim krītot vai 

vienkārši atsitoties. Tādēļ katrs konstruktors centās ieviest dažāda veida 

drošinātājus, kuri mazina šo trūkumu.  

Pēc Vācijas zaudējuma Pirmajā pasaules karā iniciatīva mašīnpistoļu 

attīstībā pārgāja pie ASV konstruktoriem. Džons Tompsons (John T. 

Thompson), paredzot mašīnpistoļu perspektīvas, 1916. gadā ASV 

dibināja savu kompāniju Auto-Ordnance un nopirka Džona Bliša patentu 

par ieroča aizslēga darbības palēnināšanu uz berzes pamata. Viņa pirmās 

mašīnpistoles parādījās 1919. gadā, bet to ražošanu uzsāka 1921. gadā 

Kolta kompānijas Colt Firearms Manufacturing Co rūpnīcā (skat. att. 

7.4.).  

 
Att. 7.4. Topsona mašīnpistole M1921 ar 20 patronu magazīnu  

  

Tompsona mašīnpistoli var nosaukt par ieroci ar pusbrīvo aizslēgu, 

kura kustības palēnināšana pēc šāviena notiek ar „H” veida ieliktni, kas 

virzās pa stobra kārbas slīpo gropi, izsaucot nelielu aizslēga kustības 

pretestību. Mašīnpistolēm tika izstrādātas dažādas magazīnas (kārbveida, 

diskveida) 20, 30, 50 un 100 patronām .45ACP. Tompsona mašīnpistoles 

konstrukcija pastāvīgi tika uzlabota tās vēlākos modeļos M1923, M1927, 
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M1928, M1928A1, M1 un 1943. gadā M1A1. Šīs mašīnpistoles ieguva 

popularitāti un tās izmantoja ne tikai flotē (M1928A1), bet arī Otrā 

pasaules kara kaujās (M1 un M1A1) kā tuvcīņas ieroci (skat. att.7.5. un 

7.6.).   

 

 
Att. 7.5. Tompsona 1941. gada mašīnpistole M1 

 

 
 

 

Att. 7.6. Tompsona mašīnpistoļu M1928A1 (pa kreisi) un M1 (pa 

labi) salīdzinājums 

 

Vācijā pēc mašīnpistoles MP18 parādījās interesanta Luisa Štanges 

(Louis Stange) konstrukcijas mašīnpistole MP19 ar patronu magazīnu 

sānos (kreisajā pusē), bet tās ražošana Vacijā bija  nereāla. Lai izvairītos 

no Versaļas līguma ierobežojumiem, 1929. gadā kompānija Rheinmetall 

nopirka nelielu Šveices ieroču fabriku Wafenfabrik Solothurn, kurai arī 

tika nodota MP19 tehniskā dokumentācija un parādījās mašīnpistole 

Solothurn S1-100, kuras masveida izgatavošanu sāka, piesaistot Austrijas 

Steyr rūpnīcu. Tā 1930. gadā šo mašīnpistoli Steyr - Solothurn S1-100 

Austrija iepirka policijas vajadzībām kā Steyr MP.30 patronai 9x23 Steyr 

(skat. att. 7.7.).  
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Att. 7.7. Šveices-Austrijas mašīnpistole Solothurn S1-100 / MP34, 

kas tika ražota arī Vācijas vajadzībām.  

Vācijā to pazina kā MP.34(ö) 9x19 Luger patronai. Tā parādīja 

sevi (sevišķi pilsoņu karā Spānijā) kā labs un pietiekami precīzs ierocis, 

tika iepirkta daudzās Eiropas, Āzijas un Latīņamerikas valstīs, pielāgojot 

to savu valstu pistoļu patronām, un tika izgatavota līdz pat 1942. gadam, 

kad parādījās tehnoloģijas izgatavošanas ziņā labākas konstrukcijas un 

lētāka Vācijas mašīnpistole MP40. Pilsoņu karš Spānijā lika nopietni 

padomāt par mašīnpistoļu lomu karadarbībā, īpaši tas attiecas uz Vācijas 

konstruktoriem Šmeiseru (MP28, MP35, MP41) un  Folmeru (MP38 un 

MP40). Viņu radītie ieroči bija Otrā pasaules kara vācu karavīru galvenie 

individuālie ieroči, kuri bija lēti izgatavošanā, bet noderīgi tikai tuvcīņai 

(skat. att. 7.8. un att. 7.9.).   

 

Att. 7.8. Folmera konstrukcijas mašīnpistole MP40, Bergmana 

firmas ERMA ražojums (Erfurter maschenenfabrik). 
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Att. 7.9. Šmeisera konstrukcijas mašīnpistole MP.41 

PSRS par to nopietni aizdomājās tikai pēc ievērojamiem zaudējumiem 

1940. gada ziemas konfliktā ar Somiju, kur tās mežos somiem ar savām 

mašīnpistolēm bija lielas priekšrocības. Somijas strēlnieki ar savu Lahti 

sistēmas 9 mm mašīnpistoli „Suomi” M-31 tuvcīņās vienmēr ņēma 

virsroku. Šai mašīnpistolei stobra tievgalim bija speciālas konstrukcijas 

uzgalis, lai mazinātu lēciena leņķi šaušanas laikā. Stobrs bija nomaināms 

lauka apstākļos un aizslēga pārlādēšanas rokturis palika priekšējā stāvoklī 

(nelēkāja uz priekšu un atpakaļ šaušanas laikā!). Tā 1940. gada janvārī 

Krievija uzsāka ražot „Suomi” M-31 kopiju un pieņēma bruņojumā 

Degtjarova mašīnpistoli PPD-40 ar diskveida magazīnu, kuru vēlāk 

nomainīja ar ērtākas konstrukcijas Špagina 7,62 mm mašīnpistoli PPŠ, arī 

ar diskveida magazīnu. 1943. gadā bruņojumā tika pieņemta Sudajeva 

mašīnpistole PPS, kura bija vieglāka par PPŠ, tehnoloģiski izdevīgāka 

(štancētas detaļas) un arī lētāka ražošanā. 1944. gadā ASV dārgo 

Tomsona mašīnpistoli nomainīja ar lētāku D. Haides konstrukcijas 

mašīnpistoli M3. Otro pasaules karu var nosaukt par mašīnpistoļu 

izmantošanas popularitātes virsotni, jo tās bija visās karojošo valstu 

armijās un tikai kara beigu posmā vāciešiem parādījās savas 

triecienšautenes. Šo jauno ieroču parādīšanās vēlākos gados nobīdīja 

mašīnpistoles otrajā plānā kā palīgieročus. Tikai NATO patrona 7,62x51, 

kuru nevarēja izmantot kā „vidus” patronu nedaudz aizkavēja šo procesu, 

dodot iespēju mašīnpistolēm attīstīties arī pēckara gados, līdz parādījās 

5,56x45 patrona. Šobrīd mašīnpistoles vairāk ir policijas ierocis, to 

ražošanas turpinājumu iespaidoja nepieciešamība cīnīties ar teroristiem, 

kad vajadzīgs spēcīgs tuva rādiusa darbības ierocis apdzīvotās vietās.   

7.2. Mašīnpistoļu galvenie rādītāji un konstrukciju īpatnības 

Šobrīd daudzas pasaules valstis, krās ir attīstīta rūpniecība izgatavo 

ieročus un to munīciju savām vajadzībām un arī eksportam. Tādēļ izskatīt 

šo visu mašīnpistoļu klāstu un to konstrukciju īpatnības praktiski nav 

iespējams. Tālākai analīzei tiek piedāvāti vēsturiski galvenie un Latvijas 
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NBS interesējošie mašīnpistoļu galvenie modeļi, kas vienlaicīgi dod 

iespēju veikt vispārēju to konstrukciju raksturojumu. Tabulā mašīnpistoļu 

tapšanas hronoloģiskā secībā apkopoti šo ieroču galveno pārstāvju 

rādītāji, kas dod iespēju veikt to salīdzināšanu un ilustrēt secinājumus par 

to kaujas spējām un attīstības perspektīvām. 

 

 

Tabula 7.1.  Mašīnpistoļu galvenie rādītāji 

 
MP tips Patrona/sk. 

magazīnā 

Garums, 

mm 

ar laidi/ 

stobrs 

Masa, kg 

bez/ar 

patronām 

Šaušanas 

temps 

šāv/min 

Valsts/ 

konstruktors 

MP.18/ 

MP.28 

9 ”Par”/20, 

32 

810/200 4,1/- 

4,7 / - 

600 Vācija / 

Šmeisers 

Tompsons 

M1921 

(M1928) 

.45ACP /20, 

30, 50, 100 

830 (852)/ 

267 

4,7 (4,9) 

/8,6 

800 (700) ASV/ 

Tompsons 

Solothurn 

S1-100/ 

MP.34 

9x23 Steyr, 

9x19 Luger/ 

32 

850/200 4,25/ 400-500 Šveice – 

Austrija/ 

Luiss Štange 

EMP35 Erma 9 ”Par”/32 892/250 4,1/- 500 Vācija/ 

Folmers (raž. 

Bergmans) 

„Suomi”  

M-31 

9 ”Par”/50, 

71 

870 /318 4,7 /7,1 900 Somija / 

Lahti 

MP40 9 ”Par”/32 833/250 4,0 / 4,7 400-500 Vācija/ 

Folmers 

PPD-40 7,62TT /71 788 / 267 3,6 / 5,5 800 PSRS/ 

Degtjarovs 

MP41 ar laidi 9 ”Par”/32 860 /250 3,87 / 4,6 500 Vācija / 

Šmeisers 

PPŠ-41 7,62TT /35, 

71 vai35 

843 /269 3,6 / 5,5 900 PSRS / 

Špagins 

PPS-43 7,62TT /35 820 / 255 3,0 / 3,7 700 PSRS / 

Sudajevs 

Madsen m/50 9 ”Par”/32 794 / 200 3,2 / 550 Dānija 

Reizing M50 .45ACP /20 880 / 275 3,1 / 3,7 500  

Sterlings 

L2A3 

9 ”Par”/34 711 / 198 2,7 / 3,5 550 Anglija 

„Jati-Matic” 9 ”Par”/ 20, 

40 

375 / 203 1,65/ 1,95; 

2,25 

600 Somija 

Berett 

M1938A 

9M1938 / 

20; 30;40 

940 / 315 4,2 / 5,0  600 Itālija / Berett 

MAT-49 9 ”Par”/ 32 

 

710 / 228 3,6 / 4,8 600 Francija 

„H&C 

 MP-5A3 

9x19 Par / 

15 vai30 

490 / 225 2,88 800 Vācija 
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Mini Uzi 9 ”Par”/ 20; 

25; 32 

600 / 200 2,6 / 3,1 1200 Izraēla/ 

Uziels Gals 

FN P90 5,7x28 

SS190 / 50 

500 / 263 2,54 /3,0 900 Beļģija 

MGD MP-9  9x19 Par / 

32 

359 / 213 2,53 / 750 Francija un 

vēlāk Vācija 

B+T MP9 9x19 Luger 

/ 15, 20, 25 

vai 30 

523 / 130 1,4 / 900 Šveice 

 Principā daudzu valstu mašīnpistoļu darbības princips ir līdzīgs, un 

to konstrukcijas atšķiras tikai ar izmantojamās patronas tipu, sastāvdaļu 

izgatavošanas tehnoloģiju (nosaka cenu) un dažādiem sīkiem darbības 

drošības un šaušanas precizitātes konstruktīviem uzlabojumiem. Tādēļ to 

detalizēta analīze nav racionāla un tālāk izskatīsim tikai dažas 

interesantas konstrukcijas mašīnpistoles. Lai mazinātu masīvā aizslēga 

ietekmi uz trāpīšanas varbūtību (precizitāti), dažu mašīnpistoļu 

konstrukcijās patronas iebīdīšana patrontelpā un uzsitiens par patronas 

kapseli notiek pirms aizslēga pilnīgas noslēgšanas (aiziešanas priekšējā 

stāvoklī). Šajā gadījumā vēl kustībā esošā aizslēga kinētiskā enerģija tiek 

daļēji kompensēta ar atsitiena enerģiju. Piemēram, Uzi un Mini Uzi, kuru 

konstrukcijās Uziels Gals izmantoja Vaclava Holeka 1949. gada 

mašīnpistoles M23 kompozīciju. Cik zināms, Izraēla 2003. gadā atteicās 

no mašīnpistoles „Uzi” kā armijas ieroča. Jākonstatē, ka pirmā plaši 

izplatītā mašīnpistole ar pusbrīvo aizslēgu ir 11,43 mm (.45ACP) kalibra 

1921. gada „Tompsons”, kur aizslēga kustības neliela palēnināšana pēc 

šāviena sasniegta ar speciāla „H veida” ieliktņa palīdzību, tam kustoties 

pa stobra kārbas slīpajām gropēm.  

Mašīnpistole FN P.90 izveidota pēc „bull-pap” shēmas plastmasas 

korpusā un darbojas pēc brīvā aizslēga principa, kad pirms šāviena 

aizslēgs atrodas priekšējā stāvoklī (skat. att. 7.10. un att. 7.11.). Tas ir 

iespējams, pateicoties virs ieroča izvietotajai magazīnai, kurā patronas 

izvietotas perpendikulāri stobram. Ieroča pielādēšana notiek ar speciālu 

rokturi, kas pagriežot magazīnas pagriežamo padevēju, padod patronu 

stobrā. Speciālajai ierocim paredzētajai patronai ir smaila lode ar tērauda 

serdeni, lai varētu caursist kelavra bruņu vestes (lodes pirmātrums 715 

m/s to ļauj līdz 200 m). 
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Att. 7.10. 

Mašīn 

pistole  

FN P90 

 

Att. 7.11. 

Mašīnpistoles FN P90 

magazīna ar 

pagriežamo patronu 

padevēju 

Vācijas mašīnpistoles MP-5 patiesībā ir triecienšautenes G3 

konstrukcijas variants uz pistoles patronas bāzes, kur arī tiek izmantots 

pusbrīvā aizslēga princips. Šaušanas mehānisms (arī līdzīgs G3) dod 

iespēju šaut, kad aizslēgs jau ir priekšējā stāvoklī ar patronu patrontelpā. 

Mašīnpistolei MP-5 ir ļoti daudz modifikāciju un tā ir ļoti iecienīts ierocis 

daudzās pasaules valstīs. Attēlā 7.12. redzama ASV Kara flotes 

vajadzībām izgatavotā mašīnpistole HK MP-5N uz patronas 10 mm auto 

bāzes. 

 

  Att. 7.12. Vācijas mašīnpistoles MP-5 modernizēts variants  HK 

MP-5N ASV Kara flotes jūrnieku vajadzībām 

 

Interesanta ir francūža Luisa Debua ((Louis Debuit) mašīnpistoles 

konstrukcija, kuras pusbrīvā aizslēga darbība balstās uz speciāla inerces 

ķermeņa ar spirālveida atsperi izmantošanu aizslēga kustības ātruma 

ierobežošanai pēc šāviena. Galvenā konstrukcijas priekšrocība ir 

mašīnpistoles mazie izmēri, bet sarežģītā masveida izgatavošanas 

tehnoloģija noteica šo mašīnpistoļu mazo izplatību. Attēlā 7.13. var 

redzēt MGD PM-9 saliktā stāvoklī konstruktora rokās. 
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Att. 7.13. 

Mašīmpistole MGD 

PM-9 saliktā stāvoklī 

 

Šveices kompānija Brugger + Thomet AG no 2001. gada pēc 

licences izlaiž Austrijas mašīnpistoles Steyr TMP modifikāciju B+T MP-

9. Tas ir ļoti viegls un kompakts ierocis, līdzīgs Glock 18 pistolei, bet pēc 

uguns spēka un precizitātes pat pārspēj slavenās mašīnpistoles HK MP-

5K, Ingram MAC-10 vai Micro-Uzi. Tiek izmantota atsitiena enerģija ar 

īso stobra gājienu, kas deva iespēju samazināt ieroča masu un pat 

samazināja ieroča atsitienu un uzlaboja šaušanas precizitāti. Aizslēgtā 

stāvoklī aizslēgs aizņem apmēram pusi no stobra garuma un šāviens 

izdarāms, aizslēgam atrodoties priekšējā stāvoklī. Plastmasas magazīnas 

ievietojamas ieroča rokturī, kā tas redzams attēlā 7.14. (laide saliktā 

stāvoklī). 

Pēdējos gados mašīnpistoļu konstrukcijās veiksmīgi tiek izmantoti 

plastmasas elementi (izņemot stobrus un aizslēga elementus), kuri agrāk 

ieguva atzinību pistoļu konstrukcijās (skat. att. 7.14).   
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Att. 7.14. Mašīmpistole MP-9 ar plastmasas korpusu. 

Ja līdz Otrā pasaules kara beigām par virsnieku individuālais 

aizsardzības ierocis bija pistole, tad vēlāk dažos gadījumos to nomainīja 

mašīnpistoles. Piemēram, ASV tādu mašīnpistoli radīja saviem lidotājiem 

individuālai aizsardzībai notriekšanas gadījumos pretinieka teritorijā 

(skat. att. 7.15.).  

 
Att. 7.15. IMP ASV lidotāju individuālās aizsardzības .221 kalibra 

mašīnpistole Fireball patronai .22 SCAMP (1971. g.) 
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Šim pašam mērķim kalpoja arī ASV Kolta firmas konstruktoriem 

piedāvātā automātiskā pistole SCAMP ( Small Caliber Machine Pistol), 

kurai arī bija izveidota speciāla patrona (sk.att.716.). 

 
Att. 7.16. Kolta firmas Automātiskā pistole SCAMP ( Small Caliber 

Machine Pistol) ar patronu .22 SCAMP (5.6 мм) salīdzinājumā ar patronu 

NATO 9х19 mm 

 
 
1980-to gadu beigās beļģu konstruktori izstrādāja individuālās 

aizsardzības ieroci FN P90 uz speciāli izstrādātas patronas 5,7x28 bāzes, 

kas šodien tiek izmantots daudzās valstīs. 2006.gadā Vācija pieņēma 

bruņojumā savu mašīnpistoli HK MP7A1 uz speciāli izstrādātas patronas 

4,6x30 mm bāzes, kura ir Kolta SCAMP koncepcijas tiešs turpinājums.  

 NATO oficiālā klasifikācija paredz trīs veidus strēlnieku ieročus: 

individuālos kaujas ieročus (triecienšautenes un karabīnes), atbalsta 

ieročus (patšautenes un ložmetēji) un personīgās aizsardzības ieročus 

PDW (Personal Defence Weapon) programmas realizācijas ietvaros. Šīs 

programmas ietvaros ASV speciālisti (runājot par pistolēm un 

mašīnpistolēm) vēl joprojām testē HK MP7 un „FN Herstal” 5,7 mm 

P.90. Ne pie kāda konkrēta lēmuma viņi nav nonākuši, jo ASV 

militāristus pagaidām apmierina valstī ražotā mazgabarīta patšautene 

M249 SPW (FN Minimi SPW - Special Purpose Weapon) patronai 

5,56x45 NATO. 
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 8. Snaiperu šautenes 

 
8.1. Snaiperu šautenes pielietošanas īpatnības 

 

Snaiperis ir teicams strēlnieks, kurš pilnībā apguvis ieroci, kuram ir 

labas maskēšanās un novērošanas spējas. Jau Pirmā pasaules kara gados, 

kad pretinieki ilgstoši atradās ierakumos, teicamus strēlniekus sāka 

izmantot pretinieka komandieru un novērotāju iznīcināšanā. Tādus 

strēlniekus speciāli sagatavoja, apgādājot ar uzlabotiem ieročiem un 

tēmēkļiem. Tādēļ daudzās valstīs parādījās ieroči, kas tika izgatavoti pēc 

īpašas tehnoloģijas un komplektēti ar optiskajiem tēmēkļiem. Piemēram, 

PSRS kā pirmo snaiperu šauteni sāka izmantot  7,62 mm kalibra Mosina 

šauteni ar uzlabotu izgatavošanas tehnoloģiju un optiskajiem tēmēkļiem 

PT, PU un VT. Nav nepieciešamības iedziļināties šo ieroču tapšanas 

vēsturē, tāpēc pievērsīsimies to militārās izmantošanas jautājumiem. 

Snaiperu darbība tiek uzskatīta par patstāvīgu karaspēka darbības 

veidu, kurš izpilda noteiktus taktiska rakstura uzdevumus. Snaiperi var 

tikt izmantoti dažādos veidos atkarībā no: 

 Pretinieka kaujas aktivitātes un veida (aizsardzības vai 

uzbrukuma kaujas); 

 Apvidus īpatnībām; 

 Snaiperu gatavības un bruņojuma. 

Ir divas snaiperu izmantošanas koncepcijas: 

1) snaiperi darbojas pa vienam vai pārī ar uzdevumu apšaudīt 

pretinieka pirmo līniju vai tuvējo aizmuguri; 

2) snaiperu grupa darbojas 4-8 strēlnieku un pāris novērotāju sastāvā 

kā snaiperu izlūkošanas patruļa ar uzdevumu apgrūtināt pretinieka 

darbību, ziņot par tā pārvietošanos un uguns punktiem, to darbību 

un organizāciju. 

Galvenais snaiperu uzdevums ir demoralizēt pretinieku, apgrūtināt 

personāla pārvietošanās iespējas tuvējā aizmugurē, liekot celt slēpņus, 

rakt ierakumus vai pieņemt citus mērus. Snaiperim var uzticēt noliktavu 

un lidlauku apsardzi. Snaiperi ar trasējošām vai aizdedzinošām lodēm var 

norādīt mērķus diennakts tumšajā laikā. Ļoti svarīgs uzdevums ir 

pretinieka snaiperu atklāšana un neitralizēšana. 

 Šos uzdevumus var izpildīt neitralizējot komandējošo sastāvu, 

norīkotos novērotājus, kolektīvo ieroču apkalpi, atsevišķus karavīrus. 

Panākumus var gūt tikai ar pēkšņu, trāpīgu un labi maskētu uguni. Tāpēc 

snaiperis, atšķirībā no ierindas karavīra, ieņem labi nomaskētu pozīciju, 

un viņam jāprot ilgstoši novērot pretinieku (pacietību un vēlreiz 

pacietību), lai izvēlētos vispiemērotāko mērķi. Pēc tam pacietīgi, 

neatklājot sevi ne ar skaņu, ne ar kustību, izvēlēties visizdevīgāko brīdi 
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šāvienam. Trāpīt nepieciešams ar pirmo šāvienu, un tas izvirza stingras 

prasības ierocim un tēmēklim. Vislielākā efektivitāte var tikt sasniegta 

trāpot pretiniekam ne pirmajās pozīcijās, bet gan aizmugurē. Tāpēc šaut 

parasti iznāk no liela attāluma.  

 Pēc mūsdienu prasībām ar snaipera šauteni un tās munīciju jāspēj 

neitralizēt pretinieku līdz 900 m attālumā, kur strēlnieku individuālie 

ieroči praktiski ir bezspēcīgi. Snaiperim ar lielu varbūtības pakāpi jāspēj  

trāpīt krūšu figūras mērķī līdz 400-500 m, jostas figūras mērķī līdz 500-

600 m un auguma figūras mērķī līdz 600-800 m attālumā. Šaušanas 

precizitāti nedrīkst iespaidot klimatiskie un meteoroloģiskie apstākļi, 

ieroča temperatūra un tehniskais stāvoklis. Visiem ieroča 

demaskējošajiem faktoriem (dūmi, uguns, skaņa šāviena un pārlādēšanas 

laikā) jābūt minimāliem. Šie ir galvenie faktori, bez kuru ievērošanas 

ierocis un munīcija nevar tikt izmantoti snaiperu darbībā. Neskaitot šīs 

galvenās prasības, snaiperu ierocim un munīcijai jāatbilst arī citām 

prasībām: 

 šautenei jābūt ērtai lietošanā no jebkuras strēlnieka pozas, pēc 

iespējas vieglai un mazai pēc izmēriem; 

 tēmēšanas ierīcēm jāļauj ilgstoši novērot pretinieku, nenogurdinot 

acis. Jābut iespējai ātri pāriet no dienas uz nakts tēmēkļiem; 

 atsitiens nedrīkst būt lielāks par 3 kg (vidējas miesas būves 

strēlniekam) un mēlītes nolaišanas piepūlei un gājienam jābūt 

regulējamam. 

 

Kopumā visas prasības pret snaiperu šauteni un munīciju paredzētas 

ieroča trāpīguma un šāviena efektivitātes palielināšanai, kā arī 

nepieciešamo ērtību nodrošināšanai šāviena laikā.  

 Līdz II pasaules karam  snaiperi izmantoja parastās šautenes, kuras 

atšķīrās no pārējām ar optisko tēmēkli, bija rūpīgāk izgatavotas un 

atlasītas. Tomēr to izmantošana parādīja, ka snaiperu veiksmē liela 

nozīme ir snaiperu šautenes konstrukcijai. Piemēram, kāda šautene labāka 

– pašlādējošā vai ar roku pārlādējamā? Kaujas laukā šautenēm 

nepieciešamais šaušanas temps ir 30-40 šāvienu minūtē, tādēļ priekšroku 

dod automātiskajām vai pašlādējošajām šautenēm. Arī snaiperim var 

rasties nepieciešamība atšaudīties no uzbrucējiem, kas ir atklājuši 

snaipera pozīciju. Kaut gan no snaiperu šautenēm galvenokārt ir 

nepieciešams šaut pa vienam šāvienam rūpīgi notēmējot, un automātiskā 

ieroča pārlādēšana zaudē savas priekšrocības. Tas pat var demaskēt 

snaipera pozīciju, kaut gan ir iespēja izpildīt nākošo šāvienu, kas arī nav 

tik mazsvarīgi. NATO valstīs snaiperu šautenes galvenokārt paredzētas 

pārlādēšanai ar roku, ko var veikt pietiekoši klusi. Krievijas un NVS 

valstīs priekšroku dod pašlādējošām (ar šautenes patronām) snaiperu 

šautenēm. 
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 Šaušanas precizitāte pārsvarā atkarīga no stobra konstrukcijas. 

Palielinot stobra sieniņu biezumu, tas kļūst mazāk jūtīgs pret iespējamām 

temperatūras un patronu rādītāju izmaiņām. Lai pilnīgāk izmantotu 

pulvera lādiņa enerģiju, nepieciešams pēc iespējas garāks stobrs un nav 

vēlams šo enerģiju vēl izmantot ieroča pārlādēšanai. Tas būtiski palielina 

ieroča masu. Speciālisti uzskata, ka 7,62 mm kalibra šautenei optimāls 

būtu 650 mm garš stobrs, kas kopā ar klasiskā tipa aizslēgu un 

ugunsslāpētāju–kompensātoru nosaka šautenes garumu - apmēram 1,2 m.  

 Šautenes trāpījumu precizitāti ietekmē arī laides masa, tās 

materiāla izturība un stingrība. Priekšroka tiek dota riekstkoku laidēm, 

kas piesūcinātas ar epoksīda sveķiem, vai arī izgatavotas no 

triecienizturīgas plastmasas. Parasti laides konstrukciju veido kā pleca 

balstu ar ērtu rokturi, lai būtu iespējams ilgstoši noturēt pirkstu uz 

nolaižamās mēlītes. Vēlams, lai nolaižamās mēlītes atsperi varētu regulēt. 

Drošības noteikumi nosaka, ka mēlīte jānospiež ar piepūli, kas nav 

mazāka par 2 kg. Jāizslēdz iespēja izdarīt šāvienu, ja nav noslēgta 

patrontelpa. Šim nolūkam parasti izmanto sviru ar sprūdu, kas bloķē 

šaušanas mehānismu līdz patrontelpas noslēgšanai.  

 Īpaša uzmanība snaiperu šautenēs tiek pievērsta tēmēšanas ierīcēm, 

kuras parasti sastāv no mehāniskā, optiskā un nakts tēmēkļiem. 

Mehāniskajiem tēmēkļiem ir palielināts tēmēšanas līnijas garums un 

tēmēšanas attālums, ar vēzriteņa palīdzību paredzēta iespēja uzstādīt 

iespējamās sānu novirzes (sānvējš). Optiskajam tēmēklim jādod iespēja 

novērot apvidu un ātri noteikt mērķi. Tam vajadzīgs liels redzes leņķis, 

kas samazina palielinājumu. Tēmēklim jādod iespēja arī labi saskatīt 

mērķi lielā attālumā, kam savukārt nepieciešams liels palielinājums. 

Vajadzīgs optimāls risinājums. Optiskajam tēmēklim jābūt vienkārši 

regulējamam piešaudes laikā un pietiekami izturīgam, lai tas nebūtu 

jāregulē pēc katra nejauša atsitiena vai neliela kritiena. Mūsdienās plaši 

tiek izmantoti optiskie tēmēkļi ar trīs līdz deviņkārtīgu palielinājumu, 

kaut gan speciālisti norāda, ka nepieciešams izvēlēties četru līdz 

divpadsmitkārtīgu palielinājumu, lai nodrošinātu šaušanu 800 m un 

tālākās distancēs (tas tagad teorētiski ir iespējams). Tēmēkļa balstenim 

jāļauj operatīvi to uzlikt un noņemt no ieroča.  

 Apgrūtinātas redzamības apstākļos izmanto nakts tēmēkļus, kuru 

iespējas ir atkarīgas no konkrēto tēmēkļu paaudzes un kuru darbībā 

izmantoti dažādi principi: 

 ieviešot speciālus elementus optiskajos tēmēkļos (PSO-1, 

„Triluns”); 

 izmantojot hologrāfijas metodes, apgaismojot mērķi ar aci 

neredzamos lāzeru staros(HRS-100); 

 izmantojot mērķa infrasarkano starojuma enerģiju  (GK4MC,  

MS4GT, NVS-700); 
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 pastiprinot optiskajā sistēmā iegūto mērķa attēlu 

Dzīvā spēka iznīcināšanai par optimālām tiek uzskatītas 7,62 mm 

snaiperu šautenes. Tomēr tas neattiecas uz NATO patronu 7,62x51 mm, 

kurai lielās distancēs ir nepietiekamas caursites spējas un vērojams 

jutīgums pret sānvēju. Tad vajadzīga šautene ar pirmātrumu, lielāku par 

950 m/s, kas ir diezgan problemātiski ar esošo NATO patronas pulvera 

lādiņu. Tiek piedāvāti dažādi varianti 7,62 mm šautenes patronas 

uzlabošanai: 

 uzlabot lodes ballistisko koeficientu, palielinot lodes masu un 

samazinot tās garumu; 

 stobra tievgalim pievienot kompensatoru; 

 palielināt šautenes masu, atsitiena ietekmes mazināšanai panākot 

reakciju uz atsitienu pēc lodes izlidošanas no stobra. 

Aktuāla ir kļuvusi ideja par snaiperu šautenes kalibra palielināšanu, jo 

snaiperiem parādījušies jauni mērķi – mīnu spridzināšana, komandpunktu 

darbības traucēšana, cīņa ar radiolokatoriem, helikopteriem un pat 

lidmašīnām. Konstruktori pievērsās jau esošajai 12,7 mm patronai un tapa 

attiecīgas snaiperu šautenes. Piemēram, šautene M82A1 (ASV), kura 

domāta mērķu iznīcināšanai līdz pat 1800 m attālumā.  

 

 

8.2. Snaiperu šauteņu galvenie rādītāji un konstrukciju 

īpatnības  

 

Šobrīd daudzu valstu konstruktori ir pievērsušies snaiperu šautenēm, un 

to klāsts ir ļoti liels, jo snaiperu šautenes ir ļoti iecienītas arī civilajā sfērā. 

Nedaudz mazāk ir optisko un nakts tēmēkļu ražotāju. Praktiski to 

izmantošana civilajā un militārajā sfērā atšķiras ļoti maz (ar munīciju un 

varbūt izmaksām). Lai veiktu snaiperu šauteņu konstrukciju īpatnību 

analīzi, nepieciešams apkopot to galveno pārstāvju rādītājus un salīdzināt 

konstrukciju īpatnības. Snaiperu šauteņu kaujas pielietošanas iespējas var 

raksturot ar to galvenajiem rādītājiem, kas dod iespēju ne vien salīdzināt 

dažādu valstu šautenes, bet arī nosaka konstrukciju īpatnības. Snaiperu 

šauteņu galvenie rādītāji, cenšoties ievērot to tapšanas hronoloģiju, 

apkopoti tabulā 8.1. Šeit gan nav iekļautas dažādu valstu pirmās 

pirmskara snaiperu šautenes, kuru analīze šobrīd nav aktuāla.  

Tabula 8.1. Snaiperu šauteņu galvenie rādītāji 
 

Šautenes 

tips/valsts 

Patrona/sk. 

magazīnā 

Garums, 

mm 

Šaut/stobra 

Masa, 

kg 

V0 , 

m/s 

Distance, 

m 

Tēm/eff.š. 

Piezīmes  

SVT-40 / 

PSRS 

7,62x53R/ 

10 

1226/555 4,3 840 1000/600 Tokarevs 
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„Enfield” 

L.42A1/ 

Angl.  

7,62x51 /10 1181/699 4,4 838   

M.14 / ASV 7,62x51 /  1117/558 3,9 853  Pārl.pulv/g. 

SVD/ PSRS 7,62x53R/ 

10 

1225/547 4,3 830 1200/700 Dragunovs 

M.21/ ASV 7,62x51 / 20 1120/559 5,7 853  Pārl.ar roku 

FN 30-11/ 

Beļģija 

7,62x51/5 1117/502 4,8 850   

„Mauser” 

SP66, Vācija 

7,62x51 /3 1103/650 3,9 754   

„Mauser” 

86SR, Vācija 

7,62x51 / 1210/730 4,9 735   

C3 / Kanāda 7,62x51 /10 1150/700 13,7 760   

Beretta 501/ 

Itālija 

7,62x51 / 5 1165/586 5,5 716  Līdz 1985.g. 

M.24 / ASV 

 

7,62x51 / 5 1092 / 610 5,5  /800 Remington 

Pārl.ar roku  

L96A1 

/Anglija 

7,62x51 / 10 1270 / 660 6,8 850 /800 Pārl.ar roku 

PSG.90/ 

Zviedrija 

      

G22 / Vācija       

SHR 970 / 

Šveice 

7,62x51/ 

7,62x47 / 

   1200/800 

1200/1100 

SIGarms 

SSG-69 (P-

69) / Austrija 

7,62x51/ 5 

vai 10 

1130/650 4,6 860  „Steyr 

Daimler” 

SSG SD/ 

Austrija 

7,62x51/ 5 

vai 10 

/406     

SAKO TRG 

21/22 /Somija 

7,62x51 / 10 1150 / 660 4,7   „Sako 

Valmet” 

SAKO TRG 

41/42 /Somija 

7,62x67 

8,60x70 / 5 

1200 / 690 5,1   „Sako 

Valmet” 

Pārl.ar roku 

GALATZ / 

Izraēla 

7,62x51 /     Uziels Gals 

S-SSR / 

Somija 

 /400   300/200  

VSS / PSRS 9,0x39/10 984/ 2,6 

/3,4 

 400  

SVDK / 

Krievija 

9,3x63 

(7H33) / 10 

1250 / 620 6,5 770 /600 Pārl.pulv/g. 

FR F2 /  

Francija  

7,62x51 / 10 1200 / 650 5,75   Pārl.ar roku 

HK G3SG/1, 

Vācija 

7,62x51 / 20 1021 / 450 5,5 800  FN FAL 

nomaiņai 

BCK-94 / 

Krievija 

9,0x39/20 933 / 2,8  300 / 200 Pārl.pulv/g. 

M500 / ASV 12,7x99 /5      
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M82A1 

„Light fifty” / 

ASV 

12,7x99 /11 1549/838 14,7 853 1800/500 Ronnie Barett 

M650 12,7x99 /7      

Barett 

XM500 /ASV 

12,7x99 /10      

HecateII / 

Francija 

12,7x99 

(.50BMG) /7 

1380 / 700 13,8   Firma PGM 

Pārl.ar roku 

KCBK / 

Krievija 

12,7x108/5 1400 / 1000 12  1500/1000 f. Kovrova 

Pārl.ar roku 

„Vihlop”/ 

krievija 

12,7x97 

(SC-130) /5 

795 / 5 / 290   

 

Eiropas valstu standarti nosaka, ka, šaujot ar snaiperu šauteni no 

100 m distances, visu piecu šāvienu trāpījumiem jāiekļaujas vienas collas 

(25,4 mm) diametra aplī. Šaušanas precizitātei jābūt arī vienas minūtes 

telpiskajā leņķī. Šādas šautenes ir dārgas – vidēji 1500 – 3000 dolāri un 

pat 9000 dolāri („H&K” PSG-1). Ja policijas operācijās pietiek ar 

tēmēšanas distancēm līdz 300-400 m, tad armijas vajadzībām 

nepieciešami 800 m un vairāk. Snaiperu šauteņu optiskiem tēmēkļiem 

jāatbilst NATO STANAG 2324 prasībām. Kā redzams pēc tabulas 

datiem, daudz snaiperu šauteņu paredzētas NATO patronai 7,62x51 mm 

(.308 Vinčester), 12,7x99 mm (.50 BMG), .338 Lapua Magnum, .300 

Vinčester Magnum, kā arī Krievijas patronai 7.62x53R mm.  

ASV 20. gs 50. gados pieņēma bruņojumā snaiperu šauteni M21, 

kas tika radīta uz 7,62x51 mm patronas bāzes, modernizējot šauteni M14. 

Šautenei tika paredzēts noņemams optiskais tēmēklis ar maināmu 

palielinājumu un automātisku attālumu mērītāju. Šaujot ar 10 patronām 

no 300 m attāluma, trāpījumi neiziet no apļa 15 cm diametrā. Tomēr 

1987. gada beigās firmai „Remington” tika dots pasūtījums jaunai 

snaiperu šautenei programmas SWS (Sniper Weapon System) ietvaros un 

tapa šautene M24 (skat. att. 8.1.). Precizitātes ziņā tā nebija sliktāka par 

tajā laikā Eiropā atzīto austriešu firmas „Steijer Manliher” snaiperu 

šauteni SSG-69.  
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Att. 8.1.  ASV armijas snaiperu šautene M.24 

PSRS tikai 1958. gadā atsāka darbību, lai radītu snaiperu šauteni 

armijas vajadzībām uz 7,62x53R patronas bāzes. Tā 1963. gadā armijas 

snaiperu vajadzībām pieņēma bruņojumā Dragunova konstrukcijas 

pašlādējošo šauteni SVD, kuras automātika darbojās uz novadīto pulvera 

gāzu principa. 1991. gadā „Ižmaš” konstruktori radīja modernizētu 

variantu SVD-S, kurai ir: 

- uzlabota automātikas darbība; 

- masīvāks stobrs; 

- pastiprināta stobra kārba; 

- izgatavota uz labo pusi saliekama termoplastmasas laide. 

Tālāko SVD konstrukcijas šautenes attīstību var saskatīt 9,3 mm kalibra 

snaiperu šautenē SVDK (skat. att. 8.2.), kur veiktas tikai konstrukcijas 

izmaiņas atbilstoši jaunajai patronai. Tā tapa uz mednieku patronas 

9,3x64 bāzes un variantā 9,3x63 7H33 tai ir 26,5 g lode ar tērauda 

serdeni. Lodes sākuma ātrums 770 m/s ar 80% varbūtību caursitīs 10 mm 

bruņu. Šautenei paredzēts optiskais tēmēklis 1П70 "Гиперон" ar 

maināmu palielinājumu 3-10x. 

 

Att. 8.2. Snaiperu šautene SVDK 9,3x63 7H33 patronai. 

Beļģijas firma FN (Fabrique Nationale) no 1976. līdz 1986. gadam 

izgatavoja ar roku lādējamu snaiperu šauteni FN 30-11 uz savas FN 

šautenes bāzes (skat. att. 8.3.), kura savā laikā tika izgatavota pēc 

Mauzera 1898. gada šautenes licences. Snaiperu šautenes stobrs tika 

pielāgots NATO 7,62x51 patronai, paredzēts 4x optiskais tēmēklis FN un 

iespēja komplektēt ar ložmetēja FN MAG liesmu slāpētāju un divkāju 

balstu. 
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Att. 8.3. Beļģijas firmas FN snaiperu šautene FN 30-11 

1976. gadā Vācija pieņēma bruņojumā 7,62 mm kalibra magazīnas 

snaiperu šauteni „Mauser” SP.66 ar rokas pārlādēšanu. 1985. gadā tā tika 

modernizēta kā „Mauser” 86SR ar nomaināmu stobru, ko šobrīd izmanto 

Vācijas specvienībās. Itālija no 1985. gada savu ar roku pārlādējamo 

„Beretta 501” snaiperu šauteni 7,62x51 patronai iepirka tikai nepilnus 

desmit gadus, pārejot 1996. gadā uz britu šauteni.   

80. gadu sākumā briti nolēma nomainīt savas novecojušās snaiperu 

šautenes „Enfield” L.42 ar modernākām šautenēm uz NATO šautenes 

patronas bāzes 7.62x51mm (.308 Win). Bruņojumā pieņēma kompānijas 

„Accuracy International” piedāvāto šauteni L96, kuras alumīnija pamats 

ar galvenajām ieroča sastāvdaļām praktiski sastāda visas ložas garumu. 

Pat stobra kārba tika izgatavota no alumīnija kausējuma. Zviedrija 1988. 

gadā savām vajadzībām iegādājās šīs firmas arktiskā varianta šauteni, 

nosaucot to par PSG.90 (skat. att. 8.4.). Šautene piedalījās arī 

perspektīvās snaiperu šautenes G.22 programmā, kuras viens no 

uzdevumiem bija labākas patronas izvēle nekā NATO 7,62x51. 

 

Att. 8.4. Kompānijas Accuracy International arktiskā varianta šautene 

PSG.90 zviedru variantā ar saliekamu laidi. 

Rezultātā snaiperu šautenes tika pārveidotas uz spēcīgākām patronām 

(.300 Winchester Magnum un 8.60x70 mm, jeb .338 Lapua). Briti tās 

iegādājas kā L96A1 (skat. att. 8.5.).  
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Att. 8.5. Kompānijas Accuracy International arktiskā varianta šautene 

L96A1 britu variantā. 

1994. gadā arktiskā varianta kompānijas Accuracy International snaiperu 

šauteni Arctic Warfare Magnum variantā iegādājās un pieņēma savas 

armijas bruņojumā Vācija, bet 1966.gadā Itālija. Šo šauteni tagad izmanto 

vairāk kā 20 valstu armijās. Šaujot ar pieciem šāvieniem no 550 m 

distances, panākta laba trāpījumu precizitāte 50 mm diametra aplī. 

Šautenes tiek komplektētas ar optiskajiem tēmēkļiem:   Smidt& Bender 

3-12X ar maināmu palielinājumu vai Leupold Mark 4 ar pastāvīgu 10x 

palielinājumu.  

Bundesvērs 1992. gadā uzsāka jaunas snaiperu šautenes meklējumus un 

izvēlējās britu Super Magnum AWM (arktiskais variants), kura izmantoja 

patronu .300 Winchester Magnum (7,62х67). Ierocis tika nosaukts pēc 

programmas nosakuma kā snaiperu šautene G.22. Lode garantēti 100 m 

distancē trāpa 20 mm diametra aplī. Kā ļoti precīzu pēdējo gadu snaiperu 

šauteni var nosaukt Vācijas firmas DSR-Precision „bul-pap” shēmas 

šauteni DSR-1 (skat. att. 8.6.), kuru tirgoja arī kā AMP. 

 

Att. 8.6. Snaiperu šautene DSR-1  
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 Sākumā firma snaiperu šauteni DSR-1 izgatavoja spēcīgai snaiperu 

patronai .338 Lapua Magnum, to turpmāsk pielāgot arī patronām >300 

Win. Mag un 7,62 NATO. Šveices starptautiskā kompānija SIG arms 

armijas vajadzībām piedāvāja snaiperu šauteni SHR 970 (skat. att. 8.7.), 

ar roku pielādējamu, nomaināmu stobru un vietu optiskā tēmēkļa 

pievienošanai. Efektīvais šaušanas tālums tiek garantēts NATO patronai 

7,62x51 līdz 800 m, bet izmantojot patronu .300 Win Magnum, līdz 1100 

m. 

    

Att. 8.7. Šveices starptautiskās kompānijas SIG arms snaiperu 

šautene SHR 970 

Lai piedalītos ASV konkursā SWS (Sniper Weapon System), 

Austrijas firma „Steyr-Daimler-Puch”  izstrādāja snaiperu šauteni (skat. 

att. 8.8.) speciāli NATO 7,62 mm patronai un 1969. gadā tā tika pieņemta 

Austrijas armijas bruņojumā kā SSG-69 (Scharf Sutzen Gewehr). Tā bija 

magazīnu šautene ar rokas pārlādēšanu un ieguva labas atsauksmes 

trāpījumu precizitātē. Tomēr ASV konkursā uzvarēja Remingtona 

konstrukcijas šautene M.24. Eiropā ir pazīstama šautene SSG-SD ar īsāku 

stobru (406 mm) un vītnēm stobra galā liesmu slāpētāja vai klusinātāja 

pievienošanai. 

 

Att. 8.8. Austrijas snaiperu šautene SSG-69 NATO 7,62x51 mm 

patronai 

Somija no 1992. gada uzsāka savas snaiperu šautenes Sako TRG 

21/22 izgatavošanu uz NATO standarta 7,62x51 mm (.308 Winchester) 

patronas bāzes, bet ņemot vērā tās nepietiekamo enerģiju, uzsāka 

šautenes Sako TRG 41/42 ražošanu, izmantojot .300 Winchester Magnum 
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(7,62x67) un .338 Lapua Magnum (8.60x70mm) patronas. 

Snaiperšautenes ir vienkāršas, ar roku pārlādējamas ar nomaināmu 

patronu magazīnu un optiskajam tēmēklim paredzētu vietu (skat. att. 

8.9.).      
 

 

Att. 8.9. Somijas snaiperu šautene Sako TRG 21/22 (ārēji līdzīga ir 

TRG 41/42) 

Izraēlas snaiperu šautene GALATZ (skat. att. 8.10.) praktiski 

ir triecienšautenes Galil modifikācija, izmantojot spēcīgāku NATO 

patronu 7,62x51 mm (.308 Win), šaušanas mehānisma pārveidi šaušanai 

tikai savrupšāvieniem, masīvāku stobru, paredzot saliekamu laidi un 

optisko tēmēkli ar pastāvīgu 6x palielinājumu. Taktikas ziņā GALATZ 

var pieskaitīt pie „kaujas atbalsta” ieroča, līdzīgi Krievijas SVD vai 

Vacijas G3-SG1, atšķirībā no „tīri snaiperu” ieročiem ASV M24 un M40 

vai vācu Mauser 66.  

Att. 8.10. 

Izraēlas 

snaiperu 

šautene 

GALATZ  

  
 

       Prakse parādīja, ka NATO 7,62x51 patrona ir par vāju snaiperu 

šautenēm un ASV konstruktoru pētījumu rezultātā tapa speciāla patrona  

58x71 mm ar 16,2 g smagu lodi. 1500 m distancē lodes ātrums 

trajektorijā ir 1,5 reizes lielāks par NATO patronas lodes ātrumu, bet 

enerģija ir 3 reizes lielāka. Šim nolūkam tika radīta pat divkalibra šautene 

M300 ar nomaināmiem stobriem un aizslēgu galvas daļām šaušanai ar 

abām patronām. Tomēr patrona netika standartizēta un ASV nolēma 

pāriet uz 12,7 mm lielkalibra snaiperu šautenēm.  Otrais snaiperu šauteņu 

uzlabošanas virziens bija panākt to bezskaņas (mazskaņas) darbību. Tā 

speciālo uzdevumu izpildei Somijā tapa 7,62 mm snaiperu šautene S-

SSR(Super-Silenced Sniper Rifle), kuras 400 mm garais stobrs tika 
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pilnīgi nosegts ar klusinātāju. Efektīvais šaušanas tālums nepārsniedz 200 

m, bet to var izmantot, piemēram, sargposteņu noņemšanai un darbībai no 

slēpņiem pretinieka tuvumā. Līdzīgi tapa PSRS 9,0 mm snaiperu šautene 

VSS, kur gan klusinātāja gumijas diafragmu vietā tika izmantots pulvera 

gāzes novadīšanas princips. Abas šīs šautenes tika izgatavotas nelielā 

skaitā speciālām vajadzībām un informācija par tām ir diezgan skopa. 

Interesantu pāreju uz 9x39 mm patronu (СП-5, СП-6, ПАБ-9) 

nodemonstrēja Krievijas Tulas konstruktoru biroja speciālisti, piedāvājot 

mazskaņas snaiperu šauteni BCK-94 (skat. att. 8.11.). Pārlādēšanai no 20 

patronu magazīnas izmanto novadīto pulvera gāzu enerģiju, dodot iespēju 

šaut līdz 200-300 m. Šaušanas mehānisms paredz iespēju šaut 

savrupšāvieniem un kārtām. Skaņas klusināšana notiek ar pietiekami 

masīvu klusinātāju, ko transportēšanas laikā var noņemt. 

   

 

Att. 8.11. Krievijas mazskaņas snaiperu šautene BCK-94 

Par lielkalibra snaiperu šauteņu izmantošanas sākumu armijas 

vajadzībām var uzskatīt 1983. gadu, kad ASV iepirka nelielu partiju (125 

gab. no kompānijas Research Armaments Prototypes, konstruktors 

Haskins) 12,7 mm šautenes M500, kuras tika izmantotas karadarbībai 

Libānā, Panamā, Haiti un Irākā. Tās sāka izgatavot arī citas kompānijas 

(ar citiem nosaukumiem – AMAC-1500, M600), un tas bija pirmsākums 

firmas Barett slavenajām šautenēm (Barrett M82 "Light fifty"). Šīs 

šautenes bija vienlādiņu, ar roku iebīdot patronu un pagriežot aizslēgu 

patrontelpas noslēgšanai. Pēc šāviena aizslēgs bija jāizņem kopā ar 

izšautās patronas čaulu. Lai palielinātu šaušanas tempu, M650 jau bija ar 

7 patronu magazīnu, tomēr tā kļuva arī garāka un smagāka. 2006. gadā 

parādījās firmas „Barrett Firearms” lielkalibra modernā snaiperu šautene 

Barrett XM500 (skat. att. 8.12.). Arī Vācijas firma DSR-Precision uz 

DSR-1 bāzes sāka izgatavot lielkalibra snaiperu šauteni DSR 50 12,7x99 

mm patronai. 

http://world.guns.ru/sniper/sn02-r.htm
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Att. 8.12. Lielkalibra snaiperu šautene Barrett XM500    

Lielkalibra snaiperu šautene Barrett XM500 tika uzbūvēta pēc 

„bull-pap” shēmas ar novadīto pulveru gāzu izmantošanu automātikas 

darbībā. Stobram paredzēts masīvs dempfers. Patronas tiek padotas no 

nomaināmas 10 patronu magazīnas. Paredzēta iespēja dažādu tēmēkļu 

uzstādīšanai uz stobra kārbas. Jāatzīmē, ka Ronnie Barrett firmas pirmā 

veiksme bija Zviedru armijas vajadzībām 1989. gadā veiktais 100 šauteņu 

M82A1 iepirkums. 

Operācijas „Vētra tuksnesī” vajadzībām ASV iepirka vairākus 

simtus M82A2 šauteņu, un šobrīd tās ir iepirkušas vairāk kā 30 pasaules 

valstis. Snaiperu šautenes M82 automātika darbojas izmantojot atsitiena 

enerģiju ar stobra īso gājienu, kad tas pēc šāviena kopā ar aizslēgu atsitas 

atpakaļ par 25 mm, kad aizslēga izcilnis ar aizslēga rāmi pagriež aizslēgu, 

stobrs tālāk iedarbojas uz aizslēga rāmi un ar aizslēgu panāk čaulas 

izvilkšanu un ekstrakciju. Atgriezējatsperes iedarbībā stobrs, virzoties uz 

priekšu, ar aizslēga papildus atgriezējatsperi iebīda kārtējo patronu 

patrontelpā un patrontelpa tiek noslēgta. Arī belznis tiek uzvilkts šajā 

kustībā, paliekot uz šaušanas mehānisma sprūda.   

Atzīstamu izgatavošanas kvalitāti un teicamu šaušanas precizitāti ir 

ieguvušas Francijas kompānijas PGM Precisin izgatavotās ar roku 

pārlādējamās (kaut gan ir 7 patronu magazīna) lielkalibra (12,7x99 mm 

patronai) snaiperu šautenes HecateII, kaut gan tās ir samērā masīvi ieroči. 

Līdzīgu ar roku pielādējamu lielkalibra snaiperu šauteni ACBK ar 

piecu 12,7x108 mm patronu magazīnu izgatavoja Krievija, plaši to 

izmantojot Čečenijā. Savā ziņā interesanta ir pēdējos gados Krievijā 

izgatavotā mazskaņas lielkalibra snaiperu šautene "Выхлоп", kas 

paredzēta viegli bruņotas tehnikas un dzīvā spēka iznīcināšanai gan tikai 

līdz 600m distancē. Efektīvs klusinātājs lodes pirmsātrumu samazina līdz 

zemskaņas ātrumam (290-295 m/s). Tas, protams, samazina lodes sākuma 

enerģiju Wo, kas pateicoties smagākai lodei, mazāk tiek tērēta lidojuma 

trajektorijā (59 g smagā patronas СЦ-130ПТ lode vai pat 76 g smagā 
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patronas СЦ-130ВПС lode). Vēl jāpiebilst, ka 12,7 mm patronas СЦ-130 

garums ir tikai 97 mm, kas ir mazāks par 12,7x108 mm un pat 12,7x99 

mm patronu garumiem. Šautene ir pašlādējoša ar 5 patronu ietilpības 

magazīnu.  
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9. Patšautenes (vieglie vai rokas ložmetēji) 
 

9.1. Patšauteņu tapšana un kaujas pielietošanas īpatnības 

 

Hairāma Maksima un vēlāk arī citu konstruktoru ložmetēji kā 

automātiskie ieroči praktiski uzreiz pierādīja savas priekšrocības kaujā ar 

uguns spēku un samērā mazu masu, salīdzinot ar artilēriju. Konstruktori 

pastāvīgi nodarbojās ar ložmetēju masas samazināšanas problēmām, 

cenšoties nemazināt automātiskā ieroča priekšrocības. Bija arī 

mēģinājumi automatizēt šauteņu darbību un rezultātā tapa samērā 

masīvas automātiskās šautenes, kurām bija nepieciešams divkāju balsts. 

Šos automātiskos ieročus nosauca par vieglajiem ložmetējiem, Krievijā - 

par rokas ložmetējiem, bet Latvijā - par patšautenēm.  Šobrīd divkāju 

balsti ir daudzām snaiperu šautenēm, kas arī var būt automātiski 

pārlādējamas, tādēļ grūti ir formulēt patšautenes definīciju. Paliksim pie 

pirmskara neatkarīgās Latvijas armijas dotā formulējuma: „patšautene ir 

automātisks ierocis, kas šauj ar šautenes patronām un kurai ir pievienots 

divkāju balsts”. Patšautene nav individuālais ierocis, bet tā var tikt 

iekļauta grupas, vada vai rotas sastāvā kā uguns pastiprinājuma ierocis 

attiecīgā karavīru grupējuma komandieru rīcībā. No šā viedokļa tad arī 

tiek formulētas prasības šiem ieročiem, parasti tās ir vidējas starp 

triecienšauteni un ložmetēju attiecībā pret masu, gabarītiem, tēmēšanas 

tālumu un efektīvās šaušanas distanci, lodes pirmātrumu un enerģiju. 

Vēsturiski šauteņu, patšauteņu un triecienšauteņu (automātisko šauteņu) 

attīstība notika paralēli un to tapšanas stadijas ir līdzīgas. Pat tagad 

valstis, pieņemot bruņojumā jaunu triecienšauteni, vienlaicīgi paredz arī 

jaunas patšautenes izveidi. Par to var pārliecināties pēc attiecīgo tabulu 

datiem, salīdzinot šo valstu šauteņu (snaiperu šauteņu), triecienšauteņu un 

patšauteņu galvenos rādītājus. To ārējās atšķirības ir nelielas, un tās var 

minēt galvenokārt saistībā ar to masu, gabarītiem, tēmēšanas tālumu un 

efektīvās šaušanas distanci, lodes pirmātrumu un enerģiju. 

Vēlēšanās iegūt mazāku un vieglāku automātisko ieroci pēc 

esošajiem datiem pirmo reizi tika realizēta Dānijā 1900. gadā kara 

ministra Madsena vadībā, izgatavojot pirmos vieglos ložmetējus 

(patšautenes – konstruktors Reher). To pārlādēšanā līdzīgi Maksima 

ložmetējam arī izmantoja atsitiena enerģiju, un tiem tika pierīkots divkāju 

balsts. Šīs patšautenes konstrukcija gan neguva lielu piekrišanu, un visai 

drīz līdzīgas konstrukcijas ieroči  parādījās arī Francijā, Anglijā un 

Vācijā. Ar patšauteņu konstrukcijām veiksmīgi nodarbojās daudzas 

kompānijas, piemēram, Vīkersa, Lewisa un Hočkisa, Brauning BAR 

(Brauning Automatic Rifle), Darne, Šveices SIG, čehu ZB un citas.  
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Piemēram, 1923. gadā Čehoslovākijā parādījās brāļu Holeku 

konstrukcijas patšautene LKVz (Lehky Kulomet Vzor), kuras ražošanu 

1926. gadā uzsāk Brno ieroču rūpnīca (Zbrojovka Brno) kā ZB.26. 

Patšautenes konstrukcija bija ļoti veiksmīga un tās izgatavoja vismaz 

120 000 un pat okupācijas gados vācieši to izgatavoja kā MG.26(t). 

Patšautene ZB.26 (kalibrs 7,92 Mauser) un tās modernizētais variants 

ZB.30 pirmskara gados bija atrodams 20 valstu armijās, bet briti to 

izgatavoja kā .303 kalibra patšauteni BREN L4. Tai tika izmantots 

pulvera gāzu novadīšanas princips ar stobra garo gājienu. Patrontelpu 

noslēdza, nobīdot aizslēga aizmugures daļu uz augšu. Pēc Pirmā un arī 

Otrā pasaules kara vairāki profesionāli vācu inženieri, meklēja darbu un 

centās pilnveidot iesāktos projektus. Pēc Otrā pasaules kara daudzi no 

viņiem meklēja darbu ieroču rūpniecībā arī citās valstīs. Daļa no 

strēlnieku ieroču un citu ieroču veidu konstruktoriem darbu atrada 

Spānijā, citi Šveicē un Austrijā, iesaistoties šo valstu firmu centienos radīt 

jaunu patšauteņu konstrukcijas.   

1930. gadā briti vēlējās nomainīt novecojušās konstrukcijas Lewisa 

un Hočkisa patšautenes un konkursa razultātā uzvarēja čehu ZB.26 

(kalibrs 7,92 Mauser) patšautene. Tā tika pārveidota uz kalibru .303 

(7,7x57R), un Enfildas ieroču rūpnīca (Royal Small Arms Factory 

Enfield) iegādājās licenci ražošanai. 1934. gadā Anglija patšauteni 

pieņēma bruņojumā ar nosaukumu BREN (BRno и ENfield) un 1937. 

gadā uzsāka ražošanu. To kara gados kā veiksmīgas konstrukcijas 

patšauteni izgatavoja vairākās valstīs, pamazām to modernizējot. 1954. 

gadā to piemēroja NATO patronai 7,62x51 mm un izgatavoja ar 

nosaukumu BREN L4 (skat. att. 9.1.), arī turpinot modernizāciju (no 

L4A1 līdz L4A9), kamēr 1980. gadā šo patšauteni noņem no bruņojuma. 

 
Att. 9.1. 7,62 mm kalibra patšautene BREN L4A4. 
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Pirmskara neatkarīgās Latvijas armijas bruņojumā bija dažādu valstu 

ieroči. Ja šautenes galvenokārt bija no Krievijas un Vācijas, tad 

patšautenes no Francijas (Hočkis 8mm) un Anglijas (7,71 mm Lewis un 

7,69 mm Vīkers Bertje), kas radīja noteiktas grūtības to apgādei ar 

munīciju. Tā kā patšautenes ir kājnieku mazo vienību (nodaļa, vads) 

ierocis, tad katra valsts izvēlas triecienšauteni un patšauteni, kas radītas 

vienas patronas tipam. Parasti to uzbūve, darbība un apkope arī ir līdzīga, 

kas atvieglo karavīru apmācību un mazina apgādes problēmas. 

PSRS 1927. gadā bruņojumā pieņēma savu pirmo rokas ložmetēju 

(patšauteni) DP (skat. att. 9.2.), kura veiksmīgu konstrukciju radīja 

Degtjarovs uz 7,62 mm šautenes patronas bāzes. To izmantoja (gan 

modernizējot) līdz pat Otrā pasaules kara beigām. Pēc kara to nomainīja 

dažādas Kalašņikova konstrukcijas patšautenes (RPK, RPKM, RPK-74, 

RPKS-74), kuras visas tika radītas uz vienotas patronas bāzes ar 

triecienšautenēm (automātiem AK-47, AKM, AK-74, AKS-74). 

 

Att. 9.2. Degtjarova 1927. gada patšautene DP. 

Patšauteņu un triecienšauteņu (automātu) kompleksas izstrādes 

programmas PSRS pieņēma 50. gadu vidū, kad uz 7,62x39 M43 patronas 

bāzes parādījās automāts AKM un vēlāk 1961. gadā patšautene RPKM 

(skat. att. 9.3.). 

 

Att. 9.3. Kalašņikova modernizētā patšautene RPKM. 
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Kā šautenes un patšautenes (kopīgi konstrukciju elementi un 

vienotas patronas) līdzīgas uzbūves piemēru var minēt ASV variantu. 

1957. gadā ASV bruņotajos spēkos ieviesa jaunu automātisko šauteni 

M.14, kas nomainīja Otrā pasaules kara un Korejas kara pārbaudi 

izturējušo Garandas pašlādējošo šauteni M.1. Jaunajā ierocī izmantoja 

šautenes M.1 labākos konstruktīvos risinājumus. Šauteni M.14 izgatavoja 

līdz 1964. gadam, ASV šajā laikā tās saražoja apmēram 1400000. 

Automātiskajai šautenei M.14 tika izmantotas 7,62 mm NATO patronas 

(magazīnā ietilpst 20 patronas). Var šaut atsevišķiem šāvieniem vai īsām 

kārtām. Praktiski šaušanas temps ir 30-60 šāvieni minūtē. Šaujot 

atsevišķiem šāvieniem, labākie rezultāti ir attālumā līdz 460 m. Uz šīs 

šautenes bāzes tika radīts vieglais ložmetējs (patšautene) M.14 Al ar 

masīvāku stobru, smagāku laidi un divkāji, kurš kopā ar pielādētu 

magazīnu svēra 6,6 kg.  

9.2. Patšauteņu galvenie rādītāji un konstrukciju īpatnības. 

Patšauteņu kaujas pielietošanas iespējas nosaka to galvenie rādītāji, 

kas arī dod iespēju veikt šo ieroču analīzi un salīdzināšanu. Tabulā 9.1. 

pēc iespējas hronoloģiskā kārtībā (ne visu ieroču parādīšanās secību var 

stingri noteikt) ir apkopoti patšauteņu galveno pārstāvju tehniskie rādītāji. 

Tabula 9.1. Patšauteņu galvenie rādītāji. 

Patšautenes 

tips/valsts 

Patrona/sk. 

magazīnā 

Garums, 

mm 

šaut/stobra 

Masa, 

kg 

Šaušan. 

temps, 

š/min 

Piezīmes  

Browning 

BAR M1922, 

ASV 

7,62x63   

(.30-06M2) / 

20 

1214 /610 8,8 600  

ZB.26, 

Čehoslovākija 

7,92x57 

Mauser /20 

1168 /600 8,9 500  

DP / PSRS 7,62x54R / 47 1266 /605 8,4/ 

11,3 

600  

BREN Mk.4, 

Anglija 

7,7x57R 

(.303) / 30 

1090 / 565 8,7 520  

MG.34, 

Vācija 

7,92x57 

Mauser /50; ar 

lentu 75; 250 

1219 /627 10,5 900  

BREN L4A4, 

Anglija 

7,62x51 / 30 1156 / 635 8,7 520  

RPKM / 

PSRS 

7,62x39 / 40; 

75 

1040 / 591 4,8 600  

Valmet 

KvKK, 

Somija 

7,62x39 / ar 

lentu 100 

1085 / 470 8,3 100  
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HK 11E, 

Vācija  

7,62x51 / 20; 

30; 80 

1030 / 450 7,6 700 HK 21E ar lentu 

HK 13E, 

Vācija 

5,56x45 / 20; 

30; 100 

1030 / 450 8,0 700 HK 23E ar lentu 

SIG MG 710-

3, Šveice 

7,62x51 / 20; 

30; 80 

1146 /560 9,2 900 Modernizēts 

HK 21E ar lentu 

FN Mk.46, 

Beļģija 

5,56x45 / 100; 

200 ar lentu 

1040 / 465 7,1 750 - 

1000 

 

CETME 

Ameli, 

Spānija 

5,56x45 / 100; 

200 ar lentu 

900 / 400 5,3/ 

6,9 

900 Modernizēts 

HK 23E ar lentu 

W+F MG51, 

Šveice 

7,5x55 

(GP11) / lenta 

1270 / 563 16 1000  

FN Mk46/ 

Minimi SPW 

Beļģija 

5,56x45 / 100; 

200 ar lentu 

908 / 762 5,75 750 Tiek ražots 

ASV 

AVG/ Hbar, 

Austrija 

5,56x45 / 30; 

42 

900 / 621 4,9 680  

L86A1, 

Anglija 

5,56x45 /30; 900 / 646 7,3 700  

Mk 48 mod.0 

(FN Minimi), 

Beļģija 

7,62x51/ lenta 1000 /  8,2 700  

HK MG4, 

Vācija 

5,56x45 / 100; 

200 ar lentu 

1030 / 482 7,9 800  

Vācija 1934. gadā kājnieku bruņojumā pieņēma Luisa Štanges 

(Louis Stange) konstrukcijas patšauteni MG-34 (skat. att. 9.4.), kuru 

veiksmīgi izmantoja arī kara tehnikai, uzliekot to uz dažādiem balstiem. 

Principā tā bija pirmā patšautene, ko izmantoja arī kā balsta ložmetēju. 

Patšautenes automātika darbojās, izmantojot atsitiena enerģiju ar īso 

stobra gājienu ar aizslēgu aizmugures stāvoklī pirms šaušanas. 

Interesanti, ka magazīna sastāvēja no diviem diskiem, no kuriem  

patronas tika padotas pēc kārtas.  

 

Att. 9.4. Patšautene MG-34 
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Pēc kara 60. gadu sākumā Heklera un Koha firma izgatavoja 

patšauteni HK.21 (skat. att. 9.5.) uz triecienšautenes G3 bāzes, 

automātikas darbībai izmantojot pusbrīvā aizslēga principu. 

 

Att. 9.5. Jaunākās sērijas 7,62 mm kalibra patšautene HK 21E 

2001. gadā šīs konstrukcijas patšautenes tika nomainītas ar 

patšauteni HK MG4 (skat. att. 9.6.), ar kuru, līdzīgi triecienšautenei HK 

G36, firma uzsāka pāreju no pusbrīvā aizslēga darbības principa uz 

pulvera gāzu enerģijas izmantošanu automātikas darbībā. Gāzes virzulis 

izvietots zem stobra (nav stobra lēciena uz augšu) un tas tieši saistīts ar 

aizslēga rāmi, kas gādā par aizslēga pagriešanu (patrontelpas noslēgšanai) 

pirms šāviena un atslēgšanu pēc tā. Patronām izmanto lentas padevi, 

kuras elementi tiek izmesti pa labi, bet patronu čaulītes uz leju. 

 

Att. 9.6. Patšautene HK MG4 ar optisko tēmēkli. 

Beļģijas firmas FN Herstal patšautene Minimi (skat. att. 9.7.) tiek 

ražota jau no 1981. gada, ir ieguvusi lielu popularitāti (kaujas spējas 

lielākas par RPK-74, L86A1) un atrodas daudzu valstu bruņojumā. 

Piemēram, ASV (M249SPW), Kanādā (C9), Austrālijā (F-89) u.c. Ieroča 

automātika darbojas pēc pulvera gāzu novadīšanas principa, ir ātri 

nomaināms stobrs, liela magazīnas ietilpība un konstrukcijas dažādība.  
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Att. 9.7. Patšautene FN Minimi SPW (Special Purpose Weapon). 

Patšautene FN Minimi SPW Persijas līča kara laikā un karadarbībā 

Irākā spēja izpildīt tos pašus uzdevumus, ko ložmetējs M60. Pēc 1991.  

gada ASV pieņēma lēmumu nomainīt ložmetējus M60 un M60E3 

(atvieglots variants) ar patšautenēm M249 (FN Minimi SPW), kuru masa 

ir 6,8 kg, bet komplektā ar 200 patronām - 9,5 kg 17 kg vietā (nepielādēts 

ložmetējs M60).  

Spānijas 5,56 mm kalibra patšauteni „Ameli” ražo firma „Santa 

Barbara” ar automātiku, līdzīgu savai CETME triecienšautenei vai vācu 

G3. Interesanta ir vienreizējas izmantošanas plastmasas magazīnas ar 100 

vai 200 patronām izmantošana.    

Daudzas no izskatītajām patšautenēm var tikt uzliktas arī uz 

trijkāju balsta vai kara tehnikas speciālajiem balstiem, un tāds ierocis ir 

pieskaitāms pie ložmetējiem. Tādēļ ir grūti noteikt stingru robežu starp 

patšautenēm un ložmetējiem, un lielākajā vairumā valstu šāds sadalījums, 

līdzīgi pirmskara Latvijas laika sadalījumam, nemaz nepastāv. Tomēr 

ložmetējos tiek izmantotas ne tikai šautenes patronas, bet arī lielkalibra 

patronas, un to darbības principi parasti atšķiras no patšauteņu darbības 

principiem. Ložmetējos neizmanto triecienšauteņu patronas, kamēr 

patšautenes tieši tiek radītas triecienšauteņu patronām. Tādēļ šādai 

klasifikācijai ir arī sava pozitīvā puse, ļaujot jau pēc nosaukuma saprast 

ieroča izmantošanas iespējas. Skaidrības labad te vēl varētu piebilst, ka 

NATO oficiālā klasifikācija paredz trīs veidus strēlnieku ieročus: 

individuālos kaujas ieročus (triecienšautenes un karabīnes), atbalsta 

ieročus (patšautenes un ložmetēji) un personīgās aizsardzības ieročus 

PDW (Personal Defence Weapon). 
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10. Ložmetēji 

10.1. Ložmetēju tapšana un kaujas pielietošanas īpatnības 

Automātisko ieroču ēra iesākās tikai 1883. gadā ar Heirama 

Maksima balsta ložmetēja parādīšanos, kura darbībā tika izmantota 

atsitiena enerģija. Tie sevi pietiekami labi parādīja angļu-būru karā, un 

pirms Pirmā pasaules kara ložmetēji jau kļuva par atzītiem ieročiem. Tie 

tika izmantoti kājnieku nodaļu, vadu un rotu interesēs, kā arī paredzēti 

kara tehnikas apbruņojumā (bruņumašīnas, tanki, kuģi, helikopteri un pat 

lidmašīnas). Kājnieki tos izmantoja uz trijkāja balsta, bet kara tehnikai 

tika paredzēti īpašas konstrukcijas balsti ar amortizatoriem. Tie var būt 

paredzēti šaušanai ar šautenes patronām vai lielkalibra patronām un 

attiecīgi trijkāja balsta svars var būt no 5 kg līdz 25 kg. Kaut ko līdzīgu 

daudzstobra ložmetējam, bet gan ar rokām darbināmu, 19. gs. beigās 

piedāvāja Gatlings (ASV). To mēģināja uzstādīt uz kara tehnikas, jo bija 

liels atsitiena spēks, vajadzēja daudz patronu un darbināšanai ne ar roku 

vajadzēja meklēt citu enerģijas avotu (parasti elektrodzinēju). Tikai ar 

vieglajiem ložmetējiem (patšautenēm) var šaut no paša ieroča divkāju 

balsta, un tajos parasti izmanto savas valsts triecienšauteņu patronas tikai 

ar palielinātu patronu skaitu magazīnā. Vācija 1934. gadā kājnieku 

bruņojumā pieņem Luisa Štanges (Louis Stange) konstrukcijas ložmetēju 

MG-34, kuru veiksmīgi izmantoja arī kara tehnikai, uzliekot to uz 

dažādiem balstiem. Principā tas bija pasaulē pirmais balsta ložmetējs, ko 

izmantoja arī kā patšauteni uz sava divkāju balsta. Ložmetēja MG-34 

automātika darbojās, izmantojot atsitiena enerģiju ar īso stobra gājienu un 

ar aizslēgu aizmugures stāvoklī pirms šaušanas. Stobrs bija viegli 

nomaināms. Interesanti, ka magazīna sastāvēja no diviem diskiem, no 

kuriem patrontelpā patronas tika padotas pēc kārtas. Pēc Otrā pasaules 

kara daudzas valstis pieņēma bruņojumā šāda tipa vieglos ložmetējus, 

kurus kājnieki varēja izmantot gan no trijkāju balsta, gan no sava divkāja 

kā patšautenes (pat ar patronu lentām). Kā tipiskus šāda veida ieročus var 

minēt Krievijas PK (PKS), ASV M-60, vācu MG-42 un tā vēlākās kopijas 

līdzīgi Beļģijas FN MAG. 

Atsevišķi ir jāmin12,7 mm un 14,5 mm lielkalibra ložmetēji, kurus var 

izmantot tikai no stabila kaujas tehnikas vai cita veida balsta. Parasti 

kājnieku variantā paredz 50 patronu magazīnu. Pirmie lielkalibra 

ložmetēji bija Brauninga konstrukcijas ložmetēji (skat. att. 10.1.). 
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Att. 10.1. Konstruktors Džons Braunings (John Browning), pārbaudot 

savu 1921. gada 12,7 mm kalibra ložmetēju. 

Brauninga ložmetējs 1932. gadā tika modernizēts kā M2 variants, 

bet vēlāk pastiprināts tā stobrs M2HB (Heavy Barrel). Pēc licences to 

sāka izgatavot arī Beļģijā (skat. att. 10.2.). Otrā pasaules kara gados ASV 

tos izgatavoja līdz pat 2 miljoniem un pat šobrīd šie lielkalibra ložmetēji 

ir vairāk kā 40 valstu armiju bruņojumā. 

 

Att. 10.2. Brauninga lielkalibra ložmetējs M2HB uz kājnieku trijkāju 

balsta M3.  

Jāatzīmē Brauninga lielkalibra ložmetēja M2HB labā kaujas 

efektivitāte, ko apstiprināja Otrā pasaules kara pieredze un to 

izmantošana pēckara konfliktos, sevišķi tas ir izplatīts NATO valstīs. Lai 

nomainītu morāli novecojošo lielkalibra ložmetēju Brauning M2HB, 

Beļģijas firma FN 80. gadu beigās piedāvāja savas konstrukcijas 

ložmetēju BRG-15 (skat. att. 10.3.), izstrādājot tam jaunu 15,5x115 mm 

patronu ar 50 g smagu lodi. Automātika darbojās pēc gāzu novades 

principa. Tomēr firmas finansiālā stāvokļa dēļ nebija iespējams to novest 

līdz sērijveida ražošanai, un speciālistu tālākie pūliņi tika veltīti 

mašīnpistoles FN P.90 pilnveidošanai. Domājams, ka Brauninga 
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lielkalibra ložmetējs M2HB atradīsies ASV un citu valstu armiju 

bruņojumā arī turpmāk. 

 
Att. 10.3. Firmas FN izstrādātais 15,5 mm kalibra ložmetējs BRG-15 ar 

divām lentām. 

10.2. Ložmetēju  galvenie rādītāji un konstrukciju īpatnības. 

Ložmetēju kaujas pielietošanas iespējas nosaka to galvenie rādītāji, 

kas arī dod iespēju veikt šo ieroču analīzi un salīdzināšanu. Ložmetēju 

tēmēšanas un daļēji arī efektīvās šaušanas tālumu nosaka ieroča 

tēmēšanas ierīces, kas var būt dažādas. Tabulā pēc iespējas hronoloģiskā 

kārtībā (ne visu ieroču parādīšanās secību var stingri noteikt) ir apkopoti 

ložmetēju galveno pārstāvju tehniskie rādītāji. 

Tabula 10.1.  Ložmetēju  galvenie rādītāji 

Ložmetēja 

tips/valsts 

Patrona/sk. 

magazīnā 

Garums, 

mm 

ier./stobra 

Masa, 

kg 

Šaušan. 

temps, 

š/min 

Piezīmes  

„Maksim”, 

ASV 

7,62x63, 250 

lenta  

  20,3 

/66 

600 V0=855 m/s ar 

patr.7,62x54R 

mm (Kriev.var.) 

MG.34, 

Vācija 

7,92x57 

Mauser /50; ar 

lentu 75; 250 

1219 /627 10,5 700 - 

800 

V0=855 m/s 

Brauning 

M1919, ASV 

7,62x63 (.30-

06) / 250, 

lenta  

1044 /610 14/ 

25,5 

500 V0=860m/s 

M2HB, ASV 12,7x99 (.50 

BMG) / 50 

vai 100 lenta 

1650 / 1140 38 /58 450- 

600 

Brauning 

(Beļģijas var. 

QCB FN) 

SG-43, PSRS 7,62x54R/  

250 lenta 

 13,8/ 

40,4 

600- 

700 

Gorjunovs, 

V0=855 m/s 
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DŠK, PSRS 12,7x108 / 50 1626/ 1070 34/ 

155 

600 Degtjarovs un 

Špagins 

BREN L4A4, 

Anglija 

7,62x51 / 30 1156 / 635 8,7 520 (pēdējais piekt. 

modelis) 

PKP, PKV-T, 

PSRS 

14,5x115 / 40 

PKP un 50 

PKV-T 

2000 / 1350 49 / 

105; 

52 

600 Vladimirovs 

W+F MG51, 

Šveice 

7,5x55 

(GP11) / lenta 

1270 / 563 16 1000  

PK (PKS), 

PSRS 

7,62x39  12/ 

16,7 

650 Kalašņikovs, 

V0=825 m/s 

SIG MG 

710-3, Šveice 

7,62x51 / 20; 

30; 80 lenta 

1146 /560 9,2/ 

19,3 

900 Modernizēts 

HK 21E ar 

lentu 

M60, ASV 7,62x51 / 100; 

200 lenta 

1067 / 560 10,4 / 

17,2 

550  

NSV-12,7 

PSRS 

12,7x108 / 50 1560 / 1346 25/ 41 700- 

800 

V0=845 m/s 

FN BRG-15, 

Beļģija 

15,5x115, ar 

divām lentām 

2150 / 1500 60 600 V0=1055 m/s !! 

(divp.lent. pad.) 

QJG 02, Ķīna 14,5x114 / 50 

lenta 

 75/ 

110 

500  

6P50 Kord-

12,7 / 

Krievija 

12,7x108 / 50 

lenta 

1980 / 25,5 / 

+7 vai 

19 kg 

650- 

750 

 

CIS / 

Singapūra 

12,7x99 (.50 

BMG) / 50 

vai 100 lenta 

/ 1143 30 600 V0=893 m/s 

PSRS cīņai ar gaisa mērķiem (līdzīgi brauningam) no 1929. gada 

darbojās pie sava pirmā lielkalibra ložmetēja un 1932. gadā uzsāka 

Degtjarova konstrukcijas 12,7 mm kalibra ložmetāju DK izgatavošanu. 

Šaušanas temps izrādījās neapmierinošs un 1935. gadā ložmetēju DK 

pārtrauca izgatavot. 1938. gadā Špagins uzlaboja ložmetēja DK 

konstrukciju ar lentas patronu padevi, un tas 1940. gadā tika pieņemts 

bruņojumā kā DŠK (skat. att. 10.4.) arī cīņai ar gaisa mērķiem 

(kājniekiem, tankistiem un no bruņu mašīnām). Ja Braunings savu 

lielkalibra ložmetēju automātikas darbībai izmantoja atsitiena enerģiju ar 

īso stobra gājienu, tad Degtjarova ložmetējs DŠK un DK automātika 

darbojās pēc pulvera gāzes novadīšanas principa. Pēc tā modernizēšanas 

1946. gadā kā ložmetēju DŠKM to izgatavoja 40 pasaules valstīs. Šobrīd 

Krievijā tos ir nomainījuši modernāki lielkalibra ložmetēji NSV-12,7 

(skat. att. 10.9.).     
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Att. 10.4. Kājnieku varianta lielkalibra ložmetējs DŠK 

Otrā pasaules kara gados cīņai ar viegli bruņotu tehniku Padomju 

Savienībā nolēma izveidot lielkalibra ložmetējus un 1944. gadā nolēma 

atbalstīt Vladimirova piedāvāto konstrukciju uz jaunas 14,5x115 mm 

patronas bāzes, bet vairāku iemeslu dēļ tā ieviešana tika novilcināta. Tikai 

1949. gadā sāka izgatavot tā kājnieku variantu PKP (skat. att. 10.5.) un 

1955. gadā parādījās tā tanka variants PKV-T. Tiek izgatavots variants ar 

speciālu lafeti pretgaisa aizsardzības vajadzībām. Pateicoties spēcīgajai 

patronai ar 60 g smagu lodi un sākuma ātrumu V0=1030 m/s (enerģija 

32 000 dž) KPV-T spēj nodrošināt 32 mm bruņas caursiti no 500 m 

attāluma, 20 mm - no 1000 m. Savai darbībai ložmetējs izmanto atsitiena 

enerģiju ar īso stobra gājienu. PKP stobrs ātri nomaināms. 

 

Att. 10.5. Vladimirova 14,5 mm kalibra kājnieka ložmetējs uz riteņu 

lafetes. 
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Att. 10.6. Šveices SIG MG 710-3 (ar pusbrīvo aizslēgu) uz trijkāju balsta. 

Šveices militāristi, pēc kara uzmanīgi iepazīstoties ar vācu pieredzi 

ložmetēju Mg.34 un MG.42 pielietošanā, nonāca pie secinājuma par šāda 

ložmetēja nepieciešamību un konkursā uzvarēja Bernes arsenāls 

(Waffenfabrik Bern, jeb saīsināti W+F), kas kopā ar firmu SIG 1951. 

gadā sāka izlaist ložmetēju W+F MG.51 (skat. att. 10.7.), kuru vairs tagad 

neražo un nomaina ar patšauteni FN Minimi. 

 

 

Att. 10.7. Šveices karavīri ar ložmetēju W+F MG51 uz trijkāju balsta  

Pēc kara ASV uzsāka darbu pie kājnieku ložmetēja izveides uz 

patronas .30-06 bāzes, vēlāk to lomplektējot ar jauno patronu T65, un 

1957. gadā tapa ložmetējs T161E1, ko 1960. gadā pieņēma armijas un 

flotes bruņojumā kā M60 (skat. att. 10.8.). Tā konstrukcijas pamatā ir 

vācu pieredze ložmetēja MG.42 izveidē, cenšoties maksimāli atvieglot tā 
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konstrukciju, lai varētu izmantot arī kā patšauteni. Automātika darbojas 

uz pulvera gāzes novades principa. Rezultātā ložmetējs bija ne pārāk 

veiksmīgs, jo vibrācijas ietekmē notika dažādas kļūmes. Tagad to ir 

izkonkurējis beļģu ložmetējs FN MAG, kas praktiski ar nosaukumu 

M.240 ir nomainījis M.60. 

 

Att. 10.8. ASV ložmetējs M.60 uz trijkāju balsts M.122 

70. gadu sākumā Ņikitins, Solovjovs un Volkovs izstrādāja jauna 

moderna lielkalibra ložmetēja NSV konstrukciju uz 12,7x108 mm 

patronas bāzes ar oriģinālu trijkāju balstu 6T7 (skat. att. 10.9.). Tā 

automātika darbojās no novadītās zem stobra pulvera gāzes enerģijas, kas 

uzlaboja šaušanas efektivitāti. Ir ložmetēja zenīta un tanka variants. Pēc 

PSRS izjukšanas fabrika „Metalist” jau piederēja Kazahstānai un Krievija 

izstrādāja jaunu lielkalibra ložmetēju „Kord”.  

 

Att. 10.9. Lielkalibra ložmetējs NSV-12,7 uz kājnieku trijkāja 6T7. 
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Att. 10.10. Krievijas ložmetējs 6P50 Kord-12,7 uz trijkāju balsta 6T7. 

 

Att. 10.11. 12,7 mm kalibra ložmetējs 6P50 Kord uz vieglā balsta 6T19. 

Krievijā 90. gados izstrādāja un 2001. gadā sāka ražot 12,7 mm 

kalibra ložmetēju 6P50 Kord (skat. att. 10.10. un att.10.11.) ložmetēja 

NSV-12,7 nomaiņai karaspēka vienībās. Novadīto pulveru gāzu enerģija 

ar gāzes virzuli (zem stobra) gādā par automātikas darbību. Stobrs viegli 

nomaināms. Šaušanai paredzēts vieglais divkāju balsts 6T19 (7 kg) vai 

trijkājis 6T7 (19 kg), vai pretgaisa mērķiem speciāls balsts 6U6. 
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Att. 10.12. Ķīnas 14,5 mm lielkalibra ložmetējs QJG 02 (Tips 02) 

2002. gadā Ķīnas armijas vajadzībām tika uzsākta lielkalibra ložmetēja 

QJG 02 (Tips 02) ražošana Vladimirova ložmetēja PKV-14,5 nomaiņai. 

Automātika darbojas uz novadīto pulveru gāzu principa līdzīgi Krievijas 

ložmetējam Kord-12,7 (zem stobra ar gāzu virzuli). Izmanto 14,5x115 

mm agrākās patronas vai Ķīnas jauno bruņu caursites patronu DGJ 02, 

kuras pirmātrums var būt V0=1250 m/s, garantējot 20 mm bruņu caursiti 

no 1000 m attāluma (skat. att. 10.12.).  
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11. Granātšāvēji 

11.1. Granātšāvēju tapšana un konstrukciju īpatnības  

Granātšāvējs ir šaujamierocis, kas paredzēts šaušanai ar sprāgstvielām 

vai citām vielām (dūmu izveides, aizdedzinošām, gāzēm vai inertām 

vielām) pildītu granātu pa mērķiem, kas atrodas tālāk par rokas granātas 

mešanas distanci. Granātšāvēja granāta ir munīcija, kuras korpuss vienā 

veselā ar kaujas lādiņu apvieno tā uzspridzinātāju un pulvera lādiņu 

granātas izšaušanai no stobra. Vēsturiski par pirmo granātšāvēju var 

uzskatīt vācu Mauser signālpistoli (Otrā pasaules kara gadu 

“kampfpistole” ar pievienojamu laidi), kuru varēja pielādēt ar speciālas 

konstrukcijas šķembu granātu kā ar parasto signālpatronu. 

Pēc Otrā pasaules kara šo vācu armijas pieredzi 60. gadu sākumā 

Vjetnamas karā izmantoja ASV, radot 40 mm vienlādiņa bises tipa 

granātšāvēju M79 ar attiecīgām granātām (skat. att. 11.1.). Pētījumus par 

40 mm kalibra granātu izveidi ASV uzsāka jau 50. gados programmas 

SPIW ietvaros, veicot attiecīgas eksperimentālās izstrādes. 

 

 
Att. 11.1. ASV granātšāvējs M79 ar 40 mm kalibra granātām 

Šāds veiksmīgs risinājums citu valstu speciālistiem deva iespēju uz 

esošās 40 mm granātu bāzes izveidot jau daudzlādiņu granātu revolverus 

vai pumpveida bises, kurus parasti izmantoja speciālās vienības vai 

policija savu uzdevumu risināšanai. Bieži šos granātšāvējus izgatavoja 

mazāka kalibra (37-38 mm), lai izslēgtu iespēju tos pielādēt ar kaujas 

granātām, bet šo granātu izmantošana 40 mm armijas granātšāvējos bija 
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iespējama. 60. gadu beigās Vjetnamas karā jau parādījās zemstobra 

vienlādiņa granātšāvējs M203 triecienšautenei M-16A1 (skat. att. 11.2. un 

att. 11.3.), jo svarīgi bija karavīram dot iespēju kaujā izmantot abus 

ieročus, ņemot vērā konkrētus taktiskos apstākļus.   

  

Att. 11.2. ASV karavīrs ar zemstobra 

granātšāvēju M203  

 
Att. 11.3. NATO granātšāvēju granātas 

(ieročiem М76, М203, НК69 u.c.) 

Veiksmīga granātšāvēju pielietošana Vjetnamas karā deva impulsu to 

izstrādei arī citu valstu konstruktoriem. Padomju armijas zemstobra 

granātšāvējam GP-25 (skat. att. 11.4.) tika izveidota oriģinālas 

konstrukcijas 40 mm kalibra šķembu granāta ar čaulu, kura izlido kopā ar 

granātu šāviena laikā. Tas atviegloja un paātrināja granātšāvēja 

pārlādēšanu pēc kārtējā šāviena. 

 
Att. 11.4. Padomju automāts AK-74 ar 40 mm 

kalibra zemstobra granātšāvēju GP-25 

Austrijas konstruktori piedāvāja granātšāvēju, kuru varēja pievienot 

triecienšautenes Steyer AUG stobra galā šauteņu granātu šaušanas ierīces 

vietā, kā tas redzams attēlā 11.5. Vācijas konstruktori vispirms izveidoja 

pistoles tipa vienlādiņa granātšāvēju ar laidi HK69 (skat. att. 11.7.), kas 

domāts šaušanai ar 40 mm NATO standartizētām granātām. Pēc tam to 

pārveidojot par zemstobra granātšāvēju HK79 7,62 mm triecienšautenei 

G3, 5,56 mm triecienšautenei HK33 un G41, paredzot stiprinājumu 

šautenes pastobres vietā un saliekamu tēmēšanas ierīci. 
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Att. 11.5. Austrijas triecienšautene Steyer AUG 

ar stobra galā pievienotu granātšāvēju un 

šauteņu granātu 

 Vācijas 5,56 mm triecienšautenei G36 (triecienšautenes HK33 

modernizācijas rezultātā) tapa zemstobra granātšāvējs  AG36 (skat. att. 

11.6.).  

Att. 11.6. Vācu 

vienlādiņa 

granātšāvējs AG36, 

piestiprināts pie 

šautenes G36. 

 

 Savukārt Krievijas konstruktori izstrādāja atsevišķi izmantojamu 

daudzlādiņu 43 mm granātšāvēju GM-93 (skat. att. 11.8.), kura caurules 

veida magazīnu izvietoja zem stobra. 

 
Att. 11.7. Vācu pistoles tipa vienlādiņa 

granātšāvējs HK69 

 
Att. 11.8. Krievijas daudzlādiņu 43 mm 

granātšāvējs GM-93  
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Tālākā vēlme palielināt uguns spēku bija pamatā automātisko 

granātšāvēju ievešanai kaujas laukā. Pirmos automātiskos granātšāvējus 

ASV pārbaudīja Vjetnamas karā, kuru eksperimentālie varianti (mazas 

sērijas) tapa no 1961. līdz 1972. gadam. Bruņojumā tika pieņemti 

veiksmīgākie varianti – piemēram, Mk19 mod. 3 (skat. att. 11.9.). 

 
Att. 11.9. ASV karavīri ar automātisko granātšāvēju Mk19 mod. 3  

Tajā pat laikā arī padomju konstruktori nodarbojās ar šo problēmu, jo bija 

konflikti uz Ķīnas robežas un notika bruņošanās sacensība ar ASV. Tika 

uzskatīts, ka šāds ierocis ļaus atvairīt pretinieka masu uzbrukumus. Tā 

tapa automātiskais granātšāvējs AGS-17, ko plaši izmantoja karadarbībā 

Afganistānā, un uzlabotais automātiskais granātšāvējs AGS- 30 (skat. att. 

11.10.). 

  

Att. 11.10. Krievijas automātiskais granātšāvējs AGS- 30 uz kājnieku 

trijkāja 
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80. gadu beigās pie sava 35 mm kalibra automātiskā granātšāvēja 

W87 (skat. att. 11.11.) izveides ķērās arī Ķīnas konstruktori, kuriem jau 

bija pieredze AGS-17 kopijas ražošanā. 

 

Att. 11.11. Ķīnas pirmā 

automātiskā granātšāvēja W87 

variants ar diskveida 15 granātu 

(atvieglots variants) magazīnu. 

Parasti šo ieroču ar lentas 

padevi magazīnas satur 29-48 

granātas.  

Parādoties lielāka ātruma 40 mm granātai 40x53 (salīdzinot ar granātu 

40x43 mm, varēja iegūt pirmātrumu 240 m/s agrākā 80 m/s vietā), arī citu 

valstu (DĀR, Vācija, Singapūra) konstruktori ķērās pie automātisko 

granātšāvēju izveides (skat. att. 11.12.).   

 

Att. 11.12. Singapūras 40 

mm automātiskais 

granātšāvējs CIS 

bruņutransportiera tornītī 

. 

 

DĀR 1981. gadā demonstrēja savu pirmo revolvera tipa 

daudzlādiņu (6 granātas) granātšāvēju Milkor MGL Mk.1 (Multi-shot 

Grenade Launcher), ko serijveidā izplatīja no 1983. gada (skat. att. 

11.13.). 2004. gadā parādījās tā jaunākās modifikācijas Milkor MGL 

Mk.1S un Milkor MGL Mk.1L (pazīstamas arī kā MGL-140). 
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Att. 11.13. DĀR revolvera tipa granātšāvējs Milkor MGL Mk.1 ar 6 

granātu (40x46 mm) magazīnu 

 

11.2 Granātšāvēju galvenie rādītāji un tālākās attīstības perspektīvas 

Lai varētu veikt analīzi un dotu priekšstatu par taktiskajām iespējām, 

vairāku valstu granātšāvēju galvenie rādītāji apkopoti tabulā 11.1.  

Tabula 11.1.  Granātšāvēju galvenie rādītāji 

Tips / valsts Ka-

brs, 

mm 

Masa, 

kg 

Garums 

mm 

V0, m/s / 

Dmaks , m 

Piezīmes 

M203 / ASV 40 1,4 394 71 / 350 Vienlādiņa, ar vītņotu  

stobru, ko pārl. virza uz 

priekšu 

P1-M203 / ASV 40 1,4 381 75 / 400 Karabīnei M4 

HK69 / Vācija  40 2,8 463 75 / 350 Pistoles tipa vienlādiņa 

ierocis 

HK79 / Vācija  40 1,5 / 

5,6 

430 76 / 350 Vienlādiņa, ar vītņotu  

stobru, pārl. notiek, 

noliecot uz leju š/meh. 

GP-25 / Krievija 40 1,5 323 76 / 400 Vienlādiņa, ar vītņotu  

stobru, pārl. notiek no 

stobra tievgaļa 

GP-30 / Krievija 40 1,3 276 76 / 400 Konstr.kā GP-25 

„Skorpions / 

ASV” 

52 3,2 560 305 / 300 Granātu ar saliekamu 

st. mešanai līdz 300 m 

dist. 

CIS-40G / 

Singapūra 

40 2,0 655 71 / 400 Automatisks ierocis ar 

granātu lentas padevi  

„Armskor” MGL 

/ DĀR 

40 6,5 788 76 / 150 Revolvera tipa, pašlād. 

ar 6 granātām 

Mk19 mod.3 / 

ASV 

40 34 1028 240 / 1600 Aut. ar lentas padevi 
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MM-1 / ASV 40 5,7 635 200 /350 Mag. ar 12 gr., pašlād. 

revolvera tipa 

AGS-17 / 

Krievija 

30 18 

/44,5 

 185 / 1700 Aut. ar 29 gr. VOG-17  

lentas padevi 

AGS-30 / 

Krievija 

30 16 1100 195 / 2000 Lentas pad. mag.ar 29 

gran. 30x29B 

W-87 / Ķīna 35 12 / 22 980 170 / 1800 Mag. ar 15 granātām 

GM-94 / 

Krievija 

43 4,8 810/540 80 Rokas, mag. ar 3 

granātām VGM93  

Milkor MGL-

Mk1 / DĀR 

40 6,0 787/661 /150 (400) Pašlād. revolvera tipa 

ierocis ar 6 gr. 40x46 

mm 

Milkor MGL-

140 / DĀR 

40 5,3 730/630 / 150 

(400) 

Pašlād. revolvera tipa 

ierocis ar 6 granātām 

DENEL PAW-

20 / DĀR 

20 5,9 

bez 

mag. 

845 300 / 400 

(1000) 

Mag. ar 7 granātām, 

pārl.  izm. atsitiena 

enerģ. ar īso stobra 

gājienu 

Mūsdienu automātiskie granātšāvēji dod iespēju kājniekiem pa 

atsevišķiem mērķiem šaut līdz 800-1500 m (atkarībā no ieroča tipa), bet 

pa izkliedes lauka mērķiem pat līdz 2200 m attāluma. Paši granātšāvēji ir 

līdzīgi ložmetējiem ar īsiem un resniem stobriem un to automātika 

darbojas pēc brīvā aizslēga principa, izmantojot atsitiena enerģiju 

(izņemot PAW-20). Granātas no magazīnas parasti tiek padotas ar lenti 

vai izmanto revolvera rotējošo magazīnu. 

Interesanta ir DĀR ieroču koncerna DENEL 2006. gadā piedāvātā 

pašlādējošā 20 mm kalibra granātšāvēja konstrukcija ar granātas efektīvo 

šaušanas tālumu līdz 400 m (skat. att. 11.14.). 

 
Att. 11.14. DĀR pašlādējošais 20 mm kalibra granātmetējs DENEL 

PAW-20 „Neopup” ar kolimatora tēmekli un lāzera mērķa norādītāju. 
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Šobrīd granātšāvēju attīstības koncepcija ir saistīta ar iespēju granātas 

uzspridzināt trajektorijā mērķa tuvumā. Tas jau ir saistīts ar elektroniska 

distances uzspridzinātāja izveidi, kurā varētu ievadīt informāciju par 

nepieciešamo uzspridzināšanas laiku pēc šāviena. Pētījumi un attiecīgas 

izstrādes tiek veiktas ASV programmas OICW ietvaros, Francijā 

programmas PAPOP ietvaros un arī citās valstīs.  

 

Att. 11.15. OICW programmas ietvaros izstrādātā triecienšautene. 

OICW triecienšautenei (skat. att. 11.15) izstrādātas speciālas 20 mm 

kalibra granātas, kuras tiek padotas no kārbveida aptveres (magazīnas) ar 



 274 

6 granātu ietlpību. Ieroča masa ir 6 kg, un tas nav daudz salīdzinot ar 

M16 8,8 kg (ar M203 un pārējo šautenes modulāro sistēmu). Arī ieroča 

cena iznāk zemāka, salīdzinot ar triecienšautenes M16 izmaksām 35 000 

dolāri (ar visu aprīkojumu). 

Piemēram, attēlā 11.16. skatāms zviedru firmas SAAB-Bofors 

piedāvātais daudzlādiņu granātšāvēja variants ar datorizētu tēmēšanas 

ierīci, no kuras granātas uzspridzinātājam pirms šāviena tiek nodota 

nepieciešamā informācija. 

 
Att. 11.16. Zviedru firmas SAAB-Bofors 

piedāvātais daudzlādiņu granātšāvēja variants ar 

datorizētu tēmēšanas ierīci 

Lai nodrošnātu granātas uzspridzināšanu tieši virs mērķa, granātšāvēja 

vai kāda cita ieroča tēmēšanas kompleksus (līdzīgi ASV piedāvātajam 

XM-25 skat. att. 11.17.) nepieciešams datorizēt ar lāzeru tālmēriem un 

ballistikas datu skaitļotājiem.  

 

Att. 11.17. ASV firmu piedāvātais granātšāvējs XM-25 ar 25 mm kalibra 

granātas trajektorijas lidojuma ballistikas datu skaitļotāju  
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12. Granātmetēji 

Tanku parādīšanās 20. gadsimta sākumā izraisīja nepieciešamību 

izveidot ieročus cīņai ar tiem. Kājnieku rīcībā bija rokas granātas, kuras 

nemaz nebija tik efektīvas cīņai ar bruņotu tehniku kā pielietošanas 

metodes, tā arī iegūto rezultātu ziņā. Rokas granātu un citu strēlnieku 

ieroču izmantošana pret bruņotu tehniku bija ļoti ierobežota, un kājnieki 

asi izjuta prettanku ieroču trūkumu. 1942. gadā parādījās vācu 

vienreizējās lietošanas granātmetēji „Pancerfaust-1” un „Pancerfaust-2”, 

ASV Skinera konstrukcijas un angļu Džeffrisa daudzreizējas lietošanas 

granātmetēji Bazooka M1 un PIAT (Projector Infantry Anti-Tank). Kara  

beigu periodā parādījās arī vācu daudzreizējās lietošanas 88 mm  

granātmetējs Ofenror (RPzB-54) un modernizētais ASV granātmetējs 

Bazooka M9. Visu šo un arī mūsdienu granātmetēju uzdevums ir 

kumulatīvās darbības granātas palaišanas ierīces funkcijas, lai trāpītu 

mērķī ar daudz lielāka kalibra lādiņu nekā ar parastais strēlnieku ieroču 

kaujas lādiņš. Uzbūves ziņā vienkāršākie ir vienreizējas lietošanas 

granātmetēji ar vienkāršām tēmēšanas un granātu palaišanas ierīcēm. Tos 

izgatavošanas, uzglabāšanas, izsniegšanas un sagatavošanas ziņā var 

pieskaitīt pie munīcijas. Daudzreizējas lietošanas rokas granātmetējs jau 

ir kājnieku prettanku ierocis. Attēlā 12.1. redzams vācu daudzreizējās 

lietošanas granātmetējs Ofenror (RPzB-54), kura pamatā ir no abiem 

galiem atvērta caurule ar trijām štancētām taisnstūra formas gropēm 

(granātas vadotnēm) visas caurules garumā. 

 

 
Att. 12.1. Vācu 88 mm daudzreizējās lietošanas granātmetējs Ofenror 

(RPzB-54): 1. grauds; 2. caurule; 3. tēmēšanas rāmītis ar izgriezumu; 4. 

plecu siksna; 5. slēdzis stieples riņķim (19) granātas pielādēšanas 

atvieglošanai; 6. rokturis ieroča noturēšanai (9); 7. šaušanas mehānisma 

uzvilkšanas rokturis ar drošinātāju (8); 10. nolaišanas ierīces rokturis ar 

sviru (11); 12. kaujas atspere šaušanas mehānismam ar serdeni (13) un 

palaišanas impulsa ģeneratoru (14); 15. pleca balsts ar uzpleci (16); 17. 

caurule ar vadiem un kontaktdakšu (18); a -  taisnstūra formas grope 
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 Lai pasargātu šāvēju no iespējamajiem apdegumiem, parādījās 

modernizēts variants „Pancerschrek”, kura tēmēšanas ierīcei starp graudu 

un rāmīti ar izgriezumu bija piestiprināta aizsargājoša plāksne. 

 

Vācu un arī amerikāņu Otrā pasaules kara laika granātmetējos 

šaušanas mehānisms izstrādāja elektrisko impulsu granātas pulvera lādiņa 

aizdedzei (palaišanai) šāviena brīdī. Ievērības cienīgs ir padomju 

prettanku rokas granātmetējs RPG-7, kas parādījās 1961. gadā un ieguva 

atzinību daudzu valstu armijās. Tā uzbūve redzama attēlā 12.2., kur nav 

saskatāmas ievērojamas atšķirības no vācu varianta, šim granātmetējam 

tikai ir mehānisks belžņa tipa šaušanas mehānisms.  

 

 
Att. 12.2. PSRS rokas prettanku granātmetējs RPG-7: 1. grauda aizsargs; 

2. caurule; 5. optiskais tēmēklis PGO-7 ar sastāvdaļām (3., 4., 6.); 7. 

caurules paplašinājums; 8. konuss ar gredzenu (9.) un vāku (10); 11. 

pārnēsājamā siksna; 12. turēšanas rokturis; 14. šaušanas mehānisms ar 

rokturi (13); 15. stobra vāciņš.  

 

 Lai iegūtu spēcīgu kumulatīvo strūklu (palielinātu granātas 

caursites spējas), daudzos granātmetējos izmanto virskalibra granātas, 

kuru kaujas lādiņa diametrs pārsniedz granātmetēju palaišanas caurules 

diametru. Granātas kaujas lādiņa (parasti kumulatīvās darbības) 

nogādāšanai līdz mērķim granātmetējos izmanto trīs galvenos granātas 

mešanas (palaišanas) paņēmienus: 

1. dinamoreaktīvais paņēmiens, kad granāta vai tās aizmugures 

daļa tiek ievietota ieroča caurulē ar brīvu aizmugures daļu. Pulvera lādiņš 

parasti atrodas sadegošajā čaulā, lai paātrinātu pārlādēšanu, un šāviena 

laikā praktiski stobrā arī sadeg. Granātas mešanas procesā pulvera lādiņa 

gāzes brīvi izplūst no ieroča stobra un kompensē tā atsitienu. Tādēļ šādus 

granātmetējus vēl sauc par bezatsitiena (recoilless) ieročiem. Galvenais 

trūkums ir zems pulvera gāzu enerģijas izmantošanas lietderības 

koeficients, nedodot iespēju aizmest granātu tālāk par 200 – 300 m. 
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Pietiekami gara gāzu strūkla (līdz 20 m) demaskē šāvēja pozīciju un tā 

ierobežo palaišanu no noslēgtas telpas. Piemēram, vācu „Pancerfaust” un 

padomju RPG–2. Tādēļ 80. gados vienreizējas lietošanas granātmetēju 

stobros izveidoja divu virzuļu sistēmas (viens izmeta granātu, bet otrs 

izmeta no stobra gala šķiedras vai putuplasta bumbiņas), kas būtiski 

samazināja šāviena skaņu un liesmu (piemēram, vācu granātmetējs 

Armbrust (skat. att. 12.3.), ko pēc licences izgatavo arī Singapūrā). 

2. Reaktīvais granātas palaišanas paņēmiens, kad granātas 

aizmugures daļā tiek pievienots reaktīvais dzinējs. Tas pēc aizdedzes savu 

darbību var pabeigt stobrā vai turpināt darboties vēl granātas lidojuma 

trajektorijā. Pēdējā gadījumā granāta iegūst vēl papildus ātrumu (arī 

lidojuma tālumu), bet nepieciešams aizsargāt šāvēju no reaktīvās strūklas 

iedarbības (piemēram, vācu Offenror un Pancershreck). Šāvēja pozīcija 

neizbēgami tiek demaskēta. 

3. Kombinētās sistēmas paredz granātas izmešanu ar pulvera lādiņu 

un tās tālāko kustību ar reaktīvo dzinēju, ko palaiž drošā attālumā (10-20 

m) no šāviena vietas. Klasisks piemērs ir daudzās valstīs pazīstamais 

padomju daudzreizējās lietošanas rokas granātmetējs RPG-7.  

 

 
Att.12.3.  Vācu 67 mm kalibra dinamoreaktīvais granātmetējs Armbrust 

(tulkojumā arbalets) ar pulvera lādiņa divu virzuļu konstrukciju 

 

Laikam tikai angļu 76 mm kalibra granātmetējs PIAT 89 mm 

kalibra kumulatīvās granātas izmešanai izmantoja arbaleta principu 

(stobrā tika ievietota jaudīga atspere ar uzvilkšanas spēku 90 kg). Tādēļ 

tikai šā granātmetēja dēļ ieviest papildus granātas mešanas sistēmu nav 

mērķtiecīgi. Džeffris un Uolles granātas konstrukcijas pamatā izmantoja 

Šveices 1940. gadā parādījušos 60 mm kalibra kumulatīvo granātu 

šautenei Springfield T1E1. 

Granātu kumulatīvās strūklas caursites spēju palielināšanai kaujas 

lādiņos sākot no 90. gadiem sāka izmantot spēcīgākas sprāgstvielas 

parastā trotila vietā (tetrils, A-IX-2 u.c.) un parādījās granātas ar 

tandēmām kaujas galviņām (pirmais lādiņš iniciē aktīvās bruņas 

elementu, bet kumulatīvais pamatlādiņš formē galveno graujošo efektu). 
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Piemēram, zviedru granātmetēju ERA (explosive reactive armour) (skat. 

att. 12.4.) granātas AT4 HP-T un HEAT 751. Līdzīgas konstrukcijas 

granātas un granātmetējs RPG-26 parādījās arī Krievijā. 

 

 
Att. 12.4. Karavīrs ar Zviedrijas vienreizējās lietošanas granātmetēju AT4 

 

1985. gadā vācu konstruktori piedāvāja virskalibra (skat. att.12.5.) 

granātmetēju „Pancerfaust-3”, kuram atsitiena spēka kompensēšanai 

šāviena laikā no stobra uz aizmuguri tiek izgrūsta granātai ekvivalenta 

pretmasa, kas ātri nobremzējas. Tikai 10 m attālumā sāk strādāt reaktīvais 

dzinējs, kas paātrina granātas ātrumu līdz 250 m/s, sasniedzot šaušanas 

tālumu līdz 500 m.  Šis granātmetējs ir arī prettanku pretborta mīnu 

SAPAM un „Feuersalamander” projektu galvenā sastāvdaļa. Vācijā ir 

izveidota arī jauna ar lāzera staru vadāma granāta, kuras efektīvais 

šaušanas tālums sasniedz pat 800 m un kuras pielietošanai arī paredzēts 

šis granātmetējs.      

 

 
Att. 12.5. Vācijas 60 mm kalibra granātmetējs „Pancerfaust-3”, kuram 

atsitiena kompensēšanai izmantots „Devisa lielgabala” princips. 
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Daudzreizējo granātmetēju priekšrocības ir iespējā izmantot dažāda 

tipa granātas (ne tikai kumulatīvās darbības) ar dažādiem kaujas lādiņiem 

(šķembu fugasa, aizdedzes, dūmu u.c.). Čečenijas notikumi un 

karadarbība Irākā pierādīja rokas granātmetēju efektivitāti cīņai ar 

bruņotiem objektiem apdzīvotās vietās. Tanku grūti sašaut no priekšas, 

bet vienmēr var atrast tanka vājās vietas no sāniem un aizmugures. Tomēr 

stikla šķiedras parādīšanās deva iespēju radīt vieglus (salīdzinājumā ar 

attiecīgā kalibra daudzreizējas lietošanas granātmetējiem) vienreizējās 

lietošanas granātmetējus un šobrīd daudzas valstis dod tiem priekšroku 

(vieglāki un lētāki ar to pašu efektu). Tādēļ, sākot ar 1968. gadu, 

parādījās arī liela kalibra (smagie) vienreizējas lietošanas granātmetēji. 

Piemēram, Zviedrijas vienreizējās lietošanas granātmetējs „Miniman” un 

vēlāk 120 mm kalibra granātmetējs AT-12 (skat. att. 12.6.). 

 

Att. 12.6. Zviedrijas 

vienreizējas 

lietošanas 120 mm 

kalibra (smagais) 

granātmetējs AT-12 

ar ERA (explosive 

reactive armour) 

tipa granātu. 

 
  

Pie smagiem vienreizējas lietošanas granātmetējiem var pieskaitīt 

arī Anglijas LAW-80, Krievijas RPG-27 un RPG-29, Francijas APILAS 

u.c. 

  

 
Att. 12.7. Britu armijas smagais vienreizējas lietošanas 94 mm kalibra 

granātmetējs LAW-80 ar 9 mm kalibra piešaudes šauteni pielietošanas 

precizitātes palielināšanai 
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Daudzu valstu granātmetēju un to granātu galvenie rādītāji 

apkopoti tabulā 12.1., kas ļauj veikt to analīzi un kaujas spēju 

salīdzināšanu. Tabulā granātmetēju šaušanas tālums (distance) dots par 

nekustīgiem mērķiem un bruņu caursitība, atsitoties pret bruņu 90
0
 leņķī. 

Granātai ir izmešanas ātrums un ātrums, beidzot darboties tās reaktīvam 

dzinējam, kuri norādīti tabulā. Ierocim var būt pārgājiena stāvoklis un 

garums kaujas stāvoklī, kuri arī norādīti tabulā. 

Tabula 12.1. Granātmetēju un to granātu galvenie rādītāji 

Tips / 

valsts 

Kalibrs, 

mm 

ier/gran. 

Masa, 

kg 

ier/gran 

Ieroča 

garums, 

mm 

Granāt. 

ātrums, 

m/s 

Dist, m / 

bruņu 

caursite, 

mm 

Piezīmes  

M 72 A3 / 

ASV 

66 / 66 2,36 / 

1,0 

900 / 

665 

150 250 / 

300 

Modernizāc. 

M72 E4 - E6 

RPG-18 / 

Krievija 

64 / 64 2,72 / 

1,44 

1050 / 

705 

115 / 

300 

200 / 

375 

Domājama M72 

kopija 

RPG-7 / 

Krievija 

40 / 85 10,15/ 

2,25 

950 / 120 / 

300 

500 / 

330 

 

RL-83 

„Blindicide” 

/ Beļģija 

83 /83 8,4 / 2,4 1700 / 

920 

120 / 

300 

400 /300  

LRAC-89 / 

Francija 

89 / 89 8,2 / 2,2 1600 / 

1168 

300  400 / 

400 

 

WASP 58 / 

Francija 

58 3,5 / 

0,62 

800 250 250 / 

300 

Domāts 

eksportam 

RPG-16 

„Grom” / 

Krievija 

58 13,3 / 3 1100 130 / 

350 

800 / 

375 

RPG-7 uzlabots 

variants 

RPG-22 

Krievija 

80 / 80 4,8 850 133 250 / 

400 

RPG-18 uzl. 

variants 

„Folgore” / 

Itālija 

80 /80 17 (27) / 

5,2 

1850 380 / 

500 

700 / 

400 

Ar balstu līdz 

1000 m 

„Lance” 

PZF 442 A1 

/ Vācija 

44 / 67 10,3 / 

1,5 

1162 / 

880 

168 / 

210 

400 / 

370 

 

B-300 / 

Izraēla 

82 / 82 8 / 3,1 1400 / 

775 

270 400 / 

400 

Kumulat. un 

apgaism. gran. 

„Picket” / 

Izraēla 

81 / 81 6 / 4,2 760 500 500  

C-90 / 

Spānija 

90 /90 3,95 / 

2,4 

840 185 300 /400 Betona konstr. 

C-100 

„Armbrust” 

/ Vācija 

67 /67 6,3 / 1 850 220 300 /300 Vienreizējas 

lietošanas 

AT4 / 

Zviedrija 

84 / 84 6,7 / 3 1000 290 300 / 

450 

Ar nos. AMAW 

izm. ASV 

marines 
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LAW-80 

Anglija 

94 /94 9,5 / 4 1500 / 

1000 

330 500 / 

700 

 

M 2-250 

„Carl 

Gustaf” / 

Zviedrija 

84 / 84 14,2 / 

3,2 

(M551) 

1130 255 / 

330 

700 / 

400 

Modifikācijas: 

FFV-550, FFV-

551 

FT-5 /DĀR 92 /92 11,3 /  1050 275 400 / 

650 

 

APILAS / 

Francija 

112 /112 9 / 4,3 1290 290 330 / 

720 

Vienr. liet., izm. 

ASV ar nosauk. 

Stingsshot 

Pancerfaust-

3, Vācija 

60 / 110 12,9 / 

3,8 

1200 170 / 

250 

500 / 

700 

 

RPG-29 / 

Krievija 

105 11,5 / 

6,1 

1000  500 /  

AT-12 / 

Zviedrija 

120 14 /  1200  300 / 

950 

Ārēji līdzīgs 

AT-4 

 

 

 

 
 

Att.12.8. Bundesvēra karavīrs ar prettanku granātmetēju „Armbrust”       

Šobrīd granātmetēju „Armbrust”  Vācija vairāk neražo, bet to pēc 

licences izgatavo Beļģijā un Singapūrā. Šāviena brīdī no stikla šķiedras 

stobra tiek izmesta granāta, bet uz aizmuguri - pretmasa. Šāviena troksnis 

praktiski nav dzirdams, un to var izmantot slēgtās telpās. 



 282 

 

Literatūra 
 

1. Andrejevs A., Spridzināšanas darbi militārām vajadzībām, R: NAA 

apgāds „Junda”, 1992; 

2. Arnicāns O., Kaujas inženiernodrošinājums, R: „Junda”, 2001; 

3. Ābele M., Melderis J., Vjaters j., Liepiņš L., „Optiskās 

novērošanas ierīces izstrāde taktisko uzdevumu izpildei” LU 

Astronomijas institūta pētnieciskā projekta Nr. C-087/AM2003 

pārskats, 2003; 

4. Barratte F., King D. International Defense Review, v.17 – Special 

Electronics, No 3, 1984; 

5. “Defense and Armament”, 1984, Nr.28; 

6.  Fizikas rokasgrāmata, autoru koll. E. Šiltera redakcijā – R: 

“Zvaigzne”, 1988; 

7. Guns & Ammo,   Nr.55 – 2001; 

8. Guns & Ammo,  Nr.71 – 2003; 

9. “How big is your bell?” - Guns & Ammo,  June 2003; 

10.  Kovgers V., “Kājnieku rotas kaujas darbība”, NAA, 2002; 

11.  “Macтeppужё”, Nr.62 – 2002; 

12.  Melderis J., mācību līdzeklis „Ieroču un munīcijas uzbūves un 

darbības pamati” – R:  NAA, 1997; 

13.  Melderis J., mācību līdzeklis „Ieroču un munīcijas uzbūves un 

darbības pamati” – R:  NAA, 2008; 

14.  Melderis J., raksts “Individuālie šaujamieroči tuvcīņai”, žurnāls 

“Militārais apskats” 1998-1 (107), izd. “Junda”; 

15.  Melderis J., raksts „Precīzie ieroči Irākas karā”, žurnāls “Militārais 

apskats” - MLAF 2003, Nr.1(115); 

16.  Melderis J., raksts „Granātas”, žurnāls “Militārais apskats” - 

MLAF 2008, Nr.3 (128); 

17. “Military Technology”, 1986 v.10, Nr.5; 

18.  “Militārais apskats” - MLAF 2003, Nr.2(116); 

19.  Pārskats par pētniecisko darbu “Munīcijas un sprāgstvielu drošas 

uzglabāšanas, pārvadāšanas un pielietošanas apstākļu izpēte”, 

1.daļa, 1998. un 2.daļa, 1999, NAA; 

20.  Pārskats par pētniecisko darbu “LR NBS lietošanai reglamentētās 

vienotas militārās terminoloģijas   apkopojums”, AZC-1/03-2000, 

2000., NAA; 

21.  Pārskats par pētniecisko darbu “Strēlnieku ieroču un munīcijas 

pārbaudes un kaujas spēju salīdzināšanas metodikas izstrāde”, 

AZC-1/05-2000, 2000, NAA; 



 283 

22. Pārskats par pētniecisko projektu “Militāro terminu skaidrojošās 

vārdnīcas paplašinājums (apgāde un CIMIC, GS un PGA)”, AZPC-

2/01-2004,  2004., NAA; 

23. Rouzs A., Cilvēka un elektroniskā redze – M: 1997; 

24.  “Soldat und Technik”, 1987 Nr.3; 

25.  Жук А. Б., Справочник по стрелковому оружию, М: 

Воениздат, 1993; 

26.  Мураховский В.И., Федосеев С.Л., Оружие пехоты М: 

Арсенал-пресс. 1992; 

27.  Орлов В. А.,  Приборы наблюдения – М: Воениздат,  1989; 

28.  Травникова Н. П., Эффективность визуального поиска – М: 

Машиностроение,  1985; 

29.  Шунков В. Н., Оружие пехоты 1939-1945, Минск: ХАРВЕСТ, 

1999; 

Interneta avoti: 

1. www.alpenoutdoor.com; 

2. www.nikonusa.com;  

3. www.leupold.com; 

4. www.leica-camera.com; 

5. www.kahlesoptik.com; 

6. www.bushnell.com; 

7. www.burrisoptics.com; 

8. www.bsa.com; 

9. www.darkos.ru; 

10. www.spindler.de; 

11. www.binoculars.ru; 

12. www.kahlesoptik.com; 

13.www.posp.ru; 

14. www.zeiss.de; 

15. www.docteropticsusa.com; 

16. www.nightvisiondevices.ru; 

17. www.tascosales.com; 

18. www.swift-optics.com; 

19. www.swarovskioptik.com; 

20.www.pioneer-research.com; 

21. www.steiner-binoculars.com; 

22. www.springfield-armory.com; 

23. www.schmidt-bender.de; 

24. www.pmcammo.com; 

25. www.pentaxlightseeker.com; 

26. www.kolchuga.ru; 

27. www.world.guns.ru;; 

28.www.silva.com; 
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http://www.nikonusa.com/
http://www.leupold.com/
http://www.leica-camera.com/
http://www.kahlesoptik.com/
http://www.bushnell.com/
http://www.burrisoptics.com/
http://www.bsa.com/
http://www.darkos.ru/
http://www.spindler.de/
http://www.binoculars.ru/
http://www.kahlesoptik.com/
http://www.posp.ru/
http://www.zeiss.de/
http://www.docteropticsusa.com/
http://www.nightvisiondevices.ru/
http://www.tascosales.com/
http://www.swift-optics.com/
http://www.swarovskioptik.com/
http://www.pioneer-research.com/
http://www.steiner-binoculars.com/
http://www.springfield-armory.com/
http://www.schmidt-bender.de/
http://www.pmcammo.com/
http://www.pentaxlightseeker.com/
http://www.kolchuga.ru/
http://www.world.guns.ru/
http://www.silva.com/
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1. pielikums  

Drošības noteikumi 
 

1. Drošības noteikumi, darbojoties ar ieroci 

 

Drošības noteikumu zināšana un apguve ir pirmais solis, 

darbojoties ar ieroci, un tiem jāpievērš pastāvīga uzmanība. Drošības 

noteikumi jāievēro ne tikai šaušanas laikā, bet arī jebkurā dzīves situācijā, 

darbojoties ar ieroci. 

 

Vispirms uzmanība jāpievērš šādiem noteikumiem: 

1. Jebkuram ierocim ir īpašnieks, kas par to atbild un bez kura 

atļaujas nedrīkst ņemt ieroci un uzsākt ar to kādas darbības. 

Jāsaņem īpašnieka piekrišana (atļauja) darboties ar ieroci, pat lai 

vienkārši to apskatītu; 

2. Paņemot ieroci, tas var būt pielādēts un tādēļ nepieciešams 

pārliecināties par to, darbojoties ar to kā ar pielādētu ieroci. Tas ir 

ļoti svarīgi un to vajag darīt arī tad, ja kāds apgalvo, ka ierocis nav 

pielādēts. Tā Jūs izvairīsities no iespējamām nepatikšanām; 

3. Vienmēr ieroča stobru vērsiet drošā virzienā un nemērķējiet uz 

vietu, kur netaisāties šaut. Tādēļ ieroci nekad neviciniet; 

4. Neturiet pirkstu uz ieroča šaušanas mehānisma nolaižamās mēlītes 

bez vajadzības un vienmēr turiet pat nepielādētu ieroci uz 

drošinātāja. Pirksts atrodas uz nolaižamās mēlītes, tikai ieroci 

pārbaudot un notēmējot to uz izvēlēto mērķi. Pēc šāviena noņemiet 

pirkstu no nolaižamās mēlītes, atstājot to, piemēram, uz mēlītes 

skavas; 

5. Nekad nespēlējieties ar kaujas ieroci, jo tas ir nāvējošu briesmu 

avots. Kaut arī ierocis izskatās estētisks vai citādi pievilcīgs, tas 

tomēr nav domāts spēlēm; 

6. Jaunu un nezināmu ieroci pārbaudiet drošā vietā līdz automātiski 

nebūsiet apguvis tā pielādēšanu un izlādēšanu; 

7. Nekad neatstājiet pielādētu ieroci bez uzraudzības, arī nepielādētu 

ieroci, īpaši mājas apstākļos, kur tam var piekļūt bērni. Bērniem 

gribas tēlot pieaugušos, un tādēļ tas ir nopietni; 

8. Ierocis jāglabā pēc iespējas atsevišķi no munīcijas un noteikti 

vietās, kur bērniem nav iespējas piekļūt. Vislabāk ieročus uzglabāt 

noslēgtās un neuzkrītošās vietās, kas izslēgs tā nokļūšanu  zagļu 

rokās; 

9. Ierocis ir regulāri jāapskata un jātīra, vienmēr pirms tam 

pārliecinoties, ka tas ir izlādēts. Pirms šaušanas noteikti 

jāpārliecinās par stobra tīrību, lai tas būtu bez iepriekšējās tīrīšanas 

piederumu paliekām; 
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10.  Jāzina un jāievēro apiešanās noteikumi ar ieroci un munīciju, 

ieroča darbība, iespējamie kavēkļi un kļūmes. nepieciešama 

saudzīga apiešanās ar munīciju, tai jāatbilst ierocim un drošības 

noteikumiem darbam ar munīciju; 

11.  Pievērsiet uzmanību kolēģa (kaimiņa) darbībai ar ieroci un 

nepieciešamības gadījumā norādiet, ka jāievēro drošības 

noteikumi,  laipni palīdziet ar savu padomu un piedāvājiet 

palīdzību. Labāk izvairīties no viszinīšiem vai neziņiem (ar ieroci 

rokās tie ir potenciāli bīstami), bet nepieciešamības gadījumos 

jāveic adekvāta (atbilstoši apstākļiem) rīcība; 

12.  Gatavojoties šaušanai un šaušanas laikā jāņem vērā izstrādātās 

(apstiprinātās) instrukcijas (metodikas, rokas grāmatas) un jāievēro 

drošības noteikumi darbībai ar munīciju un šaušanas drošības 

noteikumi.  

 

Drošības noteikumi darbībai ar munīciju: 

1. Pārliecinieties par munīcijas tipu, ko drīkst izmantot ierocim (pēc 

ieroča apraksta, reglamenta vai rokasgrāmatas); 

2. Pēc munīcijas iepakojuma un marķējuma pārliecinieties par 

munīcijas atbilstību konkrētajam ierocim; 

3. Veiciet munīcijas ārējo apskati. Piemēram, patronas čaulītes 

nedrīkst būt deformētas un ar koroziju, lodes čaulītes kakliņos 

nedrīkst kustēties, kapselēm  jābūt bez bojājumiem un 

apsūbējumiem. 

 

 

2. Vispārējie drošības noteikumi, 

darbojoties ar ieročiem, munīciju un sprāgstvielām 

 

2.1. Vispārīgās prasības personālsastāvam.  

Veikt darbus, kas saistīti ar ieroču, munīcijas un sprāgstvielu 

uzglabāšanu, pārbaudi un pārvadāšanu atļaut tikai kompetentu personu 

uzraudzībā, kuras ir ieguvušas attiecīgu izglītību un labi apzinās šī darba 

risku. 

 Šīm personām vienmēr jāgādā par savu un apkārtējo drošību, kas ir 

atkarīga no katra darbinieka drošības mēru saprātīgas pielietošanas 

pakāpes. 

 Bez speciālas atļaujas (apstiprinātas pārbaudes metodikas vai testa) 

nedrīkst izjaukt pa sastāvdaļām munīciju, kas satur pirotehniku un 

sprāgstvielas. 

 Atļaujai jābūt apstiprinātai rīkojuma, tehniskās instrukcijas vai cita 

parakstītā dokumenta formā. 
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 2.2. Atļauja personālsastāvam veikt darbus 

 

 Personālsastāvs var sākt darbu izpildi, ja: 

1) ir saņemta tiešā priekšnieka atļauja par darbu uzsākšanu; 

2) darba vadītājs ir veicis instruktāžu par drošības noteikumiem atbilstoši 

spēkā esošās instrukcijas prasībām. 

 

Visām spēkā esošām instrukcijām vismaz jāparedz: 

1) pārbaudes metodika, kā noteikt darba vietas atbilstību drošības 

noteikumiem; 

2) ar ieroču, to munīcijas un sprāgstvielu pārbaudi, uzglabāšanu un 

pārvadāšanu aizņemto darbinieku minimizācija, nosakot konkrētas 

prasības; 

3) darba izpildes palīgierīču un inventāra uzskaitījums, kam jābūt 

noteiktās darba vietās; 

4) darba izpildes operāciju kārtība un secība šo darbu izpildē. 

 

Par personālsastāva, kas nodarbojas ar paaugstinātas bīstamības 

darbiem, apmācību un zināšanu pārbaudi atbild šo darba vietu vadītāji 

(vecākie vai inspektori). Paaugstinātas bīstamības operāciju izpildes 

noteikumiem jābūt izvietotiem redzamās, pieejamās vietās, lai darbinieki 

vienmēr varētu ar tiem iepazīties. 

Par šo noteikumu pavairošanu un praktisko izpildi atbild amatpersona, 

kuras pienākumos paredzēta kontroles un uzraudzības funkcija. 

Ja darbā tiek piesaistīti cilvēki, kuru dzimtā valoda nav valsts valoda, 

jāparedz noteikumu tulkojumi arī šo darbinieku dzimtajās  valodās. 

Ja darba laikā spēkā esošo instrukciju noteikumus nevar izpildīt, tad 

darba vadītājs (vecākais) dienesta kārtībā iesniedz augstākajai instancei 

(priekšniekam) darba izpildes atteikumu. Ja atteikums ir saistīts ar 

nepieciešamību samazināt dokumentos pieņemtās bīstamās distances, tad, 

lai varētu izpildīt nepieciešamos darbus, ir jāsagatavo šāda darba izpildes 

atļauja. Atļaujā jāparedz vismaz šādas minimālās ziņas: 

1) izmantojamā aparatūra un ierīces; 

2) darba izpildes apstākļi ar kartēm, kurās norādītas bīstamās robežas un 

attālumi; 

3) izmantojamo ēku un iekārtu apraksts, tuvējo transporta līniju un 

mezglu apraksts; 

4) pieļaujamo cilvēku skaits, kuriem paredzēts darboties iespējamā 

sprādziena bīstamības zonā; 

5) kādiem munīcijas un sprāgstvielu graujošās darbības faktoriem var būt 

pakļauts darbos iesaistītais personāls; 

6) iespējamajai sprādziena iedarbībai pakļauto iekārtu un materiāla 

finansiālais novērtējums; 
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7) iespējamo atjaunošanas darbu izmaksas; 

8) uz cik ilgu laika periodu tiek izdota atļauja; 

9) drošības pasākumi darba izpildei, kas paredzēts atļaujā izpildīt darbus 

paaugstinātas bīstamības zonā; 

10) atļaujā pieņemto jauno normu un bīstamo distanču pamatojums. 

Darbus paaugstinātas bīstamības zonā var veikt ar atļaujām, kas 

apstiprinātas vismaz NBS spēku veidu komandieru vai NBS štāba 

priekšnieka līmenī. 

 

 

2.3. Ugunsdrošības problēmu analīze 

 

Ugunsgrēku nepieļaušanas profilakses darbi ir ļoti svarīgi ieroču, 

munīcijas un sprāgstvielu pārbaudes (testēšanas) darbos, uzglabāšanā 

un transportēšanā. Šajos darbos iesaistītā personālsastāva pirmais 

pienākums ir zināt iespējamos ugunsgrēka izcelšanās cēloņus un 

drošības noteikumus, kurus jāveic, lai ugunsgrēku nepieļautu. 

Parasti visbīstamākais ir liels karstums un sausums, kas palielina 

ugunsgrēka varbūtību. Tāpēc vispirms nepieciešams pieņemt visus 

mērus, lai ieroču, munīcijas un sprāgstvielu pārbaudes (testēšanas) 

darbu, uzglabāšanas vietās un tos transportējot, apkārtējā gaisa 

temperatūra būtu pieļaujamās robežās. 

 Bīstamo zonu ugunsgrēku nepieļaušanas profilaksē nepieciešams 

ievērot šādus noteikumus: 

1) bez speciālas atļaujas nelietot sērkociņus, šķiltavas vai dzirksteļojošas 

lietas un iekārtu; 

2) smēķēšana pieļaujama speciāli iekārtotās vietās, kuras aprīkotas ar 

izsmēķu savākšanas konteineriem (kastīti), elektriskajām šķiltavām un 

ugunsdzēšanas iekārtām; 

3) sliktas redzamības apstākļos izmantot tikai elektriskās pārnēsājamās 

lampas un lukturīšus; 

4) bīstamajām zonām jābūt atbrīvotām no sausas zāles, krūmājiem un 

citiem viegli uzliesmojošiem priekšmetiem. To likvidēšanu dedzinot, 

veikt ne tuvāk par 60 m no noliktavas, ugunsdzēsēju uzraudzībā; 

5) ap visām ieroču, munīcijas un sprāgstvielu pārbaudes (testēšanas) 

darbu pozīcijām un noliktavām jābūt ierīkotām pretugunsgrēka joslām 

1,5 m platumā; 

6) noliktavu telpu mazgāšanai un dezinfekcijai nedrīkst izmantot viegli 

uzliesmojošus šķīdumus; 

7) transporta līdzekļu stāvēšanas vietas jāparedz ne tuvāk par 30 m no 

ieroču, munīcijas un sprāgstvielu pārbaudes (testēšanas) darbu 
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pozīcijām un noliktavām. Lai jebkurā laikā nodrošinātu brīvu 

piebraukšanu pie noliktavām, vēlams transporta stāvēšanas vietas 

ierīkot ārpus bīstamās zonas (noliktavu teritorijas). 

8) Aprīkojot ieroču, munīcijas un sprāgstvielu īslaicīgas uzglabāšanas 

vietas, novietojot tos kastēs, konteineros vai grēdās, nepieciešams, lai 

uzglabāšanas laukumi nepārsniegtu 140 m
2
 un atrastos ne tuvāk par 7 

m no ugunsizplatīšanas ierobežošanas joslām. Šādiem laukumiem 

jābūt aprīkotiem ar ugunsdzēšanas ierīcēm. 

Bīstamajās zonās vienmēr jāparedz lietošanas kārtībā esošas ierīces, 

kas jau pašā sākumā ļautu nodzēst un likvidēt aizdegšanās vietu.  

 

 

 3.  MR 7-2 Reglamenta „Šaušanas drošības noteikumi” definīcijas 

 

Drošības noteikumi miera laikā  ir jāievēro visās mācībās un apmācībā, 

munīcijas un ieroču izmēģinājumos un pārbaudēs kara laikā. Šajā 

reglamentā apskatītie noteikumi ir jāievēro, sastādot ieroču 

rokasgrāmatas, tehnisko apkopju rokasgrāmatas u.c. mācību materiālus 

Visam personālam, kas ir iesaistīts apmācībās: 

- pakļautības kārtībā jāziņo par visiem negadījumiem, kuru 

rezultātā jāizmaina drošības noteikumi; 

- jāuzņemas atbildība, un, ja nepieciešams, drošības apsvērumu 

dēļ jāizmaina noteikumus, un jāziņo savam tiešajam 

komandierim. 

Reglaments „Šaušanas drošības noteikumi” ir obligāts visām NBS 

vienībām un par tā ievērošanu atbild visu līmeņu komandieri. 

 

Munīcija 

Priekšmeti, kas konstruktīvi izgatavoti šāviena izdarīšanai un 

paredzēti dzīvu vai nedzīvu mērķu iznīcināšanai vai bojāšanai 

(Ieroču aprites likums).  

Tie var būt šāviņi, raķetes, granātas, torpēdas, mīnas, bumbas, 

vadāmie lādiņi ar nepieciešamo sprāgstvielu lādiņu un 

uzspridzinātāju. Plašākā nozīmē šī definīcija aptver visas 

sprāgstošās un pirotehniskās ierīces, kuras tiek lietotas arī 

apgaismošanai, salūtam, mīnēšanai, uzspridzināšanai, apsardzei, 

vingrinājumiem, medībām un  sportam.  

 

Vienības ieroči 
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Visi vienības ieroči, ieskaitot patšautenes, ložmetējus, vieglos 

prettanku ieročus, bezatgrūdes lielgabalus, granātmetējus, 

mīnmetējus.  

 

Nesprāgusī munīcija 

Munīcija, kas ir izšauta vai mēģināta uzspridzināt, bet nav 

nostrādājusi kā paredzēts tās lietošanas instrukcijā. Par nesprāgušo 

munīciju jāuzskata arī: 

- uguns bojāta vai eksplozijas rezultātā aizsviesta munīcija; 

- atrastā munīcija. 

 

Uzspridzinātājs 

Ierīce, kas nodrošina munīcijas sprādzienu. Tā satur vismaz vienu augsti 

jutīgu sprāgstvielu, kura ierosina  citu mazjutīgāku sprāgstvielu. 

Uzspridzinātāji pēc to ierosmes veida var būt mehāniskie, elektriskie, 

termiskie un ķīmiskie. 

 

Mācību munīcija 

Mācību munīcija ir munīcija, kura tiek lietota mācību mērķiem 

(pielādēšanas apmācībai, ieroču apmācībai u.c.). Šī munīcija 

nesatur sprāgstvielas, pirotehniku un citus bīstamus materiālus. 

 

Sprāgstvielas 

Ķīmisks savienojums vai ķīmisko savienojumu maisījums, kas 

ārēju faktoru iedarbībā ātri reaģē, izdalot lielu daudzumu gāzes vai 

siltuma enerģiju (Ieroču aprites likums).  

 

 

Kļūme (Misfire) 

1. Kļūmīgs šāviens vai eksplozija. 

2. Pilnīgi vai daļēji kļūdaina detonējošā lādiņa detonatora, zalves 

vai šāviņa darbība.  

 

Salūtmunīcija (Blank ammunition) 

Munīcija, kuras uzdevums ir imitēt šāvienu, radot skaņas efektu. Lietojot 

salūtmunīciju, nekādi citi priekšmeti, izņemot gāzes, nedrīkst atstāt ieroča 

stobru. 

 

Maksimālais šaušanas attālums (Maximum range of fire) 
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Maksimālais šaušanas attālums (D max), ko var sasniegt no 

konkrētā ieroča ar attiecīgo munīciju. 

  

Pirotehniskie līdzekļi (munīcija)  

Pyrotechnic ammunition/composition  

Ķīmisku vielu maisījums, kas aizdedzināts spēj eksotermiski 

reaģēt, kontrolētā reakcijā radot gaismu, siltumu, dūmus, troksni, 

infrasarkano gaismu vai gāzes, un ko to var izmantot, lai panāktu 

sprādziena aizturi, jo ir zināms tā degšanas ilgums.  

 

Munīcijas marka (Lot) 

Munīcijas daudzums, tās komponentes vai sprāgstvielas, katra no kurām 

ir ražota vienā ražotnē, vienādos apstākļos un ir sagaidāms, ka tās 

darbosies vienā un tajā pašā veidā. Munīcijas marka tiek noteikta 

(identificēta) ar munīcijas sērijas numuru. 

 

Drošība (Safety) 

Pietiekošs drošības līmenis personālam un materiāliem, kuru kā 

ierobežojošo faktoru lieto operacionālajā nepieciešamībā.  

 
 

  4. Apbruņojuma pārvadāšana dienesta un sabiedriskajā transportā. 

 

1. Centralizēti ieročus un munīciju pārvadā dienesta lietošanas 

autotransportā bruņotas apsardzes pavadībā. 

 

2. Ieročus pārvadā pa komplektiem oriģināliepakojuma kastēs. Ja kaste 

nav pilna, uz tās vāka ar krītu  atzīmē "N" (nepilna) un kastē ieliek ieroču 

skaita un numuru sarakstu. Kastēm vāki jāpieskrūvē ar 4-6 skrūvēm un 

tās jāapzīmogo vai jānoplombē. Ieročus vēlams pārvadāt slēgtās 

automašīnās. Atklātā autotransportā ieroču un munīcijas kastes nedrīkst 

pārsniegt sānu bortu augstumu. 

 

3. Amatpersona, kas pilnvarota izdarīt apbruņojuma pārvadājumu, atbild 

par kravas saglabāšanu pilnā apjomā no pavadzīmju parakstīšanas brīža 

kravas saņemšanas vietā līdz brīdim, kad apbruņojums nodots 

pavadzīmēs norādītajā vietā (glabāšanas noliktavā) un saņemts paraksts 

par kravas pieņemšanu. 

 

4. Amatpersonai, kas pārved kravu, vienmēr jābūt klāt kravas 

pavaddokumentiem (pavadzīmēm, aktiem). 
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5. Sabiedriskajā transportā izņēmuma kārtā var pārvadāt ieročus un 

munīciju, kas atrodas individuāli karavīra (zemessarga) rīcībā atbilstoši 

Apbruņojuma reglamenta punkta 6.2 prasībām un ir ierakstīti karavīra 

(zemessarga) apliecībā vai ieroču uzskaites apliecībā, vai kuriem 

noformēti pavaddokumenti to pārvietošanai. 

 

6. Pārvadājot sabiedriskajā transportā, pistolēm (revolveriem) jābūt 

makstīs, karabīnēm, šautenēm, triecienšautenēm - brezenta vai ādas 

pārvalkos. Ieročiem jābūt izlādētiem, bez patronas patrontelpā, ar 

atvienotām magazīnām  un noliktiem uz drošinātājiem. Karabīņu, 

šauteņu, triecienšauteņu magazīnām (aptverēm) jābūt patronsomās. 

 

5. Darbība  ieroču  nozaudēšanas  un  atrašanas  gadījumos. 
 

1. Komandieri un karavīri, kuri nav nodrošinājuši ieroču un munīcijas 

saglabāšanu, kā arī personas, kas zagušas vai nolaupījušas militārā 

uzskaitē esošos ieročus un munīciju, par to atbild likumā paredzētajā 

kārtībā. 

 

2. Par katru ieroča nozaudēšanas vai nolaupīšanas gadījumu karavīrs 

nekavējoši mutiski ziņo savam tiešajam komandierim, pēc tam sastāda 

rakstveida ziņojumu. 

 

3. Komandieriem jāveic visi iespējamie pasākumi ieroču atgūšanā, 

sadarbojoties ar vietējiem zemessardzes formējumiem un policiju. 

 

4. Ja vietējo pasākumu rezultātā ierocis netiek atgūts, bataljona 

komandieris nekavējoši ziņo par to pakļautības kārtībā un NBS štāba 

Apbruņojuma daļai, kā arī rajona kriminālpolicijai un prokuratūrai. Par 

katru ieroča vai munīcijas  nozaudēšanas vai zagšanas gadījumu tiek 

veikta izmeklēšana un ierocis tiek ierakstīts "Meklējamo un nozaudēto 

ieroču žurnālā" (Forma 14.) NBS štāba Apbruņojuma  daļā. 

 

5. Ja divu gadu laikā ierocis nav atrasts, to pēc akta, ko apstiprina NBS 

spēku veidu komandieris, noraksta no ieroču uzskaites. 

 

6.  Atrodot ieroci, karavīrs raksta ziņojumu savam komandierim 

(priekšniekam), kurā norāda: kāds ierocis, kad un kur atrasts. Atrastais 

ierocis, dokumentāli noformējot, jānodod struktūrvienības 

apbruņojuma pārzinim atbildīgā glabāšanā tā turpmākai nogādei NBS 

štāba Apbruņojuma  daļā. 
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7. Pēc informācijas apmaiņas ar Iekšlietu ministrijas Tiesu ekspertīzes 

centru, ierocis ar aktu tiek legalizēts un iekļauts NBS militārajā uzskaitē 

vai nodots Tiesu ekspertīzes centram. 

 

8. Atgūstot nozaudētos, NBS militārajā uzskaitē bijušos ieročus, tiek 

sastādīts akts, ko apstiprina NBS komandieris, un ieroči atkārtoti tiek 

uzņemti  uzskaitē. 

 

9. Operatīvās darbības veikšanas laikā izņemtie ieroči nekavējoties 

jānodod vietējā kriminālpolicijā, to dokumentāli noformējot. 
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2. pielikums 

 

 

 

Munīcijā izmantojamo sprāgstvielu un pulveru salīdzinošie 

nosaukumi 

 

Latviski  Angliski Krieviski 

Svina azīds Lead azide Азид свинца 

TNSR svina stifnāts Lead styphnate TНRC (тринитро 

резорцинат свинца) 

Sprāgstošais 

dzīvsudrabs 

Mercury fulminate Гремучая ртуть 

Ieroču pulveris Guncotton  ХБ порох 

Koloksilīns  Pyroxylin (N>12%) Коллоксилин 

Piroksilīns  Pyrocellulose 

(N<12%) 

Пироксилин №2 

Nitroglicerīns Nitroglycerin Нитроглицерин 

Tetrazens  Tetracene  Тетразин 

Tens PETN ТЭН 

Oktogens  HMX Октоген 

Heksogens RDX Гексоген 

Trotils  TNT Тротил 

Tetrils Tetryl Тетрил 

Amonija pikrāts Ammonium picrate Пикрат амония 

Amonija nitrāts Amonium nitrate Селитра амония 

Amatols  amatol A, AT 

RDX-73%; vasks – 

4%; 

AL pulveris-23% A – IX - 2 
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3. pielikums 

  

NATO patronās izmantojamo ložu tipu apzīmējumi: 

AP - Armor Piercing – bruņusitēja;  

BT - Boat Tail – šautenes lode ar konusveida aizmugures daļu;  

CP - Cone Point – ar konisku galvas daļu;  

FMJ - Full Metal Jacketed – metāla apvalkā;  

GLASER Safety Slug – viegli sadaloša (ar "kontrolējamu ballistiku")  

JFP - Jacketed Flat Point – apvalkā ar plakanu (strupu) galvas daļu;  

JHP - Jacketed HollowPoint – pusapvalkā ar ekspansīvo iedobumu;  

JSP - Jacketed SoftPoint – pusapvalkā; 

JRN - Jacketed Round Nose - apvalkā ar noapaļotu galvas daļu; 

Hydrashock - pusapvalkā ar ekspansīvo iedobumu un tērauda serdeni; 

L - Lead – svina lode;  

LHP - Lead HollowPoint - bezapvalka ar ekspansīvo iedobumu; 

LRN - Lead RoundNose - bezapvalka ar noapaļotu galvas daļu; 

LSW - Lead SemiWadcutter - bezapvalka ar noapaļotu galvas daļu (treniņu 

šaušanai);  

LWC - Lead WadCutter - bezapvalka ar plakanu (strupu) galvas daļu šaušanai mērķī; 

THV - Tres Haute Vitesse – liela ātruma ar lielu 

apstādinošo efektu un mazām caursites spējām (skat. 
zīmējumā); 

(Lode, nonākot dzīvajos audos strauji bremzējas, jo 
spiediena viļņi tiek novirzīti uz sāniem. Izmanto speciālās 
nozīmes vienībās) 

 
 

http://world.guns.ru/ammo/bullets-r.htm#ap
http://world.guns.ru/ammo/bullets-r.htm#fmj
http://world.guns.ru/ammo/bullets-r.htm#glaser
http://world.guns.ru/ammo/bullets-r.htm#fmj
http://world.guns.ru/ammo/bullets-r.htm#jhp
http://world.guns.ru/ammo/bullets-r.htm#jsp
http://world.guns.ru/ammo/bullets-r.htm#hydrashock
http://world.guns.ru/ammo/bullets-r.htm#lrn
http://world.guns.ru/ammo/bullets-r.htm#lswc
http://world.guns.ru/ammo/bullets-r.htm#lwc
http://world.guns.ru/ammo/bullets-r.htm#thv

