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Dotyczy: opinii środka BRUNOX

W załączeniu przesyłam opinię W|TU na temat przydatności
cio czyszczenia środka BRUNOX, ze szczególnym uwzględnieniem zdolności
usuwania osadów gazow prochowych z elementow broni strzeleckiej,
wykonaną na podstawie Umowy nr 787l2012l11322,

Zał.2 na 4 ark.
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oPlNlA
Wojskowego lnstytutu Technicznego Uzbrojenia

na temat przydatności do czyszczenia srodka BRUNOX,
ze szczegolnym uwzględnieniem zdolnosci usuwania osadow gazow
prochowych z elementow broni strzeleckiej, wykonana na zamowienie
firmy K.T.J. Kolor Sp. z o.o., 98-200 Sieradz ul. Uniejowska 1B.

z dnia 1 0.09.2012 r, nr wch. W|TU 2766 z dnia 11 .09.2012 r.

l. PRzEDMloT oPlNll

Przedmiotem opinii są probki środka BRUNOX (aerozol i płyn)

wyprodukowanego przez BRUNOX AG SWlSS. Opinię wydano po
przeprowadzeniu badań ww. środka, w oparciu o opracowany w WITU

,,Program badań środkow do eksploatacji broni strzeleckiej".

cEL BADAŃ

Celem badań było sprawdzenie własciwości czyszczących srodka,
ze szczegolnym uwzględnieniem oceny stopnia usuwania osadow gazaw
prochowych z elementow broni strzeleckiej.

MlEJSCE PRZEPROWADZENlA BADAŃ

Badania zostały przeprowadzone w Zakładzie Uzbrojenia Strzeleckiego
i Lotniczego W|TU, w dniach 13 - 14.09 .2012 r.

zABEzPlEczENlE MATERlAŁoWo - TEGHNIGZNE

\Nykaz zabezpieczenia materiałowo-technicznego przedstawiono w tabeli nr 1 .

Tabela ,1

Zabezplecząitąc'
WlTU
WlTU
Zamawia

lI.

llI.

lV.

Jedn. miaryolnienie
7 ,62 mm UKM 2000
7,62x51 mm naboje śle

BRUNOX aerozol
k BRUNoX Zamawia



Vl. WYNlKl BADAŃ

Badania przeprowadzono w oparciu o punkt nr 1 programu badań.
!)o testow użyto 7,62x51 mm UKM 2000 i 150 szt amunicji ,,ślepej". Amunicja ta
pozbawiona jest pocisku i w związku z tym gazy prochowe powstające ze spalania
prochu, posiadają zwiększoną zdolnośc do zanieczyszczania przewodu lufy,
w stosunku do amunicji ,,ostrej", w ktorej płaszcz pocisku spełnia rowniez
(drugorzędną) rolę częściowego usuwania osadow gazow prochowych powstałych
ze spalania prochu.

Dokumentację fotograficzną przedstawiającą stan powierzchni broni przed i po
czyszczeniu przedstawiono w tabeli nr 2.

Foto 1, Komora gazowa, tłok i zamek po
strzelaniu

i::r:to 3 Komora gazowa, tłok izamek po Foto
naniesieniu i przetarciu po 5 min. środka
czy szczącego (bez szorowania)

Foto. 2. Komora nabojowa i przewod lufy po
strzelaniu

4. Przewod lufy po naniesieniu i przetarciu
po 5 min, środka czyszczącego (bez
szorowania)

Foto 5 Badany środek w aerozolu Foto. 6. Badany środek w płynie

Tabela nr 2
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!t. oPlNlA KoŃcoWA

Srodek BRUNOX sprawnie usuwa osady gazow prochowych i inne
zanieczyszczenia z elementow broni strzeleckiej. Nie zaobserwowano rożnicy
skuteczności środka w postaci aerozolu w stosunku do płynu aplikowanego ze
spryskiwacza.

PRZEPROWADZAJĄCY BADAN|A

Andrzej WROBLEWSK|
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