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Przedmowa
Przyczyną opracowania serii katalogów Amunicja Bojowa. Granaty ręczne
jest potrzeba uzupełnienia i ujęcia w jedno całość wykazu niewybuchów
amunicji bojowej z jakimi spotykają się żołnierze ze składów patroli rozminowania (EOD)działających na terenie Polski i w misjach pokojowych
oraz wyspecjalizowane firmy zajmujące się oczyszczaniem terenu. Katalog
ten zawiera większość typów i rodzajów granatów ręcznych wyprodukowanych i używanych oraz ich krótkie charakterystyki. Katalog niniejszy
jest integralną częścią serii wydawniczej Amunicja Bojowa opisującej
większość typów i rodzajów amunicji bojowej stosowanych na terenie
Polski, Europy i Azji w XX i XXI wieku.
Materiał został zebrany od uczestników misji, z albumów armii amerykańskiej, niemieckiej, rosyjskiej i z wielu jeszcze innych źródeł, w tym z źródeł
publicznych, oraz z własnych opracowań i doświadczeń. Dążeniem autora
było pokazanie wyglądu granatów ręcznych różnych państw i z różnych
okresów działań zbrojnych. Katalog ten adresowany jest głównie do osób
zajmujących się identyfikacją, rozpoznaniem i neutralizacją niewybuchów
amunicji bojowej oraz grupy specjalistów zajmujących się oczyszczaniem
terenu.
Niniejszy katalog zawiera większość rodzajów czy odmian granatów ręcznych. Przy czym konstrukcja jego zezwala na ciągłe uzupełnianie w nowe
rodzaje granatów, jakie tworzone są wciąż w wszystkich armiach świata.
Nie ma również na celu zastąpienie istniejących podręczników i instrukcji, lecz ująłem w nim najpotrzebniejsze informacje, tak aby można było
wygodnie i w miarę szybko zidentyfikować odnalezione granaty ręczne
użyte na polu walki.
Materiały zebrane z w tym katalogu stanowią bazę informacyjną i edukacyjną. Nie mazastosowania w tym przypadku praw autorskich do użytych
w tym opracowaniu zdjęć czyrysunków. Wszelkie prawa należą do Autora
i Wydawnictwa Saperskiego Sp. z o.o.
Autor oraz Wydawnictwo Saperskie nie ponosi odpowiedzialności za
korzystanie z informacji zamieszczonych w tym wydaniu i użyciu ich
do innych celów niż szkolenia specjalistycznego lub korzystania przez
specjalistyczne podmioty do usuwania skutków zdarzeń kryzysowych.
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Katalog amunicji bojowej

Typ amunicji bojowej
Granaty ręczne

RODZAJ AMUNICJI

Granaty ręczne przeciwpancerne

NAZWA

Granat ręczny przeciwpancerny szkolny AP - Practice

NAZWA ORYGINALNA

UPG - 8 (УПГ-8)

KRAJ POCHODZENIA

b. ZSRR

PRZEZNACZONY DO

Nauki w zwalczaniu pojazdów pancenrych i opancerzonych

DANE TECHNICZNE/TECHNOLOGICZNE
Nazwa

ręczny granat ćwiczebny

Średnica

76 mm

Oznaczenie

UPG - 8 (УПГ-8)

Wysokość korpusu

150 mm

Ciężar (kg)

1,007 kg

Wysokość uchwytu

360 mm

Ciężar MW (kg)

0,180 - 0,200 kg

Strefa rażenia

brak

Rodzaj MW

Imitacja MW

Strefa śmierci

brak

Kropus granatu

blacha stalowa

Rany i kontuzje

brak

Rodzaj zapalnika

mechaniczny z nabojem
typu „błysk

OPIS
Granat ćwiczebny ppanc. UPG-8 przeznaczony do nauki zwalczania pojazdów
pancernych i opancerzonych. Używany w pododdziałach Armii Czerwonej (b.
ZSRR, o. Federacji Rosyjskiej), białoruskiej, ukraińskiej, państw powstałych po
rozpadzie ZSRR, państwach Bliskiego Wschodu, państwach b. Bloku Wschodniego.
PAKOWANIE

KOLOR I ZNAKOWANIE

Ilość granatów w
pojemniku

6

Ciężar pojemnika z
granatami

kg

Kolor korpusu
Kolor opisów

Czarny z białym paskiem na
uchwycie rękojeści
Biały

ZAPALNIKI
Typ
Charakterystyka

Mechanizm iglicowy, uderzeniowy do zbicia spłonki
naboju sygnalizacyjnego typu „błysk”.

ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA
Granaty szkolne przeciwpancerne UPG-8 są bezpieczne. Możliwość poparzenia (drobne rany) od zadziałania ładunku typu „błysk”. Jednak nie należy ich
dotykać czy poruszać. Możliwość pomyłki z granatem bojowym RKG-3 czy
RKG-3M (M-79)

UWAGI
Mniej rozpowszechniona wersja granatu szkolnego przeciwpancernego
produkcji b. ZSRR. Na terenie Polski możliwość zetknięcia się z tego typu
granatami na poligonach i placach ćwiczeń po b. Armii Radzieckiej.
W budowie zewnętrznej podobny do granatów bojowych przeciwpancernych
RKG 3 i RKG-3M (M-79)
BRAK ZAGROŻENIA

RYSUNKI I ZDJĘCIA

OPISY

1 – otwór ogniowy; 2- imitacja
ładunku wybuchowego; 3- ładunek
typu błysk; 4- korpus; 5- kulki stalowe
-bezpiecznik mechanizmu; 6- mechanizm uderzeniowy zapalnika; 7- sprężyna; 8- stabilizator (spadochron);
9- korpus uchwytu; 10- linka
spadochronu; 11- zaczep łyżki
bezpieczeństwa zapalnika; 12- łyżka
bezpiecznika – zapalnika; 13- opis –
nazwa granatu; 14- opis- typ granatu;
15- opis – seria produkcji; 16- opis
– rok produkcji; 17- korpus granatu;
18- uchwyt; 19 – uchwyt zawleczki;
20- uchwyt bezpiecznika – zapalnika
(łyżka);

RYSUNKI I ZDJĘCIA

widok pokrywy
granatu

OPISY

Wydawnictwo Saperskie sp. z o.o. w swojej działalności opracowało szereg poradnikówspecjalistycznych przeznaczonych dla specjalistów z Sił Zbrojnych, Policji, Straży
Pożarnej, Straży Granicznej jak i dla społeczeństwa. Jednym z nich jest publikacja
Vademecum bezpiecznej rodziny składające się bloków tematycznych, takich jak:
poradnik postępowania w sytuacjach zagrożeń naturalnych i cywilizacyjnych, pierwsza
pomoc przedmedyczna, cyber przemoc, terroryzm, postępowanie w sytuacjach zagrożeń w
placówkach oświatowych i wiele innych.
Dla specjalistów wydane są katalogi Amunicji bojowej w których zawarte są dane na
temat niewybuchów amunicji bojowej wyprodukowanej od 1900 r. do chwili obecnej,
produkowane i użyte w konﬂiktach zbrojnych na terenie całego świata.
Wydawnictwo Saperskie prowadzi działalność związaną z opracowaniem i wydawaniem
specjalistycznych opracowań z dziedziny zagrożeń niemilitarnych, związanych głównie z
pozostałościami powojennymi i powojskowymi, szkoleniem specjalistycznym dorosłych i
młodzieży z zakresu postępowania w sytuacji wystąpienia zagrożenia, wykonywanie
ekspertyz związanych z zagrożeniami, sprawdzaniem terenu na okoliczność występowania
pozostałości powojennych i powojskowych, doradztwem specjalistycznym.
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