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ŚREDNIOKALIBROWY KARABIN WYBOROWY 
NA NABÓJ 7,62x51mm (.308 WIN) 

 
 

W artykule opisano cechy charakterystyczne oraz 
przedstawiono budowę średniokalibrowego karabinu 
wyborowego uzasadniając przyjęte rozwiąza-nia 
techniczne. Opisano wybrane typy amunicji uŜywanej w 
średniokalibrowych karabinach wyboro-wych. Określono 
czynniki mające wpływ na konstrukcję 
nowoprojektowanego karabinu wyborowego. 

 
 

1. Wstęp 
 

Współczesne karabiny wyborowe są wyspecjalizowaną bronią strzelecką 
słuŜącą do precyzyjnego raŜenia celu z duŜej odległości. Znaczący rozwój karabinów 
wyborowych nastąpił w okresie I wojny światowej, podczas której duŜa ilość działań 
pozycyjnych sprzyjała wzrostowi zapotrzebowania na tego typu broń. Z kolei II wojna 
światowa przyniosła nowe rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne broni oraz 
przyrządów celowniczych. W tym okresie powstały pierwsze karabiny wyborowe 
samopowtarzalne, a na broni zaczęto montować noktowizory umoŜliwiające raŜenie 
celów w ciemnościach. W latach siedemdziesiątych, po okresie powojennej stagnacji 
nastąpił dalszy rozwój strzelectwa wyborowego, bezpośrednio związany z nasileniem 
się ataków terrorystycznych. Zwiększone wymagania stawiane przed karabinami 
wyborowymi sprawiły, iŜ konstrukcje karabinów zaczęły powstawać od podstaw. 
Opracowano nowe technologie wykonywania precyzyjnych luf (kucie na trzpieniu) 
oraz nowe powłoki pokrywające przewody luf. Pojawiła się amunicja wyborowa 
przeznaczona wyłącznie do karabinów wyborowych. Nowo powstające karabiny 
renomowanych producentów charakteryzują się bardzo duŜą celnością, ergonomią i 
małą masą uzyskaną poprzez zastosowanie nowych materiałów i technologii 
gwarantujących precyzję i trwałość wykonanych istotnych części karabinu.  

Z taktycznego punktu widzenia karabiny wyborowe moŜna podzielić na 
karabiny słuŜące do niszczenia celów technicznych oraz karabiny słuŜące do 
zwalczania siły Ŝywej. Do pierwszej kategorii naleŜy zaliczyć wielkokalibrowe 
karabiny wyborowe strzelające silnymi nabojami karabinowymi o kalibrze 12÷20mm 
i energii kinetycznej pocisków rzędu 10 000÷37 000J oraz zasięgu efektywnym do 
2000m. Do drugiej kategorii zaliczamy średniokalibrowe karabiny wyborowe 
skutecznie eliminujące siłę Ŝywą (ogniem pojedynczym) na dystansach 
przekraczających efektywny zasięg indywidualnej broni podstawowej, tj. 700÷1200m 
oraz o energii kinetycznej pocisków wynoszącej 3000÷6800J.  
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2. Budowa karabinów wyborowych 

 

Współczesny średniokalibrowy karabin wyborowy (rys.2) jest bronią 
powtarzalną lub samopowtarzalną z cięŜką lufą (1) (tzw. swobodnie pływającą - free-
floating barrel) osadzoną w korpusie karabinu (5). Wykonany jest w układzie: 

- klasycznym z wyraźnie wyodrębnioną kolbą z łoŜem, oraz magazynkiem 
i urządzeniem spustowym umiejscowionym przed chwytem na rękę; 

lub 

- zwartym określanym jako bull-pup, charakteryzującym się przesunięciem lufy do 
tyłu, brakiem kolby właściwej oraz umiejscowieniem urządzenia spustowego 
i magazynka w tylnej części pomiędzy chwytem pistoletowym a stopką 
amortyzacyjną kolby (rys.1). 

 

 

 

Rys. 1 U góry: karabin wykonany w układzie klasycznym, poniŜej: wykonany w układzie bull-pup  
(Crapahute - Francja). Długości luf w obu karabinach są takie same 

 

WyposaŜony jest w składany dwójnóg (7) mocowany do łoŜa (6), wymienny 
magazynek pudełkowy (17), ergonomiczny chwyt pistoletowy (9). Karabin wyróŜnia 
się pełną regulacją elementów odpowiedzialnych za ergonomię. Na kolbie (8) 
znajduje się regulowana poduszka policzkowa (10). Stopka amortyzacyjna (11) kolby 
posiada moŜliwość regulacji w pionie oraz wzdłuŜ osi lufy. W tylnej części kolby 
moŜe znajdować się regulowana podpora tylna (12). Urządzenie spustowe o duŜej 
czułości umoŜliwia zmianę siły jaką naleŜy wywierać na język spustowy (4). Bardziej 
skomplikowane spusty posiadają moŜliwość regulacji połoŜenia języka spustowego 
względem chwytu, jego drogi oraz zmianę połoŜenia palca na języku. Standardowym 
wyposaŜeniem karabinu jest wysokiej jakości celownik optyczny (15) o zmiennym 
powiększeniu i duŜym obiektywie osadzony na uniwersalnej szynie montaŜowej (14). 
Precyzyjna lufa często zakończona jest urządzeniem wylotowym (13) typu tłumik 
płomienia, hamulec wylotowy, lub tłumik dźwięku.  
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Rys. 2 Budowa współczesnego karabinu wyborowego (SAUER S 205 Phantom) 

1-lufa, 2-komora zamkowa, 3-zamek, 4-język spustowy, 5-korpus karabinu, 6-łoŜe, 7-regulowany 
dwójnóg, 8-kolba, 9-ergonomiczny chwyt pistoletowy, 10-regulowana poduszka policzkowa, 

11-regulowana stopka amortyzacyjna kolby, 12-regulowana podpora tylna, 13-urządzenie wylotowe, 
14-szyna celownicza, 15-luneta celownicza, 16-obejmy montaŜowe, 17-magazynek 

 

DuŜy zakres regulacji karabinu umoŜliwia spełnienie wymagań ergonomicznych 
strzelca dla jak najlepszego dopasowania broni do jego warunków fizycznych, a co 
za tym idzie – oddania celnego strzału. 

 

3. Amunicja 

 

Podstawowymi nabojami stosowanymi w średniokalibrowych karabinach 
wyborowych są: 7,62x51mm NATO (0.308 Winchester); 7,62x66mm (0.300 
Winchester Magnum); 8,6x70mm (0.338 Lapua Magnum). 

− Nabój 7,62x51mm to standardowy nabój NATO charakteryzujący się duŜą 
siłą, niewielkimi rozmiarami i wysoką celnością. Powstał w 1949r w USA 
oznaczony jako 0.308 Winchester, a w grudniu 1953 roku został wprowadzony 
do armii amerykańskiej jako 7,62x51mm NATO. Był on głównym nabojem 
strzeleckim NATO w latach 1954÷1980. Aktualnie produkcję tego naboju 
rozpoczęły Zakłady Metalowe „MESKO” S.A w SkarŜysko-Kamiennej. 

− Nabój 7,62x66mm (0.300 Winchester Magnum) powstał w 1963r. Nabój 
cechuje się bardzo dobrymi charakterystykami balistycznymi i po raz pierwszy 
zastosowano go w karabinie wyborowym Walther WA 2000 będącym jednym 
z najprecyzyjniejszych karabinów wyborowych na świecie. 
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− 0.388 Lapua Magnum (8,6x70mm) jest to najsilniejszy nabój średniokalibrowy 
(V0=800÷925m/s, E0=5100÷6800J) przeznaczony do dokładnych strzelań na 
dalekie dystanse. Efektywny zasięg pocisków wynosi do 1600m, a ich 
balistyka jest zbliŜona do pocisków 0.50 cala BMG (naboje 12,7x99mm). 
Główną zaletą tego naboju jest płaski tor lotu, duŜa energia pocisku i mała 
wraŜliwość na warunki atmosferyczne, oraz znacznie mniejsze gabaryty niŜ 
gabaryty naboju półcalowego, wadą natomiast jest duŜy odrzut. Niestety, 
nabój ten nie jest uŜywany w Polsce. 
 

 

Rys. 3 Porównanie gabarytów nabojów średniokalibrowych i wielkokalibrowych uŜywanych w 
karabinach wyborowych 

 
Na wykresie (rys.4) przedstawiono charakterystyki balistyczne ww. nabojów łącznie z 
wielkokalibrowym nabojem 0.50 BMG.  
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Rys. 4 Krzywe balistyczne wybranych pocisków  
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Z analizy charakterystyk balistycznych pocisków oraz z przeprowadzonych przez 
OBR SM badań 12,7mm wielkokalibrowego karabinu wyborowego WILK wynika, Ŝe 
najodpowiedniejszym nabojem dla nowoprojektowanego karabinu wyborowego 
średniego kalibru jest nabój 0.338 Lapua Magnum, którego balistyka jest zbliŜona do 
naboju półcalowego (rys.4). W kraju nabój ten nie jest uŜywany i nie występuje 
w produkcji, w związku z czym karabin został zaprojektowany dla naboju 7,62x51mm 
NATO z moŜliwością przyszłego rozszerzenia konstrukcji na inne kalibry. Krajowy 
producent amunicji Zakłady Metalowe „MESKO” w SkarŜysko-Kamiennej rozpoczął 
produkcję nabojów 7,62x51mm z nw. pociskami: 

� ball z rdzeniem ołowianym o masie 9,45g     

� przeciwpancerny (AP) o masie 9,45g     

� przeciwpancerno-zapalający (AP-I) o masie 9,45g   

� smugowy (T) o masie 9,1g       

� ślepy zatłoczony w gwiazdkę, 

W tabeli 1 przedstawiono energie początkowe pocisków uŜywanych 
w karabinach wyborowych. 

Tabela 1  

Energia początkowa pocisków wybranych nabojów wielkokalibrowych i średniokalibrowych 
stosowanych w karabinach wyborowych. 

Rodzaj nabojów Oznaczenie naboju Energia początkowa 

12,7x99mm (0.50 BMG) ~17 000J 

12,7x108mm ~15 600J 

14,5x114mm ~30 000J 

15,2mm Steyer                                                                       ~37 000J 

Wielkokalibrowe 

20x82mm ~29 000J 

7,62x51mm (0.308 Winchester) ~3500J 

7,62x54R mm ~3800J 

7,92x57mm Mauser ~3500J 

7,62x66mm (0.300 Winchester Mag) ~4700J 

Średniokalibrowe 

8,6x70mm (0.338 Lapua Magnum) ~6800J 

 

4. Opis techniczny 7,62mm średniokalibrowego karabinu 
wyborowego 

Analiza światowego rynku karabinów wyborowych, konsultacje z wieloma 
specjalistami w zakresie strzelectwa sportowego i wyborowego, oraz fakt, 
iŜ rywalizacja w dziedzinie klasycznych układów i rozwiązań konstrukcyjnych 
współczesnych karabinów wyborowych jest bardzo duŜa, wykazała zasadność 
zastosowania układu bull-pup w nowoprojektowanym karabinie. NaleŜy 
przypuszczać, Ŝe do takiego wniosku doszła równieŜ niemiecka firma AMP – TS 
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GmbH (Ammunition, Marksmannrifles, Protection – Technical Services) 
wypuszczając na rynek w 2001 roku najnowszy, powtarzalny karabin wyborowy DSR 
No.1 wykonany w układzie bull-pup (rys.5).  

     

 

Rys. 5 Powtarzalny karabin wyborowy firmy AMP-TS wykonany w układzie bul-pup, oznaczony 
symbolem DSR No.1 (Niemcy). 

 

Jest to nowa konstrukcja, cechująca się bardzo duŜą celnością w zakresie 0,5 ÷ 0,2 
MOA (minuty kątowej). Ze względu na układ karabinu, nowatorskie rozwiązania oraz 
bardzo duŜą celność, karabin jest określany mianem broni snajperskiej nowej 
generacji. 

Konstrukcja nowoprojektowanego karabinu wyborowego musi uwzględniać 
czynniki wyspecyfikowane w tabeli 2. Od ich właściwego doboru zaleŜy jakość 
przyszłego karabinu wyborowego. Oczywiście, są one uzaleŜnione od moŜliwości 
technologicznych wykonawcy.  

Tabela 2  

Czynniki które naleŜy uwzględnić w projektowanym karabinie wyborowym. 

Czynnik MoŜliwe rozwiązania 

dobór właściwego naboju np. wg tabeli 1 (7,62x51mm) 

typ magazynka pudełkowy: jednorzędowy, dwurzędowy 

kształt przewodu lufy gwintowany, poligonalny, gładkolufowy 

skok gwintu lufy optymalny dla przyjętego naboju 

technologia i precyzja wykonania lufy obróbka skrawaniem, kucie na trzpieniu  

powłoka przewodu lufy chromowana, azotowana 

sztywność lufy maksymalna (lufa gruba, krótka) 

montaŜ lufy bezluzowy, lufa swobodnie pływająca 

rodzaj urządzenia wylotowego tłumik płomienia, dźwięku, hamulec 

zasada działania karabinu powtarzalny, samopowtarzalny 
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układ karabinu klasyczny, bull-pup 

sztywność węzła ryglowego maksymalna (minimalna długość zespołu ryglowego) 

tolerancje wykonawcze istotnych elementów 
karabinu 

zawęŜone (przewód lufy, zamek, urządzenie 
spustowe) 

czułość urządzenia spustowego duŜa, regulowana (tzw. lekki spust) 

bezwładność mechanizmu odpalającego jak najmniejsza 

regulacja elementów odpowiedzialnych za 
ergonomię 

pełna  

ilość części składowych karabinu 
(niezawodność broni) 

jak najmniejsza 

dostęp do zamka karabinu (czyszczenie) szybki i łatwy 

rodzaje mechanizmów zabezpieczających 
(bezpieczników) 

bezpieczniki zewnętrzne, wewnętrzne 

rodzaj szyny celowniczej standardowa, pod optykę (picatinny) 

zastosowanie dwójnóg nie wymagane 

zastosowanie podpory tylnej nie wymagane 

parametry lunety celowniczej zmienne powiększenie, duŜy obiektyw 

rodzaj siatki celowniczej lunety np. mil-dot 

powłoki ochronne karabinu maskujące, matowe, antykorozyjne 

gabaryty karabinu jak najmniejsze 

masa karabinu jak najmniejsza 

 

Średniokalibrowy karabin wyborowy (rys.6) został zaprojektowany jak juŜ 
wcześniej wspomniano na nabój 7,62x51mm (z moŜliwością dostosowania do innych 
kalibrów) jako broń powtarzalna (tzw. repetier) z czterotaktowym zamkiem ślizgowo – 
obrotowym. Zastosowany układ konstrukcyjny bull-pup zapewnia zwartość 
konstrukcji, dłuŜszą lufą w porównaniu do konstrukcji w układzie klasycznym, oraz 
zminimalizowany podrzut karabinu podczas strzału zapewniający osiągnięcie 
wysokiej celności. 

Głównymi zespołami karabinu są: 

� zespół lufy z wielofunkcyjnym urządzeniem wylotowym, 
� zamek, 
� szkielet karabinu wraz z komorą zamkową (kolba), 
� łoŜe ze stopów lekkich, 
� składany dwójnóg, 
� regulowana podpora tylna, 
� wymienny magazynek pudełkowy, 
� poduszka policzkowa, 
� szyna celownicza typu „picatinny”. 

Podstawowym elementem karabinu jest cięŜka lufa z precyzyjnie wykonanym 
przewodem (za pomocą technologii elektrochemicznego bruzdowania). DuŜa masa 
lufy sprzyja stabilizacji jej drgań spowodowanych przemieszczającym się pociskiem. 
Na zewnętrznej powierzchni lufy nacięto podłuŜne rowki zmniejszając jej masę, 
a jednocześnie zwiększając sztywność i powierzchnię wymiany ciepła. Celem 
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wyeliminowania szkodliwych napręŜeń lufy mogących powstać w wyniku pracy 
elementu bezpośrednio związanego z lufą (łoŜe, dwójnóg) zastosowano lufę 
swobodnie pływającą, mocowaną rozłącznie w jednym miejscu z korpusem karabinu, 
bez styku z innymi zespołami broni.  

 

 

 

 

Rys. 6 Średniokalibrowy karabin wyborowy na nabój 7,62x51mm NATO (OBR SM Tarnów) 

1-lufa, 2-korpus karabinu, komora zamkowa, kolba; 3-zamek, 4-język spustowy, 5-bezpiecznik, 6-łoŜe,  
7-nakładka łoŜa, 8-ergonomiczny chwyt pistoletowy, 9-regulowany dwójnóg, 10-regulowana poduszka 
policzkowa, 11-regulowana stopka amortyzacyjna kolby, 12-regulowana podpora tylna, 13-urządzenie 

wylotowe, 14-szyna celownicza, 15-luneta celownicza, 16-obejmy montaŜowe, 17-magazynek 

 
Korpus karabinu wykonany z wysokowytrzymałego stopu aluminium jest szkieletem 
konstrukcyjnym do którego są mocowane pozostałe elementy broni.W rzeczywistości 
jest to wydłuŜona komora zamkowa pełniąca rolę kolby. Przednia część korpusu 
posiada otwór słuŜący do mocowania lufy. W tej części znajdują się równieŜ występy 
do mocowania łoŜa. Środkowa część posiada gniazdo magazynka oraz otwór 
wyrzutnika.  

Tylna część korpusu umoŜliwia wprowadzenie zamka, zamocowanie tylnej podpory 
i poduszki policzkowej. Jest ona zamknięta odchylaną stopką amortyzacyjną 
ułatwiającą szybki dostęp do zamka (rys.7). 
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Rys. 7 Szybki dostęp do zamka średniokalibrowego karabinu wyborowego (OBR SM Tarnów) 

1-stopka amortyzacyjna kolby, 2-tulejka blokująca, 3-zamek 
 

Z lewej strony karabinu w pobliŜu stopki zamocowana jest wysuwana poduszka 
policzkowa. Pozwala ona na właściwe ustawienie twarzy strzelca w stosunku do 
okularu lunety celowniczej. 

DuŜą sztywność układu ryglującego zapewnia zastosowanie ryglowania obrotowego 
z oporami ryglowymi znajdującymi się w pobliŜu wlotu lufy. Krótki, zwarty zamek 
suwliwo-obrotowy o 3 ryglach i maksymalnym kącie otwarcia ok. 60° wyposaŜony 
jest w iglicę o małej masie, poruszaną silną spręŜyną uderzeniową. Rzeczywisty ruch 
iglicy  wynosi ok. 5mm. Takie rozwiązanie redukuje do minimum opóźnienie strzału 
spowodowane bezwładnością mechanizmu odpalającego. Iglica jest napinana przez 
obrót rękojeści zamka w górę. Podczas ryglowania następuje zwolnienie iglicy 
z krzywki zamka oraz zaskoczenie zęba iglicy na zaczep spustowy.  

Urządzenie spustowe o budowie modułowej zostało połączone z językiem 
spustowym za pomocą szyny. W karabinie zastosowano język spustowy dźwigniowy, 
z regulacją siły nacisku w zakresie 9÷25N. Modułowa budowa mechanizmu 
spustowego pozwala na jego wymianę bez konieczności zmiany komory zamkowej. 

W celu oddania precyzyjnego strzału karabin jest podparty na dwójnogu od strony 
przedniej i na regulowanej podporze od strony tylnej. Dwójnóg jest elementem łoŜa 
i posiada regulację wysokości oraz regulację przesuwu wzdłuŜnego. Podczas 
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transportu składa się go do przodu. Tylna podpora zmniejsza obciąŜenie strzelca 
i umoŜliwia precyzyjne naprowadzanie karabinu na cel w płaszczyźnie pionowej. 
MoŜna ją szybko złoŜyć poprzez obrót do połoŜenia poziomego. W górnej części 
korpusu zamocowano szynę celowniczą typu picatinny, słuŜącą do mocowania 
celownika optycznego lub innych przyrządów celowniczych (optycznych, 
optoelektronicznych). 

Aluminiowe łoŜe karabinu posiada występ do którego zamocowano ergonomiczny 
chwyt pistoletowy umoŜliwiający jednoznaczne, pewne ułoŜenie dłoni strzelca na 
chwycie oraz nakładkę z tworzywa ułatwiającą strzelanie z „wolnej ręki”. 

W karabinie zastosowano wymienny, dwurzędowy magazynek pudełkowy 
o pojemności 10 nabojów, umieszczony pionowo za chwytem pistoletowym. 

Karabin jest wyposaŜony w bezpiecznik zewnętrzny zabezpieczający przed strzałem 
przypadkowym, a takŜe w bezpiecznik wewnętrzny zabezpieczający przed oddaniem 
niezamierzonego strzału przy niepełnym zaryglowaniu zamka.   

W celu zmniejszenia siły odrzutu działającej na strzelca oraz ograniczenia płomienia 
wylotowego lufa karabinu jest zakończona wielofunkcyjnym urządzeniem wylotowym. 

Standardowym wyposaŜeniem karabinu jest mocowany na szynie NATO celownik 
optyczny o zmiennym powiększeniu 4÷16x50 z siatką celowniczą typu mil – dot 
reticle oraz korektą paralaksy,  

 

 

Rys. 8 MoŜliwości regulacyjne średniokalibrowego karabinu wyborowego (OBR SM Tarnów) 

1-regulacja przesuwu wzdłuŜnego dwójnogu, 2-regulacja wysokości dwójnogu, 3-regulacja wysokości 
podpory tylnej, 4-regulacja wysokości poduszki policzkowej, 5-regulacja wysokości stopki 

amortyzacyjnej, 6-regulacja grubości stopki amortyzacyjnej (podkładki dystansowe) 
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Wysoką niezawodność broni zapewnia minimalna ilości części składowych karabinu, 
a zastosowane rozwiązania konstrukcyjne cechują się prostotą konstrukcji, co obniŜa 
koszty produkcji oraz ułatwia procesy obsługowo-naprawcze. Pełny zakres regulacji 
elementów odpowiedzialnych za ergonomię zapewnia dostosowanie karabinu do 
wymagań strzelca (rys.8). 

5. Działanie karabinu 

Zamek przesuwając się z tylnego połoŜenia do przodu powoduje wybranie 
naboju z dwurzędowego magazynka i wprowadzenie go do komory nabojowej. 
Zaryglowanie zamka następuje przez obrót rękojeści zamka o kąt 60° w dół. Podczas 
tej czynności przestaje działać automatyczne zabezpieczenie iglicy. Ruch języka 
spustowego przenoszony jest za pomocą szyny spustowej na suwak modułu 
spustowego. Suwak współpracuje z zaczepem spustowym blokującym zaczep iglicy. 
Ruch zaczepu w module spustowym powoduje zwolnienie zaczepu iglicy. Zwolniona 
iglica pod działaniem napiętej spręŜyny uderza w spłonkę naboju powodując strzał. 
Podczas odryglowywania zamka (ruch rękojeści w górę) część walcowa zaczepu 
iglicy współpracując z odpowiednio ukształtowanym wycięciem w korpusie zamka 
powoduje ponowne napięcie spręŜyny iglicy. Łuska jest wyciągana z komory przez 
wyrywacz zaczepiony za jej kryzę. W chwili znalezienia się łuski naprzeciw okna 
wyrzutowego w korpusie karabinu, wyrzutnik zamka powoduje ekstrakcję łuski poza 
obręb broni. Dalszy ruch zamka powoduje jego wyjście poza magazynek i umoŜliwia 
podanie kolejnego naboju z magazynka na linię dosyłania. Przy ponownym ruchu 
zamka do przodu cykl się powtarza. 

 

6. Podsumowanie 

Uruchomienie produkcji średniokalibrowego karabinu wyborowego umoŜliwi 
wyposaŜenie Wojska Polskiego, policji i innych krajowych formacji w nowoczesną 
broń wyborową rodzimej konstrukcji, wykonaną z wysokiej jakości materiałów 
(aluminium lotnicze, tworzywa sztuczne, wysokowytrzymałe stale) oraz oferowanie jej 
na rynkach zewnętrznych. 
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