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BEZPIECZEŃSTWO 

  

Poniżej zamieszczono ogólne warunki bezpieczeństwa nie odnoszące się do konkretnych 

czynności, a zatem nie podane w żadnym innym miejscu w tej publikacji. Są to ogólne 

zalecenia, z którymi powinny zapoznać się osoby zajmujące się użytkowaniem i 

konserwacją opisanych tu urządzeń.  

  

Prace konserwacyjne i naprawcze należy wykonywać w miejscu czystym i  

uporządkowanym.  

  

Osoby  nie  związane  bezpośrednio  z  użytkowaniem  lub  konserwacją  Pistoletu  

pneumatycznego  Airgun powinny znajdować w bezpiecznej od niego odległości.  

  

Zabronione jest użytkowanie Pistoletu pneumatycznego Airgun przez osoby 

nieupoważnione.  

  

Stosować końcówki odpowiednie do wykonywanych prac.  

  

Nie przykładać zbyt dużej siły do końcówek Pistoletu pneumatycznego Airgun podczas 

jego użycia.  

  

Podczas obsługiwania Pistoletu pneumatycznego Airgun należy nosić odzież ochronną i 

okulary ochronne.  

  

W środowisku zanieczyszczonym należy korzystać z właściwego aparatu oddechowego.  

  

Podczas pracy nie wychylać nadmiernie ciała; zawsze zachowywać stabilną pozycję 

stojącą.  

  

Nie przenosić Pistoletu pneumatycznego Airgun trzymając go za wąż smarownicy.  

  

Niżej  podane  wyrażenia  ostrzegawcze  ukazują się w różnych miejscach w tej 

instrukcji, a poniżej zamieszczono je w formie podsumowania:  

  

OSTRZEŻENIE 

Nigdy nie kierować Pistoletu pneumatycznego Airgun w stronę siebie lub innych ludzi. 

Przypadkowe uruchomienie  Pistoletu  może  w  tej  sytuacji  spowodować poważne 

obrażenia ciała lub śmierć. (strona 2-1).  

  

OSTRZEŻENIE 

Sprężyny  (39)  pozostają  w  cylindrze  (45)  w  stanie silnego  ściśnięcia.  Po  

odkręceniu  wszystkich  trzech śrub  (25)  sprężyny  mogą  z  dużą  siłą  wyrzucić  zespół 

samoczynnego zaworu trójdrogowego (26 do 31) i/lub zespół  tłoka  (33  do  36),  

powodując  obrażenia  u  osób narażonych na uderzenie. (strona 6-3).  

  

OSTRZEŻENIE 

Rozpuszczalnik do suchego czyszczenia (Rozpuszczalnik P-D-680 lub Rozpuszczalnik 

Stoddarda) jest potencjalnie  niebezpieczną  substancją.  Unikać  dłuższego wdychania 

jego oparów i kontaktu ze skórą. Nie używać rozpuszczalnika w pobliżu ognia, urządzeń 

iskrzących lub innych źródeł zapłonu. Zawsze nosić ochronniki oczu i odzież ochronną. 



 

Skierowanie  powietrza  pod  wysokim  ciśnieniem  na skórę może spowodować poważne 

obrażenia ciała. Nie używać sprężonego powietrza o ciśnieniu wyższym niż 2,06  bar.  

Pracując  przy  sprężonym  powietrzu  należy nosić  odzież  ochronną,  ochronniki  oczu  

i  inne  zabezpieczenia. (strona 6-4).  

  

UWAGA 

Nie  naciskać  spustu  (włączać)  Pistoletu  pneumatycznego,  jeżeli  końcówka  nie  jest  

dobrze  przyłożona  do powierzchni  roboczej.  Może  to  spowodować  uszkodzenie 

Pistoletu pneumatycznego Airgun (strona 2-1). 

 

ROZDZIAŁ 1 

INFORMACJE OGÓLNE I WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA  

  

1.1  WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA  

Na  poprzedniej  stronie,  w  rozdziale  BEZPIECZEŃSTWO, podano ogólne warunki 

bezpieczeństwa osób i urządzeń,  dotyczące  pracy  z  opisywanym  tutaj  sprzętem.  

  

1.2  WPROWADZENIE  

Niniejsza  instrukcja  obejmuje  zagadnienia  użytkowania, obsługi, konserwacji i 

naprawy oraz wykaz części zamiennych Pistoletu pneumatycznego Airgun.  

  

1.3  OPIS URZĄDZENIA  

Pistolet  pneumatyczny  Airgun jest  przenośnym narzędziem pneumatycznym 

przeznaczonym do  wycinania  przejścia  (przebijanie,  przecinanie  i  rozbijanie) podczas  

akcji  gaśniczych  i  ratowniczych.  Może  być także  wykorzystywany  do  rozbijania  i  

przebijania średniej  grubości  i  twardości  ścian  murowanych  oraz przy pracach w 

wykopach i tunelach. Pistolet pneumatyczny Airgun zasilany jest sprężonym powietrzem 

o ciśnieniu od 2,7 do 13,7 bara, ustawianym  w zależ-ności  od  tego,  na  jakim  materiale  

pracuje.  Źródłem powietrza zasilającego może być dowolne źródło sprężonego 

powietrza, takie jak sprężarka lub butla aparatu do  oddychania  powietrzem. Zużycie  

powietrza  jest niewielkie  dzięki  temu,  że  powietrze  jest  zużywane tylko w chwili 

uderzenia, praktycznie bez strat na rozproszenie. Sprężyna znajdująca się wewnątrz 

Pistoletu pneumatycznego Airgun cofa tłok, który wykonuje suw powrotny. Skok tłoka 

wynosi 99,72 mm, co zapewnia  wytworzenie  bardzo  dużej  siły  uderzeniowej, w 

porównaniu z wielkością i ciężarem Pistoletu pneumatycznego.  Airgun jest  

przystosowany  do  użycia narzędzi  o  średnicy  trzonka  10,2  mm  (0,401  cala), 

wykonanych ze stali narzędziowej S-7.  

  

1.4  WYGLĄD URZĄDZENIA  

Na  Rysunku  1-1  przedstawiono  ogólny  wygląd  urządzenia,  jego  części  składowych,  

ich  względnych  rozmiarów oraz sposobów ich łączenia.  

  

1.5  DANE TECHNICZNE  

Dane  techniczne  dotyczące  Pistoletu  pneumatycznego Airgun przedstawione są w 

Tabeli 1-1. 

 

 

 

 

 



 

1.6  URZĄDZENIA, AKCESORIA  I DOKUMENTY  

   

1.6.1. KOMPLET URZĄDZENIA.  

Informacje dotyczące kompletnych zestawów Pistoletu pneumatycznego Airgun podane 

są w Tabeli 1-2.  

  

1.6.2.  AKCESORIA.  

Pistolet pneumatyczny  wymaga do  pracy  użycia  odpowiednich  akcesoriów.  W  

Rozdziale 2 i tabeli 7-3 podano opis akcesoriów i ich zastosowanie.  

  

1.6.3.  DOKUMENTY.   

Użytkowanie  Pistoletu  pneumatycznego  Airgun jest  całkowicie  opisane  w  niniejszej 

instrukcji i nie wymaga żadnych dodatkowych dokumentów. 

 

Tabela 1-1. Dane techniczne  

  

Airgun  

Numer katalogowy ...................................... 550000G2  

Długość całkowita ................................ ok. 538,5 mm  

Szerokość całkowita ............................. ok. 186,2 mm  

Grubość całkowita .......................................  47 mm  

Waga całkowita ............................................. 3,2 kg  

  

Warunki pracy  

Moc wyjściowa ............. od 96 Nm przy 3,44 bara   

 ..................................... do 500 Nm przy 13,7 bara  

Ciśnienie robocze .......................... 2,7 do 13,7 bara  

Ilość uderzeń powietrza na minutę ..............1600-1700  

Zużycie powietrza (przy ciśn. 12 bar).... 368 l/min  

Zużycie powietrza (przy ciśn. 13,7 bar) ...425 l/min  

Skok tłoka ................................................... 99,72 mm  

Średnica cylindra .......................................... 22 mm  

Rozmiar węża ................................................. 9,5 mm 

 

Tabela 1-2: Wymiary, wagi i pojemności 

 

Ilość 
Nazwa 
części 

Numer CID 

Numer RIC 
lub nr 

katalogowy 

Wymiary (mm) Waga całkowita (kg) Pojemność (m3) 

1 Airgun 550000G2 

Bez 
opakowania 

W 
opakowaniu 

Bez 
opakowania 

W 
opakowaniu 

Bez 
opakowani 

W 
opakowaniu 

Dł. 538,5 

mm 

Sz. 186,2 
mm 

Gr. 47 mm 

Dł. 558,8 

mm 

Sz. 254 mm 
Gr. 101,6 

mm 

3,2 kg 3,47 kg 0,001 m3 0,014 m3 

 



 

 
*  Oznacza  części  nie  dostarczane  razem  z  Pistoletem  pneumatycznym  Airgun, nr  

katalogowy  550000G2.  Części  te  trzeba zamawiać oddzielnie.  

  

Rysunek 1-1. Pistolet pneumatyczny Airgun 

 

ROZDZIAŁ 2 

UŻYTKOWANIE 

2.1  WPROWADZENIE  

Pistolet pneumatyczny Airgun jest to pneumatyczne narzędzie udarowe, obsługiwane 

przez jednego operatora  i  przeznaczone  do  tworzenia  przejść  lub  dojść 

(przekłuwanie, cięcie i rozbijanie) podczas akcji gaśniczych i ratowniczych. Airgun 

zasilany jest ze źródła sprężonego  powietrza o ciśnieniu od 2,7 do 13,7 bara.  

 

2.2  PRZYGOTOWANIE DO PRACY  

 a)  Wyjąć Pistolet pneumatyczny Airgun z walizki. Jeżeli  zespół  węża  ze  smarownicą  

nie  jest  podłączony do Pistoletu, podłączyć zespół węża ze smarownicą do uchwytu 

Pistoletu. Nie przenosić Pistoletu  trzymając  za  wąż  ze  smarownicą.  Sprawdzić, czy  

poziom  oleju  w  smarownicy  jest  prawidłowy (połowa  objętości).  W  razie  potrzeby,  

napełnić smarownicę  do  połowy  olejem  Air  Tool  Oil, Marvel  Oil  Company, Turtle 

Wax,  P.O. Box 247, Westmont, IL 60559-0247  (nr katalogowy 550291).  

  

b)  Wybrać odpowiednią  końcówkę roboczą dla danej pracy. Końcówki robocze mają 

trzonek o średnicy 10,02 mm (0,401 cala) i wykonane są z ulepszonej cieplnie  stali  

narzędziowej  S-7.  Cofnąć  pierścień trzymający  narzędzie,  wsunąć  końcówkę  

narzędziową  do  oporu  do  korpusu  uchwytu  i  zwolnić pierścień  blokujący.  Pierścień  

blokujący  powinien wrócić do pozycji pełnego wysunięcia do przodu.  

  

c)  Pistolet pneumatyczny Airgun jest przeznaczony do  pracy  przy  ciśnieniach  zasilania  

w  zakresie  od 2,7 do 13,7 bara. Maksymalną skuteczność działania uzyskuje się przy 

ciśnieniu właściwym dla da-nej  pracy.  Nadmiernie  wysokie  ciśnienie  może utrudnić  

pracę  i  powodować  większe  zmęczenie operatora. Ciśnienia oraz zalecane końcówki 

robocze podane są w Tabeli 2-1. Ustawić regulator ciśnienia na żądaną wartość. Nie 

przekraczać ciśnienia  maksymalnego,  równego  13,7  bara.  Podłączyć źródło  zasilania  

do  zespołu  węża  ze  smarownicą  i otworzyć  zawór  źródła  sprężonego  powietrza,  

podając tym samym ciśnienie do Pistoletu.  

 

 



 

2.3  ELEMENTY REGULACYJNE  I WSKAŹNIKI   
Jedynym  elementem  regulacyjnym  Pistoletu  pneuma-tycznego Airgun jest spust 

umieszczony w uchwycie Pistoletu. Pociągnięcie za spust powoduje uruchomienie 

Pistoletu. Zwolnienie spustu kończy jego pracę.  

 

2.4  ZASTOSOWANIA (patrz Rysunek 2-1)  

 a)  Zwykły Pistolet udarowy – zastosowanie w ratownictwie i przemyśle.  

 b)  Ratownictwo/tworzenie przejść lub dojść – przecinanie drzwi, zamków, kłódek, 

zasuw.  

 c)  Wydobywanie  ofiar  wypadków  –  z  samochodów, ciężarówek, innych środków 

transportowych.  

 d)  Wydobywanie  ludzi  uwięzionych  w  zniszczonych lub zawalonych budowlach.  

 e)  Ratownictwo  lotnicze  –  przecinanie  poszycia, dźwigarów, osłony kabiny pilota.  

 f)  Akcje  gaśnicze  w  trakcie  katastrof  –  przebijanie struktur  w  celu  wpuszczenia  do  

wewnątrz  środka gaśniczego.  

 g)  Kontrola  uszkodzeń  –  wejście  do  zamkniętych komór  przez  drzwi  

wodoszczelne,  ściany  z  grubej blachy.  

 h)  Przebijanie otworów – beton, asfalt.  

 i)  Środowiska wybuchowe – zastosowanie końcówek nieiskrzących.  

  

2.5  NORMALNE UŻYTKOWANIE  

  

OSTRZEŻENIE  

Nigdy  nie  kierować  Pistoletu  pneumatycznego Airgun w stronę siebie lub innych ludzi. 

Przypadkowe uruchomienie Pistoletu może w tej sytuacji spowodować poważne 

obrażenia ciała lub śmierć.  

  

UWAGA  

Nie  naciskać  spustu  (włączać)  Pistoletu pneumatycznego,  jeżeli  końcówka  nie  jest 

dobrze  przyłożona  do  powierzchni  roboczej. Może to spowodować uszkodzenie 

Pistoletu pneumatycznego.  

  

a)  Mocno trzymając Pistolet pneumatyczny Airgun przyłożyć go do powierzchni 

roboczej(rys. 2-1). 

b)  Pociągnąć  za  spust,  aby  uruchomić  Pistolet.  Jeżeli występuje  zjawisko  

„odbijania”  (Pistolet  pneumatyczny Airgun 40 odskakuje od powierzchni roboczej), 

zmniejszyć ciśnienie robocze, aż będzie moż-na  trzymać  Pistolet  tak,  by  cały  czas  

dotykał  powierzchni roboczej.  

c)  Podczas pracy co pewien czas sprawdzać, czy powietrze wydmuchiwane z otworów 

cylindra zawiera mgłę olejową.  

d)  Zwolnić spust w celu przerwania pracy Pistoletu. 



 

 



 

  



 

2.6  WYŁĄCZANIE URZĄDZENIA  

 a)  Po  zakończeniu  pracy  zamknąć  dopływ  powierza do Pistoletu.  

 b)  Przycisnąć  końcówkę  Pistoletu  do  powierzchni roboczej i pociągnąć za spust w 

celu wypuszczenia pozostałego w układzie powietrza.  

 c)  Odłączyć  wąż  sprężonego  powietrza  od  złącza smarownicy.  

 d)  Wykonać  niezbędne  po  każdym  użyciu  czynności konserwacyjne, opisane w 

Rozdziale 4, włożyć Pistolet pneumatyczny Airgun do walizki i odstawić do 

przechowywania w suchym miejscu. 

 

 
 
 

 
 

Tabela 2-2. Kody końcówek roboczych (patrz Rysunek 2-2) 

KOD NAZWA 
NUMER KATALOGOWY 

PARATECH 

A Przebijak 550262,550263 

B Przecinak 550264,550265 

C Przecinak do grubych płyt 550270,550272 

D Przecinak do zamków i kłódek 550258 

E Podwójny przecinak 550254 

F Podwójny przecina z przebijakiem 550256 

G Prowadnica korka i korek 550244,550246 

H Łopatka/Zdzierak 550274 

I 
Przecinak do metalu o zwiększonej 

wytrzymałości 
550260 

J Aplikator przebijający 15 cm 550240 

K Aplikator przebijający 35 cm 550250 

L 
Wklęsły przecinak do elementów 

metalowych 
550252 

 



 

Rysunek 2-2.  Końcówki robocze Pistoletu pneumatycznego Airgun 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROZDZIAŁ 3 

DZIAŁANIE PISTOLETU PNEUMATYCZNEGO 

  

3.1  INFORMACJE OGÓLNE  

Rozdział  ten  zawiera  informacje  dotyczące  zasady funkcjonowania Pistoletu 

pneumatycznego Airgun. Informacje te przeznaczone są dla techników i konserwatorów, 

którzy zajmują się codzienną obsługą i konserwacją sprzętu, a także jego naprawami. 

Rysunek 3-1 przedstawiający  przekrój  urządzenia  stanowi  materiał pomocniczy dla 

niżej zamieszczonego tekstu.  

  
Pistolet  pneumatyczny  Airgun jest  to  przenośne (lekkie  i  łatwe  w  obsłudze) 

pneumatyczne  urządzenie udarowe, przeznaczone do tworzenia przejść i dojść w trakcie 

akcji  ratowniczych  oraz  gaśniczych. Zasilany jest ze źródła sprężonego powietrza, 

takiego jak sprężarka  lub  butla.  Możliwość  regulacji  ciśnienia powietrza zasilającego 

Pistolet pozwala na wykorzystywanie go  w  wielu  różnych  zastosowaniach.  Zakres  

ciśnienia zasilającego wynosi od 2,7 do 13,7 bara, co pozwala na uzyskanie ok. 1650 

uderzeń na minutę przy ciśnieniu 13,7 bara, i przy zużyciu powietrza 425 l/min.  

 

3.2  PODSTAWY BUDOWY PISTOLETU  

Cylinder Pistoletu, uchwyty, korpus zaworu i pokrywa zaworu wykonane są ze 

stopu aluminium. Trzon tłoka i sprężyny  wykonane  są  ze  stopów 

stali.Wszystkie uszczelki  wykonane  są  z  odpornych  na  olej  materiałów: 

neoprenu i teflonu.  

 
3.3  DZIAŁANIE PISTOLETU  

a)  Pistolet pneumatyczny Airgun uruchamiany jest przez  przyciśnięcie  dźwigni  spustu  

(stanowiącej część  uchwytu  Pistoletu),  co  pozwala  na  wejście sprężonego powietrza z 

zewnętrznego źródła przez smarownicę olejową i złącza gwintowe do korpusu uchwytu. 

Powietrze przechodząc przez smarownicę olejową pobiera z niej kontrolowaną ilość 

oleju, w celu  wytworzenia  mgły  olejowej, nieprzerwanie smarującej wewnętrzne 

elementy Pistoletu podczas jego pracy.  

b)  Za pośrednictwem łącznika spustu otwiera się tłok normalnie  zamkniętego  przez  

sprężynę  zaworu, przez który powietrze wchodzi do wnętrza Pistoletu, poprzez twór 

wejściowy do komory samoczynnego zaworu trójdrogowego, znajdującego się z tyłu  

trzonu  tłoka.  Trzon  tłoka  utrzymywany  jest  w pozycji tylnej dociśnięty dwiema 

sprężynami tłoka. Sprężone  powietrze  dostające  się  z  tyłu  tłoka  wypycha do przodu 

tłok, uderzający w końcówkę roboczą,  a jednocześnie  następuje  ruch  zaworu  

trójdrogowego do tyłu, w wyniku czego następuje zamknięcie dopływu powietrza w 

korpusie zaworu.  

c)  Tłok  poruszający  się  do  przodu  mija  otwór  rurki pilotowej, co powoduje 

ruch powietrza przez kanał pilotowy  do  tylnej  strony  zaworu  trójdrogowego, 

przesuwając go do przodu i zamykając wlot powietrza  do  tylnej  komory  za  

tłokiem,  jednocześnie otwierając otwory wylotowe, co umożliwia ucieczkę 

zużytego powietrza na zewnątrz.  
d)  Przy braku sprężonego powietrza za tłokiem, sprężyny  powrotne  tłoka wymuszają  

jego  powrót  do pozycji  początkowej.  Śruba  tłoka  umieszczona  w tylnej  jego  części,  

uderza  w  zawór  trójdrogowy  i przesuwa go do tyłu, co powoduje ponowne otwarcie 

wlotu powietrza do komory za tłokiem, i zaini cjowanie kolejnego cyklu pracy. Cykle  

pracy tłoka będą  się  powtarzały  dopóty,  dopóki  wciśnięty  jest spust  Pistoletu.  



 

Zwolnienie  spustu  powoduje  powrót  tłoka  zaworu  wejściowego  do  pozycji  

spoczynkowej  i  zamknięcie  dopływu  powietrza  do urządzenia.  

 

 
Rysunek 3-1. Przekrój Pistoletu pneumatycznego Airgun (rysunk poglądowy) 

 

ROZDZIAŁ 4 

KONSERWACJA PISTOLETU PNEUMATYCZNEGO AIRGUN  
  

4.1  WPROWADZENIE  

Airgun  wymaga  niewielu  zabiegów  konserwacyjnych dla zapewnienia optymalnej i 

niezawodnej pracy. W  rozdziale  tym  opisano  czynności  konserwacyjne, które 

wykonywane  regularnie  zapewnią  długoletnią niezawodność urządzenia.  
  

4.2  PLAN KONSERWACJI  

Plan czynności konserwacyjnych reduktorów ciśnienia przedstawiono w Tabeli 4-1.  

  

4.3  KONSERWACJA OGÓLNA  

  

4.3.1 INFORMACJE OGÓLNE  

Konserwacja  ogólna  powinna  być  wykonywana  w sposób przedstawiony  w tym 

rozdziale, w Tabeli 4-1. Należy  przestrzegać  wykonywania  zamieszczonych tutaj  

sposobów  i  procedur  obsługowych,  w  celu  zapewnienia prawidłowej pracy Pistoletu.  

  

4.3.2 CZYSZCZENIE POWIERZCHNI  

a)  Powierzchnię  zewnętrzną  reduktora  należy  utrzymywać  w  czystości,  wolną  od 

zanieczyszczeń  i osadów.  Czyścić  zewnętrzną  powierzchnię  przy pomocy  zwilżonej  

czystą  wodą  ściereczki  bawełnianej nie gubiącej włókien, przeznaczonej specjalnie do 

czyszczenia maszyn. Następnie wytrzeć powierzchnię do sucha taką samą ściereczką, lub 

wysuszyć  sprężonym  powietrzem  o  niskim  ciśnieniu. Sprężone  powietrze  może  być  

używane  do  czyszczenia trudniej dostępnych powierzchni.  

b)  Jeżeli  Pistolet  był  użytkowany  w  środowisku  o wysokim zapyleniu, lub gdy 

uchwyt końcówki roboczej  był  poddany  działaniu  wilgoci,  należy, trzymając  Pistolet  

końcówką  do  dołu,  zanurzyć uchwyt  końcówki  roboczej  w  rozpuszczalniku  do 

suchego  czyszczenia  (rozpuszczalnik  P-D-680  lub Rozpuszczalnik Stoddarda) i 

potrząsnąć Pistoletem w  górę  i  w  dół,  aby  usunąć  zanieczyszczenia  z uchwytu  

końcówki.  Po  oczyszczeniu  Pistoletu  nałożyć na powierzchnię uchwytu końcówki 

roboczej cienką  warstwę  oleju  Air  Tool  Oil, Marvel  Oil  Company, Turtle Wax,  P.O. 

Box 247, Westmont, IL 60559-0247  (nr katalogowy 550291). Pociągając przy tym za 

pierścień  blokujący  końcówkę,  aby  nasmarować  także sprężynę i kulki.  

  



 

4.3.3 KONTROLA  

a)  Nie  malować  żadnej  części  Pistoletu.  Sprawdzić, czy wszystkie części są 

prawidłowo zamocowane i czy nie są pęknięte lub zdeformowane. Sprawdzić, czy  

uszczelki  O-ring  są  szczelne  w  stanie  statycznym (Pistolet nie pracuje) idynamicznym 

(Pistolet pracuje).  

b) Podczas pracy Pistoletu sprawdzić, czy wylatujące z niego  zużyte  powietrze  zawiera  

mgłę  olejową. Sprawdzić  także,  czy  szczelne  są  połączenia  między  uchwytem  a  

cylindrem,  między  uchwytem  a samoczynnym zaworem trójdrogowym oraz między 

samoczynnym  zaworem  trójdrogowym  a  cylindrem. Ucieczka powietrza w tych 

miejscach świadczy  o  nieszczelnych  połączeniach  (dokręcić  połączenia) 

lubuszkodzonych uszczelkach O-ring, które należy wymienić. 

 
 

 

ROZDZIAŁ 5 

PROBLEMY EKSPLOATACYJNE 

  

5.1  INFORMACJE OGÓLNE  

  

W  tym  rozdziale  opisano  przykładowe  problemy  eksploatacyjne,  z  jakimi 

użytkownik  może  spotkać  się podczas użytkowania lub przeprowadzania okresowych  

przeglądów  Pistoletu  pneumatycznego  Airgun. Zamieszczony  w  rozdziale  3  opis  

działania  Pistoletu pomaga  zrozumieć  informacje  podane  w  poniższej tabeli. Na 

Rysunku 6-1 przedstawiono widok urządzenia  w  rozłożeniu  na  części,  do  których  

odnoszą  się numery podane w Tabeli 5-1. 

 
Tabela 5-1. Problemy eksploatacyjne 

PROBLEM MOŻLIWA PRZYCZYNA NAPRAWA 

Tłok przestaje poruszać się ruchem 

posuwisto-zwrotnym 

Przerwany dopływ powietrza. 

Otworzyć dopływ sprężonego 
powietrza do Pistoletu. 

Sprawdzić ciśnienia źródła 

sprężonego powietrza. 
Sprawdzić, czy wąż nie jest załamany 

lub mocno wygięty. 

Uszkodzenie tylnego zderzaka (35). Wymienić tylny zderzak. 

Uszkodzenie głównych sprężyn tłoka 

(39). 

Wymienić komplet głównych sprężyn 

tłoka. 

Uszkodzony zespół samoczynnego 

zaworu trójdrogowego (28 do 32). 

Wymienić kompletny zawór 

trójdrogowy. 

Zatkane przewody powietrzne w 
zaworze trójdrogowym (3 do 12) i/lub 

cylindrze (45). 

Udrożnić wszystkie przewody, aby 
zapewnić swobodny przepływ 

powietrza. 

 

 



 

Tłok blokuje się – działa powoli 

Trzon tłoka (39) lub zawór 
trójdrogowy są zamarznięte. 

Ogrzać Pistolet i dopływające do 

niego powietrze przy pomocy 

dmuchawy na ciepłe powietrze. 

Brak smarowania. 
Napełnić smarownicę olejową (47) do 

½ olejem 

Utrata mocy 

Uszkodzony zawór trójdrogowy 

(powietrze ucieka z otworu 
wylotowego). 

Wymień zespół zaworu 

trójdrogowego. 

Częściowo zablokowane (zakryte) lub 

niedrożne (zanieczyszczone) otwory 
wlotowe sprężonego powietrza. 

Odblokować lub oczyścić otwory 

wlotowe powietrza. 

Ucieczka powietrza wokół zespołu 

tłoka. 

Wymienić przednią uszczelkę O-ring 

(27) i uszczelkę o przekroju U (37). 

Uszkodzenie tylnego zderzaka (35). Wymienić tylny zderzak. 

Zużyta sprężyna tłoka (39). 
Jeżeli któraś ze sprężyn jest krótsza 

niż 181 mm, wymienić komplet 

sprężyn. 

Tępa końcówka robocza. Naostrzyć końcówkę roboczą. 

Końcówka robocza blokuje się. 

Kołnierz końcówki roboczej jest roz- 

szerzony lub uszkodzony w inny spo- 
sób. 

Wykonać obróbkę końcówki i 

sprawdzić, czy kulki (18) lub 

pierścień zwalniający (17) są 

uszkodzone. 

Zbyt miękka końcówka robocza. 

Użyć końcówki roboczej 

odpowiedniej do stosowanego 

ciśnienia. 

Końcówka robocza nie przyłożona do 

powierzchni roboczej podczas pracy. 

Nie włączać Pistoletu 
pneumatycznego, jeśli końcówka 

robocza nie jest przyłożona do 
obrabianej powierzchni. 

Zbyt wysokie ciśnienie powietrza 

zasilającego. 
Zmniejszyć ciśnienie powietrza. 

 
ROZDZIAŁ 6 

REGULACJA I NAPRAWA 

  

6.1  WPROWADZENIE  

Rozdział  ten  zawiera  informacje  dotyczące  procedur  regulacji  i  naprawy  Pistoletu 

pneumatycznego  Airgun.  Jeżeli  z  tabeli  5-1  wynika,  że  wymagana  jest  naprawa 

urządzenia, należy postępować zgodnie z opisanymi niżej punktami:  

  

6.2  REGULACJE  

Jedyną  regulacją,  jaka  musi  być  wykonywana  we wszystkich  Pistoletach 

pneumatycznych  jest  regulacja odległości (129 mm) między przednią częścią łącznika 

spustu (11 na Rysunku 6-1) a tylną częścią tłoka zaworu spustowego (8). Regulacja ta jest 

wykonywana wtedy, gdy spust nie włącza Pistoletu, lub gdy zawór spustowy  jest 

otwierany  w  niewielkim  stopniu.  Wkręcić łącznik spustu do tłoka zaworu spustowego 

tak daleko, aby  uzyskać odległość 129 mm. Należy przy tym pamiętać,  że  dla  

prawidłowej  pracy  dźwigni  spustu  (4) powinien być zachowany niewielki luz, 

umożliwiający wyczucie momentu otwarcia zaworu spustowego.  

  

6.3  USTAWIENIE GEOMETRYCZNE.  

Części  Pistoletu  pneumatycznego  Airgun nie  wymagają  wykonywania  żadnych 

ustawień  geometrycznych.  

  

6.4  NAPRAWA PISTOLETU   

6.4.1.  Poniżej  przedstawiono  jedną  z  metod  kompletnego demontażu Pistoletu 

pneumatycznego Airgun. Prace należy wykonywać w czystym miejscu i układać  

wszystkie elementy na czystych ściereczkach warsztatowych. Jeżeli konieczne jest 



 

ściskanie jakichś elementów w celu ich demontażu, należy robić to przez podkładki,  aby  

nie  uszkodzić  ich  powierzchni.  Przy  naprawie  Pistoletu  pneumatycznego  Airgun 

należy demontować  tylko  te  części,  które  są  uszkodzone  i będą  wymieniane.  

Podczas  kontroli  mechanizmów, części  noszące  ślady  uszkodzenia  należy  wymienić, 

chociaż  nie  dotyczy  to  niewielkich  uszkodzeń  gwintów. Ponieważ kompletny 

demontaż urządzenia prawdopodobnie nigdy nie będzie konieczny, należy stosować  

tylko  te  fragmenty  tekstu,  które  odnoszą  się  do wykonywanych prac. Przed 

demontażem należy odkręcić od Pistoletu zespół węża ze smarownicą. W pracy należy  

posługiwać  się  Rysunkiem  6-1  i  numerami części tam podanymi.  

  

6.4.2.   DEMONTAŻ KOMPLETNEGO UCHWYTU KOŃCÓWEK ROBOCZYCH  

a)  Pociągając do tyłu pierścień zwalniający (17) włożyć do korpusu uchwytu (21) 

narzędzie do demontażu uchwytu (15), zwracając uwagę, by wgłębienie na kulkę było 

skierowane w stronę uchwytu, a następnie  zwolnić  pierścień.  Obracać  narzędzie  do 

demontażu uchwytu do chwili, gdy kulki (18) wejdą  w  zagłębienia,  blokując  narzędzie 

w  korpusie uchwytu.  

  

UWAGA  

Korpus  uchwytu  (21)  mocowany  jest  przy użyciu  uszczelniacza  gwintu (38), co 

powoduje konieczność użycia większej siły do odkręcenia gwintu mocującego uchwyt. 

Podgrzanie przedniej części cylindra (45) dmuchawą na ciepłe powietrze (nie stosować 

ognia) zmiękcza  uszczelniacz  i  ułatwia  demontaż uchwytu.  

  

b)  Wstawić końcówkę roboczą do otworu w narzędziu i wykręcić uchwyt (21) z cylindra 

(45). Może zaistnieć  potrzeba  uderzenia  Pistoletkiem  w  końcówkę/pręt w celu 

wykręcenia uchwytu z cylindra.  

c)  Wyjąć  sprężynę  pierścienia  zwalniającego  (16), pierścień  zwalniający  (17)  i  

sześć  kulek  (18). Przedni zderzak (20) i podkładka przedniego zderzaka (19) (stal) mogą 

przylegać do korpusu uchwytu (21) lub mogą pozostać wewnątrz cylindra (45).  Należy  

je  wyjąć,  zwracając  uwagę  przy  ponownym  montażu,  że  przedni  zderzak  z  delrinu 

powinien  być  umieszczony  między  korpusem uchwytu a stalową podkładką. Należy 

także pamiętać, by skos  wewnętrznej średnicy przedniej stalowej podkładki zderzaka był 

skierowany w stronę do tyłu Pistoletu.  

d)  Sprawdzić, czy wewnętrzna powierzchnia sprężyny zwalniającej (17), która wciska 

kulki (18) w zagłębienia, nosi ślady nadmiernego zużycia lub zbicia. Oznacza to zwykle 

pracę Pistoletu pneumatycznego Airgun bez  wywierania  nacisku  na  końcówkę 

roboczą.  Sprawdzić,  czy  otwory  kulek  w  korpusie uchwytu  (21)  nie  są  zbyt  

powiększone  lub  zniekształcone. Sprawdzić, czy kulki (18) nie są popękane, starte, 

zadrapane lub mają inne uszkodzenia. Sprawdzić, czy sprężyna pierścienia zwalniającego  

(16) nie ma śladów zniekształcenia i trwałego ściśnięcia (utrata sprężystości).  



 

Rysunek 6-1. Widok Pistoletu pneumatycznego Airgun rozłożonego na części 

 

 

 

 



 

6.4.3.   DEMONTAŻ KOMPLETNEGO UCHWYTU SPUSTOWEGO  

  

UWAGA 

  

Wszystkie  mocowania zostały  wykonane z użyciem uszczelniacza gwintu, co wymaga 

użycia  nie  zużytego  sześciokątnego  klucza nasadowego oraz większej siły do 

odkręcenia gwintowych połączeń części.  

  

a)  Odkręcić dwie śruby (1) mocujące zespół uchwytu spustowego do cylindra (45).  

b)  Wybić  obydwa  kołki  sprężynowe  (3),  mocujące dźwignię spustu (4) i wyjąć je z 

uchwytu (12).  

c)  Jeżeli  uszczelka  O-ring  (2)  i  rurka  ustalająca  znajdują się w zagłębieniu w 

uchwycie (12) lub zagłębieniu cylindra (45), należy wyjąć ją i wyrzucić, ale  tylko  

wtedy,  gdy  dostępna  jest  zapasowa uszczelka.  Jeżeli  zapasowa  uszczelka  nie  jest  

dostępna,  a  stara  uszczelka  jest  zużyta,  może  występować ucieczka powietrza między 

uchwytem a cylindrem,  ale  do  czasu  zamontowania  nowej uszczelki należy używać 

starej.  

d)  Odkręcić  korek  zaworu  spustowego  (5)  i  wyjąć uszczelki  O-ring  (6)  z  rowków  

w  korku  zaworu spustowego.  Wyrzucić  uszczelki,  jeśli  dostępne  są zapasowe. Jeżeli 

zapasowe uszczelki nie są dostępne, a stare uszczelki są zużyte, przecięte, lub w 

jakikolwiek  sposób  uszkodzone,  może  występować ucieczka  powietrza  między  

korkiem  zaworu  spustowego, a uchwytem spustowym (12), ale do czasu zamontowania  

nowych  uszczelek  należy  używać starych.  

e)  Wcisnąć pręt o małej średnicy do otworu w przedniej części uchwytu (12) i delikatnie 

wypchnąć na zewnątrz  tłok  zaworu  spustowego  (8)  wraz  dołączonym do niego 

łącznikiem spustowym (11) oraz sprężyną (9). Jeżeli mechanizm spustowy Pistoletu 

pneumatycznego  Airgun działał  prawidłowo (niewielki  nacisk  na  spust  nie  

uruchamia  jeszcze przepływu  powietrza),  nie  odłączać  tłoku  zaworu spustowego  od  

łącznika  spustowego.  Jeżeli  praca mechanizmu spustowego nie była właściwa, należy  

zmierzyć  i  zaznaczyć  odległość  między  przednią częścią  łącznika  spustowego  a  

tylną  częścią  tłoka zaworu spustowego, aby zapewnić ich prawidłowe ustawienie  przy  

ponownym  montowaniu.  Wymiar ten powinien wynosić 129 mm, ale może różnić się  

o  ±1,6 mm.  Jeżeli  zachodzi  potrzeba  odkręcenia łącznika spustowego od tłoka zaworu 

spustowego, należy  w  pierwszej  kolejności  podgrzać  miejsce  –połączenia  przy 

pomocy  dmuchawy  na  ciepłe  powietrze  (nie  używać  ognia),  aby  zmiękczyć 

uszczelniacz gwintu.  

f)  Wymontować  sprężynę  spustową  (9)  oraz uszczelki  O-ring  (7  i  10).  Wyrzucić  

uszczelki,  jeśli dostępne  są  zapasowe.  Jeżeli  zapasowe  uszczelki nie są dostępne, a 

stare uszczelki są zużyte, przecięte,  lub  w  jakikolwiek  sposób  uszkodzone,  można 

używać starej uszczelki ,ale może  występować ucieczka  powietrza  wokół  dźwigni  

spustowej  (4), ale do czasu zamontowania nowej uszczelki należy używać starej. W 

przypadku zużycia lub uszkodzenia tylnej uszczelki (7) może nastąpić uruchomienie 

Pistoletu bez pociągnięcia za spust. Sprawdzić, czy zawór  spustowy  nie  nosi  śladów  

porysowania, nadmiernego  zużycia  i  zniekształcenia,  co  może prowadzić  do  

nieprawidłowości  w  pracy  mechanizmu spustowego. Sprawdzić, czy łącznik spustowy  

nie jest wygięty, lub czy jego gwint nie jest uszkodzony.  Sprawdzić,  czy  wewnętrzne  

gwinty  w uchwycie  (12)  nie  mają  śladów  takich  uszkodzeń, jak  pęknięcia,  wycięte  

lub  przecięte  nitki  gwintu. Niewielkie  uszkodzenia  można  naprawić  stożkiem 

gwintującym.  

  



 

6.4.4.  WYMONTOWANIE I DEMONTAŻ  ZESPOŁU SAMOCZYNNEGO 

ZAWORU TRÓJDROGOWEGO  

  

UWAGA 

  

Wszystkie  mocowania zostały  wykonane z użyciem uszczelniacza gwintu, co wymaga 

użycia  nie  zużytego  sześciokątnego  klucza nasadowego oraz większej siły do odkręce- 

nia gwintowych połączeń części.  

  

a)  Wykręcić  śrubę  (22)  i  zdjąć  podkładkę  blokującą (23)  mocujące  rączkę D  (24)  

do  pokrywy  zaworu (26); zdjąć rączkę D.  

  

OSTRZEŻENIE  

a) Sprężyny (39) są ściśnięte wewnątrz cylindra  (45)  i  po  wykręceniu  wszystkich 

czterech  śrub  (25)  mogą  nagłym  ruchem  wyrzucić zespół zaworu trójdrogowego (27 

do 32) i/lub tłok (33 do 36) w kierunku tyłu Pistoletu z siłą mogącą spowodować 

obrażenia u osób narażonych na uderzenie.  

b)  Wsunąć  płytkę  (48)  między  korpus  zaworu  (31)  a cylinder (45). Wykręcić trzy z 

czterech śrub (25) mocujących pokrywę zaworu (26) do jego korpusu. Trzymając korpus 

zaworu mocno przyciśnięty do cylindra, wykręcić pozostałą śrubę (25) i powoli  wycofać  

korpus  zaworu,  aż  sprężyna  rozpręży się całkowicie. Wyjąć uszczelkę O-ring. 

Wyrzucić uszczelkę, jeśli dostępna jest zapasowa. Jeżeli zapasowa uszczelka nie jest 

dostępna, a stara jest zużyta,  przecięta,  lub  w  jakikolwiek  inny  sposób uszkodzona,  

może  występować  ucieczka  powietrza,  ale  do  czasu  zamontowania  nowej  uszczelki 

należy używać starej.   

c)  Wycisnąć trzpień dociskowy (28) z korpusu zaworu (31).  Wyjąć  uszczelkę  o  

przekroju  U  (29)  i  podkładkę  podtrzymującą  (30)  z  wnęki  w  korpusie zaworu.  

Zapamiętać  orientację  uszczelki  o  prze-kroju U i jej położenie względem podkładki 

podtrzymującej,  aby  ponowny  montaż  był  prawidłowy. Wyrzucić uszczelkę, jeśli 

dostępna jest zapasowa. Jeżeli zapasowa uszczelka nie jest dostępna, a stara jest zużyta, 

przecięta, lub w jakikolwiek inny sposób uszkodzona, może występować ucieczka 

powietrza,  ale  do  czasu  zamontowania  nowej uszczelki  należy  używać  starej.  Przy  

większym uszkodzeniu  uszczelki  praca  zaworu  będzie  nieprawidłowa lub w ogóle 

niemożliwa.  

d)  Śruba ustalająca (32) nie powinna być wykręcana z korpusu zaworu (1), chyba że 

widoczna jest ucieczka powietrza wokół tej śruby.  

  

6.4.5.  WYMONTOWANIE I DEMONTAŻ  ZESPOŁU TŁOKA  

a)  Wyciągnąć zespół tłoka (33 do 36) z cylindra (45). Sprawdzić, czy trzon tłoka (33) na 

swym przednim końcu  nie  nosi  śladów  pęknięć  wzdłużnych  oraz zniekształceń, 

pęknięć  poprzecznych  i  innych uszkodzeń.  

b)  Wybić  kołek  sprężyny  (39)  z  trzonu  tłoka  (40). Wykręcić  śrubę  tłoka  (41)  z 

jego  trzonu.  Aby  ponowny  montaż  był  wykonany  prawidłowo,  należy zwrócić  

uwagę  na  sposób  ustawienia  pierścienia tłoka , uszczelki o przekroju U , podkładki 

tłoka i  uretanowego  zderzaka  tłoka względem siebie, oraz orientację uszczelki U. 

Wyrzucić uszczelkę tylko wtedy, gdy dostępna jest zapasowa. Jeżeli nowa uszczelka nie 

jest dostępna, a stara  jest  zużyta,  przecięta  lub  w  inny  sposób uszkodzona, może 

występować ucieczka powietrza i  pogorszenie  parametrów  pracy,  ale  uszczelka  ta 

musi być używana do czasu uzyskania nowej. Jeżeli uszkodzenie  uszczelki  jest  

znaczne,  ucieczka  powietrza wokół tłoka może być na tyle duża, że praca  Pistoletu  



 

pneumatycznego  Airgun będzie niemożliwa.  Sprawdzić,  czy  uretanowy  zderzak tłoka 

nie ma śladów spękania, nadmiernego użycia, pęknięć lub innych podobnych uszkodzeń.  

  

6.4.6.  DEMONTAŻ CYLINDRA  

a)  Wyciągnąć z cylindra (45) rurkę pilotową oraz uszczelkę  O-ring  (42).  Sprawdzić,  

czy  rurka  pilotowa  nie  ma  wewnętrznych  osadów  blokujących przepływ  powietrza.  

Wyrzucić  uszczelkę  tylko wtedy,  gdy  dostępna  jest  zapasowa.  Jeżeli  nowa uszczelka  

nie  jest  dostępna,  a  stara  jest  zużyta, przecięta lub w inny sposób uszkodzona, może 

występować  ucieczka  powietrza  między  korpusem zaworu (31) a cylindrem (45), ale 

uszczelka ta musi być używana do czasu uzyskania nowej. Nie należy wyjmować kołka 

ustalającego uchwytu (14), chyba że  jest  uszkodzony.  Nie  należy  wykręcać  śruby 

ustalającej  (48),  jeżeli  nie  występuje  ucieczka  powietrza z cylindra wokół tej śruby. 

Sprawdzić, czy wewnętrzne gwinty w cylindrze nie są uszkodzone, ścięte, przecięte lub 

zerwane. Niewielkie uszkodzenia  gwintu  można  naprawić  gwintownikiem. Sprawdzić, 

czy  wewnętrzna  powierzchnia cylindra nie nosi śladów zarysowań na całej długości.  

b)  Wyciągnąć  z  cylindra  sprężyny  (39)  i  tulejkę  prowadzącą  sprężyny  (40).  Nie  

wyjmować  tulejki trzonu  tłoka  (41),  jeżeli  nie  jest  uszkodzona.  W przypadku  jej  

wymontowania  zanotować  kierunek ustawienia tulei trzonu tłoka, aby ułatwić ponowny 

montaż  zespołu.  Sprawdzić,  czy  sprężyny  nie  są zniekształcone, i czy nie utraciły 

sprężystości. Jeżeli sprężyny nie są jednakowej długości, i nie mają co najmniej 102 mm, 

wymienić komplet składający się z obydwu sprężyn oraz tulei prowadzącej sprężyn. 

Sprawdzić, czy tuleja prowadząca sprężyny nie nosi śladów nadmiernego 

zużycia,wypalenia, spękania lub innych podobnych uszkodzeń.  

c)  Nie wyjmować płytek (43,43A,44 lub 48) z cylindra (45), chyba  że  muszą  być  

wymienione.  W  takim  przypadku można  je zdjąć z cylindra. Należy pamiętać o 

usunięciu pozostałości kleju.  

  

6.4.7. CZYSZCZENIE  

  

OSTRZEŻENIE 

  

Rozpuszczalnik  do  suchego  czyszczenia (Rozpuszczalnik P-D-680 lub Rozpuszczalnik  

Stoddarda)  mogą  być  niebezpieczne. Należy  unikać powtarzającego się lub 

długotrwałego  wdychania  ich  oparów  oraz styczności  ze  skórą.  Nie  używać  

rozpuszczalnika w pobliżu ognia, urządzeń iskrzących  lub  innych  źródeł  zapłonu. 

Należy zawsze nosić odzież ochronną i ochronniki oczu. 

  

Skierowanie  sprężonego  pod  wysokim  ciśnieniem powietrza  na  skórę  może 

spowodować  poważne  obrażenia  ciała.  Nie  używać sprężonego powierza o ciśnieniu 

wyższym  niż  2,06  bara.  Pracując  przy  sprężonym powietrzu należy nosić odzież 

ochronną,  ochronniki  oczu  i  inne  elementy ochronne.  

  

a)  Czyszczenie  zdemontowanych  części  Pistoletu  nie wymaga stosowania 

jakichkolwiek specjalnych metod. Elementy można czyścić w ciepłym roztworze wody z 

mydłem. Następnie dokładnie opłukać ciepłą, czystą wodą i natychmiast wytrzeć czystą 

ściereczką lub wysuszyć sprężonym powietrzem. Należy przy tym uważać, by nie 

uszkodzić powierzchni polerowanych.  

b)  Trudne  do  usunięcia  osady  brudu  można  usunąć przy  pomocy  rozpuszczalnika  

P-D-680  lub  rozpuszczalnika Stoddarda albo podobnych, używając przy tym miękkiej 

szczotki drucianej lub pędzelka. Uszczelniacz  gwintów  należy  usuwać  po  



 

wymontowaniu  części  oraz  ich  podgrzaniu  dmuchawą  na gorące  powietrze  (nie  

używać  ognia),  nakładając rozpuszczalnik  oraz  czyszcząc  przy  użyciu  miękkiej 

szczotki drucianej lub pędzelka.   

c)  Po  czyszczeniu  należy  na  wszystkie  wewnętrzne powierzchnie i części, z 

wyjątkiem uszczelek (2, 6, 7,  10,  27,  29  i  44),  kulek  (18), sprężyn tłoka (39), nałożyć 

cienką  warstwę oleju Air Tool Oil. 

  

6.4.8. PONOWNY MONTAŻ CYLINDRA  

a)  Włożyć  tuleję  trzpienia  tłoka  (41)  prostopadle  do cylindra (45) zgodnie z 

orientacją, jaka była zapamiętana podczas demontażu. Tuleja trzpienia tłoka powinna 

gładko  wsunąć się do otworu cylindra aż do  samego  kołnierza.  Tuleja  nie  powinna  

być  zakleszczona  w  otworze.  Włożyć  do  cylindra  obydwie sprężyny (39) wraz z 

prowadnikiem (40) między sprężynami.  

b)  Jeżeli śruba ustalająca (48) była wykręcona, należy nałożyć  na  jej  gwint  środek  

mocujący Henkel Loctite 271,  i  wkręcić  w  cylinder  (45).  Jeżeli  kołek ustalający  (14)  

był  wyjęty,  należy  go  wcisnąć  do cylindra. Włożyć do końca rurkę pilotową (31) do  

cylindra i założyć nowy O-ring (41) w rowek wokół otworu rurki pilotowej.  

  

6.4.9.   PONOWNY MONTAŻ I INSTALACJA ZESPOŁU TŁOKA  

a)  Założyć  na  śrubę  tłoka  (41)  zderzak  tłoka  (36), podkładkę  tłoka  (34),  nową  

uszczelkę  o  przekroju U  (35)  (zorientowaną  w  tym  samym  kierunku,  co przy  

demontażu  –  U  jest  frontem  skierowane  w stronę śruby tłoka) oraz pierścień tłoka.  

b)  Włożyć  zmontowany  zespół  tłoka  przez  sprężyny (39), tuleję prowadzącą sprężyn 

(40), tuleję trzonu tłoka  (41)  do  cylindra  (45).  Zmontowany  zespół tłoka  powinien  

swobodnie  przesuwać  się  tam  i  z powrotem wewnątrz zespołu cylindra.  

  

6.4.10   PONOWNY MONTAŻ ZESPOŁU  ZAWORU TRÓJDROGOWEGO  

a)  Jeżeli śruba ustalająca (32) była wykręcona, należy nałożyć  na  jej  gwint  środek  

mocujący  Henkel Loctite 271 i wkręcić w korpus zaworu (31).  

b)  Włożyć  popychacz  (28)  do  korpusu  zaworu  (31).  Na popychacz wcisnąć 

podkładkę dociskową (30) i nową  uszczelkę  o  przekroju  U  (29)  (zorientowaną w tą 

samą stronę co poprzednia  – U – skierowane jest do tyłu Pistoletu).  

c)  Włożyć nowe uszczelki O-ring (27) do przewidzianych na nie rowków w korpusie 

zaworu (31) i pokrywie zaworu (26).  

d)  Nałożyć  na  gwinty  śrub  (25)  środek  mocujący Henkel Loctite 271 i, gdy otwory w 

pokrywie zaworu (26), korpusie zaworu (31) i cylindrze (45) ustawione są  w jednej linii, 

wkręcić śruby i dokręcić równo momentem siły 20,4 Nm.  

e)  Włożyć uchwyt w kształcie litery D do wycięcia w pokrywie zaworu. Na gwint śruby 

(22) nałożyć środek  mocujący Henkel Loctite 271. Śrubą  z  podkładką blokującą  (23)  

przykręcić  uchwyt  D  do  Pistoletu. Dokręcić śrubę momentem siły 27,2 Nm.  

f)  Jeżeli  płytki  (43, 43A 44 lub 48)  były  zdejmowane,  zdjąć  z nich nakładki 

zabezpieczające warstwę kleju i docisnąć do oczyszczonej powierzchni cylindra (45).  

  

6.4.11.   PONOWNY MONTAŻ ZESPOŁU UCHWYTU  

a)  Założyć uszczelki O-ring (7 i 10) do przewidzianych na  nie  rowków  w  tłoku  

zaworu  spustowego  (8). Wsunąć  sprężynę  spustową  (9)  na  tłok  zaworu spustowego. 

Jeżeli łącznik spustowy (11) oraz tłok zaworu spustowego były demontowane, nałożyć na 

gwinty  łącznika  spustowego  środek  mocujący Henkel Loctite 271 i wkręcić go do tłoka 

zaworu spustowego na taką głębokość, aby całkowita długość zespołu (od końca do 

końca) była równa 129,0 mm.  



 

  

b)  Włożyć  tłok  zaworu  spustowego  (8)  z  łącznikiem spustowym (11) do uchwytu 

(12). Zainstalować kołek  (3)  wkładając  go  do  górnego  otworu  dźwigni spustowej (4), 

otworu w uchwycie, otworu w łączniku  spustowym,  a  następnie  dalej przez  uchwyt  i 

dźwignię spustową. W celu prawidłowego ustawie-nia  otworu  w  łączniku  spustowym  

może  zaistnieć konieczność  dociśnięcia  tłoka  zaworu  spustowego w  kierunku  do  

przodu.  Przymocować  dźwignię spustową za pomocą drugiego kołka.  

c)  Założyć uszczelki O-ring (6) do przewidzianych na nie rowków w korku zaworu 

spustowego (5) i delikatnie wkręcić korek zaworu spustowego w uchwyt  

(12).  Nie  nakładać  środka  mocującego  na  gwint korka  zaworu  spustowego.  Zajrzeć  

w  otwór  w uchwycie, do którego wkładany jest kołek ustalający (2), aby upewnić się, 

czy przednia uszczelka O-ring (6) nie jest zniekształcona/starta po wkręceniu korka 

zaworu spustowego w uchwyt. Może wystąpić  konieczność  wciśnięcia  małego  pręta  

ustalającego w ten otwór, aby przytrzymać O-ring na miejscu w rowku. Po całkowitym 

dokręceniu korka zaworu spustowego momentem siły 27,1 Nm, pociągnąć za dźwignię 

spustową, aby sprawdzić, czy istnieje  minimalny  luz  ruchu  dźwigni  przed  otwarciem 

zaworu spustowego. Jeżeli luz jest za duży lub zbyt  mały,  należy  zdemontować  zespół  

mechanizmu spustowego, zmienić całkowitą długość (129,0 mm)  na  wymaganą  dla  

uzyskania  odpowiedniego luzu, i ponownie zmontować cały zespół.  

d)  Założyć uszczelkę O-ring (2) do przewidzianego na nią  rowka  w  rurce  ustalającej  i  

włożyć  rurkę do uchwytu (12). Nałożyć na gwint śruby (1) środek  mocujący Henkel 

Loctite 271   i  zamocować  śrubą uchwyt  do  cylindra  (45).  Dokręcić  śrubę  

momentem siły 34 Nm.  

 

6.4.11.   PONOWNY MONTAŻ ZESPOŁU  UCHWYTU KOŃCÓWKI 

ROBOCZEJ  
  

a)  Włożyć podkładkę przedniego zderzaka (19) (ściętą stroną  do  wewnątrz)  do  

cylindra  (45),  a  następnie włożyć przedni zderzak (20).  

b)  Włożyć kulki (18) do otworów w korpusie uchwytu (21).  Czynność  ta  może  

wymagać  nałożenia  niewielkiej ilości smaru silikonowego Chemplex 710, w celu 

nasmarowania kulek i utrzymania ich w korpusie uchwytu.  

c)  Założyć pierścień zwalniający (17) i sprężynę pierścienia zwalniającego (16) na 

korpus uchwytu (21). Na gwint korpusu uchwytu końcówki roboczej nałożyć  środek  

mocujący  Henkel Loctite 271,  a  następnie wkręcić korpus uchwytu do cylindra (45).  

d)  Włożyć narzędzie serwisowe uchwytu (15) do korpusu  uchwytu  (21)  w  następujący  

sposób:  pociągnąć do tyłu pierścień zwalniający (17), włożyć narzędzie  serwisowe  

uchwytu  stroną  zawierającą  zagłębienia  na  kulki  skierowaną  do  uchwytu,  a  

następnie zwolnić pierścień zwalniający. Obracać narzędzie  serwisowe  do  momentu  

wskoczenia  kulek (18) do zagłębień, co blokuje narzędzie  w uchwycie. Włożyć 

końcówkę roboczą przez otwór w narzędziu  serwisowym  i  dokręcić  pewnie  uchwyt  

do cylindra (45). Pociągnąć do tyłu pierścień zwalniający i wyjąć narzędzie serwisowe 

uchwytu.  

  

6.5  NAPRAWA ZESPOŁU WĘŻA  I SMAROWNICY  

  

6.5.1  DEMONTAŻ ZESPOŁU WĘŻA  I SMAROWNICY  

a)  Po odkręceniu zespołu węża i smarownicy od Pistoletu pneumatycznego, odkręcić 

złącze (1 na Rysunku 6-2) od tulejki.  

  



 

b)  Tulejki  można  demontować  z  węża  tylko  wtedy, gdy wąż (3) lub jedna z tulejek 

(2) są uszkodzone. W takim wypadku należy przytrzymać mocno wąż i odkręcić tulejkę 

(gwint lewoskrętny).  

c)  Wykręcić śrubę korkującą otwór do nalewania oleju (część zespołu śruby i linki) (5) z 

korpusu smarownicy (6) i wylać olej ze smarownicy. Jeżeli zespół śruby i linki jest 

uszkodzony, delikatnie podważyć i wyciągnąć śrubę mocującą (4) z korpusu.  

d)  Odkręcić korpus (6) od wlotu (12). Wyjąć i wyrzu-cić  uszczelki  O-ring  (7  i  8),  ale  

tylko  wtedy,  gdy dostępne  są  zapasowe.  Jeżeli  uszczelki  zapasowe nie  są  dostępne,  

a  istniejące  są  zużyte  lub  uszkodzone, może wystąpić wyciek oleju między korpusem  

a  wlotem,  ale  do  czasu  uzyskania  nowych uszczelek  należy  używać  starych.  

Sprawdzić,  czy korpus  i  wlot  nie  mają  uszkodzonych,  zużytych gwintów, pęknięć lub 

innego rodzaju usterek, które mogą  powodować  wyciek  oleju.  Sprawdzić,  czy  

wlot nie jest zużyty lub uszkodzony, lub czy nie jest uszkodzone szybkozłącze.  

e)  Wykręcić  śrubę  filtru  (9),  delikatnie  wyjąć  wkład filtracyjny (10) i uszczelkę O-

ring (11). Zużyty filtr i  uszczelkę  można  wyrzucić  tylko  wtedy,  gdy  dostępne  są  

zapasowe.  Jeżeli  nie  są  dostępne  nowe części,  należy  używać  starych  do  czasu  

uzyskania nowych. Kryza w śrubie filtru musi być czysta i pozbawiona  osadów  i 

zanieczyszczeń.  W  razie  potrzeby należy ją wyczyścić.  

  

6.5.2.   PONOWNY MONTAŻ ZESPOŁU  WĘŻA I SMAROWNICY  

  

a)  Założyć nową uszczelkę O-ring (11) i nowy wkład filtracyjny (10) w otwór we wlocie 

(12) i przymocować śrubą mocującą filtr (9).  

b)  Założyć nowe uszczelki O-ring (7 i 8) w otwory we wlocie (12). Wkręcić korpus (6) 

na wlot, uważając, aby nie przesunąć uszczelek O-ring.   

c)  Jeżeli śruba mocująca (4) była wykręcona, wkręcić delikatnie śrubę do korpusu (6), 

nałożywszy na nią wcześniej oczko linki śruby korkującej (5).  

d)  Jeżeli  tulejki  (2)  były  zdemontowane  z  węża  (3), wkręcić tulejki do oporu na wąż 

(gwint lewoskrętny), a następnie cofnąć o około jeden obrót. Wkręcić korpus smarownicy 

do oporu do jednej z tulejek (gwint prawoskrętny), a złącze (1) do drugiej tulejki.Nałożyć  

taśmę  uszczelniającą  do  gwintów  (teflon) na gwinty złączy, a następnie wkręcić złącze  

do  uchwytu  Pistoletu  pneumatycznego  Airgun. Dokręcić złącze momentem siły 34 

Nm.  

e)  Napełnić korpus smarownicy w ½ olejem Air Tool Oil. Aby sprawdzić, czy poziom 

oleju jest prawidłowy, ustawić smarownicę w  pozycji  poziomej  z  otworem  do 

napełniania umieszczonym  z  boku  (pozycja  godziny  3  lub  9). Nalewać  olej  dopóty,  

dopóki  nie  zacznie  on  wypływać z otworu do napełniania. Następnie wkręcić mocno 

śrubę korkującą. 

 



 

Rysunek 6-2.  Zespół węża ze smarownicą, widok zespołu rozłożonego na części 
 

ROZDZIAŁ 7 

WYKAZ CZĘŚCI ZAMIENNYCH 

 

7.1  WPROWADZENIE  

  

Rozdział ten zawiera wykaz części zamiennych, zawartych  w  Pistoletach 

pneumatycznych  Airgun.  Lista części zamiennych jest wykorzystywana do identyfikacji 

i lokalizacji naprawianych części, włącznie z narzę-dziami  dostarczanymi  w  komplecie.  

Części  zamienne należy zamawiać podając numery katalogowe.  

  

7.2  WYKAZ GŁÓWNYCH CZĘŚCI  

  

Lista  głównych  części  zamiennych  wraz  określeniem modelu  i  numeru 

identyfikacyjnego,  podana  jest  w Tabeli 7-1 poniżej.  

  
Tabela 7-1. Wykaz głównych elementów 

 

CID, RIC lub  
Numer Zespołu 

Ilość Nazwa części 

550010 1 Uchwyt kompetny 

550030 1 Wąż i smarownica kpl. 

550440 1 Zawór trójdrogowy kpl. 

550460 1 Tłok kompletny 

550470 1 Uchwyt końcówki kpl. 

 

7.3  TABELE CZĘŚCI ZAMIENNYCH  

Części zamienne podane są w Tabelach 7-2 i 7-3. Tabele posiadają pięć kolumn, 

opisanych poniżej:  

  

 



 

7.3.1. KOLUMNA 1: NR RYSUNKU I INDEKS  

Kolumna podaje numer rysunku i numer indeksu każdej z wymienionych części.  Tabele 

7-2 i 7-3 odnoszą się do ilustracji zawartych w Rozdziale 6: odpowiednio do Rysunków 

6-1 i 6-2. Numery indeksów, identyfikujące  poszczególne  części  są  oddzielone  od  

numeru rysunku kreską. Numery indeksów podawane są kolejności rosnącej.  

  

7.3.2. KOLUMNA 2: OPIS  

Kolumna  ta  podaje  opis  każdej  części  (nazwę  i  określenia  dodatkowe), 

wystarczająco  do  zrozumienia  jej funkcji.  Opisy  są  odsuwane  od  lewego  marginesu  

dla ukazania  przynależności  części  do  większych  zespołów.  

  

7.3.3. KOLUMNA 3: ILOŚĆ  

Ilości podane w tej kolumnie mówią o całkowitej liczbie każdej części użytej w Młocie.  

  

7.3.4. KOLUMNA 4: KOD CAGE  

Zespoły  i  części  zamienne  identyfikowane  są  przez pięciocyfrowy  kod.  Kod  ten  

zgodny  jest  z  Federalną Księgą Katalogów Dostaw H4-1.   

  

7.3.5. KOLUMNA 5: NUMER KATALOGOWY  

Kolumna ta zawiera numer katalogowy każdej wymienionej w wykazie części.   

 
Tabela 7-2. Wykaz części zamiennych Pistoletu pneumatycznego Airgun 

 

Rysunek i indeks Opis Ilość Kod CAGE Nr katalogowy 

6-1 Airgun 1 30978 550000G2 

-1 

ŚRUBA, 

sześciokątna, łeb 
płaski, 5/16-18 x 

7/8”, sst 

2 30978 550082 

-2 
USZCZELKA O-

ring 
1 30978 890941 

 
UCHWYT 

KOMPLETNY 
1 30978 550010 

-3 KOŁEK sprężynowy 2 30978 55024 

-4 
DŹWIGNIA 

spustowa 
1 30978 550014 

-5 
KOREK zaworu 

spustowego 
1 30978 550016 

-6 USZCZELKA Oring 2 30978 550174 

-7 USZCZELKA Oring 1 30978 550185 

-8 
TŁOK zaworu 

spustowego 
1 30978 550018 

-9 
SPRĘŻYNA 

spustowa 
1 30978 550116 

-10 USZCZELKA Oring 1 30978 550148 

-11 ŁĄCZNIK spustowy 1 30978 550022 

-12 Uchwyt 1 30978 550012 

-13 RURKA ustalająca 1 30978 550052 

-14 KOŁEK ustalający 1 30978 550013 

 Cylinder kompletny 1 30978 550470 

-15 

NARZĘDZIE 

serwisowe uchwytu 

końcówki roboczej 

1 30978 550259 

-16 

SPRĘŻYNA 

pierścienia 

zwalniającego 

1 30978 550118 

-17 
PIERŚCIEŃ 

zwalniający 
1 30978 55074 

-18 
KULKA, średnica 

5/16”, stal chromowa 
6 30978 550076 



 

-19 
PODKŁADKA 

przedniego zderzaka 
1 30978 550568 

-20 ZDERZAK przedni 1 30978 550135 

-21 
KORPUS uchwytu 
końcówki roboczej 

1 30978 550472 

-22 

ŚRUBA, łeb 

półokrągły, 3/8-16 x 
1,25”, sst 

1 30978 550088 

-23 

PODKŁADKA 

blokująca, z 

wewnętrznymi 
zębami, 3/8”, sst 

1 30978 796088 

-24 
UCHWYT w 

kształcie D 
1 30978 550554 

-25 
ŚRUBA, 

sześciokątna, łeb 

płaski, ¼” x 2,75” 

3 30978 550083 

-26 
POKRYWA zaworu 

(dla uchwytu w 

kształcie D) 

1 30978 550053 

-27 
USZCZELKA O-

ring 
2 30978 550180 

 

ZAWÓR 

SAMOCZYNNY 

TRÓJDROGOWY, 
KOMPLETNY 

1 30978 550440 

-28 POPYCHACZ 1 30978 550044 

-29 
USZCZELKA, 

przekrój U 
1 30978 550132 

-30 
PODKŁADKA 

dociskowa 
1 30978 550046 

-31 KORPUS zaworu 1 30978 550442 

-32 

ŚRUBA ustalająca, 
sześciokątna, łeb 

płaski, 6-32 x 3/16”, 

sst 

1 30978 550091 

 Tłok kompletny 1 30978 550460 

-33 Pręt tłoka 1 30978 550462 

-34 Pierścień tłoka 1 30978 550385 

 

-35 
USZCZELKA, 

przekrój U 
1 30978 550130 

-36 ZDERZAK tłoka 1 30978 550137 

-37 
Helicoil 5/16” – 

18x0,469 
2 30978 550051 

-38 Zestaw śrub 2 30978 550093 

-39 
SPRĘŻYNA tłoka 

głównego 
2 30978 550411 

-40 
TULEJA prowadnik 

sprężyn 
1 30978 550459 

-41 TULEJA trzonu tłoka 1 30978 550458 

-42 
USZCZELKA O-

ring 
1 30978 550143 

-43 
PŁYTKA – tabliczka 

informacyjna Airgun 
1 30978 550434 

-43A 
PŁYTKA – tabliczka 
informacyjna Airgun 

1 30978 550433 

-44 

PŁYTKA – tabliczka 

ostrzegawcza 

CAUTION 

(UWAGA) 

1 30978 550431 

-45 Cylinder 1 30978 550456 

-46 
ŚRUBA ustalająca, 
sześciokątna, łeb 

płaski, 6-32 x 3/16”,  

2 30978 550091 

 



 

 

-47 

WĄŻ I 

SMAROWNICA 

KOMPLETNE 
(szczegóły w Tabeli 

7-3) 

1 30978 550030 

-48 
Naklejka – Czytaj 

instrukcje 
1 30978 550432 

-49 Hi-Cooler 1/4” 4 30978 670572 

 

 
Tabela 7-3. Wykaz części zamiennych zespołu węża i smarownicy 

 

Rysunek i indeks Opis Ilość Kod CAGE Nr katalogowy 

6-2 

WĄŻ I 
SMAROWNICA, 

KOMPLETNE (patrz 

pozycja 12 w Tabeli 
7-2 – odnośnik do 

wyższego zespołu) 

1 30978 550030 

-1 

ZŁĄCZE rury z 

wężem, wąż 1/4” 
NPT x 3/8” 

1 30978 890674A 

-2 Tulejka 2 30978 860624 

-3 
WĄŻ pneumatyczny, 

średnica 3/8” x 12” 
1 30978 550028 

 Smarownica 1 30978 550008 

-4 ŚRUBA mocująca 1 30978 891188 

-5 

ŚRUBA 

KORKUJĄCA I 
LINKA, KOMPLET 

1 30978 891170 

-6 KORPUS 1 30978 891163 

-7 
USZCZELKA O-

ring 
1 30978 550182 

-8 
USZCZELKA O-

ring 
1 30978 550174 

-9 ŚRUBA filtru 1 30978 891176 

-10 Wkład filtracyjny 1 30978 891172 

-11 
USZCZELKA O-

ring 
1 30978 550143 

-12 Wlot 1 30978 891167 

-13 Uszczelka Tetra 1 30978 891207 
 

 


