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Настоящата книга е плод на творческите търсения и резултат от над 30годишния труд на двамата автори в структурите на служба „Артилерийско
въоръжение“ на Българската армия. Авторите на книгата са вложили много
усилия в търсене, намиране и анализа на редица публикации за въоръжение и
боеприпаси, касаещи патроните за стрелково оръжие. Използвани са публикации
на български, руски, английски и немски езици.Този труд по своето съдържание и
обхват притежава характеристиките на енциклопедия.
„Енциклопедията на патроните за стрелково оръжие“ е естествено
продължение на темата, отразена в монографията-справочник „Патрони за
стрелково оръжие“, в която са
разгледани основите на устройството,
конструкцията, видовете куршуми и експлоатацията на патроните за стрелково
оръжие. Новата книга е насочена към конкретни унитарни патрони за нарезно
късоцевно и дългоцевно стрелково оръжие, създадени след 1850 година, които
продължават да се произвеждат или вече са обявени за остарели и
производството им е прекратено.
Книгата е предназначена за широк кръг от читатели, които могат да
бъдат както професионалисти, така и любители на въоръжението и боеприпасите. Същата е богато илюстрирана с цветни изображения на патроните,
което спомага за по-доброто възприемане на изложеното в нея. Широко са
застъпени справочни данни за различните видове патрони за стрелково оръжие
под формата на таблици и схеми, което ѝ придава характер на добър справочник
за читателите.
В книгата е изяснено понятието калибър. Патроните са разгледани в две
големи групи – в инчове (inch) дюймове, съгласно системата за обозначение в САЩ
и Великобритания и в метрична система в милиметри. Представени са над 400
патрона. Съществувалите и съществуващите бойни (армейски) патрони са
отразени почти 100 %, докато тези за ловни и спортни цели и за самоотбрана
обхващат над 95 % поради голямото им разнообразие от куршуми, варианти и
производители. Направеният преглед на патроните за стрелково оръжие включва
данни за тяхната история, за особеностите на конструкцията им и посочва
тактико – техническите им характеристики.
Трябва да се отбележи, че книгата може да се използва като справочник
за патрони за стрелково оръжие благодарение на богатото съдържание на
тактико-технически данни, тъй като до този момент в Р България не е издавана
подобна творба. От книгата може да се получат солидни знания за тази
специфична област на човешкото познание. Същата може да бъде добър
помощник на тези, които се интересуват и искат да придобият нова информация
за патроните за стрелково оръжие.
Надявам се, че книгата ще е достъпна за по-широк кръг от читатели и
особено ще е полезна за тези, които реално боравят с патрони за стрелково
оръжие в базите и складовете за боеприпаси в структурите на Министерството
на отбраната, Министерството на вътрешните работи и другите
специализирани органи. Книгата ще е особено полезна за хората и специалистите
в областта на търговията със специална продукция и в областта на
колекционирането на въоръжение и боеприпаси.
Пожелавам успех на книгата и на нейните автори!
Професор д.т.н. инж. Боян Петков
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КАЛИБЪР НА ПАТРОНИТЕ ЗА СТРЕЛКОВО ОРЪЖИЕ
Калибър на патроните за нарезно стрелково оръжие се нарича диаметъра на
канала на цевта, измерен в различни мерни единици.
В повечето страни калибърът се измерва като диаметър между две
срещуположни полета / Groove на канала на цевта.
В някои страни калибърът се измерва като диаметър между два
срещуположни нареза / Land на
канала на цевта.
Съществува и трети
способ на измерване - по
срещуположните един на друг
нарез и поле на канала на цевта
или по диаметъра на куршума.
Така
например:
калибърът на патрона 9 х 18 за
пистолет „Макаров“ измерен по
единия способ е 9 mm, а по
другия - 9,2 mm.
В много от страните калибърът се измерва в милиметри, като цяло число
или с точност до стотни от милиметъра. Например: 5,45 mm, 5,56 mm, 7,62 mm.
За по-голяма практическа прецизност на означението на патроните и
възможност за по голяма точност при тяхното сравняване в означението се включва
и дължината на гилзата на патрона в милиметри. Например: 7,62 х 39, 5,45 х 39,
5,56 х 45, 7,62 х 54 или 7,62 х 51 mm.
За пояснение вида на патрона, куршумът или особености в конструкцията
на гилзата, след изписания калибър на патрона се добавят букви, които имат
различно значение. Например: 7,62 х 54 R (Rimmed), 10 mm AUTO, .45 ACP и т. н.
В САЩ калибърът се измерва в стотни от дюйма (inch), при това 1 дюйм =
1 inch = 2,54 cm = 25,4 mm.
Във Великобритания калибърът се измерва в хилядни от дюйма (inch).
При това и в двата случая нулата пред точката на означението не се поставя.
Например: 12,7 mm = .50 (САЩ) = .500 (Великобритания).
До 1917 година в Русия калибърът се измерва в линии. 1 линия = 1/10
дюйма. Например: 7,62 mm = 3 линии (3х2,54 mm (0,254 cm) = 7,62 mm). За това
7,62 mm пушка на капитан Мосин в Русия се нарича „трилинейка“.
В миналото калибърът се е измервал и в точки, като 1 точка = 0,254 mm.
Например 1 дюйм = 10 линии = 100 точки.
Калибърът на гладкоцевното стрелково оръжие от 4 до 32, следвайки
традицията до сега се измерва по броя на кръглите (равни на калибъра на цевта)
сачми, отляти от един английски търговски фунт чисто олово равен на 453,59 g.
Именно от търговски фунт, тъй като съществува и аптекарски фунт, който е равен
на 373,2 g. Ако от 1 фунт олово се получат 12 броя калибрени сачми, то калибърът
на оръжието е 12-ти калибър, ако са 16 – 16-ти калибър. Колкото по-голямо е
числото, обозначаващо калибъра, толкова по-малък е диаметъра на канала на цевта.
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Най-разпространените калибри за гладкоцевно стрелково оръжие, особено
за ловни цели, са 12-ти и 16-ти калибър. Например: сигналните пистолети за 26 mm
ракети са всъщност 4-ти калибър.
Сравнителна таблица на калибрите за нарезно стрелково оръжие
В mm

В стотни от
inch (дюйма)
(САЩ)

В хилядни от inch
(дюйма)
(Великобритания)

Действително
значение, mm

5,6

.22

.220

5,42-5,6

6,35

.25

.250

6,1-6,38

7,0

.28

.280

6,85-7,0

7,76; 7,63; 7,62

.30

.300

7,6-7,85

7,7

.30

.303

7,7-7,71

7,65

.32

.320

7,83-8,05

9,0

.35

.350

8,70-9,25

9,0; 9,3

.38

.380

9,2-9,5

10,0

.40; .41

.410

10,0-10,2

11,0

.44

.440

11,0-11,2

11,43

.45

.450

11,26-11,35

12,7

.50

.500

12,7

Какво е балистичен коефициент / Ballistic Coefficient (BC) ?
Балистичният коефициент (BC) измерва способността на куршума да
преодолява съпротивлението на въздуха в полет - основно, колко добре се пресича
атмосферата. Високото ниво на BC се изразява в по-аеродинамичен куршум, който
може да се противопостави по-добре на въздействието на вятъра и гравитацията.
Съществуват два стандартни модела за изчисляване на балистичния
коефициент / ВС: G1 и G7.
Стойността на ВС е представена с десетичен знак по-малък от 1.
Колкото по-голям е броят на ВС, толкова по-добре ще е куршумът.
Високият ВС предлага по-плоска траектория и по-малко дрейф на вятъра.
Плътност на сечението / Sectional Density (SD) е числовото изражение на
отношението между теглото/масата на куршума и неговия диаметър. SD има
значителен ефект върху пробивността. При еднакви други фактори (като скорост на
съприкосновение, дизайн на куршума и материала, т.н.), колкото е по-високо
числото на SD, толкова е по-висока пробивността на куршума. С други думи, тънък
куршум с дадено тегло пробива повече от дебел куршум със същото тегло, защото
концентрира същата сила на по-малка площ от мишената.
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Най-разпространените калибри на стрелковото оръжие:
А) В inch (САЩ и Великобритания)
1. До 0,24 inch (дюйма)
.14-222, .17 Remington, .17 Remington Fireball, .17 HM 2/.17 Hornady Mach 2,
.17 HMR/.17 Hornady Magnum Rimfire, .17-357 RG, .17 Hornet, .20 Tactical, .20
VarTarg, .204 Ruger, .218 Bee, .219 Zipper, .220 Weatherby Rocket, .22 L, .22 LR, .22
WCF, .22 WRF, .22 WMR, .22 Extra Long, .22 Short, .22 LR HV, .22 LR Hyper
Velocity, .22 BR Remington, .22 Hornet, .22 PPC, .22 Spitfire, .220 Russian, .220 Swift,
.22-250 Remington, .22 Accelerator, .221 Remington Fireball, .222 Remington, .222
Remington Magnum, .222 Rimmed, .223 Remington, .223 WSSM, .224 Valkyrie, .224
BOZ, .224 Weatherby Magnum, .225 Winchester, .236 Navy.
2. От 0,24 до 0,3 inch (дюйма)
.240 Weatherby Magnum, .242 Rimless Nitro Express, .243 Winchester, .243
WSSM, .244 H&H Magnum, .244 Remington (6 mm Remington), .246 Purdey, .25-20
Winchester, .25-35 WCF, .25-45 Sharps, .25 Remington, .25-06 Remington, .25-25
Stevens, .25 WSSM, .250-3000 Savage, .297/250 Rook Rifle, .256 Gibbs Magnum, .256
Newton, .256 Winchester Magnum, .257 Roberts, .257 Weatherby Magnum, .26 Nosler,
.260 Remington, .264 Warrior Magnum, .264 Winchester Magnum, .270 Weatherby
Magnum, .270 Winchester, .270 Winchester Short Magnum, .270 Sabi, .275 Holland &
Holland Magnum, .276 Enfield, .276 Pedersen, .280 British (7x43 mm), .280 Jeffery,
.280 Remington (7 mm Express Remington), .280 Ross (.280 Rimless Nitro Express),
.280 Flanged Nitro Express, .284 Winchester, 6,5-284 Norma.
3. От 0,3 до 0,35 inch (дюйма)
.30 Carbine, .30 Newton, .30 Remington, .30 Remington AR, .30 TC, .30
Winchester (30-30, 30 WCF), .30 R Blaser, .30-03 Springfield, .30-06 Springfield, .30-40
Krag, .30-378 Weatherby Magnum, .300 H&H Magnum, .300 Lapua Magnum, .300
Pegasus, .300 Remington SA Ultra Mag, .300 Remington Ultra Magnum, .300 Canadian
Magnum, .300 Ruger Compact Magnum, .300 Savage, .300 Weatherby Magnum, .300
Dakota, .300 Winchester Short Magnum, .300 Winchester Magnum, .300 Whisper, .300
AAC Blackout, .300 Norma Magnum, .303 British, .303 Magnum, .303 Savage, .307
Winchester, .308 Marlin Express, .308 Norma Magnum, .308 Winchester, .310 Cadet,
.318 Westley Richards Nitro Express, .32 ACP (7,65 Browning), .32 S&W, .32-20
Winchester, .32-40 Ballard, .32-40 Winchester, .32 Remington, .32 Smith & Wesson
Long, .32 Winchester Self-Loading, .32 Winchester Special, .325 WSM, .33 Winchester
Special, .33 Nosler, .333 Jeffery Rimless Nitro Express, .338 Ruger Compact Magnum,
.338 Winchester Magnum, .338 A-Square / .338 Excaliber, .338-06 A-Square, 338-378
Weatherby Magnum, .338 Federal, .338 Lapua Magnum, .338 Marlin express,
.338 Norma Magnum, .338 Lobaev Whisper, .338 Spectre, .338 Remington Ultra
Magnum, .338 Whisper, .340 Weatherby Magnum, .348 Winchester.
4. От 0,35 до 0,4 inch (дюйма)
.35 Newton, .35 Remington, .35Whelen, .35 Winchester, .35 Winchester SelfLoading, .350 Remington Magnum, .350 Rigby, .400/350 Nitro Express, .350 G&H
Magnum, .351 Winchester Self-Loading, .356 Winchester, .357 SIG, .357 Magnum,
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.358 Norma Magnum, .358 Winchester, .360 Mars, .400/360 Nitro Express, .360 № 2
Nitro Express, .369 Purdey Nitro Express, .375 Flanged NE, .375 H&H Magnum, .375
Ruger, .375 Remington Ultra Magnum, .375 Weatherby Magnum, .375 Whelen (.37506), .375 Winchester, .375 A-Square, .375 Dakota, .376 Steyr, .378 Weatherby Magnum,
.380 ACP, .38-40 Winchester, .38-55 Winchester, .38-56 WCF, .380 Long.
5. Над 0,4 inch (дюйма)
.40 S&W (.40 Smith & Wesson), .400 Whelen, .40 Lobaev Whisper, .40-65
Winchester, .450/400 Black Powder Express, .400 H&H Magnum, .450/400 Nitro
Express, .450/.400 Nitro Express 3", .400 Purdey, .400 Tembo, .401 WSL, .404 Jeffry,
.405 Winchester, .408 Cheyenne Tactikal, .41 Action Express. .41 Remington Magnum,
.410 Indian Musket, .416 Barrett, .416 Remington Magnum, .416 Rigby, .416 Weatherby
Magnum, .416 Ruger, .416 Taylor, .425 Express, .425 Westley Richards, .43 Mauser
(11x60 mm), .44 Henry, .44-40 Winchester, .44 Remington Magnum, .44 Special,
.444 Marlin, .45 ACP (11,45x23 mm), .45 Colt, .45 GAP, .45-70 Government, .45-90
Sharps, .450 Bushmaster, .45 Raptor, .577/450 Martini - Henry, .450 Black Powder
Express, .450 Marlin, .450 Adams, .450 Mars Short, .450 Mars Long, .45 Schouboe,
.45 Winchester Magnum, .500/450 Magnum BPE, .500/450 Nitro Express, .450 Nitro
Express, .450 Rigby, .450 № 2 Nitro Express, .454 Cassul, .455 Webley&Scott
Automatic, .455 Webley, .458 Express, .458 Lott, .458 SOCOM, .458 Winchester
Magnum, .458 Canadian Magnum, .460 A-Square Short, .460 S&W, .460 Weatherby
Magnum, .460 Steyr, .465 H&H Magnum, .470 Nitro Express, .475 Nitro Express,
.475 No2 Nitro Express 3 1/2", .475 Atkinson & Marquart Magnum, .476 Nitro Express,
.50-70 Government, .50-90 Sharps, .50-110 Winchester, .50-140 Sharps, .50 Alaskan,
.50 Beowulf, .50 GI, .50 Action Express, .500 S&W Magnum, .500 A-Square, .500/465
Nitro Express, .500 Nitro Express 3", .50 BMG, .50 Peacekeeper, .500 Jeffrey,
.500 Black Powder Express, .577/500 Magnum Nitro Express, .505 Gibbs, .510 DTC
Europ, .510 Fat Mac, .510 Whisper, .550 Magnum Nitro Express, .577 Black Powder
Express, .577 Nitro Express, .577 Tyrannosaur, .577 Snider, .585 Nyati, .600 Nitro
Express, .600/577 REWA, .600 Overkill, .700 AHR, .700 Nitro Express, .950 JDJ.
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Б) В милиметри
1. До 6 mm
2,7 mm Kolibri, 4,25x10 mm Erika, 4,6x30 mm, 4,85 mm, 4,92x34 mm, 5,45x18
mm, 5,45x39 mm, 5,56x30 mm, 5,56x39 mm, 5,56x45 mm, 5,6x50 mm Magnum, 5,6x52
mm R, 5,6x57 mm, 5,6x57 mm R, 5,6x61 mm, 5,6x61R mm, 5,7x28 mm, 5,8x21 mm,
5,8x42 mm,
2. От 6 до 7 mm
6x35 mm, 6 mm Remington, 6 mm PPC, 6 mm Musgrave, 6 mm U.S.N.,
6x35x16 SR Browning, 6,5 mm Jonson, 6,5-284 Norma, 6,5 Greedmoor, 6,5x39 Grendel,
6,5 mm Remington Magnum, 6,5x50 mm, 6,5x52 mm Manlicher-Karkano, 6,5x53R mm,
6,5x54 mm Manlicher-Shenauer, 6,5x54R mm Rusian, 6,5x55 mm, 6,5x57 mm, 6,5x58
mm, 6,8x48 mm Remington SPC.
3. От 7 до 9 mm
7,2 mm SLEC, 7x44 mm, 7x57 mm, 7x61 mm, 7x64 mm, 7x65 mm, 7,35x51 mm
Karkano, 7,5x55 mm Шмитд-Рубин, 7,5x58 mm M24, 7,5x54 mm MAS mod. 1929,
7,65x21 Parabellum, 7,62x25 mm, 7,62x38 mm Nagan, 7,62x39 mm, 7,63x45 mm,
7,62x51 mm NATO, 7,62x54R, 7,62x63 mm, 7,62x25 mm Mauzer,7,63 mm Jonson,
7,62x17 mm (.32 ACP), 7,62x21 mm Parabellum (.30 Luger), 7,65x53 Argentino
(7,65x53 mm Mauzer), 7,65x53R mm, 7,63x54 mm Manlicher Greese, 7,7x58 mm
Arisaka, 7,8 mm SLEC, 7,92x33 mm, 7,92x36 mm, 7,93x57 mm, 7,92x107 mm P35, 8
mm Remington Magnum, 8x35 mm, 8x50 mm Manlicher, 8,58R mm Lebel, 8x56 mm
Manlicher-Shebauer, 8x56 R mm, 8,58 R mm, 8x60 S mm, 8x64 S mm, 8x68 S mm,
8,5x23 mm Gabber-Fairfax (.330 Mars),

Револверни патрони
4. От 9 до 10 mm
9х17 mm (.38 ACP), 9x18 mm Police, 9x18 mm ПМ, 9x19 mm Para (Люгер,
НАТО, Parabellum), 9x21 mm (СП-10, 11,12, 13), 9,25 mm Mauzer, 9x20 mm SR
Browning Long, 9x39 mm, 9x45 mm, 9x53 mm, 9x56 mm, 9x57 mm, 9,3x57 mm,
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9,3x62 mm, 9,3x64 mm Breneke, 9,3x66 mm, 9,3x72 mm, 9,3x74 mm, 9,5x57 mm (.375
Rimless Nitro Express).

5. Над 10 mm
10x25 mm (10 mm Auto), 10,75x57 mm, 11x59 mm R Gras, 11x60 mm,
12,7x32,6 mm, 12,7x41 mm, 12,7x42 mm, 12,7x55 mm (СЦ-130), 12,7x81 mm SR
BREDA, 12,7x81 mm, 12,7x99 mm NATO, 12,7x108 mm, 12,7x108R mm, 13,63B mm,
13,64 mm, 13,25x92 mm SR, 13,2x95 mm, 14,45x114 mm, 14,5 mm JDJ, 15,2 mm
Steyer, 15x96 mm, 15x104 mm Бърно, 15,5x106 mm.

Патрони 14,5х114 mm
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ПАТРОНИ ЗА СТРЕЛКОВО ОРЪЖИЕ В ДЮЙМОВЕ / INCH
(САЩ и ВЕЛИКОБРИТАНИЯ / USA AND GREAT BRITAIN)
1. До 0,24 inch (дюйма)
Патрон .223 Remington / 5,56 х 45 mm NATO, 1962, САЩ

.223 Remington / 5,56х45 mm
FMJ HPBT
Тактико-технически характеристики на патрон .223 Remington:
Дължина на патрона 57 mm, диаметър на водещата част на куршума 5,7
mm/.224 inch, дължина на гилзата 45 mm, диаметър на основата на гилзата 9,6 mm,
диаметър на дулцето на гилзата 6,4 mm, диаметър в ската на гилзата 9,0 mm,
диаметър на фланеца на гилзата 9,6 mm, дебелина на фланеца 1,1 mm, тип на
гилзата с бутилкообразна форма с неиздаден фланец / Rimless, bottlenecked, тип на
капсул-възпламенителя Small rifle, стъпка на нарезите в цевта 1:12 inch (militarystyle rifles use 1:7 дo 1:10 за стабилизиране на дълъг куршум), максимално налягане
на барутните газове 380-430 MPa.
.223 Remington е патрон за пушка, разработен през 1957 г. за
ArmaLite AR-15. През 1964 г. ArmaLite AR-15 е приет на
въоръжение в армията на Съединените щати като пушка M16 и покъсно става стандартна военна пушка в САЩ. Във военната версия
на патрона се използва куршум с цялостна метална обвивка/FMJ с
тегло от 55 grain с означението M193. През 1980 г. .223 Remington е
преобразуван в нов патрон с куршум с цялостна метална обвивка/FMJ с тегло от 62
grain със 7 grain стоманен сърдечник за по-добро проникване и означен като 5,56 ×
45 mm NАТО (SS109 или M855).
Развитието на патрона, който в крайна сметка се превръща в .223 Remington
е свързана с разработването на нова лека бойна пушка. Патронът и пушката са
разработени от Fairchild Industries, Remington Arms и няколко инженери, работещи
за постигане на цел, поставена от американското командване на континенталната
армия (CONARC). Работата по ранното развитие започва през 1957 г. Проектът е за
създаване на малокалибрено високоскоростно огнестрелно оръжие (SCHV).
Юджийн Стоунър (Eugene Stoner) от ArmaLite е поканен да намали
пропорционално конструкцията на AR-10 (7,62 × 51 mm NАТО). Компанията
Winchester също е поканена за участие.
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До средата на 50-те години на миналия век става ясно, че 7,62 mm патрон на
NАТО не може да осигури способността за водене на насочен автоматичен огън от
леко оръжие. В тази връзка американската армия решава да премине към патрон с
по-малък калибър - 5,56 mm (номинално означен според американската система .22,
.221, .222, .223 или .224, но всъщност диаметърът на куршума е еднакъв за всички
тези означения).
Според новите изисквания е обявен конкурс, в който вземат участие 3
патрона - .222 Winchester, .224 Springfield и .222 Special (.222 Special - разработен с
участието на Юджийн Стоунър, работещ тогава за американската компания
Armalite). И трите патрона са удължени варианти на ловния патрон .222 Remington
(5,56 x 42 mm).
Победител в конкурса, както за патрон, така и за оръжие, е разработката на
Стоунър - патрон (по-късно означен като .223 Remington) и щурмова пушка AR-15 модификация на пушката Stoner AR-10 със 7,62 mm патрон NАТО.
През юли 1962 г. оперативните изпитвания завършват с препоръка за
приемане на пушката ArmaLite AR-15 с патрон .223 Remington. През септември
1963 г. патронът .223 Remington официално е приет и наречен „Cartridge, 5,56 mm
ball, M193“. На следващата година ArmaLite AR-15 е приет от армията на
Съединените щати като пушка M16 и по-късно става стандартната военна пушка в
САЩ. Спецификацията включва куршум, проектиран от Remington с използването
на барут IMR4475, което води до начална скорост от 990 m/s и налягане на
барутните газове от 358,53 МРа.
През пролетта на 1962 г. Remington представя спецификациите на .223
Remington на Института за производство на спортни оръжия и боеприпаси
(SAAMI). През декември 1963 г. Remington произвежда първата си пушка Model
760 снаряжена с .223 Remington.
През 1964 г. американската армия официално приема патрона .223
Remington с означението M193 и пушката AR-15 с означението M16.
През 1980 г. .223 Remington е трансформиран в нов патрон и е означен като
5,56 × 45 mm NАТО (SS109 или M855). Този нов патрон използва 62 grain облечен
куршум/FMJ със 7 grain стоманен сърдечник за по-добро проникване срещу леко
бронирани цели, специално за да се отговори на изискването на NАТО, куршумът
да може да прониква от другата страна през каска М1 от Втората световна война от
800 m (което е и изискването за 7,62 mm NАТО). Той има по-ниска начална скорост
от предшественика си, но с по-добри характеристики на дълги разстояния поради
по-висока плътност на сечението и превъзходен балистичен коефициент. Това
изискване прави 5,56 mm патрон NАТО по-малко способен за раздробяване от .223
Remington и е счетен за по-хуманен.
Нова версия на патрона 5,56 x 45 с по-тежък куршум с означението SS109 е
разработена през 80-те години на миналия век в Белгия от Fabrique Nationale
(първоначално е разработена за щурмовата пушка FN FNC и лека картечница FN
Minimi). Към средата на 80-те този патрон, който се различава от М193 с по-тежък
куршум, предназначен за по-малка стъпка на нарезите в цевта (178 mm, вместо 305
mm за М193), е приет като стандарт за всички страни от NАТО.
В Съединените щати SS109 е приет под наименованието M855 и за него е
приета нова модификация на щурмовата пушка M16, M16A2 с по-тежка цев за
модифицираната пушка. Боеприпасите с трасиращ куршум са означени като M856.
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С приемането в качеството си на стандарт в NАТО, белгийският куршум
SS109 дължи на факта, че като по-тежък, той има по-добра проникваща способност
на дълги разстояния. При тегло на куршума 3,6 g, началната скорост е 975 m/s, а
дулната енергия - 1 692 J.
Трябва да се отбележи, че боеприпасите M193 и SS109 са основно
взаимозаменяеми, но не са предоставени таблични балистични характеристики, тъй
като дължината на стъпката на нарезите в цевта е различна за тях. В допълнение,
старите патрони могат да се използват и в оръжия с M855, точно както M855 може
да се използва в старите пушки M16A1, но точността на стрелбата ще се влоши.
Освен за военна употреба, патронът 5,56 х 45 mm се оказва отличен патрон
за лов на дивеч с тегло до 30-50 kg на разстояния до 200-250 m, като в момента се
произвежда най-широка гама от ловни боеприпаси и оръжия за този патрон в света.
Бойният патрон 5,56 x 45 mm NАТО и неговият търговски аналог - патронът .223
Rem (Remington) се произвеждат почти в целия свят. При тегло на куршума 4,0-4,2
g, началната скорост на куршума е 930-940 m/s, а дулната енергия - 1 708 - 1 798 J.
Основни балистични характеристики на куршум калибър .223 Remington
Тегло на куршума, gr, g, тип
Скорост на куршума, m/s Дулна енергия, J
35 gr (2 g) JHP
1 140
1 524
55 gr (3,5 g) Nosler ballistic tip
990
1 738
60 gr (3,9 g) Nosler partition
960
1 800
69 gr (4,48 g) BTHP
900
1 807
77 gr (5 g) BTHP
840
1 753
Теста е проведен с дължина на цевта: 24 inch (610 mm)

.223 Rem с куршуми: Montana Gold, Sierra Spitzer ВТ, Nosler/Winchester, Hornady VMax, Barnes Tipped Triple-Shock X, Nosler НРВТ, Swift Scirocco II и .308 Winchester

л-д: .17 Rem, .204 Ruger, 5,45x39 mm, .223 Rem, .223 WSSM, .243 WSSM, 6,5 Grendel,
6,8 SPC, .223 Rem 62 grain Fusion
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2. От 0,24 до 0,3 inch (дюйма)
Патрон .240 Weatherby Magnum / 6,1 x 63, 1968, САЩ

.240 Weatherby Magnum
Патронът .240 Weatherby Magnum е известен с означенията:
.240 Weatherby Magnum / . 240 Weatherby / .240 Wby Mag / 6,1 x 63 / SAA 1700 /
XCR 06 063 BFC 040.
Тактико-технически характеристики на патрон .240 Wby Mag:
Дължина на патрона 78,7 mm, диаметър на водещата част на куршума 6,2
mm/.243 inch, дължина на гилзата 63,4 mm, диаметър на основата на гилзата 11,5
mm, диаметър на дулцето на гилзата 6,9 mm, диаметър в ската на гилзата 10,9 mm,
диаметър на фланеца на гилзата 12,0 mm, тип на гилзата с бутилкообразна форма с
неиздаден фланец с пояс / Rimless, bottlenecked, belted, тип на капсулвъзпламенителя Large rifle, стъпка на нарезите в цевта 1:10 inch, максимално
налягане на барутните газове 450 МРа, емкост на гилзата 64 grain (4,1 cm3) вода.
Патронът .240 Weatherby Magnum е разработен през 1968 г. от
Рой Уедърби (Roy Weatherby). При разработването на собствения си
патрон .240 inch / 6 mm, Рой Уедърби е значително повлиян както от
успеха, така и от ограниченията на патрона .244 H&H Magnum,
създаден във Великобритания от неговия приятел и колега Дейвид
Лойд (David Lloyd). Това е последният патрон, проектиран от Рой Уедърби.
.240 Wby Mag веднага става лидер по мощност в класа на 6 mm боеприпаси.
При създаването на патрона .240 Weatherby Magnum за основа е взета
гилзата на стария, но известен патрон .300 Holland & Holland, на която свиват
дулцето за по-малкия диаметър на куршума. Повече е усилена дънната част с пояс.
.240 Weatherby Mag е патентован патрон, използван само в пушки
Weatherby. Тази конкретна гилза на Weatherby е уникална: освен формата, тя не се
основава физически на други гилзи на Weatherby, като има същият диаметър на
фланеца и сходна дължина както при .30-06 Springfield, но при почти два пъти помалко тегло на куршума. Тя използва традиционния двоен скат на Weatherby и
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гилза с пояс с дължина 2,496 inch, значително по-късa от 2,8 inch гилза на .244 H&H
Magnum. Производството на .240 Wby Mag е организирано в САЩ и Швеция.
.240 Weatherby Magnum явно превъзхожда близките „конкуренти“ - .243
Winchester и 6 mm Remington по всички балистични характеристики. Както и
всички патрони Weatherby, той притежава висока настилност на полета на куршума
и висока точност, при това разсейването на куршума не превишава една ъглова
минута, което съответства на кръг с диаметър 2,5 сm на дистанция 100 m.
Снаряжава се често с полуоблечени куршуми с диаметър 6,17 mm и тегло
4,5-6,5 g, барутен заряд 3,3-3,5 g (до 3,7 g), начална скорост 1 035-1 067 m/s и дулна
енергия 3 208-3 500 J.
По отношение на скоростта .240 Weatherby Magnum за своето време е найбързият в търговската мрежа 6 mm патрон. На разположение са няколко по-бързи
wildcat патрона, но .240 Wby Magnum е с по-висока скорост от 6 mm Remington и
по-новия .243 WSSM с около 46 m/s. Въпреки това, лекият патрон .243 WSSM с 55
grain Ballistic Silvertip куршум вече надминава според някои предложението на
Weatherby. Съгласно данните за снаряженията на Western Powders, .240 Wby Mag е
с начална скорост над 1 200 m/s с куршум с тегло от 62 grain от типа Barnes.
Докато .240 Weatherby Magnum е предпочитан от някои ловци на Varmint /
вреден дивеч, патронът не се харесва от ловците, снаряжаващи сами патрона,
защото гилзата не може да се формира от друг месинг, освен от този на компанията
Weatherby или ловецът може да преснаряжи патрона с използвани гилзи на
Weatherby, които обикновено са по-скъпи от другите.
Боб Хейгъл, писател за оръжия, нарича .240 Weatherby Magnum „само малко
повече от едно и също нещо“, когато го сравнява с 6 mm Remington.
Превишението на траекторията на полета на куршума при стрелба „в
нула/точка на прицелване“ на 273 m е: на дистанция 91 m - 6,6 сm и на дистанция
182 m - 8,6 сm. При препоръчвана дистанция за пристрелка от 232 m, куршумът се
отклонява от линията за прицелване не повече на: разстояние 50 - +0,5 сm; 100 m +3,5 сm; 150 m - +3,8 сm; 200 m - +1,1 сm; 300 m - -14,6 сm.
Патронът се препоръчва за лов на дивеч среден размер от рода на планинска
коза на дълги разстояния (300-400 m и повече), но може де бъде използван и за лов
на животни с размер на вълк или сърна.
Основни балистични характеристики на куршум калибър .240 Wby Mag
Тегло на куршума, gr, g, тип Скорост на куршума, m/s Дулна енергия, J
60 gr (4 g) HP
1 163
2 633
75 gr (5 g) HP
1 084
2 854
80 gr (5 g) SP
1 071
2 975
90 gr (6 g) SP
1 034
3 122
100 gr (6 g) HP
976
3 087

.240 Wby Magnum
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Weatherby Mark V .240 Wby Magnum Bolt Action

3. От 0,3 до 0,35 inch (дюйма)
Патрон .300 Winchester Magnum, 1963, САЩ

.300 Winchester Magnum
Тактико-технически характеристики на патрон .300 Win Magnum:
Дължина на патрона 85 mm, диаметър на водещата част на куршума 7,8
mm/.308 inch, дължина на гилзата 67 mm, диаметър на основата на гилзата 13,0 mm,
диаметър на дулцето на гилзата 8,6 mm, диаметър в ската на гилзата 12,4 mm,
диаметър на фланеца на гилзата 13,5 mm, дебелина на фланеца 1,2 mm, тип на
гилзата с бутилкообразна форма с неиздаден фланец с пояс / Rimless, bottlenecked,
belted, тип на капсул-възпламенителя Large rifle magnum, стъпка на нарезите в
цевта 1:10 inch (254 mm), капацитет на гилзата 93,8 grain (6,08 cm3) вода,
максимално налягане 440 МРа (SAAMI), дулна енергия 5 278 – 5 548 J.
.300 Winchester Magnum (известен също като .300 Win
Mag или 300WM) (7,62 × 67 mm) е Magnum патрон с пояс за
пушка, който е въведен от компанията Winchester Repeating
Arms Company през 1963 г. за използване в пушка Model 70.
.300 Winchester Magnum е Magnum патрон, проектиран да се
зарежда в стандартна пушка. Той се базира на .375 H&H
Magnum, гилзата на който е скъсена и свита, за да приеме куршум .30-ти калибър
(7,62 mm). Компанията Winchester разработва .300 Winchester Magnum, като взема
.338 Winchester Magnum, който е представен през 1958 г., и премества ската напред
с 4,0 mm (0,156 inch) и го удължава с 3,0 mm (0,120 inch). Тази конструкция на
патрона е с по-късо дулце от диаметъра на куршума. .300 Winchester използва
същият дизайн на корпуса на .375 H&H Magnum. Конусът на патрона е намален, за
да осигури на патрона повече обем, така че да увеличи потенциалният му капацитет
от барут. Удължаването на гилзата и движението на ската напред на .338 Winchester
Magnum позволява разработване на гилзите на .308 Norma Magnum или .30-338
Winchester до размерите на .300 Winchester Magnum. Дулцето на гилзата е по-късо
от калибъра на куршума, който изстрелва, което означава, че куршумът трябва да
бъде скопчан по-дълбоко в гилзата, при което предимствата от скоростта на горене
на барута намалява.
Фабричните боеприпаси на Winchester за .300 Winchester Magnum са
способни да развият начална скорост от 990 m/s с куршум с тегло 150 grain (9,7 g) и
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910 m/s с тегло 180 grain (12 g) куршум, но със стария Western „Power Point“ soft
point куршум с тегло от 150 grain (9,7 g), скоростта може да достигне над 1 000 m/s.
Най-полезните тегла на куршуми за .300 Winchester Magnum са тези с тегло
между 150–200 grain (9,7–13,0 g). Въпреки това куршуми с тегло между 110–250
grain (7,1–16,2 g) са на разположение за преснаряжаване на .300 Win Mag.
В сравнение с .30-06 Springfield, .300 Winchester Magnum осигурява
приблизително 120 m/s увеличение на скоростта. Това означава около 20% поголямо енергийно предимство пред патрона 30-06 Springfield. Поради късото дулце,
по-тежките куршуми, особено тези с тегло над 200 grain (13 g) и монометални
такива, като куршумите Barnes X, ще трябва да се поставят по-дълбоко в гилзата.
Колкото по-дълъг е куршумът, толкова по-бърз трябва да бъде нарезът в цевта.
.300 Winchester Magnum е известен с точността си и е използван за
състезания на 910 m и 1000 m. Докато в ловни ситуации такава точност е ненужна,
такава точност помага за разширяване на обхвата на патрона. От времето на
представянето си той остава един от най-полезните и популярни патрони днес.
Въпреки, че патроните като .30-378 Weatherby Magnum, .300 Remington
Ultra Magnum и .300 Weatherby Magnum превишават параметрите на .300 Win
Magnum, нито един от тези патрони не може да бъде зареждан в патронник със
стандартна дължина. Малко патрони 30-ти калибър (7,62 mm) със стандартна
дължина на патрона могат да съответстват на параметрите на .300 Win Magnum.
Общата дължина на патрона е стандартизирана, така че всички марки боеприпаси
.300 Win Mag от различни производители са подходящи за всички видове пушки.
.300 Winchester Magnum е достатъчно мощен за лов на всяко животно от
Северна Америка. Той е особено полезен при лов на членовете на семейството на
копитни животни като лос и елен и е популярен патрон сред ловците за тези видове
дивеч. Еленът може да тежи до 450 kg, а лос - 640 kg. Куршуми с тегло от 165–200
grain (10,7–13,0 g) са предпочитаният избор за тези видове дивеч. Куршумите с
контролирано разширение, като Nosler Partition или Barnes X, са предпочитани,
отколкото по-леко конструираните куршуми за тези по-големи видове копитни
животни. Куршуми с тегло от 150–165 grain (9,7–10,7 g) са подходящи за по-дребни
елени, като елен муле и бял елен.
Основни балистични характеристики на куршум калибър .300 Win Mag
Тегло на куршума, gr, g, тип Скорост на куршума, m/s Дулна енергия, J
165 gr (10,7 g) GMX
1 000
5 410
180 gr (11,7 g) BT
973
5 526
190 gr (12,3 g) BTSP
950
5 600
200 gr (13,0 g) Partition
923
5 548
220 gr (14,3 g) HPBT
876
5 475
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4. От 0,35 до 0,4 inch (дюйма)
Патрон .375 H&H Magnum, 1912, Великобритания

.375 H&H Magnum
Патронът .375 Holland & Holland Magnum е известен с означенията:
.375 H&H Magnum / .375 Holland & Holland / .375 Holland & Holland Magnum Belted/
.375 Belted Rimless Magnum H&H / 9,5 x 72 / DWM 639 / SAA 6105 / ECRA-ECDV
10 072 BFC 010.
Тактико-технически характеристики на патрон .375 H&H Magnum:
Дължина на патрона 91,4 mm, диаметър на водещата част на куршума 9,55
mm/.375 inch, дължина на гилзата 72,4 mm, диаметър на основата на гилзата 13,0
mm, диаметър на дулцето на гилзата 10,2 mm, диаметър в ската на гилзата 11,4 mm,
диаметър на фланеца на гилзата 13,5 mm, дебелина на фланеца 1,3 mm, тип на
гилзата с бутилкообразна форма с нeиздаден/издаден фланец с пояс / Rimless
(rimmed), bottlenecked, belted, тип на капсул-възпламенителя Large rifle magnum,
максимално налягане 430 МРа, стъпка на нарезите в цевта 1:12 inch (305 mm).
Патронът .375 H&H Magnum е резултат от конкуренцията между
британските производители на пушки при разработването на нови патрони, за да се
възползват от новите бездимни барути. Именно с появата на патрон .375 H&H Mag
и неговото разпространение, терминът „Magnum“ придобива световна известност и
Holland & Holland стават пионерите на нов тип боеприпаси с отлична балистика и
оригинален дизайн. Патронът е разработен във Великобритания от компанията
Holland & Holland и е пуснат в производство през 1912 година. Предназначен е на
първо място за британците, отправящи се на сафари в африканските и азиатски
колонии.
Патронът 9,5 × 57 mm Mannlicher –
Schönauer оказва значително влияние върху
британските производители на пушки и скоро е
усвоен от компаниите Westley Richards и Eley
Brothers като .375 Rimless Nitro Express 2,25". В
опита да се конкурира, компанията Holland &
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Holland представя .400/375 Belted Nitro Express. .400/375 H&H (известен още като
.375 Velopex) е първият патрон, произведен с пояс, с емкост на гилзата 6,245 g вода.
Първоначално патронът се произвежда в два варианта: с гилза с издаден
фланец / Rimmed (Flanged) за стрелба с двуцевни ловни пушки (.375 Flanged
Magnum) и с неиздаден фланец / Rimless за пушки с пълнител. При втората гилза на
самото дъно има особен пояс-удебеление, играещ двойна роля —
първо, усилва якостта на конструкцията (основно дъното) и второ,
поясът фактически изпълнява ролята на фланец в безфланцевата
висока с конус гилза, обезпечавайки точната фиксация в
патронника и надежното набождане на капсул-възпламенителя.
Впоследствие такъв пояс става задължителен атрибут за
болшинството патрони с голяма мощност („магнум“). Характерният пояс на гилзата
на този патрон е патентован във Великобритания на 31 март 1891 г. от Г. Рот (G.
Roth) от Австрия. Първата търговска употреба на патента е през 1907 г. с патрона
.375 Holland-Schoenauer за пушка с болтов затвор Mannlicher – Schoenauer. .375
H&H използва подобрена гилза с пояс, споделена с .275 H&H Magnum, когато те са
представени заедно през август 1912 г. Този втори дизайн на гилза с пояс е
използван по-късно в .300 H&H Magnum и е модифициран като основа за патроните
„Magnum“.
Дизайнът на гилзата на .375 H&H Magnum е предназначен да използва
кордит, барут тип пръчка, използван широко в Обединеното кралство.
Конструкцията на заостреното тяло на гилзата и малкият плитък скат са типични
аспекти за гилзи, оптимизирани за използване на този вид барут. Предимството на
такава конструкция на гилзата е, че тя ще се зарежда и извлича плавно и по този
начин ще допринесе за надеждността на патрона по време на лов. Поради дългата
гилза се получава по-бавно изгаряне на барута, което прави откатът по-мек.
За разлика от предишните патрони, .375 H&H работи при относително повисоки налягания и е проектиран от самото начало за използване с бездимни
барути, които могат да генерират по-високи налягания и по този начин по-високи
скорости. Въпреки това, когато патронът е проектиран, нивата на налягане са били
държани до 325 MPa, тъй като кордитът е чувствителен към температура и може да
предизвика опасно високо налягане в горещия тропически климат на Африка и
Индия. Въпреки това, съвременните бездимни барути не са толкова чувствителни
към температурата на околната среда.
Оригиналните снаряжения със кордит са, както следва:
- 62 grain за куршум от 235 g, което дава начална скорост 853,44 m/s;
- 61 grain за куршум от 270 g, което дава начална скорост 807,72 m/s;
- 58 grain за куршум от 300 g, което дава начална скорост 762 m/s.
Патронът почти веднага придобива широка популярност по целия свят, тъй
като съчетава редица фактори, които взети заедно, го правят един от най-удобните
патрони като универсален боеприпас. Благодарение на своята популярност той
става прототип за редица съвременни патрони.
Днес типичното фабрично снаряжение като R375M1 на Remington или
боеприпасите на Federal ще изстрелят куршум от 270 grain (17 g) при начална
скорост 820 m/s и дулна енергия от 5 880 J. Това снаряжение има приблизително
същата траектория, както куршум със 180 grain (12 g) на .30-06 Springfield. Въпреки
това .30-06 генерира енергия само около 3 951 J в сравнение с тази на .375 H&H.
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Типичните боеприпаси от 300 g (19 g), произведени от Federal и Remington,
имат начална скорост от 770 m/s и дулна енергия от 5 780 J. Боеприпасите от 300
grain (19 g) имат траектория на куршума, подобна на тази на .308 Winchester,
изстрелващ куршум с тегло 180 grain (12 g).
Новата линия за патрони Superformance на Hornady осигурява скок в
характеристиките на патрона .375 H&H. Линията Superformance използва барути,
специално изготвени за всеки патрон. Боеприпасите на Hornady .375 H&H 270 grain
SP-RP Superformance изстрелват куршум с тегло 270 grain (17 g) при 850 m/s,
докато .375 H&H 300 grain DGS Superformance изстрелва куршум с тегло 300 grain
(19 g) със скорост 810 m/s, генерирайки дулна енергия 6 371 J и 6 437 J съответно.
В Африка се използва и за лов на средни и едри антилопи, крокодил, жираф
и други животни. В Европа и Северна Америка той е подходящ за лов на лос, едър
глиган и мечка.
Аналог на патрона .375 Н&Н Magnum и негов „конкурент/балистичен
близнак“ се счита германският патрон 9,3 × 64 mm Brenneke.
Благодарение на всички горепосочени характеристики, патроните .375 H&H
Magnum са все още популярни сред ловците. Сега това е може би най-често
срещаният патрон за лов на едри животни.
.375 H&H Magnum е един от най-универсалните патрони и е посочен от
Джак О'Конър като „кралицата на средните по размер цеви“.
Понастоящем патроните .375 H&H Magnum се произвеждат от всички
водещи оръжейни компании. Широка гама от патрони от този калибър се предлага
с различни куршуми. Откатът при стрелба с боеприпаса .375 H&H Magnum е малък
в сравнение с въздействието на други патрони при лов на едро животно (което е
още една причина за популярността на този патрон). Това обаче не означава, че той
е слаб - неподготвеният стрелец трябва да проявява известна предпазливост.
Основни балистични характеристики на куршум калибър .375 Н&H Magnum
Тегло на куршума, gr, g, тип
Скорост на куршума, m/s Дулна енергия, J
270 gr (17 g) Barnes TSX
800
5 602
300 gr (19 g) Norma Oryx
780
5 915
300 gr (19 g) Swift A-Frame
780
5 915
350 gr (23 g) Woodleigh FMJ
700
5 575
350 gr (23 g) Woodleigh Soft Nose 700
5 575
Теста е проведен с дължина на цевта: 24 inch (610 mm)
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.375 Flanged Magnum
.375 Flanged Magnum (9,5 × 75 R), известен още като .375 H&H Flanged
Magnum е придружителният патрон към .375 H&H Magnum за използване в
двуцевни пушки и е пуснат заедно с .375 H&H Magnum от Holland & Holland. Това
е патрон с издаден фланец / Rimmed и се снаряжава за по-ниско налягане от 325
MPa. Патронът е способен да изстреля куршум с тегло 235 grain (15,2 g), с начална
скорост от 850 m/s, куршум с тегло 270 grain (17 g) с 810 m/s и куршум с тегло 300
grain (19 g) с 760 m/s при дулна енергия 5 550 J, 5 700 J и 5 640 J съответно.
Патронът е подходящ за същите видове дивеч, както патрона .375 H&H Magnum
.375 H&H Ackley Improved
.375 H&H Ackley Improved е патрон, проектиран от P. O. Ackley с цел
подобряване на параметрите и живота на гилзата на .375 H&H Magnum.
Подобрената гилза следва формулния дизайн на Акли на тяло с малък конус и
стръмен скат от 40°. Патронът е способен да изстреля куршум с тегло 270 grain (17
g) с начална скорост от 860 m/s. Патронът .375 H&H Magnum може да бъде
изстрелян безопасно от патронник на Ackley Improved, но със загуба на параметри.
.375 Weatherby Magnum
.375 Weatherby Magnum е подобрен патрон като .375 H&H Ackley Improved.
Гилзата е проектирана от Рой Уедърби през 1944 г., скатът на която е с двоен
радиус на Weatherby, характерен за всички патрони на Weatherby. .375 Weatherby
Magnum е способен да изстреля куршум с тегло 300 grain (19 g) с начална скорост
850 m/s. .375 H&H Magnum може да бъде изстрелян от патронника на .375
Weatherby Magnum с лека загуба на параметри. За разлика от патрона .375 H&H AI,
.375 Weatherby Magnum се снаряжава за работа при по-високи налягания.

.375 Н&H Magnum

(Голямата африканска петорка/Big Africa´s Five)

Патрони .375 Н&H Magnum с различни видове куршуми
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5. Над 0,4 inch (дюйма)
Патрон .400 Holland & Holland Magnum, 2003, Великобритания

.400 Holland & Holland Magnum
Патронът .400 Holland & Holland Magnum e известен с означенията:
.400 Holland & Holland Magnum / .400 Holland & Holland Magnum Belted Rimless /
10,4 x 72 / ECRA-ECDV 10 072 BFC 007.
Тактико-технически характеристики на патрон .400 H&H Magnum:
Дължина на патрона 90,2 mm, диаметър на водещата част на куршума 10,4
mm/.411 inch, дължина на гилзата 72,3 mm, диаметър в дулцето 11,2 mm, диаметър
в ската 12,5 mm, диаметър на основата на гилзата 13 mm, диаметър на фланеца 13,5
mm, дебелина на фланеца 1,3 mm, тип на гилзата с бутилкообразна форма с
неиздаден фланец с пояс / Rimless, bottlenecked, belted, тип на капсул
възпламенителя Large rifle magnum, максимално дулно налягане 440 МРа,
капацитет на гилзата 104 grain (6,7 cm3) вода.
.400 H&H Magnum, известен още като .400 Holland & Holland Magnum, е
разработен от компанията Holland & Holland. Патронът е пуснат заедно с .465 H&H
Magnum през 2003 година. Базиран е на гилзата на патрона .375 H&H Magnum.
Патронът дължи своето развитие на ловци, които искат
Holland & Holland да разработи патрон, който би имал увеличена
мощност спрямо .375 H&H Magnum. Проектът е осъществен от
Ръсел Уилкин (Russell Wilkin), технически директор на Holland &
Holland. В резултат се появяват два патрона: .400 H&H Magnum и
.465 H&H Magnum. Патронът е предложен през 2003 година на
обществеността във Великобритания и Европа и става достъпен в Северна Америка
през 2008 година. Той следва дългата линия от знаменити патрони за големи цеви,
въведени от компанията Holland & Holland, последният от които е .700 N Express.
.400 H&H Magnum е модерен патрон, предназначен за лов на едри и опасни
животни. Патронът е легален в страни, които изискват минимален калибър .400
inch за лов на опасен дивеч. Той е проектиран да осигури 100% надеждност в
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тропическа среда. Леко заострената/tapered гилза с наклонено рамо осигурява
надеждно пълнене/зареждане на патрона и извличане/екстракция на гилзата.
Новата гилза на .400 H&H се основава на гилзата на патрона .375 H&H,
разширена за да се скопчае с куршуми с диаметър .411 inch. Има дълго дулце за
здраво захващане на куршума. Holland & Holland разбират, че захващането на
куршума е ключът към бързото умъртвяване. Легендата „Но винаги помнете, нито
едно количество барут няма да компенсира лошото разположение на куршума“ е на
видно място в уебсайта им. Фабрично снаряжените куршуми трябва да бъдат
доставени от Уудли (Woodleigh) от Австралия. Те ще бъдат същите 400 grain
Premium Solid / плътен и Weldcore Soft Point / мек връх куршуми, използвани и в
.450/400 NE фабрични снаряжения. В допълнение Hornady предлага .411 inch с
тегло от 300 grain Interlock куршуми. Този куршум е предназначен за .405
Winchester и с обикновени снаряжения е подходящ за северноамериканския дивеч с
.400 H&H. В сравнение с основните си конкуренти, .400 H&H работи при по-ниско
максимално средно налягане спрямо .416 Remington Magnum и .416 Ruger.
.400 H&H Magnum е в същия клас, както .416 Rigby и .416 Remington
Magnum с вероятно малкото предимство на по-добрата плътност на сечението (SD),
придадена на куршум с еднакво тегло.. Патронът .400 H&H Magnum споделя
същият калибър с няколко патрона .400 калибър от началото на 20-ти век, като: .400
Jeffery Nitro Express, .405 Winchester и серията .450/400 патрони.
От 2012 година компаниите Holland & Holland и Mauser произвеждат пушки
с този калибър в Европа, а Dakota Arms е единственият производител на тази пушка
в САЩ. Dakota Arms изработва този калибър в серията си Model 97 Safari.
Куршумите се предлагат от различни производители, като: Barnes, Hornady,
Woodleigh и Kynoch.
Основни балистични характеристики на куршум калибър .400 H&H Mag
Тегло на куршума, gr, g, тип
Скорост на куршума, m/s
Дулна енергия, J
400 gr (26 g) SP/Solid
724
6 791
Теста е проведен с дължинa на цевта: 24 inch (610 mm)

Патрони .400 H&H Magnum
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л-д: .404 Jeffery, .400 H&H, .416 Rigby

ПАТРОНИ ЗА СТРЕЛКОВО ОРЪЖИЕ В МЕТРИЧНАТА
СИСТЕМА (В МИЛИМЕТРИ)
1. До 6 mm
Патрон 4,25 х 10 mm Liliput, 1912, Австро-Унгария

4,25x10 mm Liliput
Патронът 4,25 mm Liliput е известен с означенията:
4,25 LILIPUT AUTO / 4,25 ERIKA / 4,25x10 Lilliput /4,25 mm Liliput Selbstlade
Pistole / 4,25 mm Erika Selbstlade Pistole / 4,25 mm Menz-Liliput / 4,25 mm Erika / 4,25
mm Menz / SAA 0070 / XCR 04 010 CGC 010.
Тактико-технически характеристики на патрон 4,25х10 mm:
Дължина на патрона 14,91 mm, диаметър на водещата част на куршума 4,27
mm/.168 inch, дължина на гилзата 10,27 mm, диаметър на основата на гилзата 5,0
mm, диаметър на дулцето на гилзата 5,0 mm, диаметър на фланеца на гилзата 5,0
mm, тип на гилзата с цилиндрична форма с неиздаден фланец / Rimless, straight.
През 1912 година австрийският изобретател Франц Пфаннл (Franz Pfannl)
разработва джобния пистолет „Ерика“, предназначен за самоотбрана. Специално за
този пистолет е създаден патрон 4,25х10 mm (.167) по договор с фирмата
„Хиртенберг“, произвеждаща боеприпаси. Това е един от малкото случаи, в които
патронът се създава за вече контруиран пистолет. Обикновенно се постъпва
обратно - първо се създава патронът, а след това за него се конструира оръжието.
През 1920 година германската фирма Menz започва производството на
пистолети „Liliput“, от където идва и името на патрона 4,25 mm „Liliput“.
Патронът има месингова гилза с улей и се снарядява с куршум с обвивка/
FMJ с тегло 12 grain (0,78 g), начална скорост 250 m/s и дулна енергия 23 J.
Производството на патрона се извършва в Германия и Австрия, като през
1930 година се преустановява поради малката му възпираща и пробивна сила.

От ляво на дясно: 2,7 mm Kolibri,
3 mm Kolibri, 4,25 mm Liliput

4,25 mm пистолет Erika
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2. От 6 mm до 7 mm
Патрон 6 mm PPC

6 mm PPC
В 1955 година руският конструктор М. Н. Блюм на базата на гилзата на
патрона 7,62х39 конструира патрона 5,6х39 известен като .220 Russian. През 1974
година д-р Louis Palmisano и Ferris Pindell - стрлец и оръжейник създават на базата
на гилзата на гореспоменатия патрон нов за стрелба в дисциплината benchrest .22
PPC (Pindell- Palmisano Cartridge).
През 1975 година същите конструктори създават нов патрон на базата на
същата гилза и куршум с диаметър .243 или както по-често го наричат 6 mm PPC.
В голяма степен прилича на .243 Winchester, но има с 50 m/s по-малка
начална скорост.
Снарадява се с куршуми от типа HP с диаметър 6,17 mm, тегло 4,5-5,5 g,
барутен заряд с тегло 1,58-1,74 g, с начална скорост 800-950 m/s и дулна енергия
2560 J. Със свойте характеристики значително превъзхожда широко
разпространения патрон .223 Remington.
През 1987 г. фирмата Сако започва да произвежда пушки и патрони от този
калибър. В 1993 година фирмата Норма започва производство на тези боеприпаси,
а компаниите Рюгер и Сако производството на пушки за тях.

6 PPC размерите са показани в дюймове
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3. От 7 mm до 9 mm
Патрон 7,62 x 51 mm NАТО / .308 Winchester, 1947, САЩ

7,62 х 51 mm патрони NАТО / .308 Winchester
Тактико-технически характеристики на патрон 7,62 х 51 mm NATO:
Дължина на патрона 71,1 mm, диаметър на водещата част на куршума 7,82
mm/.308 inch (Win), дължина на гилзата 51,18 mm, диаметър на основанието на
гилзата 11,94 mm, диаметър на дулцето на гилзата 8,77 mm, диаметър в ската на
гилзата 11,5 mm, диаметър на фланеца на гилзата 12,01 mm, дебелина на фланеца
1,3 mm, тип на гилзата с бутилкообразна форма с неиздаден фланец / Rimless,
bottlenecked, тип на капсул възпламенителя Large rifle или Berdan, максимално
налягане на барутните газове 415 МРа, тегло на куршума 10,2 (7,8 - 13,6 на .308
Win) g, тегло на барутния заряд 3,1 (2,38 - 3,06 на .308 Win) g, начална скорост на
куршума 840 (671 - 976 на .308 Win) m/s, дулна енергия на куршума 3600 (3061 3715 на .308 Win) J, стъпка на нарезите в цевта 1:12 inch (304,8 mm).
7,62х51 mm патрон представлява пушечен унитарен патрон с
бутилкообразна гилза с неиздаден фланец (фланецът се образува от улей в гилзата).
Предназначен е за стрелба с автоматични и снайперови пушки, както и за
картечници. Създаден е през 1947 год. в САЩ. Начало на производство от 1953
година. Въведен е в американска армия за пушка M14 и картечница M60 в края на
1950-те години. Пушката М14 е заменена, тъй като Сухопътните войски приема на
въоръжение 5,56 × 45 mm NАТО за пушка М16. Приет на въоръжение през 1954
година в страните, членки на NАТО и получава означението Т65 (официално
означение 7,62 NATO). Впоследствие е модернизиран многократно.
През 40-те години .300 Savage стана основа за експерименти от
американските военни, които довеждат до разработването на серия от
експериментални патрони Т65. Оригиналният експериментален дизайн на гилза от
Frankford Arsenal е означен като T65 и е подобен на гилзата на патрона .300 Savage,
но с по-малка конусност.
Този патрон е разработен след Втората световна война като облекчен
вариант на остарелия .30-06 Springfield (7,62 х 63 mm). Целта е да се достигне
същата балистика и енергия при намалени размери за сметка на намален по тегло
барутен заряд, но с по-мощен съвременен барут в намалената по размери гилза.
Приет на въоръжение в страните от NАТО като заменя британския 7,7 х 56
mm R, италианския 6,5 х 52 mm, френския 7,5 х 54 mm и германския 7,92 х 57 mm.
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Поради излишно голямата си мощност постепенно е изместен от междинния малоимпулсен патрон 5,56 х 45 mm.
Въпреки, че не са идентични, 7,62 × 51 mm NАТО и търговските патрони
.308 Winchester са достатъчно сходни, че могат да се заредят в пушки,
предназначени за другия патрон, но търговските патрони .308 Winchester
обикновено се снаряжяват за по-високо налягане от патроните 7,62 × 51 mm NАТО.
Въпреки че Институтът на производителите на спортни оръжия и боеприпаси
(SAAMI) не счита за опасно да се стреля с търговския патрон от оръжия, зареждани
с патрони на NАТО, има значителна дискусия относно съвместимостта на
патронниците и дулните налягания между двата патрона на базата на барутните
заряди и дебелината на стените на военните в сравнение с търговските патрони.
Съществуват патрони с обикновен куршум, с трасиращ куршум, с
бронебоен куршум и др. Гилзата обикновено се изготвя от месинг, но понякога се
използва и стоманена гилза.
Видове патрони: М59 – със стоманен сърдечник, М61 – с бронебоен
куршум, М62 – с трасиращ куршум, М80 – с куршум в цялометалическа обвивка,
М118 – снайперски патрон, М198 – с два куршума, М 993 – с бронебоен куршум,
М118LR – усъвършенстван снайперски патрон и .308 Winchester – търговския
вариант.
Има и други означения на патрона, както следва: 7,62 х 54 Mle 54, 7,62
Model 1954, 7,62 OTAN и .308 NATO.
Основни балистични характеристики на куршум калибър 7,62 х 51 mm
Тегло на куршума, gr, g, тип Скорост на куршума, m/s Дулна енергия, J
147 gr (10 g) M80, FMJ
853,44
3 470
175 gr (11 g) М118 LR BTHP 792,48
3 560
Теста е проведен с дължинa на цевта: 24 inch (610 mm)

Патрони 7,62 x 51 mm
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4. От 9 mm до 10 mm
Патрон 9 x 19 mm Parabellum, 1902, Германия

9 х 19 mm Parabellum
Тактико-технически характеристики на патрон 9 х 19 mm Parabellum:
Дължина на патрона 29,69 mm, диаметър на водещата част на куршума 9,01
mm/.355 inch, дължина на гилзата 19,15 mm, диаметър на основанието на гилзата
9,93 mm, диаметър на дулцето на гилзата 9,65 mm, диаметър на фланеца на гилзата
9,96 mm, дебелина на фланеца 1,27 mm, тип на капсул-възпламенителя Berdan или
Boxer Small pistol, начална скорост на куршума 360 - 410 m/s, дулна енергия на
куршума 480 - 620 J, максимално налягане 235 - 241 МРа, капацитет на гилзата
13,3 grain (0,862 cm3) вода, тегло на куршума 7,35 - 7,5 g.
9 х 19 mm Parabellum представлява патрон 7,65 х 21 mm Parabellum със
скъсена гилза и неиздаден фланец, който произлиза от оригиналния 7,65 x 25 mm
патрон Borchardt за пистолета Borchardt C-93. Гилзата е с цилиндрична форма и
едва забележима конусност. Гилзата е съединена с 9 mm куршум.
9 х 19 mm Parabellum предствлява пистолетен унитарен
патрон с гилза с неиздаден фланец (фланецът се образува от
улей в гилзата) с цилидрична форма и леко изразена
конусност/ Rimless, straight, tapered. Разработен е през 1902
год. от австрийския оръжейник Георг Люгер за създадения от
него през 1900 год. самозаряден пистолет 9 х 19 mm пистолет
Luger Pistol, калибър 9 mm, появил се през 1903 год. и се
нарича още Parabellum, Р08. Parabellum и Borchardt – Luger. Наименованието
Parabellum идва от втората част на латинската поговорка: „Ако искаш мир – готви
се за война“, а именно „Si vis pacem, para bellum”.
През 1902 г. Люгер представя 9 х 19 mm Para на Британския комитет за
малки оръжия (British Small Arms Committee), както и три версии на прототипи на
американската армия за тестване в Спрингфийлдския арсенал (Springfield Arsenal) в
средата на 1903 год. Имперският германски флот приема на въоръжение патрона
през 1904 г., а през 1908 год. и от цялата германската армия. Оживалният връх на
куршума е леко преработен през 1910 г. за да подобри зареждането в патронника.
Първоначалният вариант на патрона е с конусна форма на гилзата и плоска
челна част на куршума, което предизвиква проблеми при вкарването на патрона в
патронника на пистолета. През 1915 година е създаден нов вариант на патрона с
оживална челна част на куршума. Отначало куршумът има обвивка от стомана,
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покрита с мелхиор и оловен сърдечник. От 1917 година стоманената обвивка се
покрива с томбак.
След Втората световна война е приет на въоръжение в много страни, покъсно е избран за стандартен патрон в армиите на страните от NАТО.
Днес това е
един от наймасово
призвежданите
патрони в света
за пистолети и
картечни
пистолети.
Съществуват
варианти
със
стоманени
и
месингови гилзи
и куршуми с
различна форма
и материали за
изготвяне,
включително и
пластмасови.
Семейно дърво на патроните: Borchardt, Mauser и Luger
Основни балистични характеристики на куршум калибър 9 x 19 mm Para
Тегло на куршума, gr, g, тип
Скорост на куршума, m/s Дулна енергия, J
115 gr (7,45 g) Federal FMJ
360
481
124 gr (8,04 g) Federal FMJ
350
494
124 gr (8,04 g) FMJ +P
373
560
115 gr (7,45 g) JHP +P Win
407
617
124 gr (8,04 g) JHP +P Cor-Bon 380
588
Теста е проведен с дължина на цевта: 4,65 inch (118 mm)

9х19 пистолетни патрони „Parabellum“ 08 с различни типове куршуми и гилзи
л-д: 1. Deutsche Waffen- und Munitionsfabriken A.G.
(DWM) 1913; 2. Geco 1917; 3. DWM 1917; 4. Deutsche Werke A.G.
(DWA) 1920; 5. DWM 1936; 6. Rheinisch-Westfälische Sprengstoff A.G
(RWS) 1939; 7. Polte 1940; 8. RWS 1941; 9. RWS 1941 08mE; 10. RWS 1942; 11. Waffe
nwerke Brünn 1943 (08 mE); 12. DWM 1944 (08 mE); 13. Metallwarenfabrik
Treuenbritzen 1944 (08 S.E.); 14. RWS 1944 (08 S.E.).
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5. Над 10 mm
10х22 mm/.40 Smith&Wesson
Произведен през 1990 гонина като боеприпас за самоотбрана и за
полицията. Явява се алтернатива на патрона 10 mm Auto, който има висока начална
скорост и сериозно затруднява прецизната стрелба. Взет е за основа патронът
използван от ФБР 10 mm FBI load с гилза с по-млък обем.

.40 Smith & Wesson

Патронът е създаден съвместно с фирмата Winchester като по-кратък патрон
10х22. Намалена е дължината на гилзата от 25,2 до 21,6 mm съхранявайки теглото
на куршума на 12,24 g. Началната скорост е 308 m/s и дулна енергия 533 J, които са
близки до патрона на ФБР.
На въоръжение в специалните служби на САЩ.
В боеприпаса се използва куршум с общо предназначение тъповръх с
полуобвивка. Гилзата е с цилиндрична форма и не издаден фланец. Позволява да се
създадът оръжия с компактни размери.
Основно оръжие е пистолет Глок с патрони с куршум HydraShok с тегло
11,22 g и начална скорост 300 m/s и пистолетите Хеклер-Кох USP и SIG-Sauer P229
с куршум Remington Golden Saber с тегло 1,22 g и начална скорост 350 m/s.
Патронът получава широко разпространение. Швейцарският концерн SIG
на негова основа създава патрона .357 SIG (9х22) също получил голямо
разпространение.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
С това нашата книга „Енциклопедия на патроните за стрелково оръжие“
завърши.
Опитахме се да представим пред читателите систематизирано нашите
познания за патроните, придобити от изучените книги, прочетените материали от
интернет и опита, който сме натрупали през годините от наученото във военното
училище, военната академия и над 30-годишната ни служба в структурите на
служба „Артилерийско въоръжение“ на Българската армия.
Книгата е предназаначена за широк кръг читатели, както професионалисти,
така и любители на въоръжението и боеприпасите. Надяваме се да бъде полезна на
търговците с боеприпаси и колекционерите. Същата е богато илюстрована с цветни
изображения на патроните, което спомага за по-доброто възприемане на
изложеното в нея. Широко са застъпени справочни данни за различните видове
патрони за стрелково оръжие в таблици и схеми, което я прави и добър справочник
за специалистите.
В енциклопедията са разгледани унитарните патрони за нарезно късоцевно
и дългоцевно стрелково оръжие. Изяснено е понятието калибър. Патроните са
разгледани в две големи групи – в дюймове съгласно системата за обозначение в
САЩ и Великобритания и в метричната система в милиметри. Групата в дюймове е
написана от полковник о.з. инж. Венцеслав Велев, а тази в милиметри от полковник
о.з. доктор инж. Красимир Петров. Представени са над 400 патрона.
Съществувалите и съществуващите бойни (армейски) патрони са отразени на почти
100 %, докато тези за ловни и спортни цели, и самоотбрана на около 95 %, поради
голямото им разнообразие от курщуми, варианти и производители. Направенят
преглед на патроните за стрелково оръжие включва данни за тяхната история,
особености на конструкцията им и тактико–техническите им характеристики.
Приятно четене! Ще бъдем благодарни да получим отзиви за написаното в
книгата.
Настоящата Енциклопедия е рецензирана от един от водещите експерти в
областта на въоръжението и боеприпасите, професор д.т.н. инж. Боян Миланов
Петков. За положените от него усилия авторите сърдечно благодарят!
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