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CAPITULO 5

ESPOLETAS 

ARTIGO I 

GENERALIDADE

5-1. DEFINIÇÃO

Espoleta é um engenho empregado paia detonar uma granada no momento e 
nas condições desejadas.

5-2. CLASSIFICAÇÃO

a. De acordo com sua posição na granada, as espoletas são classificadas como 
espoletas de culote (EC), espoleta de culote de iniciação na ogiva (ECIO), espoleta de ogiva de 
percussão (EOP) e perfurantes de concreto (E Pf C). As espoletas EC são empregadas em alguns 
modelos de granadas perfurantes e em alguns poucos tipos de granadas alto-explosivas. As espo
letas ECIO são geralmente empregadas em granadas aito-explosivas, anticarro (AEAC).

b. De acordo com seu método de funcionamento, as espoletas são também 
classificadas como espoletas de percussão, de tempo e de proximidade, ou de uma combinação 
destas. As espoletas de percussão, de acordo com o tipo de ação, são classificadas como super- 
instantâneas, com retardo e reguláveis. Uma espoleta de tempo funciona durante a trajetória 
da granada; certas espoletas de tempo são também fornecidas com elemento de percussão. As 
espoletas de tempo, de arrebentamento, são de três tipos: de tempo variável (mecânicas), de 
tempo fixo (queima de um rastilho de pólvora) e de proximidade. As espoletas de tempo fixo 
diferem das mecânicas de tempo especialmente por utilizarem um rastilho de pólvora negra 
comprimida, que retarda o seu funcionamento por um período de tempo pré-estabelecido, en
quanto que as espoletas mecânicas de tempo utilizam um mecanismo de relógio para obter o 
mesmo resultado. As espoletas de proximidade são ativadas por meio de ondas de rádio e fun
cionam segundo um tempo pré-estabelecido ou sem regulagem quando se aproxima do alvo.

5-3. DESCRIÇÃO

As espoletas normalmente consistem de uma série conjugada de pequenas 
cargas explosivas (encadeamento) e de um dispositivo mecânico ou elétrico (ou a combinação 
de ambos) para a iniciação da primeira carga do encadeamento explosivo. O dispositivo inicia- 
dor e os elementos explosivos são fixados em seu corpo ou estojo. No caso das espoletas de ogi
va de percussão (EOP), a parte do corpo que sobressai a partir da ogiva da granada possui con



formação aerodinâmica para obtenção de melhores efeitos balísticos. Nas espoletas de percussão 
por impacto, o encadeamento explosivo consiste usualmente de uma carga explosiva pequena 
mas altamente sensível de mistura iniciadora, seguida pelo retardo, carga maior e menos sensí
vel, como azida de chumbo, por sua vez seguida de uma carga explosiva ainda maior e ainda me
nos sensível, como tetril. Estas cargas funcionam por meio de detonação sucessiva - daí o termo 
“espoletas de detonação” . Uma espoleta de retardo contém um agregado de pólvora negra com
primida; a carga inicial consiste de uma mistura iniciadora, que transmite chamas ao agregado de 
pólvora negra, o qual por sua vez, as transmite ao detonador. A pólvora negra é usada exclusiva
mente no dispositivo de tempo, de espoletas de tempo fixo e na carga de ignição de espoletas 
mecânicas de tempo e de tempo fixo. A pólvora negra, por ser um baixo-explosivo, difere da 
carga alto-explosiva com relação ao funcionamento, produzindo efeito por queima. A pólvora 
negra fortemente comprimida queima vagarosamente, sendo que a taxa de combustão decresce 
à medida em que a densidade aumenta. No funcionamento de uma espoleta, cada carga, por sua 
ação inicia a carga seguinte do encadeamento explosivo; a carga final da espoleta causa a detona
ção de um reforçador, o qual, por sua vez, detona a carga arrebentadora do projétil.

5 4 . SEGURANÇA DE ALMA

a. As espoletas contêm dispositivos de segurança, cuja função é prevenir seu 
funcionameno antes que fiquem sujeitas às forças centrífugas de inércia, depois que o tiro é 
disparado.

b. Certas espoletas possuem segurança de alma. Considera-se como espoleta 
com segurança de alma (segurança do detonador) aquela em que o curso de encadeamento ex
plosivo sofre uma interrupção enquanto a granada ainda esteja percorrendo o interior do tubo. 
Sua explosão prematura é evitada caso funcione qualquer um dos elementos mais sensíveis da 
espoleta, isto é, a estopilha, o detonador ou ambos. Esta interrupção geralmente se obtem pela 
utilização de componentes não alinhados, de blocos interruptores ou de elementos deslizantes.

c. Certos componentes internos de uma espoleta de percussão estão em posi
ção desarmada antes do tiro. No momento do tiro, a granada é acelerada e recebe rotação. 
Tais movimentos transmitem força centrífuga e de inércia a estes componentes.

A combinação das forças centrífugas e de inércia no interior do tubo inicia a 
armação da espoleta. Depois que a granada sai do tubo, a força centrifuga completa a armação. 
O dispositivo de tempo da espoleta de tempo é iniciado no instante do disparo, por inércia. 
Os dispositivos de segurança da espoleta, tais como pino de segurança ou contra-pinos e/ou me
canismos de tempo, são usados para evitar que a espoleta se arme durante o manuseio e o 
transporte. Os dispositivos de segurança de alma são usados para evitar que a espoleta se arme 
até que a granada esteja a alguma distância da boca do tubo. Os pinos e contra-pinos de seguran
ça devem ser removidos manualmente antes do disparo.

d. A armação da espoleta de proximidade é retardada por uma série de dispo
sitivos intemos de segurança. A espoleta se arma automaticamente decorrido determinado lapso 
de tempo, após o disparo.

5-5. MÉTODOS USADOS PARA ARMAR A ESPOLETA

Considere-se que uma espoleta está armada quando está pronta para detonar 
a granada, isto é, quando todos os seus componentes se encontram nas posições adequadas ou 
prestes a se movimentar, de modo a fazer com que a espoleta opere da maneira desejada. Armar 
uma espoleta é uma ação obtida principalmente por forças centrífugas e de inércia. Em algumas



espoletas, estas duas forças são utilizadas para acionar os dispositivos dc segurança; em outros ti
pos, uma das duas.

a. A inércia se manifesta de diversos modos:

(1) Ela ocorre quando a granada acelera no momento em que é disparada. 
Pode ser usada com eficiência para travar dispositivos de segurança ou destravá-los quando 
nècessário.

(2) A deformação, fenômeno que pode causar mau funcionamento, ocorre 
quando o corpo da granada desacelera durante a trajetória. Este problema é levado em conside
ração durante a execução do projeto da granada.

(3) A inércia ocorre no momento do impacto ou súbita desaceleração. Este 
efeito pode ser usado para lançar percussores sobre estopilhas ou estopilhas contra percussores 
fixos.

b. A força centrífuga pode ser usada para acionar os trens de engrenagens e 
para colocar os dispositivos de segurança em suas posições em espoletas e reforçadores. Tais es
poletas e reforçadores são projetados para operar na faixa de velocidade de rotação da granada, 
levando-se em conta o tipo do armamento a ser usado. A rotação da granada em sua trajetória 
depende do passo do raiamento e da velocidade inicial. As espoletas que usam força centrífuga 
devem ser dimensionadas de tal maneira que não se desarmem por decréscimo de rotação duran
te o trajeto.

5-6. DETONADORES

a. Generalidades -  Um detonador (tabela 5-1) é usado no encadeamento ex
plosivo para criar uma onda de detonação, transmitindo-a ao próximo componente do encade:j- 
mento explosivo. Os detonadores são dividos em três tipos dependendo do m> ' qual sã 
iniciados e classificam-se em:detonadores por inflamação, de percussão e elétricos. - >m des
tes tipos possui uma carga explosiva secundária de nitropenta (PETN), tetril ou hexogênio 
(RDX) e uma cara explosiva intermediária primária (azida de chumbo).

b. Detonadores de inflamação -  A maioria dos detonadores de inflamação 
contém apenas estas duas cargas acondicionadas em estojo de metal (alumínio, tombac ou aço 
inoxidável). Os detonadores de inflamação são usualmente iniciados pela queima de uma estopi- 
lha separada e um tubo de retardo ou de um relé (tubo de inflamação), que age sobre a azida de 
chumbo no detonador.

c. Detonadores de percussão -  Os detonadores de percussão normalmente 
consistem das cargas básica e intermediária acima mencionadas, mais uma terceira carga (supe
rior), todas elas acondicionadas em um estojo de metal. A carga superior consiste de uma mis
tura de combustíveis e oxidantes, contendo diversos tipos de materiais sensíveis. Estes detona
dores sfo ativados pela ação de um percussor ponteagudo, localizado sobre a carga superior, sen
sível.

d. Detonadores elétricos — Os detonadores elétricos possuem, além das car
gas básica e intermediária, consolidadas, uma outra carga, composta normalmente de estifanato 
de chumbo moído, ou de azida de chumbo coloidal. Um aglutinante de nitrocelulose fixa esta 
carga a um filamento elétrico do detonador, filamento este que é em forma de ponte, podendo 
ser um fio muito fino ou um filme de carvão conectado aos terminais externos do detonador. A 
aplicação de uma diferença de potencial através destes terminais fará com que uma corrente 
elétrica circule através do filamento, convertendo-se em energia calorífica suficiente para a in
flamação desta carga de iniciação. A combustão desta carga, por sua vez, ativa a azida de chum



bo intermediária.
e. Identificação — A extremidade não sensível dos detonadores distingue-se 

pela cor. O amarelo é utilizado nos detonadores que não contêm mistura iniciadora ou mistura 
de ignição; o verde é usado em detonadores que contêm mistura iniciadora; o marrom, nos deto
nadores que contêm uma carga básica de pólvora negra; e o preto, nos detonadores que possuem 
um disco pesado 0,05 cm (0,02”) sobre a extremidade da mistura iniciadora. As extremidades 
sensíveis dos detonadores normalmente não possuem coloração extema. Entretanto, devido ao 
método de vedação do disco e em virtude de a cor vermelha ser específica do selo de vedação, 
a extremidade sensível do detonador recebe identificação desta cor. O uso do selo vermelho de 
vedação para revestimento da extremidade do detonador e do disco detonador completo é 
opcional, dependendo do fabricante da peça. O esquema de cores acima descrito se aplica aos 
últimos tipos de detonadores fabricados; os de fabricação mais antiga podem apresentar dife
renças.

5-7. COMBINAÇÃO DE TIPOS E ESPOLETAS

a. Necessidade de mudança de espoletas

(1) As situações táticas e os estoques disponíveis podem exigir a mudança de 
espoletas; por exemplo, a substituição de uma espoleta de tempo ou de proximidade, que explo
de sobre o alvo, ou uma espoleta de ogiva, que explode no alvo por uma de ação de impacto, ou 
vice-versa.

(2) Substituição ou remoção de espoletas inseguras.
(3) Em trabalhos de renovação, quando a espoleta original ou o reforçador

(ou ambos) se tornam inúteis devido à corrosão, ferrugem, deterioração geral ou obsolescência.
b. Autoridade e responsabilidade -  A montagem e remoção das espoletas de

ogiva das granadas são ojjerações normais em campo de batalha. Esta observação é também váli
da paia as usadas em granadas de cavidade profunda, dotadas ou não de espoletas, com ou sem 
carga suplementar. Os pormenores para a colocação de espoletas de proximidade são explicados 
no par 5-78. Os cuidados, manuseio e preservação das espoletas de proximidade são discutidos 
no par 5-77.

NOTA -  Utilizar na montagem e desmontagem das espoletas apenas ferramental apropriado.

c. Combinações de tiro/granada/espoleta -  São apresentadas no Manual Téc
nico americano TM 9-1300-203/3.

d. Instruções para montagem de espoletas de tempo em granadas.
(1) Colocar o tiro ou a granada em posição horizontal. Evitar que a estopilha 

do culote do estojo, nos trios engastados ou desengastados, recebam golpes e que o estojo seja 
danificado;

(2) Utilizando uma chave apropriada, remover o tampão de vedação e a gaxe- 
ta (tiros engastados e desengastados), ou tarugo de transporte e a gaxeta (tiros desencartucha- 
dos), girando a chave em sentido anti-horário (o observador voltado para a ogiva);

(3) Se o tiro, ou granada, já é fornecida com espoleta, remover a mesma, 
usando uma chave de espoleta M18 nas fendas localizadas sobre seu corpo; golpear firmemente 
o cabo da chave em sentido anti-horário ( o observador voltado para a ogiva da granada), a fim 
de desencaixar a espoleta do tiro ou da granada. Tomar cuidado para que nenhuma das partes 
da espoleta receba golpes. Remover a espoleta;



(4) Se a granada é de cavidade profunda, verificar a presença de carga suple
mentar;

(5) Inspecionar a cavidade para localizar corpos estranhos;

NOTA -  Caso algum material explosivo tenha aderido ao adaptador rosqueado da ogiva da gra
nada, rejeitar o adaptador, ou o tiro a que pertence, encaminhando-os ao pessoal especializado 
em munições.

(6) Retirar do estojo a espoleta a ser utilizada isto é, espoleta de ogiva de 
tempo (EÓP), espoleta de ogiva de duplo efeito (EODE) e espoleta de duplo efeito (EDE). Re
tirar o pino de segurança do reforçador, se houver;

PRECAUÇÃO -  Não remover o grampo ou o pino de segurança das espoletas, até que o tiro ou 
a granada estejam prontas para disparo.

(7) Examinar os fios de rosca da ogiva da granada e os da espoleta ou reforça
dor, para assegurar que estejam em boas condições. Não usar componentes cujos fios de rosca 
estejam danificados;

(8) Parafusar manualmente a espoleta, girando-a em sentido horário (a espo
leta possui rosca para a direita). Caso haja resistência, inspecionar a cavidade da espoleta e as 
roscas tanto da espoleta quanto da granada. Rejeitar qualquer componente defeituoso;

(9) Montar a espoleta apertando-a manualmente, de volta e, utilizando uma 
chave de espoleta M l8, apertá-la contra o corpo da granada, com aperto forte. Assegurar-se 
de que as bordas da espoleta se assentem firmemente contra a ogiva da granada.

NOTA 1 -  É importante que os procedimentos apresentados no item (9) sejam rigorosa 
observados, para garantir que a espoleta não se afrouxe quando utilizado o re: ! 'or <1 • 
leta.

NOTA 2 -  No caso de espoleta usada em iíij para armas anti-aéreas (t libri ‘̂ mm ou 
120mm), é necessário fazer a escora da mesma, tal como segue: utilizando uma punção de ponta 
redonda, puncionar o corpo da espoleta ao da granada em pelo menos duas das incisões exic 
tentes na granada. Fazer a punção de modo que o metal do corpo da espoleta seja forçado fir
memente para dentro da incisão do corpo metálico da espoleta ou reduzir sua espessura. O esco- 
ramento deve ser feito corretamente, de modo que a espoleta possa suportar o torque aplicado 
pelo regulador automático, que age em sentido anti-horário.

e. Granadas preparadas mas não utilizadas.

(1) As granadas preparadas mas não utilizadas deverão ser recolocadas em
suas embalagens originais, ou então suas espoletas devem ser removidas e os componentes re
colocados em suas embalagens, nas condições originais;

(2) Se for o caso, observar os procedimentos nos itens abaixo:
(a) Colocar o tiro ou granada em posição horizontal. Evitar que a estopilha 

no culote do estojo dos tiros engastados ou desengastados sofra golpes e que o estojo seja dani
ficado;

(b)Remover a espoleta da granada, utilizando a chave M18: girar a chave em
sentido anti-horário ( o observador voltado para a ogiva da granada);

(c) Montar a espoleta original, ou o tampão de vedação e a gaxeta, ou o anel



de transporte e a gaxeta na granada, manualmente. Apertar a espoleta firmemente, usando 
para isto a chave de espoleta M l8, tal como o indicado no item (9) acima; utilizar uma ferra
menta apropriada para o aperto do tampão de vedação ou de transporte (girando-o no sentido 
horário);

(d) Recolocar a espoleta, a granada ou o estojo, já dotado do elemento de 
vedação, na sua embalagem original. Se isto não for possível, corrigir as inscrições da embalagem, 
de modo que elas indiquem corretamente o conteúdo. Se necessário, apagar completamente 
as inscrições anti-cargas antes de escrever outras novas;

(e) As embalagens contendo tiros e com ponentes, que forem abertas, deverão 
ser marcadas com a descrição corTeta, identificação e qualquer outro tipo de informação per
tinente, incluindo a data de abertura;

(f) Os tiros e espoletas preparados mas não disparados deverão ter prioridade 
para os disparos subsequentes, de modo que a necessidade de abrir novas embalagens se reduza 
ao mínimo.

5-8. REGULADORES E CHAVES DE ESPOLETAS

a. Reguladores de espoletas -  As espoletas de tempo requerem, paia uma 
regulagem precisa e rápida, o uso de um regulador adequado. A maioria dos reguladores de espo
letas é projetada para um tipo,específico de espoleta, porém certos modelos são adaptados para 
diversos tipos de espoletas. Os modelos dos reguladores e os dados adicionais pertinentes são 
relacionados na tabela 5-2. Um exemplo de regulador de espoleta manual, o M14, é ilustrado na 
figura 5-1.

TABELA 5-2

Modelo do Tipo do regulador da Tipo de operação Graduação da Escala
regulador 
da espoleta

espoleta Regula
gem

Operação

M14 Manual 
(tipo CHAVE)

Nenhu
ma

Manual Graduação na espoleta

M23 Manual Manual Manual 0 a 75 segundos

M25 Manual 
(tipo CHAVE)

Nenhu
ma

Manual Não há graduação ou calibração

M26
(T41)

Manual Manual Manual Esc. de 0 a 25 seg; interv 0,1 seg 
0 a 75,-0,2

M27
(T40)

Manual
(tipo CHAVE)

Nenhu
ma

Manual Não há graduação ou calibração

M28
(T46)

Manual Manual Manual 0 a 100 segundos

M63 Manual Manual Manual 0 a 100 segundos
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3 - Fig 5-1. Regulador de espoleta M14

3 - Fig 5-2. Regulador de espoletas M18

Extremidade paia regulagem das 
espoletas M48 e MSI

Extremidade paia montagem e desmontagem 
das espoletas da granada

11



1 - Orifício ou fenda para 
verificação da presença 
da esfera de segurança

3 - Tubo do detonador

4 - Não faz parte de 
todas as espoletas

5 - Fig 5-3. Espoleta de ogiva M8

b. Chaves de espoletas

(1) Alguns tiros são transportados sem espoletas, tendo em seu lugar tarugos 
de transporte; estes tiros recebem espoletas em campanha. Pode ocorrer também que, em

12



virtude de exigências de ordem tática, seja necessário trocar espoletas dos tiros que já as con
tenham, substituindo-as por outros modelos. As atividades de substituição ou renovação exigem
o uso de chaves de espoletas. Elas são necessárias para instalação de espoletas ou tarugos de 
vedação (ou de transporte) e também para sua remoção da granada.

(2) A chave de espoleta M l8 (fig 5-2) é uma ferramenta tipo soquete 
contendo duas aberturas: uma numa extremidade, com 2,16” (5,49cm) e outra na outra extre
midade, com 2,04” (5,18cm ). A ponta da chave de espoleta M18, em forma de chave de fenda, 
é usada nas luvas de regulagem seletiva das espoletas M51A1, M535 (T177E3), M521 (T247), 
M557 e M572.

5-9. EMBALAGEM E TRANSPORTE

Os dados sobre embalagem e transporte das espoletas fornecidas em separado 
constam no catálogo americano SC 1340/98-IL.

ARTIGO II 

ESPOLETAS DE OGIVA 

5-10. ESPOLETA DE OGIVA DE PERCUSSÃO, M8

a. Generalidades -  A espoleta de ogiva M8 (fig 5-3) é do tipo instantâneo, 
de percussão, usada com os tiros químicos de 4.2” .

b. Descrição -  O conjunto completo consiste de espoleta propriamente dita 
com um corpo de alumínio, seus vários componentes e um tubo detonador de aço sem costura. 
A carga de rutura consiste de aproximadamente 65 gramas de agregado de tetril, acondicionados 
no tubo detonador e na cápsula de chumbo.

c. Funcionamento

(1 ) 0  grampo de segurança é removido da espoleta imediatamente antes que
o tiro seja colocado no tubo da arma. Após colidir com o percutor, localizado na culatra, infla
mando o propclente, o tiro é propulsado para fora do tubo pelos gases gerados pela carga de 
projeção. O retentor, por ser um componente móvel, desliza para a cavidade existente à sua 
traseira, cortando o pino de cisalhamento. O interior do retentor possui em sua parte superior 
uma reentrância. Quando o retentor desliza para dentro da cavidade, esta parte contendo a 
reentrância se encaixa nos eventos do corpo da espoleta, que contém as esferas de aço. As 
esferas são forçadas a penetrar no espaço adicional representado pela reentrância do retentor, 
pela combinação de dois fatores: a força centrífuga gerada pela granada em rotação e a pressão 
exercida contra as esferas pelo percussor, o qual ó forçado pela mola de disparo. O golpe da 
mola arma o percussor, fazendo com que sua cabeça se projete 0,24” (0,61 cm) acima do corpo 
da espoleta. A espoleta completa se arma quando o tiro se encontra aproximadamente 5 pés 
(l,50m) de distância do tubo da arma.

(2) Um parafuso embutido, que passa através da parte superior do corpo no 
mesmo nível das esferas de aço, posicionado a 90° com relação a cada esfera, impede que o 
percussor saia completamente da espoleta quando recebe o impacto. Um sulco vertical é feito 
sobra o percussor, desde sua cabeça até o evento do grampo de segurança. A ponta do parafuso 
embutido entra neste sulco, controlando, assim, o movimento do percussor. Uma fenda em



TABELA 5-1 DETONADORES NORTE-AMERICANOS

O
DIMENSÕES COR

IDENTIFICADORA
•-)
w
Q
O
2

TIPO USO EM
COMPRI
MENTO

DIÂME
TRO

EXTREMI
DADE
SENSÍVEL

EXTREMI
DADE IN
SENSÍVEL

M17 INFLA
MAÇÃO

Espoleta BD - M66 sé
rie M68.
Espoleta MTSQ- série 
M500, série M501, 
M506, M564;Espoleta 
PD M53A1 
Reforçador - M21A4, 
M25 e série M l25

(0.342”) 
0,87 cm

(0.241”) 
0,61 cm

NENHUMA AMARELO

M18 PERCUS
SÃO

Espoleta BD-M58, 
EXERCÍCIO 
Espoleta PD-M507, sé
rie M508, M521, M535 
M557, M572

(0.342”) 
0,87 cm

(0.241”) 
0,61 cm

VERME
LHO

VERDE

M19A2 PERCUS
SÃO

Reforçador M l24 (0.370”) 
0,94 cm

(0.241”) 
0,61 cm

VERME
LHO

VERDE

M22 PERCUS
SÃO

Espoleta BD-série M62 
série M91; Espoleta 
MTSQ série M500, sé
rie M520
Espoleta PD-M8, M9

(0.395”) 
1 cm

(0.192”) 
0,49 cm

VERME
LHO

VERDE

M23 PERCUS
SÃO

Espolet a. MTS Q-série 
M502, M506, série 
M518 Espoleta PD-M56

(0.395”) 
1 cm

(0.192”) 
0,49 cm

VERME
LHO

PRETO

M24 PERCUS Espoleta PD-série M48, (0,370“) (0.241”) VERME CAVIDA
SÃO M51A-1. M51A5, M57, ; 

M557, M572;Espoleta 
TSQ-M54, M55A3

0,94 cm 0,61 cm LHO DE

M29 PERCUS
SÃO

Espoleta PD-M74, M89 
Espoleta TSQ - M77

(0.390”) 
0,99 cm

(0.145”) 
0,37 cm

VERME
LHO

VERDE
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(Cont tabela 5-1)

M30 ou 
M30A1

INFLA
MAÇÃO

Espoleta PI-série M90 
Reforçador - M24

(0.390") 
0,99 cm

(0.145”) 
0,37 cm

NENHUMA AMARELO

M42 PERCUS
SÃO

Espoleta PD - série 
M503

(0.436”) 
1,11 cm

(0.241”) 
0,61 cm

VERME
LHO

VERDE

M44 PERCUS
SÃO

Espoleta PD - série 
M52, série M82, série 
M519, série M526, 
série M527

(0.395”) 
1 cm

(0.192”) 
0,49 cm

NENHUMA VERDE

M47 PERCUS
SÃO

Espoleta MTSQ-M548 
M562, M564, M565 
Espoleta MT - série 
M563, XM711

(0.290”) 
0,74 cm

(0.145”) 
0,37 cm

VERME
LHO

VERDE

M48 ELÉTRI
CO

Espoleta PIBD - série 
M509

(0.500”) 
1,27 cm

(0.276”) 
0,70 cm

NENHUMA NENHUMA

M49 INFLA
MAÇÃO

Espoleta MTSQ - 
M548, M565 Espoleta 
MT-série M563XM711

(0.342”) 
0,87 cm

(0.241”) 
0,61 cm

VERME
LHO

MARROM

M50 PERCUS
SÃO

Espoleta MTSQ-M548 
M564

(0.740”) 
1,88 cm

(0.241”) 
0,61 cm

VERME
LHO

VERDE

M63 PERCUS
SÃO

Espoleta PD-série 
M524, XM série XM 
593

(0.390”) 
0,99 cm

(0.145) 
0,37 cm

VERME
LHO

VERDE

M80 INFLA
MAÇÃO

Espoleta PD- série 
M524 série XM593

(0.395”) 
1 cm

(0.192”) 
0,49 cm

VERME
LHO

AMARELO

MODE
LOS MK 
37

INFLA
MAÇÃO

Espoleta de proximi
dade VT série M513

(0.256”) 
0,65 cm

(0.142”) 
0,36 cm

NOMENCLATURA CORRESPONDENTE 
DE ESPOLETAS

BRASILEIRA NORTE-AMERICANA

IO (iniciação na ogiva)

EOP (Espoleta de Ogiva de Percussão) 

EODE (Espoleta de Ogiva de Duplo Efeito)

PI (Point Initiating)

PD (Point Detonating)

MTSQ (Mechanical Time and Super-Quick)
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ECIO (Espoleta de Culote de Iniciação na 
ogiva)

EP (Espoleta de Proximidade)

EOT (Espoleta de Ogiva de Tempo)

EDE (Espoleta de Duplo efeito)

EC (Espoleta de Culote)

E Impt (Espoleta de Impacto)

E Pf C (Espoleta Perfurante de Concreto)

PIBD (Point Initiating Base Detonating)

VT (Proximity)

MT (Mechanical Time)

TSQ (Time and Superquick)

BD (Base Detonating)

Impact Fuze ;

CP (Concrete-Piercing)

forma de U, localizada na parede do retentor, onde se projeta a cabeça do parafuso embutido, 
permite que o retentor se ajuste em torno da cabeça do parafuso, sem que haja interferência 
em seu movimento de deslize em direção à cavidade.

(3) Quando o percussor se liberta, a mola levanta sua ponta; a força da inér
cia força o pino de retrocesso para trás, e a força centrifuga, gerada pela granada em rotação, 
move o elemento deslizante para fora até que seu ombro se encaixe num alojamento do corpo 
da espoleta. Ao mesmo tempo, o pino de retrocesso é travado em posição. Em continuação a este 
movimento, o elemento deslizante é mantido firmemente em posição armada, por meio do pino 
de travamento, que também funciona sob força centrífuga e evita o movimento de retrocesso 
do elemento deslizante. O parafuso-guia do corpo da espoleta se ajusta a um sulco no elemento 
deslizante, evitando que o mesmo gire sob seu próprio eixo, até que o pino de travamento 
funcione desta maneira, assegurando alinhamento vertical do detonador quando ele se arma. 
Durante a trajetória da granada a tensão da mola de disparo mantém o percussor em posição ar
mada. No momento do impacto a mola é comprimida e o pino do percussor é lançado contra o 
detonador, iniciando assim o detonador da estopilha. Esta, por sua vez, detona a carga de arre- 
bentamento da granada.

d. Dados tabulares

Comprimento:
Visível (c m ).................................................... ...................................................5,46

Total (cm )...................................................................................................41,22

Peso (Kg).............................................................................................................. 0,68
Especificação da ro sc a .......................................................................... 1.7-14NS-2

e. Preparação para o tiro

(1) Examinar a espoleta para verificar se o pino de cisaihamento se encon
tra em posição e dobrado sobre ambas as extremidades;

(2) As extremidades do pino de segurança devem ser preparadas por meio de
alicate para facilitar rápida remoção pela guarnição da peça quando a granada estiver prepara
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da para tiro;
(3) Puxar o anel do pino de segurança, removendo este pino do corpo da es

poleta logo antes do disparo do tiro.

PRECAUÇÃO N? 1 - Se o conjunto do percussor se mover para cima, deixando um espaço de 
aproximadamente 1/4” (0,64cm) entre seu corpo e o corpo da espoleta, isto significa que as es
feras de segurança, feitas de aço, estão faltando e a espoleta se encontra numa posição parcial
mente armada. Se este é o caso, reinserir o pino de segurança no corpo da espoleta. O tiro não 
deve ser usado, devendo ser rejeitado e separado, destinando-o ao pessoal autorizado. Se o 
conjunto do percussor não se mover para cima, as esferas de segurança, feitas de aço, estão 
presentes, significando que a espoleta está em posição não armada e o tiro pronto para ser dis
parado.

PRECAUÇÃO N? 2 - Se o tiro não for disparado imediatamente o pino de segurança deve ser 
reinserido no corpo da espoleta.

f. Dispositivo de segurança -  A espoleta M8 possui quatro dispositivos de
segurança:

(1 ) 0  pino de segurança consiste de um contra-pino que passa através do 
corpo da espoleta e do retentor (fora do centro). O pino mantém o retentor firmemente fixado 
ao corpo da espoleta e evita sua movimentação. Sua função é a de agir como elemento de refor
ço para o pino de cisalhamento. Pouco antes do tiro o pino de segurança é retirado da espoleta 
por meio de um anel, fixado a uma de suas extremidades;

(2) O pino de cisalhamento passa através do retentor e do corpo da espoleta. 
Sua posição evita qualquer tipo de movimento do retentor, até mesmo depois que o pino de 
segurança tenha sido removido, desde que o pino de cisalhamento não se quebre. As extre
midades do pino de cisalhamento são dobradas e inseridas no sulco anular localizado em tomo 
da superfície externa do retentor. Sua função é previnir danos acidentais ao pino de cisalhamen
to e capacitar a espoleta a se armar, mediante o simples corte do pino de cisalhamento localiza
do no interior do retentor;

(3) O retentor é formado de um anel de latão, que fixa duas esferas de aço, 
localizadas em compartimentos cilíndricos, distanciados 180? na parte superior do corpo da es
poleta. Quando o percussor está em posição não armada, as duas reentfancias hemisféricas, se
paradas da haste em 180?, fazem oposição aos dois eventos no corpo da espoleta. O diâmetro 
dos orifícios é ligeiramente maior que o diâmetro das esferas, mas sua profundidade é menor. 
Quando o retentor é preso em posição desarmada pelo pino de cisalhamento sua superfície in
terna cobre as aberturas externas dos eventos de modo que aproximadamente 1/3 de cada esfera 
se ajuste à reentrância hemisférica correspondente, localizada na haste do percussor. Os restan
tes 2/3 permanecem na cavidade cilíndrica do corpo da espoleta. As esferas evitam o movimen
to do percussor. Logo abaixo do re te n to r  localiza-se uma cavidade no corpo da espo leta , para 
onde desliza o retentor, quando o pino de cisalhamento é cortado. O retentor possui duas ranhu
ras ou dois furos através dos quais as duas esferas de aço podem se vistas. Para maior segurança 
cada espoleta deverá conter as duas esferas de aço.

NOTA -  Alguns retentores não possuem estas fendas ou furos.

(4) O elemento deslizante consiste de um componente cilíndrico feito de alu
mínio, que contém um detonador de estopilha, um percussor e um pino de travamento,



possuindo também um sulco para o parafuso-guia. Quando desarmado, o detonador de esto] 
lha fica fora do alinhamento em relação à carga de rutura e o percussor. A ponta do percussi 
se qjusta a um orifício do elemento deslizante, travando-o em posição , durante o tempo em qi
o retentor é fixado em sua posição pelo pino de cisalhamento. O elemento deslizante é fixac 
em posição desarmada por um pino de retrocesso, fixado pela pressão da mola, evitando que 
detonador da estopilha se alinhe com a carga de rutura antes do disparo.

5 - Fig 5 4 . Espoleta de ogiva M9

5-11. ESPOLETA DE OGIVA DE PERCUSSÃO, M9

A espoleta de ogiva M9 (fig 5-4), que é usada com o tiro 4.2” alto-explosivo 
M3, é idêntica à espoleta M8, descrita no par 5-10, diferenciando-se da mesma por possuir um 
reforçador ao inv"- de um tubo de arrebentamento. O tubo de arrebentamento da espoleta M9, 
feito de aço inoxidável, possui aproximadamente 1/3 de comprimento do tubo reforçador da 
espoleta M8. A função do reforçador, carregado com tetril, da espoleta M9, é a de transmitir a 
ação de choque à carga de alto-explosivo (TNT), o qual, por sua vez, arrebenta a granada. A es
poleta possui os mesmos dispositivos de segurança do tipo M8 e funciona de maneira semelhan
te. O comprimento total da espoleta é de 6,87“ (17,45cm). Para informações mais pormenori
zadas ver o par 5-10.
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A- Cabeça
B - Elemento instantâneo 
C - Suporte do percussor 
D • Percussor 
E - Detonador 
F - Ogiva
G - Tubo de inflamação 
H • Corpo
J - Luva de regulagem
K • Interruptor
L - Mola do interruptor
M - Conjunto mergulhador de retardo
N -Percussor
P - Estopilha
Q - Agregado de retardo, pólvora negra 
R • Trava do pino mergulhador 
S • Pinos mergulhadores 
T - Carga de relé 
U - Reforçador M21A4

1 - Fig 5-5. Espoleta de ogiva M51A5
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5-12. ESPOLETA DE OGIVA DE PERCUSSÃO M48A3 e M48A2

As espoletas M48A3 e M48A2 são basicamente iguais às espoletas M51A5 e 
M51A4 (parágrafo 5-13 e fíg 5-5), exceto que a série M48 não possui reforçador. Tal como os 
modelos da série M51, as espoletas da serie M48 são do tipo instantaneo e comiretardo.Qualquer 
uma destas ações pode ser pre-fixada antes do disparo girando o regulador na lateral da espoleta, 
A espoleta M48A2 possui duas variações: uma com retardo de 0,05 segundos e a outra com 
retardo de 0,15 segundos; o tempo de retardo é estampado sobre o corpo da espoleta. A espole
ta M48A3, no entanto, é feita com um só tipo de retardo, de 0,05 segundos. As espoletas 
da série M48, com dispositivo de retardo de 0,05 segundos, são usadas com o detonador 
do arrebentamento Ml nas granadas 75mm químicas. A espoleta M48A3 possui um novo 
conjunto, mergulhador de retardo M l (0,05 segundos) que é também usado na espoleta M51A5, 
sendo também padronizado para todas as munições que utilizam espoletas da série M48. Estas 
espoletas pesam 1,41 libras (0,64 kg), tem comprimento total de ll,56cm  e rosca 1.7-14 UNS- 
1A. Para informações mais pormenorizadas consultar o parágrafo 5-13.

5-13. ESPOLETA DE OGIVA DE PERCUSSÃO, M51A5 e M51A4

NOTA -  As letras maiúsculas mostradas abaixo entre parênteses se referem à figura 5-5.

a. Generalidades -  A espoleta M51A5 é essencialmente a espoleta M48A3 
(par 5-12), dotada de um reforçador M21A4 (U). Ela substitui as modificações mais antigas da 
série M51. A espoleta M51A5 possui um retardo de 0,05 segundos. Nas espoletas M51A4 e 
M51A5 e nos conjuntos reforçadores, o percussor localizado no compartimento do conjunto 
mergulhador de retardo é impedido de se movimentar antes do impacto; o reforçador possui um 
pino de travamento adicional. A espoleta M51A4 era fabricada em lotes com retardo de 0,05 
segundos, sendo que o tempo de retardo era indicado pelas inscrições sobre o corpo da espoleta. 
A espoleta M51A5 utiliza o conjunto mergulhador do retardo M l, aperfeiçoado (0,05 segundos 
de retardo), o qual é mais sensível do que o conjunto mergulhador de retardo utilizado na espo
leta M51A4. Foi feita uma pequena modificação nas dimensões do corpo do mergulhador de re
tardo, cujo percussor (N), rigidamente fixado, recebeu uma ponta mais aguçada. Para transpor
te, a espoleta é regulada para ação instantânea, isto é, o sulco localizado na cabeça da luva 
de regulagem é paralelo ao eixo vertical da espoleta, fazendo alinhamento com a referência de 
ação instantânea (SQ).

b. Descrição -  Com referência à figura 5-8, que representa essencialmente as 
espoletas M51A5 ou M51A4, com exceção do conjunto mergulhador de retardo e do formato 
do percussor do mergulhador do retardo, a espoleta consiste de uma cabeça (A), a qual fixa um 
elemento instantâneo (B), o corpo (H), que fixa um conjunto mergulhador de retardo em seu 
alojamento e um dispositivo de regulagem seletiva. Estes conjuntos principais são conectados 
um ao outro através de um tubo de inflamação (G), que fixa os componentes firmemente em 
suas posições, sendo todo o conjunto alojado no interior de uma ogiva de paredes finas (F). O 
elemento de ação instantânea compreende o percussor (D), o qual se aloja num suporte em 
forma de taça, feito de tombac (C), e um detonador (E). O suporte do percussor é suficiente
mente forte para suportar as forças iniciais de inércia, que ocorrem no momento do disparo, 
rompendo-se no entanto no momento do impacto no alvo. O conjunto mergulhador de retar
do age por inércia e inclui um percussor (N).estopilha (P), um agregado de retardo feito de pól
vora negra (Q) e uma carga intermediária (T). O dispositivo de regulagem seletiva consiste de um 
interruptor (K), de uma mola interruptora (L) e de uma luva de regulagem (J). A cabeça da luva
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N - Grampo dc segurança 
P - Pino de retrocesso 
Q • Cápsula do reforçador

1 - Fig 5-6. Espoleta de ogiva M52A2



de regulagem possui uma fenda que facilita o giro quando se faz a seleção desta regulagem. Para 
a obtenção de um alinhamento exato, duas linhas de fé, sobre as quais estão as marcações SQ 
(instantâneo) e DELAY (retardo) são estampadas sobre a ogiva da espoleta. Quando a fenda da 
cabeça da luva está orientada segundo a linha SQ (paralela ao eixo da espoleta), dentro do li
mite de 15?, a luva de regulagem (cujas paredes têm espessuras diferentes - vista dentro de uma 
seção reta), não interfere com o movimento do interruptor, portanto, fica livre para se mover 
para fora sob força centrífuga, permitindo a ação instantânea. Quando a fenda é orientada se
gundo a linha de referência DELAY (em ângulo reto com o eixo da espoleta) ou posicionada 
com uma variação de até 15?, uma parte da luva reguladora se apoia no interruptor, fixando-o à 
extremidade inferior do seu alojamento, vedando o tubo de chamas responsável pelo efeito 
instantâneo. A segurança de boca, na ação instantânea, é proporcionada pelo interruptor (K); 
nos demais casos é proporcionada pela disposição do mecanismo no reforçador.

c. Funcionamento -  (O funcionamento aqui descrito se refere à espoleta; 
para o funcionamento do reforçador, ver o par 5-93). Nenhuma ação ocorre na espoleta no 
momento do disparo até que ela atinja suficiente rotação, capaz de superar a resistência das mo
las e da inércia que agem sobre os diversos dispositivos de segurança. Quando ajustada para ação 
instantânea, depois que a granada ultrapassa a boca do tubo, a força centrífuga faz com que o 
interruptor (K) se mova para fora, abrindo passagem. Ao mesmo tempo os pinos mergulhadores
(S), travando o conjunto mergulhador de retardo em posição não armada, também se movem 
para fora, liberando o mencionado conjunto, possibilitando o efeito instantâneo no impacto. 
A trava do pino mergulhador (R), desloca-se sobre seu eixo sob efeito da força centrífuga, fi
xando estes pinos, evitando assim que os mesmo retomem à posição inicial, isto é, desarmada. 
No momento do impacto, o percussor (D) do elemento de ação instantânea é lançado contra o 
detonador (E), iniciando sua ação. No efeito de retardo, as forças de inércia obrigam o mergu
lhador de retardo a se mover para a frente, lançando a estopilha (P) contra o percussor de retar
do, iniciando assim este efeito. Em funcionamento normal, com ação instantânea, a ação de 
retardo não desempenha função alguma, uma vez que o dispositivo de ação instantânea terá 
causado a explosão da granada antes do funcionamento do dispositivo de retardo. Entretanto, 
caso falhe a ação instantânea, o projétil funcionará sob ação de retardo o que evita que ele se 
torne um tiro falhado. Quando ajustado para ação de retardo, o interruptor, que corta a pas
sagem de efeito instantâneo, é impedido de se movimentar. No momento do impacto o percus
sor de ação instantânea e o detonador funcionam, mas seu efeito não é transmitido à granada.

d. Dados tabulares

Comprimento:
Visível (cm ).................................................................................................. 9.50
Total (cm) (com reforçador)..................................................................... 15,06

Peso (kg) (com re fo rçad o r)....................................................................... 0,97
Especificações da rosca da espoleta.............................................1.7-14NS-1
Espt i icações da rosca do re fo rçador.............................................2-12NS-1

reparação para o tiro -  A espoleta necessita ser ajustada somente para a 
ação desejada, tal como descrito acima. A regulagem pode ser feita à vontade utilizando a ex
tremidade em chave de fenda da chave de espoleta M18 ou ferramenta semelhante, em qualquer 
momento antes do disparo; esta operação pode ser feita até mesmo no escuro, verificando-se 
pelo tato a posição da fenda, fazendo-se então, a ajustagem correta.
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A - Disco 
B - Percussor 
C - Pino de cisajh imento 
D - Cabeça
E - Conjunto de retarào 
F - Estopilha 
G - Agregado 
H - Carga do relê 
J - Detonador 
K - Cursor 
L - Pino
M - Reforçador intermediário 
N • Carga do reforçador 
P - Grampo de segurança

1 - Fig 5-7. Espoleta de ogiva M53A1
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A - Disco 
B - Nariz 
C • Percussor 
D-M ola 
E - Semi-blocos 
I; - Cabeça
G - Conjunto detonador 
H - Detonador 
J - Cursor 
K - Carga do cursor 
L - Corpo
M - Carga do reforçador 
N - Interruptor
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«A  PD 80858B

F ip u re  5-Í3. P o in t-d e lo va tin g  fu xe  A t56.

1 - Fig 5-8. Espoleta de ogiva M57
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f. Limitações e precauções

(1) Se estas espoletas forem utilizadas durante chuva excessivamente forte, 
pode ocorrer funcionamento prematuro;

(2) Utilizar a espoleta M51A5 somente se a M557 não for disponível;
(3) Uma apreciável porcentagem de tiros falhados deve ser esperada quando 

se utiliza munição dotada de espoleta de ogiva M51A5, regulada para retardo (DEL), quando 
se atira com obuses com pequenas cargas de projeção. Isto se deve à insensibilidade inerente à 
ação de retardo desta espoleta, como também às condições de pequena velocidade de impacto 
ou ainda, impacto em solo macio. Sob estas condições a força de impulsão, resultante da peque
na taxa de desaceleração, é insuficiente para fazer com que o mergulhador de retardo da espole
ta funcione adequadamente. Entretanto, quando regulada para ação instantânea (SQ), pode-se 
esperar que a espoleta funcione normalmente. As condições acima descrita se aplicam particular
mente aos obuses 155mm com cargas de projeção 1 e 2 aos obuses 8” com cargas de projeção
1 e 2.

(4) A fim de evitar tiros falhados, os tiros de morteiro 4.2” montados com 
estas espoletas não devem ser utilizados com menos de 7 suplementos.

5-14. ESPOLETA DE OGIVA DE PERCUSSÃO, M52

a. Generalidades -  Estas espoletas são fornecidas para vários modelos de tiro 
de morteiros 60mm e 81 mm. Os tiros renovados e os tiros de fabricação recente são dotados de 
espoletas da série M525.

NOTA -  Os tiros cujas espoletas da série M52 são montadas manualmente, são fornecidos so
mente para situações de emergência, à exceção da munição de exercício, modificada pela subs
tituição do agregado de tetril do reforçador por uma carga de pólvora negra, usada para exercí
cio.

NOTA -  As letras maiúsculas indicadas entre parênteses nos itens b e c abaixo se referem à 
figura 5-6.

b. Descrição -  As espoletas da série M52 são do tipo de ação única e instan
tânea, possuindo dispositivo de disparo de ação direta. A espoleta consiste de duas partes prin
cipais: uma cabeça (D), que fixa o coryunto do percussor e de um corpo (M), que contém um 
cursor (F), um detonador (J), um reforçador intermediário (K) e um agregado de tetril do re
forçador (L), acondicionado em uma cápsula de reforçador (Q), parafusada ao culote do corpo 
da espoleta. O conjunto do percussor consiste de um percussor (C), fixado a um percutor em 
forma de taça (A). O percutor se apoia sobre uma mola (B), que mantém o percussor a uma dis
tância conveniente do deto n ad o r, durante a tra je tó ria  da granada. T odo  o co n ju n to  do  percus
sor é fixado dentro da cabeça da espoleta por um meio pino (E), localizado próximo à sua pon
ta. A segurança no tubo é proporcionada por um interruptor do tipo deslizante, o qual, quando 
em posição desarmada, mantém o detonador fora do alinhamento do percussor e do reforçador 
intermediário. O cursor é travado em posição desarmada por um meio pino de segurança (G); 
o pino de segurança, por sua vez, é fixado em posição travada por meio de um pino de retro
cesso (P). Um grampo de segurança (N), que evita a movimentação do pino de retrocesso, pro
porciona a segurança necessária durante o transporte e manuseio da peça. Este grampo de se
gurança deve ser removido antes do disparo.



c. Funcionamento -  No momento do disparo, as forças de inércia fazem 
com que o pino de retrocesso (P) se mova para trás, comprimindo a mola. Este fato libera o 
pino de segurança (G), que é mantido na espoleta pela parede interna do tubo do morteiro, 
sendo entretanto ejetado da espoleta assim que a granada ultrapassa a boca do tubo. Sua ejeção 
libera o cursor (F), o qual então, alinhado pelo pino-guia (H), coloca a espoleta em posição 
armada. No momento do impacto, o percutor é forçado para dentro, comprimindo sua mola, a 
qual por sua vez lança o percussor (C) contra o detonador (J). A ação do detonador é transmiti
da através do reforçador intermediário (K) ao agregado de tetril do reforçador (L), causando 
conseqüentemente o arrebentamento da carga da granada.

d. Dados tabulares 

Comprimento:
Visível (cm ).................................................................................................6,10
Total (cm )....................................................................................................8,94

Especificações da rosca.............................. 1.5-12NF-1

e. Preparação para o tiro

(1) Nenhuma preparação é necessária para o disparo da espoleta a não ser 
a remoção do grampo de segurança imediatamente antes do tiro. O grampo de segurança não de
ve ser removido em nenhuma outra circustância;

(2) Verificar se o pino de segurança se encontra livre para fazer os movimentos 
de pressão e liberação. Caso não se observe nenhum movimento,a espoleta não deve ser utili
zada, pois poderá ocorrer um tiro falhado. Rejeitar a espoleta colocando-a em local separado, 
para que o pessoal autorizado possa lhe dar a destinação necessária.

ADVERTÊNCIA -  Se o pino de segurança se deslocar de seu alojamento ou se perder ou se for 
ejetado no momento de retirada do grampo de seguraria, a espoleta fica armada, sendo então 
necessário tomar extremo cuidado para se assegurar que c tor não receba impacto. As espo
letas assim armadas devem ser rejeitadas apropriadamente marcadas e separadas,ficando a dispo
sição do pessoal autorizado em munições para posterior de inação. A munição defeituosa não 
deve ser utilizada (disparada).

5-15. ESPOLETA DE OGIVA DE PERCUSSÃO, M53A1

a. Generalidades -  A espoleta M53A1 ( ‘ ’) é ecida rua utilização
com os tiros 81mm alto-explosivo M56 e M56A1, quando se desej funcionamento com re
tardo.

NOTA -  As letras maiúsculas indicadas entre parênteses nos itens b, c e e, a' jío , se referem à 
fig 5-7.

b. Descrição -  A espoleta é do tipo de ação única, dotada de dispositivo de 
disparo tipo ação direta. O mecanismo de seu corpo é idêntico ao das espoletas da série M52, 
exceto em que seu pino-guia (L) serve também como pino de travamento. A cabeça de aço (D) 
é dotada de um conjunto de retardo (E) e de um percussor do tipo bujão (B), com uma ponta
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3 - Fig 5-9. Espoleta de ogiva M57

em forma de mamilo rebitado na outra extremidade a um fino disco de alumínio (A), cujo con
junto constitui o percutor. Normalmente o percussor é fixado em posiçío pelo püv' de cisalha- 
mento (C). Este pino é suficientemente forte para suportar os golpes comuns (no manuseio) e a 
força de inércia criada no momento do disparo; mas, no momento do impacto no alvo ele é 
cisalhado ou se dobra, permitindo que a ponta do percussor fira a estopilha (F). localizada 
no conjunto do retardo. O conjunto de retardo consiste da estopilha, de um agregado de pól
vora negra (G) (cuja função é proporcionar o retardamento da espoleta em 0,1 segundo) e uma 
carga relé (H) composta de azida de chumbo.
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c. Funcionamento — No momento do impacto, o percussor é lançado contra 
a estopillia, a qual por sua vez inflama a pólvora negra. Após a queima durante o tempo prescri
to, a ação do relc de azida de chumbo é iniciada. Quando o detonador (J), localizado no cursor 
(K) estiver em posição armada (da mesma maneira que as espoletas da série M52), sendo ainda 
travado na posição armada pelo pino de travamento (L), a ação do relé é transmitida ao detona
dor, deste para o reforçador intermediário (M) e à carga do reforçador (N). A carga do reforça- 
dor, por sua vez, inicia a carga de arrebentamento na granada.

d. Dados tabulares.

Comprimento:
Visível (c m )...............
Total (cm )..................

Peso (kg).....................
Especificações da rosca

e. Preparação para o tiro

(1) A espoleta não requer preparação especial para uso, a não ser a remoção 
do grampo de segurança antes do disparo. Não remover o grampo de segurança em qualquer 
outra circustância;

(2) Testar o pino de segurança para ver se o mesmo possui livre movimento 
de pressão e liberação. Caso não se observe nenhum movimento, a espoleta não deverá ser uti
lizada, pois, caso contrário, poderá ocorrer um tiro falhado. Rejeitar a espoleta colocando-a 
em local separado à disposição do pessoal autorizado, para posterior destinação.

ADVERTÊNCIA -  Se o pino de segurança (retido por deslizamento no interior do tubo) esca
pa de seu alojamento ou se é ejetado no momento da remoção do grampo de segurança, a espo
leta fica armada, sendo portanto necessário tomar extremo cuidado para evitar que o percussor 
receba golpes. Estas espoletas assim armadas devem ser marcadas convenientemente e separadas 
para que o pessoal autorizado possa lhes dar posterior destinação. A munição defeituosa não 
deverá ser utilizada.

5-16. ESPOLL i A DE OGIVA DE PERCUSSÃO, M56

a. Generalidades -  A espoleta M56 (Fig 5-8) é do tipo altamente sensível, 
«endo utilizado em granadas 37mm alto-explosivas.

NOTA -  As letras maiúsculas indicadas entre parênteses se referem à figura 5-8.

b. Descrição -  A espoleta consiste de duas partes principais; um conjunto de 
cabeça e um corpo (L), contendo uma carga reforçadora (M) e um interruptor (N), que fixa 
uma parte do encadeamento explosivo, fazendo conexão entre o reforçador e o detonador (H).
O conjunto de cabeça se compõe de 3 partes: a cabeça (F), o conjunto detonador (G), que fica 
parafusado ao culote da cabeça propriamente dita, e de um nariz (B). Este nariz contém o 
percussor (C) e fica parafusado à extremidade superior da cabeça, deixando uma cavidade por

. . . .  5,97 

. . . .  8,81

. . . .  0,48 
1.5-12NF-1
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baixo do percussor. Os semi-blocos (E), retidos por uma mola anular, são posicionados nesta ca
vidade, mantendo o percussor em posição desarmada antes do tiro. A extremidade anterior do 
nariz é fechada por um disco de alumínio d c  pequena espessura (A), que protege a peça contra 
matérias estranhas e diminui a resistência ao avanço no ar. A segurança de manuseio e a segu
rança do tubo são proporcionadas pelos semi-blocos e dispostivos interruptores, que mantêm a 
espoleta em posição não armada até que uma força rotacional suficientemente forte supere a 
resistência das molas, da inércia e da fricção.

c. Funcionamento — Quando a granada adquire suficiente velocidade rota
cional, capaz de superar a resistência das molas, da inércia e da fricção, o cursor (J) do conjun
to do interruptor move-se para fora, trazendo a carga do cursor (K) para alinhamento com o de
tonador e o reforçador. Enquanto a granada ainda estiver no interior do tubo, a inércia (oriun
da da aceleração) faz com que o percussor se assente firmemente sobre os semi-blocos, evitando 
que os mesmos se movam para fora. Assim que a granada deixa o tubo da arma, o percussor mo
ve-se para a frente. Os semi-blocos retidos pela mola anular de aço, movem-se então para fora, 
sob força centrífuga, deixando o percussor em posição flutuante, tendo à frente uma passagem 
desobstruída que leva ao detonador. Nesta posição a espoleta está completamente armada. No 
momento do impacto, o disco de vedação, de pequena espessura, é perfurado ou então a cabeça
da espoleta é esmagada, dependendo da força do impacto. Em qualquer dos casos o percussor
é lançado contra o detonador. A ação do detonador é transmitida através da carga do cursor ao 
reforçador, causando, então, a explosão da granada.

d. Dados tabulares
Comprimento:
Visível (cm ).................................................................................................. 4,42
Total (cm )......................................................................................................5,61

Peso (kg)........................................................................................................ 0,08
Especificações da rosca.............................................................  1.125-20NS-1

e. Preparação para o tiro -  Nenhuma preparação é necessária.

PRECAUÇÃO — Não se deve utilizar espoletas cujos discos de vedação estejam perfurados ou 
apresentem danos.

5-17. ESPOLETAS DE OGIVA DE PERCUSSÃO M57 MODIFICADA

a. Generalidades -  A espoleta M57 (Fig 5-9) é do tipo de ação única instan
tânea, tendo o mesmo tamanho, forma e peso das espoletas M48A3 ou M51A5 sem reforçador. 
E essencialmente igual à espoleta M48A3 sem o elemento de retardoA espoleta M57 é utiliza
da basicamente com os tiros 75mm fumígenos e, em conjunção com o reforçador M22, para ti
ros 105mm fumígenos. Não possui interruptor e a sua combinação com as espoletas M57 não 
pode ser enquadrada com uma combinação de segurança de tubo. Entretanto, uma vez que a 
própria espoleta contém um interruptor, a combinação pode ser utilizada sob condições que re
queiram segurança de tubo. A espoleta M57, para uso em tais condições, foi substituída pela es
poleta M48A3, com retardo de 0,05 segundos no tiro 75mm fumígenos M64; e, pela espoleta 
M51A5 com 0,05 segundos de retardo, nos tiros fumígenos de 105mm, para obuses.

b. Descrição -  O elemento instantâneo desta espoleta é idêntico em constru
ção e funcionamento ao da espoleta M48A3 sem reforçador (par 5-12 e 5-13), diferindo por não
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possuir luva de regulagem sobre o interruptor centrífugo e conjunto de retardo. Todos os tiros 
dotados de espoleta de ogiva M57 (com ou sem reforçador M22) deverão ser modificados antes 
de sua utilização mediante a inserção de um disco de segurança feito de alumínio, no culote do 
orifício de chamas. Os tiros que não requerem a utilização de um reforçador (por exemplo: 
M64) deverão também incorporar uma arruela de feltro entre o disco de segurança e o detona- 
dor. As inscrições nos tiros modificados deverão ser alteradas recebendo a palavra “modified” 
tal como segue “ tiro 105mm fumígeno fósforo branco M60, com espoleta de ogiva M57 modi
ficado, para obuses 105mm M2A1, M4 e M49”

PRECAUÇÃO -  Toda munição encontrada com a espoleta de ogiva M57, mas que não tenha 
sobre seu corpo a inscrição “modificado” (MODIFIED) tal como o indicado no exemplo acima 
não deverá ser utilizada.

c. Funcionamento -  para pormenores sobre o funcionamento, consultar o
par 5-13c.

d. Dados tabulares

Comprimento:
Visível (cm )...................................................................................................9,50
Total (cm )............................................................... .. ..............................15,06

Peso (kg)......................................................................................................... 0,97
Especificações da rosca:

E spo le ta .................................  .................................  1.714NS-1

Reforçador..............................................................................................2-12NS-1

e. Preparação para o tiro -  Não é necessária.

5-18. ESPOLETA DE OGIVA DE PERCUSSÃO, M74

a. Generalidades -  A espoleta M74 (fig 5-10) é uma espoleta de ogiva, con
tendo um percussor de ação direta e um rotor cilíndrico. Este modelo é fornecido para o tiro de 
exercício M92 em uso com o dispositivo subcalibre de 37mm. Destina-se a inflamar a carga de 
ignição de pólvora negra do tiro e não possui ou requer reforçador.

b. Descrição -  A espoleta consiste de um corpo feito de liga de zinco, pos
suindo em sua extremidade anterior uma cavidade, que recebe o percussor, e outra cavidade, lo
calizada aproximadamente em sua parte central, que aloja o rotor. O culote é fechado por meio 
de um tampão de liga de zinco, aparafusado ao corpo, o qual serve também para fixar o conjun
to de rotor firmemente em posição dentro da cavidade. O alojamento do rotor é broqueado em 
ângulo reto e com ó eixo vertical da espoleta. Este rotor consiste de um conjunto cilíndrico fei
to de aço, com ranhuras, desequilibrado em uma de suas extremidades por duas massas de 
chumbo, e ainda perfurado em dois locais: a primeira perfuração fixa o detonador, que é a úni
ca carga explosiva da espoleta; a segunda perfuração proporciona uma cavidade para o pino de 
inércia em forma de U. Na posição desarmada (ou interrompida) o rotor fixa o detonador diago
nalmente com relação ao eixo vertical da espoleta, a certa distância e desalinhado do percussor, 
proporcionando a segurança necessária para manuseio e disparo. O rotor fica travado na po
sição desarmada, por meio do pino de inércia.



9 - Fig 5-10. Espoleta de ogiva M74

c. Funcionamento -  No momento do disparo, a inércia faz com que o pino 
de inércia se mova para trás, em direção a sua cavidade. Depois que a fricção devida à inércia é 
superada, o rotor fica livre para girar sob a ação da força centrífuga, fazendo, então, com que o 
detonador se alinhe com o percussor. O percussor permanece em posição flutuante até o mo
mento do impacto, quando èqtão é lançado para trás, em direção ao detonador. As chamas 
do detonador inflamam a carga de pólvora negra da cápsula.

d. Dados tabulares 

Comprimento:
Visível (cm )................................................................................................2,45
Total (cm )...................................................................................................3,40

..............0,10
1.125-20NS-1

e. Preparo para o tiro -  Não é necessária nenhuma preparação. 

5-19*ESPOLETA PERFURA-NTE DE CONCRETO, M78 E M78A1

a. Generalidades -  As espoletas da série M78 (fig 5-11) são construídas espe
cialmente para uso contra alvos de concreto e são fornecidas para utilização com os projéteis al- 
to-explosivo, de calibre 76mm a 280mm. As espoletas M78A1 são de 2 tipos: sem retardo, que 
utiliza conjunto mergulhador de retardo M l, destinada basicamente a assinalação de alvo; 
com retardo, utilizado com o conjunto mergulhador de retardo Ml (0,025 segundos de retardo) 
para uso contra alvos de concreto. A gola da espoleta sem retardo é pintada de branco numa fai
xa localizada 2,54 centímetros abaixo da ponta. O reforçador M25 constitui um conjunto sepa
rado mas é embalado e transportado com a espoleta, para a montagem na granada, por ocasião

Peso (kg)............... ..  .
Especificações da rosca

5 - Bujão

3 - Detonador

• 4 -

8 - Percussor

7 - Pino de

6 - Rotor
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do disparo. I.ste retorçador c projetado especialmente para utilização com as espoletas da série 
M78 e não pode ser usado com qualquer outro tipo de espoleta.

b. Descrição — A espoleta consiste de um corpo maciço de aço endurecido, 
de torma ogival, possuindo em sua extremidade posterior uma cavidade cilíndrica que aloja um 
mecanismo de disparo por inércia. O mecanismo de disparo utilizado na espoleta M78 é seme
lhante ao mecanismo do mergulhador de retardo da espoleta M51A4;o mecanismo utilizado na 
espoleta M78A1 é semelhante ao da espoleta M51A5 (par 5-13 e fig 5-5). Os dispositivos de se
gurança consistem de dois pinos mergulhadores, que fixam o conjunto de disparo em posição 
desarmada até que sejam acionados pelas forças de rotação; algumas modificações foram feitas 
no reforçador M25, que impedem que a espoleta se arme até que a inércia e a força centnfuga 
entrem em ação. Para uma descrição do reforçador M25, consultar o par 5-96.

c. Funcionamento -  Para obter informações sobre o funcionamento, consul
tar o par 5-13.

d. Dados tabulares 

Comprimento:
Visível (cm )................................................................................................ 6,81
Total (cm) (só a espo le ta)........................................................................ 8,84

Peso (só a espoleta) (k g ) ........................................................................... 0,95
Especificação da ro s c a ..................................................................... 2-12NS-1

e. Preparação para o tiro

(1) Quando montada na granada, a espoleta não requer qualquer reparo ou
ajustagem;

1 -  Fig 5-11. Espoleta de ogiva perfurante de concreto M78A1, com retardo de 0,025 segundos 
e reforçador M25

(2) A espoleta e o reforçador são montados na granada da maneira abaixo
descrita:

NOTA -  Quando um parafuso embutido e puncionado é utlizado para reter a espoleta original 
e o reforçador na granada, as operações de montagem e desmontagem devem ser realizadas pelo
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pessoal de munição ou sob sua supervisão; quando tal paraluso não existe, estas operações 
podem ser realizadas por pessoal qualificado da guarnição da peça.

(a) Examinar a rosca para espoleta na granada, as roscas do reforçador M25 
e da espoleta M78A1 (ou M78), para se assegurar de que estão em boas condições. Não usar 
componentes cujas roscas estejam danificadas;

(b) Remover o pino de segurança do reforçador M25 e paraíusar o reforçador 
em sua cavidade, na granada. Apertar firmemente o reforçador, utilizando a extremidade da 
chave da espoleta M16. O reforçador que for fornecido sem pino de segurança não deve ser uti
lizado.

(c) Aparafusar a espoleta M78A1 (ou M78) em sua cavidade e apertá-la fir
memente, utilizando umas das extremidades da chave de espoleta M16. Assegurar-se de que as 
bordas da espoleta se assentam firmemente contra a gola da granada. Não deve haver espaço al
gum entre as bordas da espoleta e as da granada. Não procurar fixar a espoleta na granada atra
vés de pancada.

(d) Algumas granadas possuem um parafuso embutido no reforçador, mas
o mesmo não possui função alguma na utilização da espoleta M78A1 (ou M78) e no reforça
dor M25. Se algum parafuso embutido se localiza em alguma granada dotada de espoleta 
M78A1 (ou M78)-e reforçador M25, deverá ser apertado firmemente de modo que nenhuma de 
suas partes sobressaia à superfície da ogiva da granada.

5-20. ESPOLETA DE OGIVA DE PERCUSSÃO, M82, M82A1 e M82A1B1

a. Generalidades -  As espoletas da série M82 são fornecidas para utilização 
no tiro 60mm fumígenos M302, para morteiro.

NOTA N? 1 -  Os tiros montados com espoletas da série M82 são fornecidos somente para 
situações de emergência.

NOTA N? 2 -  As letras maiúsculas indicadas entre parênteses no item b abaixo se referem à 
figura 5-12.

b. Descrição — As espoletas M82, M82A1 (fig 5-12) e M82A1B1 são modifi
cações da espoleta M52A1B1., que contêm uma pequena carga.reforçadora de 0,65 gramas (C), 
um pino de fixação feito de latão (b), para uso com o reforçador M19 no tiro fumígeno M302. 
A cabeça (A) é teita de zinco ou latão. A espoleta M82A1 difere da M82 nos seguintes pontos; 
seu cursor é feito de alumínio (D), ao invés de latão; seu conjunto detonador é modelado M44, 
ao invés de M l8.

c. Funcionamento -  O funcionamento dessas espoletas é o mesmo das es
poletas da série M52 (par 5-14).

d. Dados tabulares

Comprimento:
Visível (cm ).............................. • ............................................................... 5,99
Total (cm )...........................  .................................................................... 7^6

Peso (kg)......................................................................................................o,21
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Especificações da rosca

e. Preparo para o tiro

1.5-12NF-1

A - Cabeça 
B • Bloco de fixação 
C - Caiga do reforçador 
D - Cursor

1 - Fig 5-12. Espoleta de ogiva M82A1

(1) A espoleta não requer nenhuma preparação, a não ser a remoção do
grampo de segurança, imediatamente antes do disparo. Não remover o grampo de segurança em
qualquer outra circustância;

(2) Verificar se o pino de segurança se encontra livre, pressionando-o e o li
berando. Gaso não se observe nenhum movimento, a j . ta deverá ser rejeitada, pois seu uso
poderá resultar em tiro falhado. Separar a espoleta colocando-a à disposição do pessoal autori
zado para posterior destinação.

ADVERTÊNCIA — Se o pino de segurança escapar de seu alojamento. ■ ‘'"rder ou for ejetado 
no momento da remoção do grampo de segurança, a espoleta se arm. jo portanto necessá
rio tomar extremo cuidado para evitar que receba golpe-;. Estas espol . assim armadas deverão 
ser rejeitadas, adequadamente marcadas e postas à dispôs io pe1 '1 autorizado para poste
rior destinação. A munição defeituosa não deve ser utilizada.

. ESPOLETA DE OGIVA M89

a. Generalidades -  A espoleta M89 é do tipo de ação vi.iples e proporciona 
funcionamento instantâneo, no momento do impacto no alvo. Ela se arma em velocidades rota- 
cionais relativamente baixas; é fornecida para utilização com a munição para os canhões sem 
recuo 57mm.

b. Descrição -  O corpo da espoleta consiste de uma peça única feita de alu
mínio ou, alternadamente, de um conjunto de cabeça e corpo parafusados um ao outroe contra- 
pinandos nesta posição. O mecanismo de disparo de ogiva consiste de um percussor de pequeno
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peso, assentado na cavidade da extremidade anterior da espoleta e fixado em posição por meio 
de um suporte feito de tombac, durante os momentos precedentes ao impacto sobre o alvo. 
A cavidade do percutor possui em sua extremidade externa um disco de vedação feito de alu- 
mínio, ajustado por uma arruela de latão. Um rotor, localizado cm uma cavidade perpendicular 
ao eixo vertical da espoleta, abriga o detonador. O rotor e. seu detonador são fixados em posição 
desarmada por meio de um conjunto de travamento constituído de duas protuberâncias que se 
ajustam a dois orifícios localizados no rotor, fazendo pressão sobre a mola deste dispositivo de 
travamento. Um pino de corpo serve para fixar a mola e a cápsula da mola em posição apropria
da e funciona como guia durante o movimento da trava. Um tampão de vedação sela a cavida
de do rotor, para proteção contra umidade c matérias estranhas. Os elementos explosivos consis
tem do detonador, de uma carga principal de tetril, de uma carga reforçadora de 12,96 gramas 
de tetril, acondicionada em uma cápsula de reforçador feita de alumínio, rosqueadae punciona- 
da sobre o culote da espoleta. A segurança de tubo é proporcionada pelo rotor e pelos mecanis
mos de trava. O percussor é impedido de funcionar prematuramente pelo suporte da cápsula, o 
qual é projetado para suportar uma carga de mais de 18,12 kg.

c. Funcionamento -  Após o disparo e assim que suficiente força rotacional 
estiver agindo sobre a granada, a trava se move para fora, liberando o rotor que se move por 
efeito da tensão da mola. Depois que a inércia é superada, o rotor se coloca na posição armada 
(detonador paralelo ao eixo da espoleta e alinhado com o percussor). Esta posição é mantida até 
o momento do impacto, quando, então o disco de vedação de alumínio é perfurado ou esmaga
do, sendo o percussor lançado através da carga intermediária à carga reforçadora, causando esta 
última o funcionamento da carga de arrebentamento da granada.

d. Dados tabulares

Comprimento:
Visível (c m )................................................................................................ 4,37
Total (cm )................................................................................................... 6,40

Peso (kg)...................................................................................................... 0,17
Especificações da rosca.................................................................. 1.7-14NS-1

e. Preparação para o tiro — Não há necessidade de nenhuma preparação.

5-22. ESPOLETA DE OGIVA DE PERCUSSÃO, M503A2, M502A1 e M503

a. Generalidades -  A espoleta M503A2 (fig 5-13) é do tipo ação simples, 
instantâneo, que funciona por meio de impacto ou ricochete após um retardamento determina
do, armando-se entre 18 e 30 metros após sair da arma. É fornecida para uso com as granadas 
dos canhões sem recuo 57mm. Basicamente a espoleta M503A2 difere dos tipos M503 e 
M503A1 por possuir um luva de inércia e retentores em semi-bloco que proporcionam a segu
rança necessária.

NOTA — As letras maiúsculas indicadas abaixo entre parênteses se referem à figura 5-13.

b. Descrição -  A espoleta possui um corpo de alumínio (A), tendo em sua 
extremidade anterior uma cavidade para o assentamento de um percussor feito de aço (B), o 
qual fica assentado dentro de uma cabeça feita de alumínio (C), a qual, por sua vez, se apoia 
sobre uma cápsula suporte feita de tombac. No culote da espoleta fica rosqueada uma cápsula
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reforçadora, que contém um agregado reforçador (P). A ponta do percussor se projeta para den
tro do limitador do rotor de alumínio (E), fixado em posição por meio de uma mola (F).
O alojamento do rotor (G) contém um rotor esférico feito de latão (H), com um detonador (J). 
e de um conjunto de reforçador intermediário (Q). Uma luva de inércia, feita de alumínio (K), 
que se ajusta em torno do compartimento do rotor, é fixada em posição contra os dois limitado
res em semi-bloco (M) por meio de uma mola de inércia feita de arame de aço (L). Os dois 
semi-blocos são fixados em posição dentro do compartimento do rotor por meio de uma mola 
limitadora (N). Em posição desarmada, os quatro detonadores de latão (não apresentados em 
seção transversal) são fixados contra o rotor por meio da luva de inércia (K) e pela mola deten
tora (N), evitando que o mesmo mude de posição.

c. Funcionamento -  A força de inércia que surge após o disparo faz com que
a luva de inércia se mova para trás contra sua mola. Nesta posição, a luva de inércia continua 
a fixar os detentores em posição travada, impedindo assim qualquer movimentação do rotor. A 
força centrifuga devida à rotação da granada (aproximadamente 9000 rotações por"minuto; faz 
com que os semi-blocos se movam para fora, comprimindo sua mola. Sob efeito da desaceleração 
a luva de inércia, dotada de sulcos, se move para a frente contra os semi-blocos, ocupando então 
uma nova posição que faz com que os sulcos se oponham aos detentores. Nesta posição os qua
tro detentores, acionados pela força centrífuga, se deslocam para dentro do sulco da luva de 
inércia liberando o rotor. O rotor livre para se movimentar, alinha o detonador com o percussor. 
Isto é causado pelas forças em desequilíbrio, exercidas sobre o rotor, geradas pela diferença de 
massa existente entre o detonador e o rotor de latão. Durante a trajetória, o limitador do rotor 
e sua mola imped n  que o rotor se mova para a frente, disparando o detonador. A espoleta po
de funcionar de doi: ? odos: por impacto direto ou ricochete. Quando ocorre impacto da ogiva* 
da espoleta no alvo, o percussor é lançado contra o detonador. Quando ocorre choque lateral
(ricochete ), a inércia do rotor faz com que o mesmo se mova para a frente, superando a resis
tência da mola limitadora, lançando o detonador contra o percussor. O percussor, ferindo o de
tonador, inicia o encadeamento explosivo da granada.

d. Dados tabulares 
Comprimento:
Visível (c m )........................................................................................................................ ..................4,45
Total (cm )...................................................................................................... 6,55
Peso (kg)..........................................................................................................0.15
Especificações da rosca................................................................1.7-14UNS-1A

e. Preparação para o tiro -  Nenhuma ajustagem ou qualquer outra prepara
ção é necessária.

>-23. ESPOLETA DE OGIVA DE PERCUSSÃO, M507

a. Generalidades -  A espoleta M507 é uma espoleta de ogiva de duplo efei- 
,'tantânea e com retardo), para utilização nas granadas de alto-explosivo M73, empregadas

nos v;«nhões anti-aéreos de 120mm.

b. Descrição -  A espoleta se arma com efeito de retardo, com segurança de 
alma. A segurança de alma é proporcionada pelo mergulhador interruptor inclinado, localizado 
no corpo da espoleta pelos pinos mergulhadores inclinados localizados no conjunto mergulha
dor de retardo e pelo detonador do reforçador, fora de alinhamento. A espoleta inclui um refor
çador do tipo M l24.
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A - Corpo 
B - Percussor 
C - Cabeça do percussor 
D - Cápsula de sustentação ^
E - Limitador do rotor r  SPRING 
F - Mola do limitador 
G - Alojamento do rotor 
H - Rotor 
J - Detonador 
K - Luva de inércia

1 - Fig 5-13. Espoleta de ogiva M503A2-rotor em posição desarmado

c. Funcionamento -  Para obtenção de informações sobre o funcionamento, 
consultar o par 5-13.

d. Dados tabulares

Peso (kg)......................................................................................................1.30
Distância para armação do retardo a partir da boca do tubo (m) . 23 a 30

e Preparação para uso -  A espoleta é montada c transportada com sua luva 
de inércia regulada na posição SQ. (instantânea). Caso se requeira ação de retardo, a fenda da lu
va de inércia deverá ser regulada para DELAY antes de se colocar a granada na arma.

5-24. ESPOLETA DE OGIVA DE PERCUSSÃO, M508A1 e M508

a. Generalidades — As espoletas M508A1 e M508 (fig 5-14) são tipo de ogiva, 
de ação simples, utilizadas nas granadas químicas (gás ou fumaça) de 105mm,'155mm e 8 pole
gadas.

b. Descrição -  A espoleta possui segurança de alma e de detonador. O efeito 
de armar retardado é proporcionado por um interruptor e um reforçador M125A1 (M508A1) 
ou M l25 (M508). O mecanismo de ação retardada do reforçador consiste essencialmente de um 
rotor, que aloja um conjunto detonador, de 2 detentores com suas molas e de um conjunto de 
engrenagens. Antes do tiro, o detonador é mantido fora de alinhamento com relação a encadea-

2.581
MAX

L - Mola de inércia
M - Retentor em semi-bloco
N - Mola detentora
P - Agregado reforçador
Q - Conjunto do reforçador intermediário-

T 
0.826 
MAX
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mento explosivo da espoleta, por meio do rotor. Quando o conjunto detonador se coloca em 
posição alinhada, a espoleta se arma. O rotor^é travado em posição armada por meio de uma 
combinação de pinos e esferas. Para chegar à posição armada, o reforçador M125A1 requer um 
mínimo de 61 metros (aproximadamente 46 metros quando com o reforçador M125) durante 
a trajetória da granada, dependendo da velocidade e do movimento rotativo da mesma.

c. Funcionamento -  Após o tiro, o rotor e seus detentores se movem para 
fora sob efeito da força centrífuga, fazendo com que o rotor gire; a força centrífuga faz tam
bém com que o mecanismo de engrenagem se movimente. A força centrífuga faz com que o in
terruptor se mova para fora, seccionando o tubo de inflamação, armando, assim, a parte ante
rior da espoleta. No momento do impacto o percussor inflama o detonador. As chamas origina
das do detonador passam através do tubo de inflamação e do orifício, rompendo o disco de ve
dação do corpo e inflamando o conjunto detonador localizado no reforçador. O conjunto de-

1 - Fig 5-14. Espoleta de ogiva M508

d. Dados tabulares 

Comprimento:
Visível (cm )................................................................................ 9,50 (máximo)
Total (cm ).............................................................................. 15,11 (mínimo)

e. Preparação para o tiro -  Esta espoleta não requer regulagem ou qual
quer outro tipo de preparação para disparo.

f. Precaução para o tiro — A utilização desta espoleta sob chuva ou neve po
derá determinar funcionamento prematuro.
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5-25. ESPOLETA DE OGIVA DE PERCUSSÃO, M519 (T319)

NOTA -  Os tiros montados com a espoleta M519 (T319) são fornecidos somente para situações 
de emergência.

a. Generalidades -  a espoleta de ogiva M519 (fig 5-15), que é uma combina
ção da espoleta de ogiva M52A2 e do adaptador de espoletas T211, para uso com tiro de 81mm, 
é tipo de ação simples e dotada de dispositivo de disparo de ação direta.

b. Descrição -  A espoleta consiste de uma cabeça, que contém um conjunto 
de percussor, um corpo que aloja um mecanismo de cursor, um detonador, um guia reforçador, 
uma cápsula reforçadora carregada com tetril e uma adaptador montado ao culote do- corpo. 
A segurança de tubo é proporcionada por um interruptor do tipo deslizante, o qual, em posição 
desarmada, mantém o detonador fora de alinhamento com relação ao percussor e ao reforçador. 
O cursor fica travado em posição desarmada por meio de um pino de segurança, o qual, por sua 
vez, é fixado em posição por meio de um pino de retrocesso. Um grampo de segurança impede 
o movimento deste pino durante o transporte e manuseio.

c. Funcionamento — Para obtenção de informações sobre o funcionamento 
consultar o par 5-14.

d. Dados tabulares 

Comprimento
Visível (c m )................................................................................................ 9,32
Total (cm )................................................................................................ 14,94

Peso (kg)......................................................................................................0,57

e. Preparação para o tiro

(1) A espoleta não requer qualquer outra preparação senão a remoção do 
grampo de segurança, imediatamente antes do tiro. Não remover o grampo de segurança em 
qualquer outra circustância;

(2) Verificar se o pino de segurança se encontra livre comprimindo-o e o libe
rando. Caso não se observe nenhum movimento, a espoleta não deverá ser utilizada, pois poderá 
resultar em tiro falhado. Rejeitar a espoleta, pondo-a disposição do pessoal autorizado para pos
terior destinação.

ADVERTÊNCIA -  Se o pino de segurança escapar de seu alojamento, se se perder ou se for ejetado 
durante a remoção do grampo de segurança, a espoleta se arma, sendo portanto necessário 
tomar extremo cuidado para que a mesma não sofra golpes. As espoletas assim armadas deverão 
ser marcadas adequadamente e separadas para que o pessoal autorizado possa lhes dar posterior 
destinação. A munição defeituosa, não deverá ser utilizada.

5-26. ESPOLETA DE OGIVA DE PERCUSSÃO, M521 (T247)

a. Generalidades -  Esta espoleta (fig 5-16) é do tipo de impacto, semelhante 
à espoleta M51A5, descrita no par 5-13, diferindo desta por não possuir reforçador. O culote 
rosqueado da espoleta (rosca de duas polegadas) é montado diretamente na granada.



5 - Cursor ,.

, J  6 - Agxegador 
\ reforçador

À

& N - '■ -N

2 - Adaptador
. 7 - Agreg; ,'0‘ 

reforçadoi

1 - Agregado 
^reforçador

8 - Fig 5-15. Espoleta de ogiva M519
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b. Dados tabulares

Comprimento 
Visível (cm) .
Total (cm ). .

Peso (kg). . .

c. Preparação para o tiro -  A espoleta é regulada da mesma maneira que a 
espoleta M51A5, descrita no parágrafo 5-13.

5-27. ESPOLETA DE OGIVA DE PERCUSSÃO, M524

a. Generalidades -  A espoleta de ogiva M524A5 (fig 5-17) instantânea ou 
com retardo de 0,05 segundos, é utilizada com os tiros alto-explosivos da série M362 e M374 ou 
com os fumígenos fósforo branco M370 e M375. A espoleta é projetada para ação instantânea, 
de impacto, tendo maior sensibilidade e velocidade do que as espoletas anteriormente utilizadas 
com os tiros de 81 mm, e funciona por meio de impacto ou ricochete. As diferenças nos vários 
modelos deste tipo de espoleta são as seguintes:

(1) M524A1 (M524E2) -  Novo desenho da estrutura dos dispositivos de 
inércia, do conjunto do rotor e da chapa retentora da mola principal.

(2) M524A2 (M524E4) -  O elemento de retardo de 0,05 segundos foi subs
tituído por um elemento de ação rápida.

(3) M524A3 (M524E5) -  O detentor do percutor é posicionado de modo 
que só é possível ação instantânea (SQ).

(4) M524A4 (M524E6) -  Um novo sistema de detentor de percutor d incor
porado para reduzir o funcionamento reverso. O detentor-mola radial que fixa o regulador do 
percutor é substituído por uma placa graduada, operada axialmente. Este modelo utiliza a força 
da inércia, gerada pelo disparo, para aumentar a força de detenção.

(5) M524A5 (M524E7) -  Modificada pela adição de um segundo pino de se
gurança, o mergulhador da espoleta foi redesenhado de modo a impedir a remoção do pino de 
segurança do mergulhador se o mecanismo de armação for acionado.

NOTA - A espoleta M524 não é autorizada para uso.

b. Descrição -  A espoleta contém um dispositivo de retardo de armação 
(fig 5-17), que impede sua detonação por um período mínimo de 1,25 segundos a partir da 
boca do tubo, principiando a se armar após um período máximo de 2,50 segundos. O mecanis
mo de retardo de armação consiste de um rotor acionado por uma mola de tensão, fixado por 
um dispositivo de liberação da força de inércia e de um dispositivo de tempo que controla o sis
tema. Dois pinos de segurança são fixados ao grampo de segurança: o pino de segurança de inér
cia ( pino inferior), que mantém o dispositivo de inércia em posição inoperante e o pino mergu
lhador de segurança (pino superior), conjugado ao mergulhador.

c. Funcionamento — Quando disparado, o dispositivo de inércia possibilita
o inicio do funcionamento do mecanismo de disparo, levando o mergulhador à posição armada

. 9,50 
11,76



1 - Fig 5-16. Espoleta de ogiva M521

(Fig 5-19). Se o mecanismo de armar começa a levar o mergulhador para a posição armada, o pi
no de segurança se trava e não pode ser removido. O olhai de fixação do pino de segurança se 
separará do arame de tração, indicando que o mesmo não pode ser removido. O pino de segu
rança também fixa o mergulhador em uma posição de segurança de detonação. Este pino po
de ser facilmente extraído e recolocado em sua posição original, desde que o mecanismo de dis
paro não entre em ação. Se o mecanismo começar a se armar, o pino de segurança do mergulha
dor não pode ser reinserido.

d. Dados tabulares

Comprimento (incluindo reforçador) (cm)
Intrusão (c m ) .............................................
Peso (kg)...................................................... ..
Especificações da rosca.............................. .. 2-12NS-1

15,27
.5,61
.0,58

e. Preparação para o tiro
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7 - Fig 5-17. Espoleta de ogiva M524A5

(1) Alinhar a fenda do percutor (na gola da espoleta) com o índice SQ ou D 
inscrito no corpo da espoleta, dependendo do tipo de ação desejada;

(2) Remover o grampo de segurança juntamente com ambos os pinos de se
gurança, momentos antes da inserção do tiro no morteior;

NOTA — O pino de segurança inferior deve ser removido primeiramente, de modo a possibili-
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Grampo de segurança

A

Percussores

Corte C.-C apresentada em 
pmdçlo úe./.rmada, regulada para 
açío Untantdnea (SQ)

Corte C-C apresentada em poiiçío 
desarmada, grampo de segurança removido

32 - Fig 5-18. Seção transversal da espoleta M524A5, desarmada, com grampo de segurança.
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tar a remoção completa do grampo de segurança. Se o pino de segurança superior não puder ser 
removido manualmente, isto é, caso seu olhai de fixação se quebre, o tiro não se armará e de
verá ser rejeitado separando para a devida destinação.

22 - Fig 5-19. Seção transversal da espoleta M524A5 em posição armada, sem o arame de tração.

ADVERTÊNCIA -  Caso se ouça um zumbido quando o grampo de segurança for removido, 
não utilizar o tiro. Neste caso, observar cuidadosamente as precauções a serem adotadas, descri
tas no par f, abaixo.

(3) Disparar os tiros montados com esta espoleta da mesma maneira que os 
outros tiros autorizados;

(4) Se os pinos de segurança tiverem sido removidos e se o tiro não for ser 
utilizado, estes pinos devem ser reinseridos, em ordem inversa, isto é, primeiramente o pino de 
segurança superior, para tomar segura a espoleta.

ADVERTÊNCIA -  Se o pino de segurança do mergulhador (pino superior) não puder ser rein- 
serido, a espoleta pode permanecer armada. Uma espoleta armada não deve ser utilizada.porque 
poderá dar causa ao tiro prematuro. Deverá ser manuseada com extremo cuidado. Qualquer gol
pe sobre o percutor (ponta da espoleta) ou qualquer movimento da granada que possa resultar 
em deslocamento do mergulhador para a frente (em direção à ponta da espoleta), podem resul

cm posição armada, 
regulado para ação

Percussor para 
instantàneaV

Detonador M63

Conjunto
mergulhador

intermediário

Cavidadç

Corte D-D apresentada em 
posição armada regulada para ação retardada

Detonador M80 "J
corpo da espoleta)

Elemento de retardo

Conjunto do 
reforçador intermediário

Corte D-D apresentado em

Percussores
120 • Detonador 

M63

poaçao
ação instantânea (SQ)

Cavidade

Elemento
retardo M2

Pino 
do mergulhador

Percutor
Detonador M63Tampão do percutor

Mola do

Percussor 
para ação de retardo
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tar em detonação da granada. Caso seja necessário manusear um tiro suspeito de ter espoleta ar
mada, segurá-lo verticalmente, de modo que o percutor fique voltado para cima.

5-28. ESPOLETA DE OGIVA DE PERCUSSÃO, M525A1 e M525

a. Generalidades -  Estes tiros constituem (fig 5-20) modificações das espole
tas da série M52. As modificações consistem da substituição (para as cabeças das espoletas da 
série M52) de um conjunto de cabeça (fig 5-21) contendo um mecanismo de retardo, por um 
percussor. As espoletas M525A1 e M525 são utilizadas com os tiros 60mm alto-explosivos 
M49A2, com os tiros 81mm alto-explosivo da série M43, com os tiros de exercício de 81mm 
da série M43 e com os tiros fumígenos da série M57.

Cabeça do porcutoi 

Grampo de segurança

1 - Cabeça da espoletai
Arame de 

tiaçío

5 - Grampo de segurança

Cordel
| Pino de segurança 
(curso no interior do tubo)

Grampo de 
. segurança

Orifício de regulagem I

Cápsula dolj-~ 
reforçadori '(*

Espoleta de ogiva M525A1 Espoleta de ogiva

14 - Fig 5-20. Espoleta de ogiva M525 e M525A1

NOTA -  Os tiros montados com a versão de espoleta tipo Al são som :e autorizados para 
treinamento.

b. Descrição -  As espoletas modificadas que recebem as designações M525 
( fig 5-20 ) e M525A1 (fig 5-20) podem ser descritas como de ação ins. antânea com impacto re
tardado e consistem de cabeça com dispositivo de retardo (fig 5-21) e de um corpo M52 (fig 
5-9) o qual contém um cursor, um pino de segurança, um pino de inércia e um reforçador.

c. Funcionamento -  No momento do disparo (após a remoção do arame de 
tração e do grampo de segurança), a inércia faz com que o pino de inércia libere o pino de se
gurança, o qual se move para fora entrando em contato com a parede do tubo do morteiro, 
sendo ejetado assim que o tiro ultrapassa a boca do tubo . A inércia também libera a palheta e o 
pinhão de escape, o qual começa a acionar uma engrenagem central pertencente ao mecanismo 
de retardo. Isto faz com que o percussor atue como um freio que impede a ação do cursor, que 
colocaria o detonador em alinhamento com o percussor. Ao fim do período de retardo, que
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dura aproximadamente 3 segundos depois que o tiro deixa o morteiro, encontrando-se a uma 
distância segura da guarnição, os ressaltos (fig 5-21) ficam alinhados com os orifícios. Quando 
isto ocorre uma mola faz com que o percussor se mova para a frente, liberando o cursor. O cur
sor move-se então lateralmente, sob ação de sua mola, alinhando o detonador com o percussor e 
a carga intermediária de tetril localizada no corpo da espoleta. No momento do impacto, o 
percutor é lançado contra a mola do percussor. Isto força o percussor contra o detonador, o 
qual detona por sua vez a carga intermediária de tetril e a carga principal de arrebentamento.

d. Dados tabulares

Comprimento (cm ). .
Peso (kg). . . ‘............
EspecificacÕes da rosca

e. Preparação para o tiro

(1) Assegurar-se de que o arame de tração, o arame de segurança e o cordel 
de tração estão seguramente instalados sobre a espoleta e que o pino de segurança se encontra 
firmemente ajustado a seu corpo;

(2) Imediatamente antes de se colocar o tiro no tubo da arma, realizar o
seguinte:

(a) Segurar firmemente a extremidade do arame de segurança, ligada ao cordel 
de tração e removê-lo da espoleta. Segurar firmemente a extremidade do arame de tração ligada 
ao cordel de conexão e removê-lo do conjunto de cabeça.

PRECAUÇÃO — Caso o arame de tração ou grampo de segurança se quebrem durante sua remo
ção da espoleta, deixando algum pedaço dentro da mesma, o tiro, se disparado, falhará no 
momento do impacto. Por isto, após a remoção, inspecionar o grampo de segurança e o arame 
de tração para verificar se não estão seccionados; compará-los aos modelos especificados para o 
tipo de espoleta em uso, tal como indicado na figura 5-22. Caso se verifique alguma rutura 
dentro d^ espoleta, não utilizar o tiro.Reinserir o arame ou grampo que não tenha sido quebra
do (se apenas um deles ficou danificado) e colocar o tiro junto à munição rejeitada, fazendo ins
crições apropriadas que indiquem seu mau funcionamento.

ADVERTÊNCIA -  Caso se ouça um zumbido assim que os arames de tração e o grampo de se
gurança forem removidos, não utilizar o tiro. Neste caso, observar cuidadosamente os procedi
mentos especificados no par f, a seguir.

(b) D isparar os tiro s m on tad o s com  este tip o  de espo leta  da m esm a m aneira 
utilizada para outros tiros autorizados.

f PRFCAUÇÕES

(1) O dispositivo de retardo destas espoletas proporciona a segurança neces
sária para a utilização das mesmas sob quaisquer condições meteorólogicas. Este dispositvo de 
retardo, entretanto não dispensa as precauções normalmente associadas com a utilização do 
morteiro. Do mesmo modo, os tiros que utilizam estas espoletas não deverão ser disparados, ca
so haja nas imediações quaisquer obstáculos que possam obstruir sua trajetória;

. . . .  8,89 

. . . .  0,20 
1.5-12NF-1
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W ’■:*

Orifícios 
Vista C

12 - Fig 5-21. Conjunto de cabeça das espoletas M525A1, M527A1 e M527A1B1
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(2) As granadas não devem ser suspensas ou manuseadas por meio do cordel 
que une o arame de tração ao grampo de segurança;

(3) O arame de tração e o grampo de segurança não devem ser removidos até 
que o tiro esteja pronto para disparo;

(4) A ocorrência de um zumbido, quando o arame de tração e o grampo de 
segurança são removidos, significa que o dispositivo de tempo localizado no conjunto da cabeça 
está funcionando. Embora a espoleta não esteja ainda armada e esteja segura para manuseio (con
tanto que o pino de segurança permaneça em posição) o tiro ainda não está preparado para uso. 
Reinserir o grampo de segurança no corpo da espoleta e colocar o tiro junto à munição rejeitada, 
acondicionado em embalagem devidamente marcada, indicando o mau funcionamento da 
cabeça;

(5) Caso o pino de segurança seja ejetado no momento da remoção do arame 
de tração e do grampo de segurança, a espoleta pode ou não estar armada, dependendo do pos
sível funcionamento do dispositivo de tempo. Desde que não é possível verificar o funciona
mento antecipado do dispositivo de tempo, proceder cuidadosamente como segue, uma vez que 
a espoleta poderá estar totalmente armada:

(a) Caso seja possível ver o orifício onde se localizava o pino de segurança, 
isto significa que o dispositivo de tempo não funcionou e a espoleta permanece desarmada; 
Reinserir o arame de tração no conjunto de cabeça e colocar a espoleta junto à munição separa
da e acondicionada em embalagem adequadamente marcada, indicando seu mau funcionam- 
mento;

(b) Se não for possível ver o orifício onde se localizava o pino de segurança, 
isto indica que o dispositivo de tempo funcionou e a espoleta está armada.

ADVERTÊNCIA -  Separar cuidadosamente o tiro completo.

5-29. ESPOLETA DE OGIVA DE PERCUSSÃO, M526A1 e M526

a. Generalidades -  Estas espoletas (fig 5-23 e 5-24), que estão substituindo 
as espoletas de ogiva M519 (fig 5-15), consistem basicamente das espoletas da antiga série M52, 
as quais receberam uma cabeça contendo um dispositivo de retardo e um adaptador contendo 
agregado reforçador auxiliar, que se adapta ao desenho mais recente dos tiros de 81 mm. Esta es
poleta pode ser utilizada em lugar da espoleta de ogiva M524A1, nos tiros de 81mm alto-explo- 
sivos da série M362 e M344 e nos tiros fumígenos M370 e M375. Os cuidados para o tiro e as 
precauções adotadas com as espoletas da série M525 (par 5-28) também se aplicam às espoletas 
tratadas neste parágrafo.

NOTA — Os tiros montados com a versão A l desta espoleta são autorizados somente para uso 
em treinamento.

d. Dados tabulares

Comprimento total (cm )......................................................... 7,52 (máximo)
Comprimento de intrusão (cm )............................................. 1,27 (máximo)
Peso (kg).........................................................................................................0,54
Especificações da rosca...............................................................2-12UNS-1A
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Desenho original dos arames de tração e grampos de segurança utilizados nas espoletas de 
ogiva M525, M526, M527, M527B1.

NOTA -  Após a remoção dos arames de tração e grampos de segurança, verificar se os pon
tos marcados pelas setas apresentam fraturas.

5 - Fig 5-22. Tipos de arames de tração e grampo de segurança.

5-30. ESPOLETA DE OGIVA DE PERCUSSÃO, M527A1, M527, M527B1 e M527A1B1

a. Generalidades -  Estas espoletas (fig 5-25 e 5-26) substituem os tipos da 
série IV182. São semelhantes às espoletas da série M525 (par 5-28), diferindo por possuírem uma 
carga reforçadora de menor tamanho e um dispostivo de segurança adicional. São projetados 
para uso com o detonador M19 nos tiros de 60mm fum ^enos fósforo branco da série M302. Os 
modelos M527 e M527A1 possuem um corpo de plástico nos modelos M527B1, M527A1B1 
possuem corpo de alumínio. Os cuidados para o tiro e as precauções adotadas com as espoletas 
da série M525 (par 5-28) também se aplicam às espoletas tratadas neste parágrafo.

NOTA -  Os tiros montados com a versão A l destas espoletas são autorizati c somente para uso 
em treinamento.

b. Dados tabulares

Comprimento: total ( c m ) ........................................................................7,52
Intrusão (c m ) ............................................................................................. 1,27
Peso (kg)......................................................................................................0,20
Especificações da rosca..................................................................1.5-12NF-1

5-31. ESPOLETA DE OGIVA DE PERCUSSÃO M535 (T177E3)

a. Generalidades — Esta espoleta (fig 5-27) é do tipo de percussão, semelhan
te à espoleta de ogiva M51A5 (par 5-13). Inclui, entretanto, um reforçador M124 (T35E 
7) e se arma a uma distância mínima de 11 metros a partir da boca do tubo (pa

Desenho original dos arames de tração e grampos de segurança utilizados nas espoletas de 
ogiva M525A1. M526A1, M527A1 e M527A1B1.

Desenho recente dos arames de tração e grampos de segurança 
utilizados em todos os modelos dessas espoletas.
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Fig 5-23. Espoleta de ogiva M526

2 - Arame de tração

3 - Arame de 
segurança1 - Cordel 

de tração v

4 - Adaptador

• r

Cápsula do 
reforçador

51



Agregado

do
reforçador
auxiliar

Agregado 
reforçador

Fig 5-24. Espoleta de ogiva M526A1

rágrafo 5-97). A rosca da espoleta tem um comprimento de 508cm. O reforçador M l24, que é
um componente da espoleta M535, possui rosca interna e fica aparafusado ao culote da espoleta.

b. Dados tabulares

Comprimento total (cm )........................................................................... 15,11
Comprimento visível (cm )...........................................................................9,51
Especificações da rosca....................................................................... 2-12NS-1

c. Preparação para o tiro
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Fig 5-25. Espoleta de ogiva M527

Fig 5-26. Espoleta de ogiva M527A1
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(1) Caso se deseje ação retardada, girar a fenda da luva de regulagem para a 
posição DELAY (perpendicular ao eixo longitudinal da espoleta);

(2) Caso se deseje ação instantânea, nenhuma preparação é necessária, uma 
vez que a espoleta, quando fornecida, vem regulada para este tipo de ação, isto é, a fenda da lu
va de regulagem fica alinhada na posição SQ.

d. PRECAUÇÕES

NOTA N? 1 -  Uma vez que a espoleta M535 somente se arma quando seu movimento rotativo 
for superior a 4.000 rotações por minuto, deve-se esperar a ocorrência de tiro falhado quando 
a munição for disparada com cargas de projeção baixas. Um desempenho satisfatório no que diz 
respeito a tiros falhados, poderá ser esperado quando se utilizam cargas de projeção equivalentes 
ou superiores àquelas indicadas abaixo:
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Tiro Carga

Morteiro 4.2” .....................................................................8.1/2 suplementos
Obus 155m m .................................................................................... carga 3
Obus 8” ............................................................................................. carga 4
Outros usos autorizados......................................................... todas as cargas

NOTA N? 2 -  Usar a espoleta M535 somente quando o modelo M557 não for disponível.

5-32. ESPOLETA DE OGIVA DE PERCUSSÃO M557

a. Generalidades -  A espoleta de ogiva M557 é essencialmente uma espoleta 
modelo M48A3 (par 5-12) dotada de um reforçador M125A1. Neste tipo de espoleta o percus- 
sor, localizado no compartimento do conjunto mergulhador de retardo, é impedido de se movi
mentar durante os momentos que antecedem o impacto. O conjunto mergulhador de retardo 
Ml, montado dentro do corpo da espoleta, inclui um elemento de retardo M2, consistindo de 
estopilha, carga de retardo e relé. O reforçador M125A1 proporciona um retardo mínimo de 
61 metros.

NOTA — As letras maiúsculas indicadas nos itens b e c abaixo, se referem à figura 5-28.

(1) Descrição -  A espoleta M557 (fig 5-28) consiste de uma cabeça (A), que 
fixa o elemento instantâneo (B), um corpo (H), que fixa um mergulhador de retardo e seu com
partimento e um dispositivo de regulagem seletiva. Estes conjuntos principais são ligados um ao 
outro através de um tubo de inflamação (G), que fixa as partes firmemente em suas posições, 
as quais se apoiam numa ogiva de paredes finas ou falsa-ogiva (F).

(2) O elemento instantâneo compreende um percussor (D), fixado por um 
suporte (C) e um detonador M24 (E). O suporte do percussor é capaz de suportar choques não 
excessivos da inércia gerada pelo disparo, mas se rompe no momento do impacto no alvo. 
O conjunto mergulhador de retardo (M) é um tipo de mergulhador de inércia que inclui um per
cussor (N) e um elemento de retardo M2, consistindo de uma estopilha M54 (P), uma carga de 
retardo de pólvora negra (Q) e um relé M7 (T);

(3) O reforçador M l25A l (U) (fig 5-87), montado na espoleta M557, consis
te de um corpo de latão contendo o mecanismo de retardo de movimento rotativo, detonador 
M17, carga reforçadora intermediária e uma cápsula feita de liga de alumínio rosqueada sobre o 
corpo, contendo uma carga reforçadora composta de 340 grãos de tetril;

(4) Regulagem -  O dispositivo de regulagem consiste de um interruptor po
sicionado excentricamente (K) e uma mola interruptora (L), cujo funcionamento é comandado 
pela luva de regulagem (J). A cabeça da luva possui uma fenda que facilita seu giro e faz a re
gulagem. Para proporcionar um alinhamento exato, duas linhas de referência e as inscrições SQ 
(instantânea) e DELAY (retardo) são estampadas sobre a ogiva da espoleta. Quando a fenda na 
cabeça da luva faz alinhamento com a marcação SQ (paralela ao eixo da espoleta) com uma to
lerância de 15°, a luva, que é mais espessa em uma de suas extremidades, é girada de modo a 
não interferir com o movimento do interruptor. O interruptor fica livrç, portanto, para se mo
ver para fora sob força centrífuga, possibilitando assim a ação instantânea. Quando a fenda fica 
alinhada com a armação DELAY (em ângulo reto com relação ao eixo da espoleta) com uma to
lerância de 15?, uma parte da luva de regulagem se apoia sobre o interruptor, prendendo-o na 
extremidade inferior da reentrância, interrompendo a passagem instantânea.

(5) Dispositiva de segurança -  Na ação instantânea, a segurança de alma é
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Fig 5-28. Espoleta de ogiva M557, de 0,05 segundos de retardo

A - Cabeça
B - Elemento instantâneo 
C - Suporte de percussor 
D - Percussor instantâneo 
E - Detonador M24 
F - Ogiva ou falsa ogiva

G - Tubo de inflamação 
H - Corpo
J - Luva de regulagem 
K - Interruptor 
L - Mola do interruptor 
M - Conjunto do mergulhador 

de retardo Ml

N - Percussor de retardo 
P - Estopilha M54 
Q - Carga de retardo 
R - Trava do pino do mergulhador
S - Pinos do mergulhador 
T - Relé M7
U- Reforçador M l25Al
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proporcionada pelo interruptor (K). A ação de retardo por uma distância mínima de õlm  a par
tir da boca do tubo é proporcionada pelo mecanismo do reforçador.

c. Funcionamento -  Nenhuma ação ocorre na espoleta (fig 5-28) durante o 
disparo da granada, até que suficiente velocidade rotacional seja imprimida de modo a superar 
a resistência das molas e a atuação da inércia sobre os diversos dispositivos de segurança. Quando 
regulada para ação instantânea, depois que a granada ultrapassa a boca do tubo, a força centrífuga 
faz com que o interruptor (K) se mova para fora, abrindo a passagem do tubo de inflamação. Ao 
mesmo tempo, os pinos mergulhadores diametralmente opostos (S), que mantêm o conjunto 
mergulhador de retardo em posição desarmada, também se movem para fora, liberando o con
junto para o efeito de impacto. Cada uma das travas dos pinos mergulhadores (R) gira sobre seu 
eixo, sob força centrífuga, colocando um braço contra a extremidade interna dos pinos mergu
lhadores, impedindo assim o retorno dos mesmos à posição desarmada. No momento do impac
to, o percussor do elemento instantâneo é lançado contra o detonador, iniciando a ação instan
tânea. A inércia faz com que o corpo do mergulhador de retardo se mova para a frente, lançan
do a estopilha contra o pino de retardo, iniciando a ação de retardo. Em funcionamento normal 
com ação instantânea a ação de retardo não possui nenhum efeito, porque o sistema instantâneo 
terá causado a explosão de granada, antes que o trem de retardo possa queimar pelo tempo pre
visto se tornando necessariamente um tiro falhado. Quando ajustado para ação de retardo o in
terruptor que corta a passagem instantânea é impedido de se mover. No momento do impacto, 
o percussor instantâneo e o detonador funcionam, mas o efeito desta ação não é transmitido à 
granada.

d. Dados tabulares

( 1) Características

Peso (kg)........................................................................
Comprimento (cm)
Total (cm) (m áxim o)...................................................
Visível (cm )..................................................................
Comprimento do dispositivo de segurança adicional

Especificações da rosca:

Corpo da espoleta 
Reforçador. . . .

(2) Características de funcionamento:

(a) Método de atuação
ação instantânea (S Q ) ........................... giro e impacto
ação de re ta rd o ................................. giro e ricochete

(b) Método de regulagem

Ação SQ — Nenhuma ação é requerida (espoleta transportada com regu
lagem para ação instantânea).

1.7-14NS-1
2-12NS-1

.0,97

15,06 
. 9,50 
. 5,61
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Orifício do 
de

Corçjunto do 
dispositivo de inércia

Fig 5-29. Espoleta de ogiva XM593 apresentada em posição desarmada, em secção transver
sal (com grampo de segurança instalado)
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Ação retardada de 0,05 segundos - luva de regulagem colocada na posição 
DELAY, utilizando-se a chave de fenda do regulador de espoleta M l8.

(3) Informações sobre o mecanismo de armar:

Dispositivo de re ta rd o ...........................
Distância de retardo (mínima) (m) . . .
Reforçador desarmado (mínimo) (rpm)
Reforçador armado (máximo) (rpm) . .
Interruptor armado (rp m ).....................

(4) Componentes explosivos'.

(a) Ação instantânea -  detonador M24, detonador M l7, carga reforçado-
ra de tetril.

(b) Ação de retardo -  elemento de retardo M2, detonador M17, carga 
reforçadora intermediária de tetril e carga reforçadora de tetril.

e. Preparação para o tiro

(1) Caso se deseje ação de retardo, girar a fanda da luva de regulagem para 
uma posição em ângulo reto (em relação ao eixo longitudinal da espoleta) de modo que a mes
ma fique alinhada com a referência DELAY sobre a ogiva dã espoleta.

(2) Caso se deseje ação instantânea, nenhuma preparação é requerida uma 
vez que a espoleta, quando fornecida, vem regulada para este tipo de ação, isto é, a fenda da lu
va de regulagem está' em alinhamento com a referência SQ, estampada na ogiva da espoleta.

f. Precauções para o tiro -  Se estas espoletas forem utilizadas sob chuva mui
to forte pode ocorrer funcionamento prematuro.

5-33. ESPOLETA DE OGIVA DE PERCUSSÃO M572 (XM572)

A espoleta M572 é do tipo de impacto, semelhante à espoleta de ogiva M557 
(par 5-32), diferindo por possuir um reforço estrutural na cavidade da ogiva composta de apro
ximadamente 71 gramas de epoxi. A espoleta é destinada a uso nas granadas de 175mm alto-ex- 
plosivo em todas as cargas. Consultar o par 5-32 para uma descrição detalhada, para obtenção 
de dados e informações relativas a seu funcionamento e preparação para o tiro.

5-34. ESPOLETA DE OGIVA DE PERCUSSÃO, XM 593 ?  ^  J  „  , - y

a. Generalidades -  A espoleta de ogiva XM593 (fig 5-29) é fornecida para 
utilização com a granada 90mm alto-explosiva XM591. Esta espoleta é uma modificação da es
poleta M524A1 (M524E2) (par 5-27), utilizada nos tiros de 81mm. A modificação, que compre
ende uma mudança no mecanismo de armar, consiste na redução do período de retardo. Os de
tentores e os sulcos correspondentes no ressalto do percutor foram substituídos por uma placa 
de referência, localizada entre o pino-guia da mola do percutor e o pino-guia do mesmc. A 
rotação do percutor está associada à ação de came da placa de referência, que age sobre o pino- 
guia do percutor e sua mola. Assim, quando o tiro é disparado de um canhão sem recuo, a espo
leta se arma a uma distância de 27 a 49 metros, a partir da boca do tubo. A espoleta, de duplo

reforçador M l25Al
........................... 61
.....................1.000
.................... 2.000
..................... 2.050



efeito (instantânea ou de tempo), é do tipo de percussão e possui dispositivo seletor para ação 
instantânea ou de retardo de 0,05 segundos e pode funcionar com pequeno ângulo de incidência 
em relação ao terreno. Um grampo de segurança amovível é fornecido para proporcionar a ne
cessária segurança durante transporte e manuseio.

Fig 5-30. Espoleta de ogiva XM593 em posição armada secção transversal.

b. Descrição -  Os principais componentes da espoleta são os seguintes: 
corpo e conjunto de percutor, conjunto mergulhador, conjunto do mecanismo de armar, con
junto reforçador e grampo de segurança.

(1) O corpo de alumínio da espoleta contém um detentor que se encaixa em
uma das duas fendas do ressalto do percutor, para manter o mesmo em posição regulada. O
corpo abriga também um conjunto mergulhador e um conjunto de mecanismo de armar;

(2) O conjunto do percutor, feito de alumínio e fixado por molas, possui
percussores separados para ação instantânea e de retardo (fig 5-30), o que permite ao operador
regular a espoleta para os dois tipos de ação;

(3) O conjunto mergulhador, feito de latão, contém dois encadeamentos ex
plosivos separados: um deles possui um detonador instantâneo M63 (T33E1) e um conjunto 
mergulhador intermediário carregado com RDX; o outro possui um elemento de retardo M2 
(0,05 segundos);

(4) O mecanismo de armar (fig 5-29) consiste de um corpo de alumínio que 
abriga os seguintes componentes:

Tampão do percutor

Mola do percutor

Percussor de
de retardo

Percussor de efeito 
instantâneo

Pino de
do mergulhador

DEi Elemento 
retardo

Conjunto apresentado 
posição 
para ação instantânea

Detonador M 80
Corpo da espoleta

Elemento dc retardo

Conjunto do reforçador 
intermediário

Percussor
M63

do 
percussor

Detonador M63 Cavidade
intermediário 

mergulhador
Corte B-B apresentado em posição 

armada regulaaa para ação de retardo

Corte A-A apresentado cm>» 
posição armada, regulada para® 

ação instantânea
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(a) Um rotor de latão, acionado por molas, contendo um detonador M80 
(T34E1) (fig 5-30), o qual é dotado de uma engrenagem de mecanismo de relojoaria para a regu- 
lagem do retardo (fig 5-29);

(b) Um dispositivo de inércia usado para travar o rotor em posição desarma
da até que o tiro seja disparado;

(c) Um dispositivo de regulagem de tempo usado para exercer o retardamen
to de 0,20 a 0,33 segundos no movimento do rotor, depois que a granada termina sua acele
ração;

(d) Um pino de deslizamento e mola, usados para reter o mergulhador duran
te a trajetória;

(e) Um conjunto reforçador intermediário carregado com explosivo de RDX;

(5) Um conjunto reforçador, alojado em uma capsula reforçadora no culote 
da espoleta, consistindo de um agregado reforçador de tetril acondicionado em um revestimento 
de alumínio e acolchoado por meio de almofadas de feltro que eliminam folgas;

(6) A extremidade do grampo de segurança, localizada próximo ao culote 
da espoleta, passa através de uma fenda num dispositivo de inércia, mantendo este segmento 
em posição segura. A outra extremidade deste grampo possui uma alça que facilita sua remoção. 
Este grampo de segurança, feito de aço, é inserido no dispositivo de inércia para proporcionar a 
necessária segurança durante o transporte e o manuseio. A espoleta c montada, armazenada e 
transportada em posição desarmada com o grampo de segurança instalado.

c. Funcionamento -  No momento do disparo a inércia, que age sobre os 
componentes da espoleta, faz com que o gatilho e o segmento dotado de molas do dispositivo 
de inércia (fig 5-29) girem aproximadamente 130? no sentido horário, levando o setor de engre
nagens à posição armada. O segmento é travado nesta posição pela rotação anti-horária da ró
tula de travamento, que o impede de retomar à posição desarmada. Na posição armada, a secção 
plana do segmento de engrenagens permite à alavanca do dispositivo de inércia e sua haste gira
rem em sentido horário, assim que cessa a aceleração da granada. Durante esta aceleração, no 
interior do tubo, a fricção entre o rotor e o corpo do mecanismo de armar, produzida pela inér
cia, impedem qualquer movimento do rotor. Quando a aceleração cessa, a força exercida pelo 
pino de parada do rotor (fig 5-30), localizada sobre a alavanca do dispostivo de inércia, gira a 
alavanca e a haste em sentido horário até que o pino de parada do rotor se desencaixe do dispo
sitivo de inércia. O rotor é então levado à posição armada por sua mola. O mergulhador, sendo 
conjugado ao rotor, gira no mesmo sentido (anti-horário), colocando-se em posição armada. O 
rotor e o mergulhador fazem um giro de aproximadamente 260? em direção à posição armada. 
Durante aproximadamente 22? desta rotação, a engrenagem da regulagem de retardo do rotor 
funciona conjuntamente com o eixo transmissor do dispositivo de regulagem de tempo. A osci
lação subsequente do balancim dá origem a um retardo de aproximadamente 0,20 a 0,33 se
gundos. O rotor e o mergulhador se movem, sem encontrar resistência, pelos restantes 238? 
de rotação, até chegar à posição armada.

(1) Regulagem instantânea -  espoleta funciona no momento do impacto 
quando o percutor (fig 5-30) é lançado para trás. Com a fenda do percutor ajustada na indica
ção SQ (fig 5-29), os percussores atingem tanto o detonador M63 (T33E1) (fig 5-30, secção 
A-A) quanto o elemento de retardo M2, produzindo detonação instantânea do encadeamento 
explosivo. Se o encadeamento instantâneo falhar na iniciação da granada a espoleta funcionará 
com retardo, sem se tomar necessariamente um tiro falhado.

(2) Regulagem de retardo -  A espoleta funciona no momento do impacto,
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quando o percutor é lançado para trás. Com a tenda do percutor colocada na retcrcnda D, 
somente o elemento de retardo M2 recebe o impacto (fig 5-30 secção B-B), sendo o cneadea- 
mento explosivo iniciado após um período de 0,05 segundos. Um cios percussorcs sc lança den
tro de um orifício ou fenda, especialmente projetado. As chamas do elemento de retardo M2 
são transmitidas pelo detonador M80 (T34F. 1) ao conjunto reforçador cie RDX, o qual por sua 
vez inicia o agregado reforçador de tetril localizado na cápsula reforçadora. O reforçador deto
na, então, a carga explosiva da granada. Caso o impacto decorra ile modo que o percutor não se
ja lançado para trás, a inércia move então o mergulhador para a frente, forçando o elemento de 
retardo M2 contra o percussor do retardo, que inicia o encadcamento explosivo.

d. Dados tabulares 

Comprimento:
Visível (c m )................................................................................................ 9,55
Total (cm )................................................................................................ 15,16

Peso (kg)......................................................................................................0.58
Especificações da rosca.....................................................................2-12-UNS

e. Preparação para o tiro -  Consultar o par 5-27 e.
f. Precauções -  Consultar o par 5-27 f.

5-35. ESPOLETA DE OGIVA DE PERCUSSÃO, XM 593E1

a. Generalidades -  A espoleta de ogiva XM593E1 é semelhante à XM593 
(par 5-34 acima), exceto pelo aperfeiçoamento do sistema de detentor do percutor, que impede 
a rotação do mesmo dentro da arma, quando o tiro é disparado. As espoletas são semelhantes, 
exceto pela presença de uma cavidade que aloja o detentor no corpo do mecanismo de armar.

b. Descrição do aperfeiçoamento — Em posição armada, o culote do detona
dor M80 T34E1 (fig 5-30), localizado no rotor, fica alinhado com a carga reforçadora interme
diária no corpo do mecanismo de armar. Em qualquer uma das regulagens (SQ - instantânea ou 
D — retardo), a cabeça do detonador M80 (T34E1) permanece alinhada tanto com o curso das 
chamas do detonador (M63 T33E1) quanto com o elemento de retardo M2. O percussor de 
retardo permanece alinhado com o elemento de retardo M2. Se a espoleta for regulada para 
ação instantânea, o percussor instantâneo ficará alinhado com o detonador M63 (T33E1) 
(fig 5-30, -A). Se a espoleta for regulada para ação retardada, o percussor instantâneo Fica ali
nhado somente com uma cavidade rasa (fig 5-30, B-B), na face do mergulhador. A espoleta 
funciona sob impacto quando o percutor (fig 5-30) é lançado para trás. Se a fenda do percutor 
é regulada na referência SQ (fig 5-29), os percussores atingem tanto o detonador M63 (T33E1) 
(fig 5-30A-A), quando o elemento de retardo M2, produzindo detonação instantânea doencadea- 
mento explosivo. Se a fenda do percutor for regulada na referência D, somente o elemento de retar
do recebe impacto de seu percussor, fazendo com que o detonador M80 (T34E1) seja iniciado 
após um retardo de 0,05 segundos. As chamas originadas do detonador M63 (T33E1) e da carga in
termediária do mergulhador ou do elemento de retardo M2 são transmitidas pelo detonador 
M80 (T34E1) ao conjunto reforçador de RDX, que por sua vez inica o agregado reforçador 
de tetril, localizado na cápsula reforçadora. O reforçador, então, detona a carga explosiva da 
granada. Caso o impacto ocorra de modo que o percutor não seja lançado para trás, a inércia, 
então, move o mergulhador para a frente forçando o elemento de retardo M2 e o detonador M63
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(T33E1) ou somente o elemento de retardo M2 contra os elementos do percutor, iniciando o 
encadeamento explosivo.

c. Funcionamento — O funcionamento da espoleta XM593E1 é semelhante 
ao da espoleta XM593 (par 5-34).

d. Preparação para o tiro -  Consultar o par 5-27 e.
e. Precauções -  Consultar o par 5-27 f.

5-36. ESPOLETA DE OGIVA DE PERCUSSÃO, MK 27 p „

NOTA -  As letras maiúsculas mostradas abaixo entre parênteses se referem à figura 5-31.

a. Generalidades -  A espoleta MK27 é um tipo de ogiva, para uso com mu
nição 40 mm alto-explosiva. É do tipo instantâneo, de ação simples, projetada para funcionar 
sob impacto leve.

b. Descrição -  O mecanismo da espoleta consiste de um percussor (L), um 
percutor (K), um conjunto de rotor (F), o qual abriga um rotor em forma de disco (C). O enca
deamento explosivo consiste de um detonador (D), um reforçador intermediário de tetril (B) e 
uma carga reforçadora de tetril (A). A espoleta é feita de duas partes principais: um corpo (J), 
que possui uma cavidade que aloja o percussor e o percutor, um conjunto de rotor e uni tam
pão de culote que fixa o guia reforçador intermediário e a carga reforçadora. O tampão de culo
te também serve para fixar o conjunto de rotor firmemente em sua cavidade quando a espoleta 
é montada. O rotor é montado em seu compartimento de tal maneira que só pode se mover se
gundo um eixo perpendicular ao eixo longitudinal da espoleta e normalmente mantém o de
tonador fora de alinhamento, com relação ao reforçador e ao percussor. Dois detentores de ro
tor (E), acionados por força centrífuga e comprimidos por molas, travam o rotor em posição 
desarmada até que um mínimo de força centrífuga tenha sido gerado. Uma bucha H localizada 
na extremidade anterior do compartimento do rotor, forma um guia para o percussor. Um per
cutor em forma de cavilha (K) é fixado à extremidade anterior do percussor e ocupa uma estrei
ta reentrância que se estende até quase a extremidade dianteira da espoleta, aumentando 
grandemente a sensibilidade durante o impacto. O percussor se apoia sobre dois detentores 
(G) retidos por molas e fica preso até que suficiente força centrífuga tenha sido gerada após o 
disparo, superando a resistência das mesmas.

c. Funcionamento — Nenhuma ação ocorre durante o disparo até que sufi
ciente força centrífuga tenha sido gerada pela rotação da granada durante sua trajetória, quando 
os detentores que retêm o rotor e aqueles que fixam o percussor se movem para fora. No mo
mento em que se libera de seus detentores, o rotor se movimenta fazendo com que o detonador 
entre em alinhamento com o percussor e o reforçador. Durante a movimentação dos detentores 
o percussor dispõe de passagem livre que leva ao d e to n ad o r, m as perm anece na ex trem idade 
anterior da espoleta até o momento do impacto, o percutor força o percussor contra o detona
dor. A ação do detonador é transmitida à carga intermediária e desta à carga reforçadora, cujo 
funcionamento causa a explosão da granada.

d. Dados tabulares

Comprimento: 
Total (cm) . . 
Visível (cm) .

6,22
4,83



G • Detentor do percussor 
H - Bucha 
J - Corpo 
K - Percutor 
L - Percussor

A - Carga do reforçador 
B • Reforçador intermcdia’rio 
C - Rotor 
D • Detonador
E - Detentor do rotor e mola 
F - Conjunto do rotor

Fig 5-31. Espoleta de ogiva MK27

Peso (kg)....................................•................................................................
E specificações da rosca...............................................................1.18-14NS-2
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e. Preparação para o tiro -  Não há necessidade de nenhuma preparação.

5-37. ESPOLETA DE OGIVA DE AUTO-DESTRUIÇÃO T234E2 '

a. Generalidades -  A espoleta T234E2 (fig 5-32) é do tipo de ogiva, de auto- 
destruição, desenvolvida para ser usada com o tiro 75mm alto-explosivo. Depois que o tiro per
corre uma distância de 18 a 61 metros a partir da boca do tubo e dentro do limite de 30 segun
dos de trajetória, a espoleta funcionará tanto por impacto como por ricochete. A diminuição 
do movimento rotativo fará com que a espoleta detone a granada.

b. Dados tabulares 

Comprimento:
Total (cm) (m áxim o)...............................................................................15,16
Visível (cm )................................................................................................... 9,55
Peso (kg).........................................................................................................0,92
Especificações da rosca......................................................................2-12NS-1

Fig 5-32. Espoleta de ogiva detonante auto-destrutivaT234E2.

5-38. ESPOLETA DE OGIVA DE PERCUSSÃO, XM 717

NOTA -  As letras maiúsculas usadas entre parênteses se referem à figura 5-33.

a. Generalidades -  A espoleta de ogiva XM717 (fig 5-33) é do tipo de ação 
simples, instantânea, dotada de cursor que proporciona retardo após o disparo da arma. Ela 
possui as mesmas aplicações das espoletas de ogiva da série M525.

b. Descrição -  A espoleta consiste de duas partes principais: uma cabeça (D), 
que fixa o conjunto de percussor; e um corpo (M), que contém um cursor (F), um conjunto de 
coifa (R), um detonador (J), um reforçador intermediário (K) e um agregado reforçador de te- 
tril (L) localizado em uma cápsula (Q) rosqueada ao culote do corpo da espoleta. O sistema de 
percussão consiste de um percussor (C) fixado a um percutor em forma de faca (A). O percu- 
tor é fixado por meio de uma mola (B), que mantém o percussor a uma distância segura do de
tonador durante a trajetória da granada. O conjunto completo do percussor é fixado na cabeça 
da espoleta por meio de um pino (E), localizado próximo à sua ponta. A segurança de tubo é 
proporcionada por um interruptor do tipo deslizante o qual, em posição desarmada, mantém o
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alinhador fora de alinhamento em relação ao percussor e ao reforçador intermediário. O cursor 
é travado em posição desarmada por um pino de segurança (G). Este, por sua vez, é travado por 
um pino de inércia (P). O conjunto de coifa consiste de uma coifa (R), um tampão (S) e um 
restritor (T). Um anel de vedação de borracha em forma de 0 (U) é ajustado sobre o cursor e 
proporciona uma vedação que permite a passagem do ar somente através do evento. Uma mola 
de arame de aço tipo corda de piano proporciona a ação necessária para a colocação do cursor 
(que contém o detonador) em posição armada. 0  retrado de 1,5 a 6 segundos é obtido pelo 
fluxo de ar que penetra no espaço fechado entre o cursor e a coifa. A segurança durante trans
porte e manuseio é proporcionada por um grampo de segurança (M), que impede o pino de inér
cia de se movimentar. Um disco plástico coberto por uma película sensível à pressão (V) pro
porciona a proteção necessária para o evento durante o transporte e o manuseio.

y  B - Mola 
C • Percussor 
D • Cabeça 

R E  • Pino 
F * Cursor
G - Pino de segurança 
H - Pino-guia 
J  • Detonador
L • Agregado reforçador de tetxtl 
M • Corpo
N * Gram po de segurança 
P - Pino de inércia 
Q - Cápsula do  reforçador 
R - Coifa 
S - Tam pão 
T - Rentritor 
U -A n e l de vedação 
V • Selo

Fig 5-33. Espoleta de ogiva XM717

c. Funcionamento — Durante o disparo, a inércia faz com que o pino se 
mova para trás, em oposição à pressão da mola. Este movimento libera o pino de segurança, que 
é fixado na espoleta deslizando na parede interna do tubo do morteiro, sendo ejetado assim que 
a granada sai da boca do tubo. Sua ejeção libera o cursor (F) que, orientado pelo pino-guia (H), 
se move para a posição armada. O movimento do cursor é reduzido pela restrição exercida pelo 
fluxo do ar, que penetra no espaço localizado entre este cursor e o conjunto de coifa. No mo- 
momento do impacto, o percutor é lançado para dentro, comprimindo sua mola, lançando o per
cussor contra o detonador. A ação do detonador é transmitida pelo reforçador intermediário 
ao agregado reforçador de tetril e, subseqüentemente, à carga de arrebentamento da granada.

d. Dados tabulares

Comprimento: 
Visível (cm) . , 6.10



Total (cm) 8,94

Peso (kg).........................................................................................................0,23
Especificação da ro s c a ..................................................................... 1.5-12NF-1

e. Preparação para o tiro

(1) Após remover a espoleta de sua embalagem, inspecioná-la visulamente, 
para possível localização de danos e verificação da presença do grampo de segurança, do pino de 
segurança e da vedação da coifa (película e disc'');

(2) Remover o selo da coifa (película e disco) e c grampo de segurança;
(3) Após a remoção do grampo de segurança, testar o pino de segurança para

verificar se se encontra livre, comprimindo e liberando o mesmo. Caso não se observe nenhum 
movimento, a espoleta não deverá ser utilizada pois, se o for, poderá resultar tiro falhado. 
Colocá-la em lugar separado para que o pessoal autorizado possa lhe dar a devida destinação.

ADVERTÊNCIA -  Caso o pino de segurança escape de seu assentamento, se perca, ou seja eje
tado no momento da remoção do grampo de segurança, a espoleta se arma, sendo portanto 
necessário tomar extremo cuidado para evitar que o percutor sofra golpes. As espoletas assim ar
madas deverão ser rejeitadas e marcadas para que o pessoal autorizado possa lhe dar posterior 
destinação. A munição defeituosa não deverá ser utilizada.

f. Precauções especiais para o tiro — Observar os limites de temperatura de
-  17? C a + 62? C quando «e utilizar munição montada com esse tipo de espoleta.

g. Espoleta preparada para tiro mas não utiüzada -  Se a espoleta foi prepa
rada para o tiro,mas deixou de ser utilizada, recolocar o grampo de segurança e a película de 
vedação e, em seguida, recolocar a espoleta em sua embalagem original, identificando-a com ins
crição adequada. As espoletas preparadas mas não utilizadas deverão ter prioridade nos tiros 
subseqüentes.

5-39. ESPOLETA DE OGIVA DE PERCUSSÃO, XM 716

a. Generalidades — A espoleta de ogiva XM716, tipo ação simples, instantâ
nea, é dotada de conjunto de cursor, o qual proporciona efeito de retardo. Esta espoleta possui 
as mesmas aplicações da espoleta de ogiva da série M526.

b. Descrição -  Esta espoleta é semelhante ao modelo XM717 exceto pelo fa
to de possuir um adaptador montado ao culote de seu corpo. O adaptador possui dois agregados 
auxiliares reforçadores de tetril, que suplementam o agregado localizado na cápsula do refor
çador.

c. Funcionamento -  A espoleta XM716 funciona do mesmo modo que o 
modelo XM717, exceto em que a ação do agregado reforçador de tetril, localizado na cápsula, é 
transmitida aos agregados reforçadores localizados no adaptador e daí à carga arrebentadora da 
granada.

d. Dados tabulares

Comprimento: 
Visível (cm) . 
T otal (cm) . .

. 9,32
14,94



Peso (kg).....................
Especificações da rosca

............ 0,57
2-12UNS-1A

e. Preparação para o tiro — Consultar o par 5-38 e para instruções.
f. Precauções especiais para o tiro -  Observar os limites de temperatura

-  17? C a +62? C quando se utiliza munição montada com esta espoleta.
g. Espoleta para o tiro mas não utilizada -Caso a espoleta tenha sido prepa

rada para o tiro mas não utilizada, recolocar o grampo de segurança e a película de vedação sen- 
síVel à pressão e recolocar a peça em sua embalagem original identificando-a. As espoletas 
preparadas mas não utilizadas deverão ter prioridade para tiros subseqüentes.

540 . ESPOLETA DE OGIVA DE PERCUSSÃO, XM 719

a. Generalidades -  A espoleta de ogiva XM719, tipo ação simples, instantâ
nea é dotada de um conjunto de cursor que tem a função de proporcionar o efeito de retardo. 
Esta espoleta é semelhante ao tipo XM717 (par 5-38) diferindo por possuir cãrga reforçadora 
menor e um elemento adicional de segurança.

Fig 5-34. Espoleta de ogiva XM720E1

c. Funcionamento -  A espoleta XM719 funciona da mesma maneira que o 
modelo XM717, exceto cm que o agregado reforçador de tetril aciona o detonador M19, o qual 
por sua vez aciona a carga da granada.

Cabeça

Luva dc repulagcm pre-posieionatia

Mola do  interruptor

rctorçador

In tcnup tu r

do
efeito dc rcta»do
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d. Dados tabulaies

Comprimento:
Visível (cm )...................................................................................................6,22
Total (cm )......................................................................................................7,49

Peso (kg)........................................................................................................ 0>20
Especificações da rosca.................................................................. 1.5-12NF-1

e. Preparação para o tiro — Consultar o par 5-38 e para ifnormações.
f. Precauções especiais para o tiro — Observar os limites de temperatura de

-  17?C a + 62° C, quando se utiliza munição com esta espoleta.
g. Espoleta preparada para o tiro mas não utilizada -  Caso a espoleta tenha 

sido preparada para o tiro, mas não utilizada, recolocar o grampo de segurança e a película de 
vedação sensível à pressão; recolocar a espoleta na embalagem original identificando-a. As es
poletas preparadas para o tiro mas não utilizadas deverão ter prioridade nos tiros subseqüentes.

5-41. ESPOLETA DE OGIVA DE PERCUSSÃO, XM 720E1

a. Generalidades — A espoleta de ogiva XM729E1 é estruturalmente seme
lhante ao modelo M557, exceto pelas seguintes modificações:

(1) A luva de regulagem já possui ajuste prévio para ação instantânea (SQ) 
que assegura funcionamento instantâneo da espoleta no momento do impacto;

(2) O conjunto mergulhador de retardo foi modificado, para abrigar um ele
mento não retardante, cuja função é proporcionar iniciação sem retardo em caso de ricochete;

(3) O mecanismo adaptador de segurança é uma modificação do conjunto 
reforçador M125A1, que se destina a proporcionar uma distância mínima de armação de 8 a 18 
metros (a maioria das espoletas se arma nos 18 metros) e a instalar a espoleta XM720E1 na gola 
do projétil com rosca de 2,54 cm de diâmetro. Desta maneira, as espoletas XM720E1 e M557 
não são funcionalmente intermutáveis.

b. Descrição
(1) A espoleta (fig 5-34) consiste de uma cabeça, que fixa o elemento instan

tâneo; um corpo, que contém um mergulhador de retardo, com alojamento, e um dispositivo 
de regulagem pré-posicionado, que consiste de um interruptor com mola e uma luva de regula
gem pré-posicionada. Estes conjuntos principais são interligados através de um tubo de inflama
ção, apoiando-se ainda em uma falsa-ogiva de paredes finais;

(2) O elemento instantâneo compreende um percussor com suporte e um 
detonador M24. O suporte é capaz de suportar golpes no percussor e a inércia gerada pelo dispa
ro, rompendo-se no entanto no momento do impacto no alvo. O conjunto do mergulhador de 
retardo funciona sob inércia, incluindo um percussor e um elemento não-retardante;

(3) O adaptador de segurança montado no culote da espoleta constitui-se es
sencialmente de um reforçador M125A1 (fig 5-87), do qual foi removido o conjunto do balan- 
cim; os detentores de latão do rotor foram substituídos por outros feitos de alumínio.

c. Regulagem -  A espoleta possui regulagem prévia para funcionamento ins
tantâneo.

d. Dispositivo de segurança — A ação instantânea, com segurança de tubo, é 
proporcionada pelo interruptor. A armação retardada é proporcionada pelo adaptador de segu
rança. Esta espoleta não iniciará a armação antes que a granada tenha percorrido uma distância
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de 8 metros e estará totalmente armada a uma distância de 49 metros.
e. Funcionamento -  Nenhuma ação ocorre na espoleta durante o disparo, 

até que a velocidade rotacional imprimida seja suficiente para superar a resistência das molas e a 
inércia, que agem sobre os diversos dispositivos de segurança. Depois que a granada ultrapassa a 
boca do tubo, a força centrifuga faz com que o interruptor se mova para fora, abrindo a passa
gem do tubo de inflamação. Ao mesmo tempo os pinos mergulhadores, diametralmente 
opostos, que fixam o conjunto mergulhador de retardo em posição desarmada, também se mo
vem para a frente, liberando o conjunto,em preparação para o impacto. Cada trava de pino mer
gulhador gira então sobre seu eixo, sob ação da força centrifuga, colocando um braço contra a 
parte interna do pino mergulhador correspondente, impedindo que o mesmo retome à posição 
desarmada. No momento do impacto, o percussor do elemento instantâneo é lançado contra 
o detonador, iniciando a ação instantânea. A inércia faz com que o corpo do mergulhador de 
retardo se mova para a frente, lançando a estopilha contra o percussor do mergulhador, inician
do então o encadeamento explosivo da espoleta. Caso falhe a ação instantânea, a granada fun
cionará sob ação do mergulhador de retardo, sem se tom ar necessariamente um tiro falhado.

f. Dados tabulares

Comprimento:
VisíVel (cm ).................................................................................................. 9,63
Total (cm )................................................................................................ 14,71

Peso (kg)........................................................................................................ 0,95
Especificação da ro s c a .....................................................................2-12NS-1

g. Informações sobre o dispositivo de armar

Interruptor:
Rotação que não arma a espoleta ( rp m ) ................................. 1450 a 1550
Rotação que arma a espoleta (rpm)..........................................  1950 a 2050

Mergulhador:
Rotação que não arma a espoleta (rp m ).................................  1450 a 1500
Rotação que arma a espoleta (rpm)..........................................  2075 a 2125

Adaptador de segurança:
Rotação que não arma a espoleta ( rp m ).................................................2000
Rotação que arma a espoleta (rpm)......................................................... 4000

h. Componentes explosivos:
Detonador M24 
Detonador M17 
Carga intermediária de tetril 
Carga reforçadora de tetril 
Elemento não retardante Ml

i. Precauções para o tiro — Se estas espoletas forem utilizadas sob chuva for
te, poderá haver ocorrência de tiro prematuro.



ARTIGO III

ESPOLETAS DE INICIAÇÃO NA OGIVA 

5-42, ESPOLETA DE INICIAÇÃO NA OGIVA, M90A1 (ou M90)

Fig 5-35. Espoleta de ogiva M90A2

NOTA -  As letras maiúsculas indicadas entre parênteses nos itens de b a f abaixo se referem à 
figura 5-35.

b. Descrição -  A espoleta consiste de um corpo fundido sob pressão (C), 
dotado de pescoço, o qual abriga a estopilha (A). Uma cavidade no meio do corpo da espoleta, 
estendendo-se perpendicularmente ao eixo desta espoleta, abriga um rotor (E) e uma trava com 
mola. Um pino de corpo (F) serve para fixar a cápsula da trava e a mola. Um conjunto detona
dor auxiliar, aparafusado ao culote do corpo da espoleta, fixa uma carga oca auxiliar, de detona
ção (H);Toda a parte anterior do corpo da espoleta e seu mecanismo são cobertos com uma ogi
va de aço de paredes finas (B).

c. Funcionamento -  Quando suficiente força rotacional se estabelece, a tra
va se move para fora, lançando-se contra sua mola, liberando o rotor, que passa a girar sobre seu 
eixo. Após a ação da inércia, o rotor se coloca em posição armada, fazendo com que o detona
dor fique paralelo ao eixo da espoleta. No momento do impacto, a ogiva é esmagada, sendo ini
ciada a estopilha. A ação da estopilha (A) é transmitida pelo detonador (D) à carga detonadora 
auxiliar (H), a qual inicia o agregado reforçador no culote do tubo de inflamação da granada,

a. Generalidades — A espoleta M90A1 (fig 5-35) é tipo ação simples, ins
tantânea, projetada para uso com as granadas de 57mm alto-explosivo anticarro. Esta espoleta 
difere do tipo de ogiva (PD), com relação ao seu tipo de iniciação, a qual é feita pelo impacto 
da estopilha diretamente contra o alvo. Esta espoleta se caracteriza pela presença de rosca in
terna onde se encaixa a granada e por uma carga auxiliar, de detonação.

A - Estopilha.
B - Ogiva
C - Corpo
D - Detonador
E - Rotor
F - Pino do corpo
G - Conjunto de travamento
H - Carga detonadora
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causando o funcionamento do mesmo.

d. Dados tabulares

Comprimento (cm )....................................................................................6 40
Peso (kg)..................................................................................................... 0,12
Especificações da rosca...............................................................2.09-18NS-1

Fig 5-36. Espoleta de ogiva e detonação de culote M509

e. Preparação para o tiro — Não é necessária nenhuma preparação.
f. Dispositivo de segurança -  A segurança de tubo é proporcionada pelo ro

tor e pelo conjunto de travamento, os quais fixam o detonador (D) em posição desarmada antes 
do disparo.

5-43. ESPOLETA DE CULOTE DE INICIAÇÃO NA OGIVA, M509A1 (ou M509)

a. Generalidades -  A espoleta M509A1 (ou M509) (fig 5-36) é do tipo de 
ação simples, de ogiva e detonação de culote, para uso em granadas de alto-explosivo anticarro, 
estabilizadas por aletas. A espoleta contém um detonador elétrico M48. Sua fonte de energia

A - Alojamento do rotor F - Conjunto de cápsula do reforçador intermediário
B - Rotor G - Reforçador
C - Resistência derivativa H - Mola de contato
D - Batentes de seqüência J • Contato deslizante
E - Mola do rotor

72



consiste de um disco de cerâmica polarizado, dotado de características piezoelétricas, posicio
nado na ogiva da granada.

NOTA -  As letras maiúsculas entre parênteses no item b abaixo, se referem à ligura 5-36.

b. Descrição — A espoleta consiste de um compartimento de rotor (A), que 
abriga o rotor (B), o qual é dotado de detonador elétrico, resistor de saída (C) batentes de 
seqüência (D) e uma mola de rotor (E). Na frente do alojamento do rotor localiza-se um meca
nismo reforçador intermediário, alojado na cápsula do mecanismo de liberação (G). O contato 
elétrico entre o compartimento do rotor e o rotor é proporcionado pela mola de contato (H) e 
do contato de lâmina (J), quando o rotor se encontra em posição armada.

c. Funcionamento -  Quando a granada é disparada, a aceleração contínua 
cria forças de inércia que agem sobre o conjunto de batentes seqüenciais. Os batentes são deslo
cados um após outro pela inércia até que o batente n? 3 fique travado em sua parte traseira, em 
posição armada. A mola do rotor, pré-comprimida, faz com que o rotor gire aproximadamente 
90°, levando-o à posição armada. Um pino de parada, que sobressai do . rotor, lança-se contra 
uma fenda localizada na chapa de suporte para assegurar alinhamento positivo do detonador 
elétrico. Após a rotação do rotor, o contato da lâmina, que é Fixada ao rotor, faz contato com 
a mola, localizada no compartimento do rotor e completando o circuito elétrico que arma a es
poleta. A espoleta se encontra, então, armada e pronta para iniciar o encadeamento explosivo 
no momento do impacto da granada no alvo. Quando a granada atinge o alvo, o disco de cerâmi
ca é deformado, gerando um impulso elétrico, que inicia o detonador elétrico da espoleta. A 
segurança de tubo e a segurança contra quedas são obtidas através do mecanismo de batentes se
qüenciais, que é ativado pela contínua aceleração verificada durante o disparo da granada.

H M H B U n M B -
•jjjAlojamento do rotor :Mola do rotoi

j Mecanismo de liberaçãoBucha de contato

Detonador elétrico M69IsoUdor

Rotor

regado reforçador

•or\junto de cápsula do
te lor; ador intcrmcáiario:

Tampa  JÒ ic t u r ç a à o r

Orifício;

Barreira»

v \  Pino de travamento 
I Resistor de saída \  do ricochete

àSô,v \  _
sS ãB ro 1 .Mergulhador de ricochete

Fenda Escudo

Estopilha M97
IMola de deslizamento

Fig 5-37. Espoleta de ogiva com detonação de culote M539
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5-44. ESPOLETA DE CULOTE DE INICIAÇAO NA OGIVA, M530A1 (ou M530)

a. Generalidades -  A espoleta M530A1 (ou M530) (fig 5-37) é tipo ação 
simples de ogiva com detonação de culote, para utilização nas granadas de alto-explosivo anti- 
carro de baixa velocidade.

b. Descrição -  Esta espoleta é semelhante ao modelo M509A1 (ou M509) 
(par 5-41), diferindo pela presença de um mecanismo sensível a ricochete e pelo seguinte:

(1) Seu rotor é feito de latão ao invés de alumínio, o que proporciona maior
inércia;

(2) Para atingir a posição de alinhamento o rotor gira 270° e não somente
90°;

(3) Usa detonador elétrico M69 ao invés do detonador elétrico M48;
(4) O movimento do rotor é realizado por uma mola espiral achatada (tipo 

relógio), ao invés de uma mola helicoidal, feita de arame;
(5) A inércia libera o braço de disparo entre os limites de 2.500 g e 3.400 g 

(aceleração da gravidade) ao invés de 2.500 g a 4.000 g;
(6) Contém uma estopilha M97 como primeiro componente do encadeamen- 

to explosivo de ação de ricochete. A espoleta M530A1 é uma modificação do modelo M530, 
pela adição de um mecanismo de escape, que retarda a rotação do rotor, proporcionando assim 
um maior tempo de retardo.

c. Funcionamento -  No momento do impacto, o elemento piezoelétrico gera 
a energia elétrica necessária para iniciar o detonador elétrico, localizado na espoleta. No caso de 
ricochete o percussor, que funciona sob o princípio da inércia, supera a resistência exercida pela 
tensão da mola e inicia a estopilha de percussão, a qual por sua vez inicia o detonador elétrico.

5-45 ESPOLETA DE CULOTE DE INICIAÇÃO NA OGIVA, XM539E4 E FONTE DE ENER
GIA XM22E4

a. Generalidades -  A espoleta XM539E4, de ogiva com detonação de culote, 
se baseia no princípio de armação do rotor perpendicular, isto é, um rotor posicionado de modo 
que seu eixo fique perpendicular ao eixo de rotação da granada. A espoleta contém um detona
dor que proporciona funcionamento instantâneo.

b. Descrição -  O rotor é controlado por meio de dois detentores giroscópi- 
cos e por um mecanismo de retorno. Os detentores giroscópicos travam o rotor na posição DE
SARMADA até que suficiente movimento rotativo os libere. O mecanismo de retorno do rotor 
serve como dispositivo de segurança secundário independente e fixa o rotor na posição DESAR
MADA na ausência do movimento rotativo. Também serve para reconduzir o rotor à posição 
DESARMADA, quando decresce o movimento rotativo ou em caso de se armar parcialmente 
durante manuseio descuidado ou falha de funcionamento, no disparo. A segurança de tubo é 
proporcionada pela fricção resultante do contato entre o rotor e uma chapa de plástico, en
quanto a granada se encontra sob ação da inércia. Um fio condutor faz a conexão entre a fonte 
de energia e a espoleta. O circuito elétrico da fonte de energia fica em curto na espoleta durante 
todo o tempo, exceto quando o rotor está em posição ARMADA. A fonte de energia tem a fun
ção de produzir energia elétrica suficiente para funcionar a espoleta, seja por impacto direto ou 
ricochete. A carga elétrica é gerada no elemento piezoelétrico durante o disparo, armazenada 
dentro do mesmo durante toda a trajetória e fornecida para o necessário funcionamento da es
poleta, no momento do impacto. Esta carga é armazenada no próprio elemento piezoelétrico. A



pequena barra de contato se destina, ora a conduzir a corrente elétrica, gerada durante os mo
mentos de máxima inércia (contato fechado)ora, a armazenar a corrente elétrica gerada pelo ele
mento oposto do sistema piezoelétrico (contato aberto), durante a desaceleração da granada (re
dução de inércia). O elemento piezoelétrico age como um capacitor que armazena a carga 
durante a trajetória da granada em direção ao alvo, A anergia elétrica e transmitida à espoleta, 
quando o interruptor de impacto está fechado. O interruptor de impacto pode ser fechado por 
desaceleração do tiro ou pelo esmagamento da gola da granada. Caso a carga elétrica se perca, o 
impacto da ponta da ogiva sobre o alvo, fará com que a fonte de energia inicie a espoleta.

c. Funcionamento - Com a diminuição do efeito de inércia, a fonte de ener
gia elétrica se carrega, armazenando energia durante a trajetória. Os detentores e o mecanismo 
de retorno do rotor se retraem assim que aumenta o movimento rotativo da granada. O rotor se 
arma durante o vôo, ocasionando conexão do circuito elétrico entre a massa e o detonador, fa
zendo ainda o alinhamento deste detonador com a carga intermediária. O esmagamento da gola 
da granada no momento do impacto, ou a desaceleração causada pelo ricochete, faz com que o 
interruptor esférico de inércia se feche. Seu fechamento, possibilita a transmissão da energia elé
trica armazenada à espoleta.

ARTIGO IV 

ESPOLETAS DE TEMPO MECÂNICAS SÉRIE M43 

5-46. ESPOLETAS DE TEMPO MECÂNICAS SÉRIE M43

NOTA -  As letras maiúsculas indicadas abaixo entre parênteses referem-se à fig 5-38.

a. Generalidades -  As espoletas da série M43 são do tipo de tempo mecâni
cas. Todas as modificações feitas proprocionam uma regulagem de tempo de 30 segundos e não 
há elemento de impacto. Eram originalmente adotadas para uso antiaéreo em granadas de cali
bre médio, dotadas de um reforçador adequado (M20), porém são atualmente montadas com 
reforçador M21 como elemento incorporado. Existem diversas versões da espoleta M43, cu
jas diferenças são as seguintes: a mudança da espoleta M43A1 para M43A2 consiste de um 
chanfro no ombro de modo que a mesma pode ser aparafusadaao reforçador M23; a mudança 
da espoleta M43A2 para M43A3 resultou de uma modificação no método dos movimentos de 
regulagem. A mudança da espoleta M43A3 para M43A4 resultou da diminuição do tempo míni
mo de funcionamento, de 1,67 segundos para 0,6 segundos.

b. Descrição -

(1) Detalhes externos — O corpo das espoletas M43 e M43A4 (fig 5-38) é 
formado de três partes: uma cápsula superior, uma cápsula inferior móvel e um culote fixo (W). 
A cápsula inferior abriga o pino de regulagem (B) e um dispositivo de martelo (D), que libera o 
disco de regulagem de tempo (G) no momento do disparo. A cápsula inferior e o culote abrigam 
os outros componentes mecânicos ou elementos explosivos. A cápsula superior é fixada à infe
rior e faz com ela uma unidade durante a regulagem da espoleta. A circunferência do culote pos
sui graduações que variam de 0,2 segundos a 30 segundos, sendo os segundos completos marca
dos por numerações. Uma linha de referência, tendo abaixo um S, também é estampada no cu
lote e indica um ponto de regulagem no qual a espoleta não pode funcionar. Durante o trans
porte, a espoleta permanece regulada em S, isto é, esta inscrição fica alinhada com a linha de 
referência da cápsula inferior. O tempo é registrado pela distância angular que o disco de regula-



gem deve percorrer, antes que o braço de armação seja liberado para funcionamento. Esta dis
tância e aumentada girando a cápsula inferior no sentido anti-horário com a espoleta vista de ci
ma e é reduzida girando a cápsula inferior no sentido horário. O tempo desejado estará regulado, 
quando a linha de referência da cápsula inferior ficar em alinhamento com a graduação apro
priada do culote. A cápsula inferior pode ser girada em qualquer direção, inclusive através do 
zero e da graduação de segurança. Para a obtenção de maior precisão no tempo de funcionamen
to, a regulagem deverá ser feita sempre a partir da mesma direção. Dois sulcos de regulagem um 
deles localizado na cápsula inferior e o outro no culote, possibilitam a regulagem da espoleta.

Fig 5-38. Espoleta de tempo mecânica M43A4 e mecanismo de espoleta.

(2) Detalhes internos -  O mecanismo de regulagem se baseia no princípio do 
mecanismo de relojoaria, caracterizando-se por ser movimentado por meio de segmentos de en
grenagem desequilibrados (U), acionados por força centrifuga. Além disto, o escape (R) opera 
com muito maior frequência e faz uso de uma mola reta (Q). Um disco de regulagem de tempo 
dotado de um ressalto e um entalhe, fica conectado à engrenagem principal localizada na extre
midade superior do mecanismo, por meio de uma arruela e de um dispositivo do tipo mola bel- 

-^eville (F). Esta disposição dá margem à ocorrência de deslizamentos durante a regulagem da es
poleta, mas proporciona suficiente fricção para que a engrenagem principal gire o disco,quando 
o mesmo é liberado do pino de regulagem (B). Em modelos recentes, uma lâmina de segurança é

A • Cápsula superior 
B - Pino de regulagem 
C - Cápsula Inferior 
D - Martelo 
E - Mola
F - Mola believille 
G - Disco de regulagem de tempo 
H - Lâmina de segurança 
J - Braço de disparo 
K - Pino de inércia 
L - Prato de segurança 
M - Percussor
N - Sistema de engrenagens 
P - Trava de segurança 
Q - Mola 
R - Escape 
S - Estopilha 
T - Agregado 
U - Carga acondicionada'
V - Segmento de 
W - Culote
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localizada imediatamente abaixo do disco de regulagem, impedindo o funcionamento da espole
ta caso seja regulada para tempos perigosamente curtos; em modelos mais antigos, a lâmina de 
segurança fica fixada ao martelo (D). Um conjunto de percutor, consistindo de um braço de dis
paro (J) e de um percussor (M), é montado no mecanismo, sendo liberado para funcionamento 
quando o entalhe do disco de regulagem (G) se coloca em alinhamento com o ressalto da par
te superior do braço de disparo. Os elementos explosivos compreendem uma estopilha de per
cussão (S). um agregado de pólvora negra (T), (inexistente nos modelos mais antigos) e uma car
ga acondicionada em invólucro adequado (U), de pólvora negra.

Fig 5-39. Espoleta de tempo mecânica M61A1
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(3) Dispositivos de segurança -  Três dispositivos de segurança principais pro
porcionam segurança de alma: um martelo (D), que age sobre o disco de regulagem (G) durante 
os momentos de atuação da inércia; o pino de inércia (K) que libera o conjunto de percutor nos 
momentos de atuação da inércia, e uma trava de segurança (P) que libera o escape (R) sob ação 
centrífuga. Os modelos mais antigos da série M43A1 eram dotados de um cordel de tração, que 
impedia a rotação, acidental da cápsula inferior durante o transporte, mas este componente não 
se encontra mais nos modelos recentes.

c. Funcionamento -  Durante a regulagem da espoleta, o giro da cápsula infe
rior (C) faz a rotação do disco de regulagem (B) e de um ressalto em forma de garra que se 
destaca do disco de regulagem, proporcionando a desejada mudança, em distância angular, entre 
o braço de disparo e o entalhe do disco de regulagem. Todas as outras partes do mecanismo 
permanecem em posição, uma vez que o conjunto do mecanismo de engrenagem 
do mecanismo permanecem em posição, uma vez que o conjunto do mecanismo de engrenagem 
(N) e o escape (R) ficam travados pelo dispositivo centrífugo de segurança. No momento do 
disparo, a inércia faz com que o martelo (D), localizado sobre uma mola em balanço (E), atinja 
o ressalto do disco de regulagem, nivelando-o e liberando do pino de regulagem. O martelo retoma 
a sua posição original assim que cessa a inércia. Ao mesmo tempo, o pino de inércia (K), que trava 
o braço de disparo (J), move-se para trás, deixando o braço de disparo livre para girar quando o 
entalhe do disco de regulagem se coloca em posição oposta ao ressalto do braço de disparo. As
sim que houver suficiente força centrífuga, a trava de segurança (L), que retém o escape, gira e 
libera o mesmo, permitindo a continuação do movimento. Os segmentos de engrenagem dese
quilibrados (V), trabalhando em conjunto com a engrenagem principal, passam então a conduzir 
o movimento; o índice de rotação de engrenagem e, consequentemente, o do disco de regula
gem, são controlados pelo escape através de uma série de engrenagens. Quando o entalhe do dis
co de regulagem (G) alcança o ressalto do braço de disparo (J), este braço se move fazendo com 
que o prato de segurança do percussor (L) se desloque de sob a flange do percussor e fazendo 
com que o mesmo atinja a estopilha (S) sob a ação de sua mola. Isto inicia a ação do encadea- 
mento explosivo de pólvora, a qual é transmitida ao reforçador é à carga suplementar da grana
da.

d. Dados tabulares

Comprimento:
Total (cm) . .
Visível (cm) .

Peso (kg)......................................................................................................0,64
Especificações da rosca.................................................................. 1.7-14NS-1

e. Preparação para o tiro -  A regulagem da espoleta é feita por meio de um 
ae espoleta; a cápsula inferior é girada em sentido anti-horário (olhando-se a es-

"i de cima), para aumentar o tempo de regulagem; a redução deste tempo de regulagem é 
. girando-se a cápsula inferior no sentido horário. No caso de algumas espoletas M34A1, é 

le , i-. -pr-; remover o cordel de tração antes da regulagem da espoleta. Isto pode ser feito rapi- 
dame; ■ aindo-se do orifício localizado na cápsula inferior a extremidade do cordel de tra
ção. L.i /ez que a regulagem de segurança e o torque necessários para girar a cápsula inferior 
podem ser críticas, os seguintes dados devem ser observados para as diversas modificações, co
rno segue:

11,46 
. 9,40
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Modificação Tempo mínimo de 
funcionamento 

(seg) ( 1)

Torque exigido para girar 
a cápsula (libras-polegadas)

Quilos-ccntí-
metros

M43A4 (2) 0,6 80 -  100 36 -  154
M43A3 1,67 8 0 -  100 36 -  254
M43A2 1,67 60 -  80 27 -  203
M43A1 (3) 1,67 60 -  80 27 -  203
M43A1 (4'í 1,4 40 -  60 18 -  152

OBS:
(1) - A espoleta não funcionará se os dados de regulagem forem inferiores aos aqui apresentados.
(2) - Cápsula superior pintada de vermelho.
(3) Espoletas de fabricação recente sem cordel de tração.
(4) Espoleta de fabricação antiga com cordel de tração.

5-47. ESPOLETA DE TEMPO MECÂNICA M61A2

a. Generalidades -  A espoleta M61A2 é do tipo de tempo mecânica, utiliza
da em granadas 120mm de alto-explosivo série M73, de uso antiaéreo.

b. Descrição -  A espoleta de tempo mecânica M61A2 é essencialmente a 
espoleta M43A4 (fig 5-38), dotada de uma gola cônica prolongada, sendo que o parafuso de 
vedação do fundo é substituído por um tampão de vedação, em forma de anel de vedação e 
um retentor. O tampão de vedação possui um orifício de inflamação que permite a passagem 
das chamas à estopilha, iniciando o relé M7. A espoleta M61A2 não contém a carga acon- 
dicionada, utilizada na espoleta M43A4. A não ser pela diferença em seus contornos, as espole
tas são semelhantes em construção e funcionamento (par 5-46).

c. Funcionamento -  O funcionamento da espoleta M61A2 é o mesmo da 
espoleta M43A4 (par 546), exceto em que sua estopilha inicia um relé M7 ao invés de uma car
ga acondicionada. O relé M7 inicia o reforçador, o qual por sua vez inicia a carga suplementar da 
granada.

d. Dados tabulares

Comprimento:
T o to i(cm )........................ ....................................................................... 19,47
Visível (c m )............................................................................................. 17,47

■̂ eso (kg)...................................................................................................... 0,73
Especificações da rosca.................................................................. 1.7-14NS-1

e. Preparação para o tiro -  A espoleta é ajustada por meio de um regulador 
de espoletas; a cápsula inferior é girada em direção anti-horária (vista de cima), para se obter um 
aumento do tempo de regulagem; a redução do tempo de regulagem é obtida girando-se a 
cápsula inferior em sentido horário. A espoleta não funcionará se for regulada por um período 
mínimo de funcionamento inferior a 0,6 segundos.
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5-48. ESPOLETA DE TEMPO MECÂNICA M61A1 e M61

A espoleta de tempo mecânica M61A1 é essencialmente a espoleta M43A4, 
dotada de uma gola cônica prolongada. A não ser pelas diferenças de contorno, as espoletas 
M61A1 e M43A4 são semelhantes em construção e funcionamento. Consultar o par 5-46 para 
pormenores de arranjo interno, funcionamento e preparação para o tiro e o par 5-47 para infor
mações sobre comprimento e peso. Da mesma forma, a espoleta M61 apresenta as mesmas ca
racterísticas da espoleta M43A3, exceto com relação às diferenças de forma e peso.

5-49. ESPOLETA DE TEMPO MECÂNICA M67A3

a. Generalidades -  A espoleta M67A3 (fig 5-40) é uma espoleta de tempo 
mecânica utilizada em granadas de alto-explosivo de calibres que variam de 105mm a 280mm 
(somente para artilharia de campanha) e com o tiro 90mm alto-explosivo M71. Devido a sua 
maior variação de alcance, esta espoleta substitui também as espoletas M55 da série de duplo 
efeito (TSQ) para utilização em tiros de alto arrebentamento, com os mesmos calibres.

b. Descrição -  A espoleta M67A3, sem reforçador, tem os mesmos tamanho, 
peso e forma da espoleta M43A4 e, tal como esta, não possui elemento de impacto. A ação de 

'tempo se baseia no mesmo princípio de mecanismo de relojoaria. Possui molas de ejeção e me
canismo de engrenagem com 30 dentes, que opera em conjugação com o escape. Seu corpo 
possui graduações que variam de 0,5 segundos a 75 segundos e uma referência de seguranças 
para transporte. O grampo de segurança se estende através do corpo da espoleta e do percussor, 
proporcionando segurança total durante o manuseio que precede ao disparo. Este grampo deve 
ser removido quando se prepara a espoleta para o tiro.

c. Funcionamento -  O funcionamento da espoleta M67A3 é semelhante ao 
M42A4 (par 5-46), exceto em que o escape e as engrenagens da espoleta M67A3 são reguladas 
para proporcionar um tempo de funcionamento que alcança 75 segundos e a lâmina de seguran
ça impede o funcionamento, quando a espoleta é regulada para tempo inferior a 1,5 segundos.

d. Dados tabulares

Comprimento:
Total (incluindo detonador) (cm)
Visível (c m ).................................

Peso (incluindo detonador) (kg).
Especificações da rosca...............

e. Preparação para o tiro — Montar a espoleta e o conjunto reforçador à 
granada da maneira indicada abaixo:

(1) Remover da granada o tarugo de transporte;
(2) Inspecionar a rosca da cavidade da espoleta para se assegurar da ausên

cia de matérias estranhas que possam interferir na montagem;
(3) Aparafusar a espoleta e o conjunto reforçador ao projétil manualmente e 

apertar com o regulador de espoleta M l8;
(4) Assim que a espoleta estiver montada na granada, é necessário remover o 

grampo de segurança (retirar sua extremidade do orifício e desencaixá-lo da cabeça da espoleta)
e, então, regular a espoleta para o tempo de ação desejado, girando a cápsula inferior para com-

. . 15,06 

. . . 9,50

. . . 0,97 
2-12NS-1
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Fig 5-40. Espoleta de tempo mecânica M67A3 

plementar a preparação para o tiro.

5-50. ESPOLETA DE TEMPO MECÂNICA M562

a. Generalidades -  A espoleta M562 (Fig 5-41) é do tipo de tempo, mecânica,

de segurança

inferior

Linha de 
referência de
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usada com o tiro 4.2 iluminativo M335A1. Embora a espoleta M562 represente um aperfei
çoamento com relação à espoleta de duplo efeito (MTSQ) série M501A1, e faça com ela coryu- 
gação balística, os dois tipos não são intermutáveis, uma vez que existem diferenças nas dimen - 
sões das roscas.

b. Descrição -  Os cinco principais subconjuntos da espoleta M562 são: ca
beça, ca'psula inferior, conjunto de movimento, conjunto de corpo e conjunto retentor. A ca
beça de alumínio é rosqueada no alojamento do conjunto de movimento e se localiza sob a cáp
sula inferior, formando a ogiva da espoleta. A cápsula inferior móvel contém uma escala gradua
da em unidades de um segundo, numerada a cada cinco segundos, de 0 a 100, contendo, ainda, 
uma linha de segurança com a inscrição S, a qual, quando alinhada com o 0 (zero) na escala ver- 
nier, a espoleta não pode funcionar. O conjunto de movimento consiste de um mecanismo de 
relojoaria acionado por molas e de um mecanismo de escape, localizado em um compartimento 
que fica na cápsula inferior, fixado ao corpo da espoleta. O corpo contém o culote da espoleta 
com um detonador de percussão M47. Sobre sua superfície externa são gravadas uma escala ver- 
nier fixa e uma linha de referência, que são utilizadas em conjunção com a escala da cápsula 
inferior (escala móvel) para regulagem do dispositivo de tempo. A parte externa do corpo pos
sui, ainda, fendas, nas quais se insere o regulador de espoleta; o conjunto retentor, que contém 
um relé M7, fica localizado na extremidade inferior do corpo da espoleta.

c. Funcionamento -  Quando se utiliza um tiro com espoleta M562, a inércia 
faz com que a mola-martelo atinja e nivele o ressalto do disco de regulagem de tempo, liberando 
assim o disco do pino de regulagem. Quando a inércia cessa, a mola-martelo retorna a sua posi
ção original. Assim que suficiente força centrífuga tiver sido gerada, os detentores que fixam a 
alavanca do escape, pertencente ao conjunto de movimento, movem-se para fora permitindo 
que o escape funcione. Simultaneamente a trava do eixo se desencaixa do mesmo, por efeito de 
força centrífuga, liberando a mola principal, que produz movimento. A taxa de rotação do eixo
e, conseqüentemente, do disco de regulagem do tempo, é governada pelo escape através do sis
tema de engrenagem. O braço do percussor se move quando o entalhe do disco de regulagem de 
tempo, em rotação, alcança o braço de disparo. Isto permite que a chapa de segurança do per
cussor se desloque para o lado, possibilitando-lhe atingir o detonador, o qual inicia o encadea- 
mento explosivo.

d. Dados tabulares

Comprimento:
Visível (c m ).................................................................................................. 9,55
Total (cm )...........................................................................................11,84

Peso (kg).........................................................................................................0,81
Especificações da rosca............................................................... 2.12UNS-1A

Tempo mínimo de funcionamento do mecanismo de tempo (seg) . . .2,0
Mínimo de inércia para funcionamento ( g ) ............................................. 900
Regulagem mínima para funcionamento da espoleta (seg).......................2,0

e. Preparação para o tiro

NOTA -  Qualquer movimento da cápsula inferior (escala móvel) não importa quão leve seja, 
deverá ser feito na direção indicada pela seta (sentido horário) (fig 5-40 e 5-41).



Fig 5-41. Espoleta de tempo mecânica M562

(1) Obter da tabela de tiro a regulagem de tempo desejada;
(2) Para regular a espoleta para números inteiros de segundos, utilizar o regu

lador de espoletas M63 para girar a escala móvel até que o número desejado (fig 5-40) fique ali
nhado ao 0 (zero) da escala vemier, fixa ao corpo da espoleta;

(3) Para regular a espoleta até frações de segundos (décimos), proceder como
o indicado em (2) acima e continuar a girar a escala móvel até que uma linha desta escala fique
alinhada com a linha da escala vernier que representa a fração de segundo desejada.

Por exemplo:
Regulagem de 5,5 segundos: levar o número 5 (inteiros) da escala móvel da 

cápsula ao 0 (zero) da escala vernier (A, fig 5-41); em seguida deslocar o número 5 para a es-

83



querda do zero, até que uma linha da escala móvel da cápsula inferior fique alinhada com a re
ferência 5 (décimos) da escala vernier (fixa) (B, fig 5-41).

f. Dispositivos de segurança
(1) A espoleta é montada em posição desarmada e permanece nesta condição 

durante o armazenamento e transporte;

o 5 10 15 20 25 30

/ 1 3 5 7 9

Escala móvel 

Escala fixa

Escala móvel 

Escala fixa

Fig 5-42. Regulagem da espoleta de tempo

(2) Em posição desarmada, o disco de regulagem de tempo fica travado pelo 
pino de regulagem e não pode ser girado a não ^er por meio de um regulador de espoletas ou 
através da mola principal, depois que a inércia gerada pelo disparo do tiro que contém a espole
ta, desencaixar o disco de regulagem de tempo de seu pino de regulagem;

(3) Quando a espoleta se encontra regulada em S, a mola-martelo é mantida
imóvel por uma haste que se projeta do conjunto de movimento, sendo assim impedida de de
sencaixar o disco de regulagem de tempo do pino de regulagem;

(4) A alavanca de escape do conjunto de movimento é fixada em posição 
por dois detentores comprimidos por molas, que impedem a oscilação desta alavanca até que a 
força centrífuga da granada que está animada de movimento rotativo, supere a força das molas 
destes detentores;

(5) A trava do eixo impede que a mola principal se desenrole até que a força 
centrífuga faça com que a trava se desencaixe;

(6) Quando a espoleta é ajustada para S, tal como quando fornecida, o dis
co de segurança impede a liberação do braço de disparo e o desengate do percussor regulado pa
ra ação de tempo.
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g. Precauções para o tiro -  As seguintes precauções com relação à espoleta 
M562 deverão ser observadas;

(1) Não regular a espoleta até que o tiro seja preparado para utilização;
(2) Realinhar o S da cápsula inferior com o zero do corpo da espoleta, se o 

tiro for preparado, mas não chega a ser utilizado.

5-51. ESPOLETAS DE TEMPO MECÂNICAS XM563E1, XM563E2, XM563 E XM563E4

a. Generalidades -  As espoletas de tempo, mecânicas da série XM563 (fig 
543) são fornecidas para uso com tiros antipessoal de 105mm carregados com dardos. Quando 
fornecidas, as espoletas vem reguladas para ação de boca; entretanto, podem ser reguladas para 
funcionamento de tempo, segundo períodos que variam de 0,5 a 100 segundos.

b. Descrição -  A espoleta (fig 5-43) consiste de cabeça, conjunto móvel, con
junto de cápsula inferior, corpo e conjunto detonador e fixador.

(1) A cabeça consiste de uma peça única feita de alumínio e é montada sobre 
a extremidade superior da espoleta, formando a ogiva;

(2) O conjunto de movimento consiste de um mecanismo de tempo e de um 
dispositivo de ação, de boca, que utiliza o mesmo percussor do mecanismo de tempo. As par
tes das espoletas XM563E1 e XM563E2 que proporcionam ação de boca consistem de quatro 
pesos alfa e de um par de pesos centrífugos. Nas espoletas XM563E3 e XM563E4, os pesos alfa 
são substituídos por quatro pinos de inércia. Dois parafusos fixam o conjunto de movimento ao 
corpo da espoleta;

(3) O conjunto de cápsula inferior, dotado de movimento de rotação, possui 
uma escala graduada de 0,5 a 100 segundos, em frações de segundos numerada a cada cinco se
gundos e uma marcação MA serve para indicar ação de boca. Esta cápsula contém ainda um pi
no de regulagem e um conjunto de mola-martelo;

(4) O corpo da espoleta possui em sua extremidade inferior um tampão de 
vedação e um conjunto detonador e fixador. O conjunto de movimento, a cápsula inferior e a 
cabeça são montados na parte superior. Seu corpo possui uma escala vernier (graduada em déci
mos de segundo e numeradas em cada décimo de 1 a 9) e uma referência 0 (zero) para indica
ção do tempo de regulagem para ação de boca. O detonador M47 é posicionado diretamente sob 
o percussor do conjunto de movimento;

(5) O conjunto detonador e fixador contém um detonador XM87, localizado 
na parte central, abaixo do relé M il, posicionado no tampão de vedação. Entre o relé M il e o 
e o detonador M87, dois pesos sobrepostos, operados por força centrífuga, proporcionam a 
necessária segurança durante o manuseio;

(6) A espoleta XM563E1 difere da espoleta XM563E2 por ter um disco de 
regulagem de tempo de maior tamanho e outras características menos relevantes. As espoletas 
XM563E3 e XM563E4 utilizam o sistema de pinos de inércia no dispositivo de ação de boca, o 
qual substitui o sistema de pesos alfa utilizado nos tipos XM563E1 e XM563E2. O tipo XM563 
E4 difere do tipo XM563E3 somente com relação à área de escape, na qual se utiliza uma confi
guração de balanço de alavanca e mola.

c. Funcionamento
(1) Ação de tempo, mecânica -  Quando a cápsula inferior é girada, o disco 

de regulagem de tempo se movimenta por meio de um pino de regulagem, encaixado no ressal
to em relevo, localizado sobre o conjunto do disco. Consequentemente, o entalhe do disco de 
regulagem se desloca numa distância equivalente ao tempo de regulagem, com respeito à posição 
máxima do percussor. Todas as outras partes do mecanismo permanecem em posição, uma vez



Corpo

Cabeça

Cápsula
inferior

Fig 5-43. Espoleta de tempo mecânica XM563È1

que a mola principal, o eixo e o escape serão travados até o momento do tiro. No momento do 
disparo, a inércia faz com que os pesos do martelo atinjam o ressalto do disco de regulagem, ni
velando-o e liberando o disco do pino de regulagem. O conjunto da mola-martelo retorna à sua 
posição original assim que cessa a inércia. Ao mesmo tempo, o mecanismo de ação de boca fun
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ciona até o ponto de liberação do braço de disparo, o qual fica bloqueado pela orientação do 
disco de regulagem, criada pela regulagem de tempo. Assim que suficiente força centrifuga te
nha sido desenvolvida, os detentores, que fixam a alavanca de escape do conjunto de movimen
to, se movem para fora, permitindo o funcionamento do escape. Simultaneamente as forças 
centrífugas liberam a mola principal, por desencaixe do ressalto do eixo. Enquanto a mola prin
cipal conduz o movimento, o índice de rotação do eixo e, consequentemente, do disco de 
regulagem, é governado pelo escape através de um sistema de engrenagens. Quando o entalhe 
do disco de regulagem de tempo alcança a posição máxima do braço de disparo, ele permite que 
sua vertical sc desloque para dentro, movimentando o braço de disparo, o que permite o des
locamento da chapa de segurança, liberando o percussor. O percussor atinge o detonador M47, 
o qual inicia o encadeamento explosivo.

(2) Ação de boca -  A aceleração angular, em combinação com a inércia, faz 
com que os pesos alfa (formato da letra alfa) ou pinos de inércia, dependendo da espoleta uti
lizada, liberem as massas centrífugas. Estas se movem para fora e descobrem o entalhe do disco 
de regulagem. Neste instante, a vertical do braço de disparo (que fica diretamente alinhado com 
o entalhe) desliza para dentro, movimentando o braço de disparo. Esta ação permite que o pra
to de segurança se desloque de sob a flange do percussor, liberando o mesmo. O percussor 
atinge o detonador M47, o qual inicia o encadeamento explosivo da granada.

d. Dados tabulares

Comprimento (cm ).................................................................................... 13,84
Intrusão (cm) . . . . : .................................................................................3,81

Peso (kg)........................................................................................................ 0,64
Especificação da ro sc a ............................................................ 1.9-16UNS-2A
Inércia mínima para funcionamento ( g ) ................................................ 2.000
Aceleração máxima de inércia (g)......................................................  20.000
Movimento rotativo mínimo para armação ( rp m ) .............................. 5.000
Movimento rotativo máximo para funcionamento satisfatório (rpm) 

........................................................................ ......................................  23.000

e. Preparação para o tiro -  Estas espoletas projetadas para uso com os tiros 
carregados de dardos são fornecidas com regulagem para ação de boca. Podem todavia ser regu
ladas em tempo que varia de 0,5 a 100 segundos. Consultar o par 5-50e para informações sobre 
regulagem.

NOTA -  As inscrições na escala móvel da cápsula inferior da espoleta começam com o núme
ro 1/2, ao invés de zero, como indicado na figura 5-47. Entretanto as inscrições da escala vernier 
(fixa) são idênticas às ilustradas na figura. Se a espoleta for regulada para ação de tempo e não 
for utilizada, deverá passar por nova ajustagem, que consiste na continuação do giro da cápsula 
inferior em sentido horário até que fique regulada novamente em M.

f. Precauções para o tiro

ADVERTÊNCIA -  É proibido disparar sobre tropa amiga descoberta. Quando se faz disparo 
com ação de boca, afastar das proximidades da arma toda a guarnição, que deve buscar prote
ção.
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Fig. 5-44. Espoleta de tempo mecânica M565

5-52. ESPOLETA DE TEMPO MECÂNICA M565

a. Generalidades -  A espoleta de tempo, mecânica M 565 (fig 5-44) é seme
lhante à de duplo efeito M564, diferindo por não possuir conjunto de ogiva e conjunto de refor
çador e utilizando, ainda, o relé M il e o detonador XM87 no adaptador de segurança.

b. Descrição -  A espoleta M565 (fig 5-44), do tipo de tempo mecânica, se
melhante à espoleta M562, pode ser regulada para tempo de 2 a 100 segundos. Tal como o ti
po M562, a espoleta M565 utiliza uma escala vernier para assegurar precisão de 0,1 segundo.

c. Funcionamento -  A espoleta M565 se arma por inércia e por força centrí
fuga e funciona da mesma maneira que o tipo M562.

d. Dados tabulares

Comprimento:
Visível (cm )................................................................................................... 9,55
Total (cm ).................................................................................................13,20

Peso (kg).........................................................................................................0,93
Especificações da rosca............................................................... 2-12UNS-1A
Tempo mínimo para funcionamento do mecanismo de tempo (seg)

 2,0
Mínimo de inércia para assegurar o funcionamento (g)............................900
Distância mínima para retardo <m). .............................................................61
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Fig 5 4 5 .  E spo leta  de tem p o  m ecânica X M 571E3

5-53. ESPOLETA DE TEM PO MECÂNICA X M 571E3

a. G eneralidades - A espoleta XM5 71E3 é um a espo leta  de tem p o  m ecânico 
(fig 5-45) do tada  de dispositivo de ação de boca, destinada ao uso com  o tiro  105m m  antipesso- 
al X M 494E3, carregado de dardos.

b. D escrição -  E sta  espo leta  consiste de cabeça, cápsula in ferio r, que con tém  
um  co n ju n to  de m ov im en to , co rpo  e co n jun to  de d e to n ad o r. E x ceto  com  relação à form a da 
cabeça, este m odelo  é sem elhante em configuração à espo leta  X M 711, descrita no par 5-55. O 
m odelo  X M 571E3 utiliza tam bém  os m esm os co m p onen tes in te rn o s do  tip o  X M 711, à exceção 
do relé M7 do tam pão  de vedação. (O tipo  X M 711 utiliza o relé M l 1).
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c. Funcionamento -  A espoleta principia a se armar imediatamente no mo
mento do disparo. Se for regulada para ação de boca, funcionará logo que a granada passe pela 
boca do tubo. Se for regulada em alcance, funcionará com uma antecipação de 75 metros (is
to é, 75 metos antes do alcance regulado). O funcionamento interno é idêntico ao da espoleta 
XM711. (ver o par 5-55 adiante).

d. Dados tabulares

Comprimento:
Visível (c m ).................................................................................................. 9,40
Total (cm )........................ .. ........................................................................13,20
Peso.(kg)........................................................................................................ 0,68
Especificações da rosca .........................................................1.9-16UNS-2A
Inércia mínima para funcionamento ( g ) ..........................................15.000
Aceleração máxima de inércia (g)......................................................  22.000
Movimento rotativo mínimo para funcionamento satisfatório (rpm) 
............................................................................................................... 19.000

e. Preparação para o tiro -  O tiro completo é fornecido com sua espoleta 
regulada para ação de boca. A regulagem da espoleta para ação de alcance é feita da seguinte 
maneira:

(1) Apertar coçi o polegar o botão localizado no corpo da espoleta;
(2) Girar manualmente a cápsula inferior, em sentido horário ou anti-horário, 

para se obter diretamente o alcance desejado.

NOTA -  A espoleta ficará travada na posição desejada assim que o botão for liberado.

f. Precauções para o tiro

ADVERTÊNCIA — Quando se faz disparo com ação de boca, assegura-se de que toda a guar
nição seja afastada das imediações do armamento. É proibido atirar sobre tropa amiga desco
berta.

5-54. ESPOLETA DE TEMPO MECÂNICA XM592 E XM592E1

a. Generalidades -  As espoletas de tempo, mecânicas da série XM592 (fig 
546) que podem ser reguladas manualmente, são fornecidas para uso com o tiro 106mm anti- 
pessoal XM581, carregado com dardos. Quando fornecidas, as espoletas são reguladas para 
ação de boca (MA = muzzle action), isto é, para explosão imediatamente à frente da arma. En
tretanto, espoletas podem ser reguladas manualmente para alvos localizados entre 200 e 3.300 
metros, a partir da boca do tubo.

b. Descrição -  A espoleta consiste de cabeça, conjunto de movimento, cor
po e um conjunto de detonador fixador, como segue:

(1) A cabeça consiste de uma peça única de alumínio e fica montada sobre 
a extremidade superior da espoleta, formando sua gola;

(2) O conjunto de movimento consiste de um mecanismo de tempo (alcance), 
contendo um dispositivo de ação de boca que utiliza o mesmo tipo de percussor do mecanismo



Fig 5-46. Espoleta de tempo mecânica XM592E1

de tempo. O dispositivo de ação de boca consiste de quatro pesos alfa, quatro espoletas XM592 
e de um par de pesos centrífugos. Na espoleta modelo XM592E1, o sistema de pesos alfa é subs
tituído por quatro pinos de ine'rcia. O conjunto de movimento é fixado ao corpo da espoleta 
por meio de dois parafusos;

(3) A cápsula inferior móvel possui uma escala graduada que vai de 200 a 
3.300 metros, dividida em unidades de 100 metros e numerada a cada 200 metros (fig 5-46). 
Esta cápsula possui a referência MA (muzzle action) para indicação de ação de boca e ainda, 
um pino de regulagem e um conjunto de mola-martelo;

(4) O corpo possui um tampão de vedação e o conjunto de detonador-fixador 
localizado em sua extremidade inferior. O conjunto de movimento, a cápsula inferior e a cabe
ça ficam ajustados à extremidade anterior. O corpo da espoleta possui uma referência 0 (zero) 
que indica o tempo (alcance), ou a regulagem para ação de boca. O detonador M47 é posiciona
do diretamente sob o percussor do movimento de tempo;

(5) O conjunto do detonador-fixador contém um detonador XM87, localiza
do em posição central abaixo do relé M il, posicionado este no tampão de vedação. Entre ore- 
lé M il e o detonador XM87 dois pesos sobrepostos, operados por força centrífuga, proporcio
nam a necessária segurança durante o manuseio. O detonador XM87 possui 0,09 g>de azida de
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chumbo e 0,17 gt'de pólvora negra. O rcle' M il possui 0,09 g de azida de chumbo, enquanto 
que o detonador M47 possui 0,10 g de azida de chumbo, 0,03 g de hexogônio (RDX) 0,01 g 
de mistura iniciadora.

c. Funcionamento -  As espoletas XM592 e XM592E1 começam a se armar 
no mesmo momento do disparo e, dependendo do tipo de ação para a qual foram reguladas 
(ação de alcance ou ação de boca), funcionarão como segue: se ajustada para ação de boca, a es
poleta funcionará logo que a granada ultrapasse a boca do tubo; se regulada para ação de alcan
ce, funCionará com antecipação de 125 metros do alcance pretendido (regulagem ideal para a 
dispersão da carga útil).

(1) Espoleta regulada para ação de boca — Para ação de boca, a aceleração 
angular, em combinação com a inércia, faz com que os pesos alfa (ou os pinos de inércia, depen
dendo do tipo de espoleta utilizada) liberem as massas centrífugas. Estas se movem para fora e 
descobrem um entalhe no disco de regulagem de tempo. Neste instante, a vertical do braço de 
disparo (que Fica alinhado com o entalhe) desliza para dentro, girando este braço de disparo. Tal 
ação permite que uma chapa de segurança se desloque de sob a flange do percussor, liberando-o. 
O percussor atinge o detonador M47, que inicia o encadeamento explosivo.

(2) Espoleta regulada para ação de alcance -  Girando-se a cápsula inferior, o 
disco de regulagem de tempo se move por meio de um pino de regulagem encaixado em um res
salto localizado sobre o conjunto do disco. Consequentemente, o entalhe do disco de regulagem 
é deslocado uma distância equivalente à regulagem de alcance desejada. Com respeito à vertical 
de braço de disparo, todas as outras partes do mecanismo permanecem em posição, uma vez 
que a mola principal, o eixo e o escape ficam travados até o momento do disparo. No momento 
do disparo a inércia faz com que os pesos-martelos atinjam o ressalto do disco de regulagem de 
tempo, nivelando-o e liberando o disco do percussor. O conjunto de molas-martelos retorna a 
sua posição original assim que cessa a inércia. Ao mesmo tempo, o mecanismo de ação de boca 
funciona parcialmente, até o ponto de liberação da vertical do braço de disparo, que fica blo
queado  pela orien tação  do  disco de regulagem , in tro d u z id a  na regulagem  da espo leta . Assim que 
suficiente força centrifuga tiver sido gerada, os detentores, que retêm a alavanca de escape do 
conjunto de movimento, se movem para fora,permitindo que o escape funcione. Enquanto a 
mola principal conduz o movimento, o índice de rotação do eixo e, consequentemente, do dis
co de regulagem, é governado pelo escape através do mecanismo de engrenagens. Quando o en
talhe do disco de retoção atinge a vertical do braço de disparo, permite que esta vertical deslize 
para dentro, girando, assim, o braço. Tal movimento faz com que a chapa de segurança se des
loque de sob o flange do percussor, liberando-o. O percussor atinge o detonador M47, que inicia 
o encadeamento explosivo.

d. Dados tabulares

Comprimento:
Total (cm ).................................................................................................... 13,84
Visível (cm )................................................................................................... 9,58

Peso (kg)......................................................................... ...............................0,64
Especificações da rosca............................................................... 1.9-16UNS-2A
Mínimo de inércia para funcionamento da espoleta (g)........................ 2.000
Aceleração máxima de inércia (g).......................................................  20.000
Movimento rotativo mínimo da espoleta para funcionamento satisfatório
(rpm )............................................................................................................ 9.870



Cápsula inferior

Fig 5-47. Espoleta de tempo mecânica XM711

e. Preparação para o tiro — Quando se deseja ação de tempo (alcance) aper
tar o botão e girar a cápsula manualmente em sentido horário, para registro do alcance desejado. 
Durante o transporte as espoletas são reguladas para ação de boca. Caso sejam reguladas para 
ação de tempo,mas não utilizadas, apertar o botão e regular a espoleta até a marca inicial (MA), 
continuando a rotação da cápsula inferior, em sentido horário.

f. Precauções para o tiro

ADVERTÊNCIA -  Nao disparar por sobre tropa amiga exposta. Quando se faz disparo com 
ação de boca, afastar a guarnição da frente e dos lados da arma buscando proteção.

5-55. ESPOLETA DE TEMPO MECÂNICA XM711

a. Generalidades -  Esta espoleta de tempo, mecânica (fig 5-47), que pode ser
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regulada manualmente, é fornecida para uso com o tiro 90mm antipessoal XM580. Carregada 
com dardos quando fornecida, a espoleta vem regulada para ação de boca; entretanto, pode ser 
regulada para alvos localizados entre 200 e 4.400 metros a partir da boca do tubo.

b. Descrição — A espoleta consiste de cabeça, cápsula inferior contendo um 
conjunto de movimento, corpo e conjunto de detonador-fixador, tal como segue:

(1)A  cabeça consiste de uma peça única de alumínio e é montada na extre
midade superior da espoleta, formando uma ogiva;

(2) O conjunto móvel da cápsula inferior possui uma escala graduada de 200 
a 4.400 metros, em unidades de 100 metros, numeradas a cada 200 metros. Possui uma refe
rência MA (muzzle action) que indica ação de boca;

(3 ) 0  conjunto de movimento consiste de um mecanismo de tempo (alcance), 
conttndo um dispositivo de ação de boca que utiliza o mesmo tipo de percussor do mecanismo 
de tempo. Os componentes que proporcionam ação de boca consistem de 4 pinos de inércia e de 
um par de pesos centrífugos. O mecanismo de tempo consiste de um conjunto de ação de boca 
e de um mecanismo de engrenagens;

(4) O corpo possui um tampão de vedação e um detonador-fixador de culo
te e um conjunto interruptor localizado em sua extremidade inferior. O conjunto de movimen
to, a cápsula inferior e a cabeça são montados na extremidade superior. O corpo possui uma re
ferência zero (0), que indica a regulagem de ação de boca ou detempo.O detonador M47 fica 
colocado diretamente sob o percussor do conjunto de movimento de tempo;

(5) O detonador-fixador e o conjunto interruptor, contêm um detonador 
XM87, localizado em posição central, sob o relé M il, colocada sobre o tampão de vedação. 
Dois pinos sobrepostos, operados por força centrífuga, proporcionam a necessária segurança pa
ra manuseio. O detonador XM87 possui 0,10 g de azida de chumbo e 0,17 g de pólvora negra. 
O relé possui 0.09 g de azida de chumbo, enquanto que o detonador M47 possui 0,10 g de azi
da de chumbo, 0,03 g de RDX e 0,01 g de mistura iniciadora.

c. Funcionamento — A espoleta começa a se armar imediatamente após 
o disparo. Se regulada para ação de boca, funcionará assim que a granada deixar a boca do tubo. 
Se para ação em alcance, funcionará com uma antecipação pré-determinada,a qual proporciona
rá a dispersão ideal da carga útil; por exemplo, se a espoleta for regulada para alcance entre 200 
e 500 metros, sua ação terá início 100 metros antes do alcance regulado. Se for regulada para 
alcances entre 600 e 4.400 metros, sua ação terá início 75 metros antes do alcance regulado.

(1) Se a espoleta for regulada para ação de boca, a inércia em combinação 
com a força centrífuga, faz com que os pinos de inércia se movam para baixo, e os peso centrí
fugos, localizados sobre o regulador de tempo, se movam para fora; e fazem, ainda, com que os 
pesos interruptores, localizados no detonador-fixador e no conjunto interruptor, descubram o 
detonador XM87. O movimento dos pesos centrífugos descobre o entalhe do disco de regula
gem de tempo. Assim que o entalhe do disco de regulagem de tempo for descoberto, a vertical 
do braço de disparo, que fica diretamente alinhada com este entalhe, desliza para dentro, gi
rando o braço de disparo. Tal ação permite que uma chapa de segurança se desloque de sob o 
flange do percussor, liberando-o. O percussor atinge o detonador M47, que inicia o encadeamen- 
to explosivo;

(2) Quando a espoleta é regulada para alcance, o movimento da cápsula in
ferior faz girar o disco de tempo, encaixando o pino de regulagem no ressalto em relevo, locali
zado sobre o conjunto deste disco. Consequentemente, o entalhe do disco de regulagem de tem
po é deslocado a uma distância equivalente à regulagem desejada com relação à vertical do braço 
de disparo. Todas as outras partes do mecanismo permanecem em posição, uma vez que a mola 
principal, o eixo e o escape ficam travados até o momento do disparo. No momento do disparo,



a inércia faz com que o entalhe em relevo do disco de regulagem de tempo se nivele,liberando o 
pino do disco de regulagem. Ao mesmo tempo, o mecanismo de ação de boca funciona até o 
ponto de liberação da vertical do braço de disparo, o qual fica bloqueado pela orientação do dis
co de regulagem de te mpo, introduzido na espoleta durante a jegulagem. Assim que tenha si
do gerada suficiente fc ça centrífuga, os detentores que retêm a alavanca de escape do conjunto 
de movimento se movem para fora, permitindo o funcionamento deste escape. Enquanto a mola 
principal conduz o movimento, o índice de rotação do eixo e, portanto, do disco de regulagem 
de tempo, é gove .^do pelo escape através do mecanismo de engrenagens. Assim que o enta
lhe do disco de r ulagem de tempo em rotação atinge a vertical do braço de disparo, ele permi
te que esta ver' ,/.l deslize para dentro. Tal movimento gira o braço de disparo e permite que a 
chapa de seg i i \ a  se desloque de sob o flange do percussor, liberando-o e atingindo o detona
dor M47, qrv micia o encadeamento explosivo.

d. Dados tabulares

C o m p rim e n to :
Visível (cm )..................................................................................................6,76
Total (cm )...................................................................................................10,57

Peso (kg)........................................................................................................0,60
Especificações da rosca............................................................1.9-16UNS-2A
Mínimo de inércia para funcionamento da espoleta (g)......................15.000
Aceleração máxima de inércia (g)......................................................  22.000
Movimento rotativo mínimo da espoleta para funcionamento satisfatório
(rpm )..........................................................................................................19.000

e. Preparação para o tiro -  A espoleta, durante o transporte, é regulada para 
ação de boca. Para regular a espoleta para ação em alcance, apertar o botão e girar a cápsula in
ferior manualmente, em sentido horário; se regulada para ação em alcance mas não tiver sido 
utilizada, apertar o botão da espoleta, retomando-a à regulagem original (MA), continuando o 
giro da cápsula inferior em sentido horário.

f. Precauções para o tiio -  É probido disparar sobre tropa amiga exposta. 
Quando se faz disparo com ação de boca, a guarnição deverá se afastar das imediações da boca 
da arma e buscar proteção.

ARTIGO V 

ESPOLETAS DE OGIVA DE DUPLO EFEITO 

5-56. ESPOLETA DE DUPLO E FE IT O  M 500A 1 (OU M 500)

a. Generalidades -  Esta espoleta (fig 5-48) é uma combinação de espoleta 
instantânea e de tempo, mecânica, com regulagens para ação de tempo (2 a 75 segundos) e com 
üm elemento de impacto para ação instantânea. A ação de tempo desta espoleta se baseia no 
princípio do mecanismo de relojoaria. Um disco de segurança impede o funcionamento da espo
leta em tempo inferior aos 1,5 segundos iniciais da trajetória. A calibragem mínima disponível 
é de 2 segundos. A espoleta possui graduações em intervalos de meio segundo, até o total de 75 
segundos. Um grampo de segurança se estende através do corpo da espoleta e, por sob o pino de 
inércia, proporcionando a necessária segurança para transporte e manuseio. Durante o transpor-



te, a espoleta é regulada em S (segurança). A espoleta M500, modelo mais antigo, difere na regu
lagem de tempo (3 a 75 segundos) e na regulagem mínima (3 segundos):

Fig 5-48. Espoleta de duplo efeito M500A1

b. Descrição -  Aespoleta M500A1 consiste de 5 componentes descritos nos 
itens de 1 a 5 abaixo:

(1) Conjunto de movimento -  O conjunto de movimento proporciona a ação 
de tempo, mecânica da espoleta. Consiste de um percussor e de um mecanismo de regulagem de
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tempo (relógio);
(2) Corpo — O corpo de alumínio contém os elementos explosivos que con

sistem de uma estopilha e de um relé, e ainda um anel de regulagem de tempo. Possui rosca ex
terna pafà encaixe no reforçador M21A4;

(3) Reforçador M21A4 -  A extremidade dianteira deste reforçador é aparafu-
sada sobre a extremidade traseira do corpo da espoleta. O reforçador possui rosca externa para
encaixe na ogiva da granada.

(4) Cápsula inferior — A cápsula inferior, feita de latão, abriga a parte princi
pal do conjunto de movimento e contém um pino de regulagem e uma mola tipo martelo. Pos
sui rosca interna na parte dianteira para recebimento de um co‘njunto de ogiva;

(5) Conjunto de ogiva -  O conjunto de ogiva abriga o elemento de impacto, 
instantâneo, da espoleta, que consiste essencialmente de um percussor, um detonador e uma 
carga intermediária.

c. Funcionamento -
(1) Conjunto de movimento — Quando a espoleta é regulada, o giro da cápsu

la inferior movimenta o disco de regulagem de tempo por meio do pino de regulagem, que é
encaixado no ressalto. Todas as outras partes do mecanismo permanecem em posição, uma vez 
que o conjunto de engrenagens e o escape ficam travados pelo conjunto de alavancas de seguran
ça. No momento do disparo, a inércia faz com que a mola-martelo atinja o ressalto localizado 
sobre o disco de regulagem, nivelando-o e liberando o disco do pino de regulagem. O martelo 
retorna a sua posição original, assim que cessa a ação da inércia. Esta força move também o pino 
de inércia que está adiante do culote da espoleta, deixando o braço de disparo livre para se mo
vimentar, assim que o entalhe do disco de regulagem de tempo se coloca em posição oposta à 
vertical do braço de disparo. Assim que força centrífuga suficiente tiver sido gerada, a alavanca 
de segurança que retém o escape se move para fora, liberando-o, permitindo a continuação do 
movimento. Silmultaneamente, a força centrífuga, aumentada pelas forças vivas (resultante das 
folgas) acionam os segmentos de engrenagem, os quais, em conjunção com a engrenagem prin
cipal, conduzem o movimento. O índice de rotação da engrenagem principal e, portanto, do 
disco de regulagem de tempo, é governado pelo escape através de uma série de engrenagens. 
Assim que o entalhe do disco de regulagem de tempo alcança a vertical do braço de dis
paro, este se vira, fazendo com que a chapa de segurança do percussor se desloque de 
sob seu flange. O percussor atinge, então, a estopilha mediante ação de mola. Este movimen- 
de sob seu flange. O percussor atinge, então, a estopilha mediante ação de mola. Este movimen
to inicia o encadeamento explosivo, o qual é transmitido ao reforçador da espoleta e à carga 
arrebentadora da granada;

(2) Conjunto de ogiva -  O conjunto de ogiva funciona independentemente 
do conjunto de movimento, proporcionando ação instantânea; isto é, funcionará se o impacto 
ocorrer antes do limite da regulagem de tempo, ou se este tempo for regulado para  S (segurança) 
no momento do impacto. A segurança de alma é proporcionada no conjunto de ogiva pelo cur
sor, o qual interrompe a passagem entre o detonador e a carga intermediária. Assim que a grana
da adquire suficiente movimento rotativo, o cursor se move para fora, sob força centrífuga, 
abrindo passagem entre o detonador e a carga intermediária, armando assim o conjunto de 
ogiva.

d. Dados tabulares

Comprimento: 
Visível (cm) . 9,50



Total (cm )................................................................................................ 15,11

Peso (kg)...................................................................................................... 0,97

NOTA — A espoleta duplo efeito M500A1 (ou M500) está sendo renovada, com substituição 
do reforçador M21A4 pelo reforçador M125A1 (ou M125). Após a renovação, a espoleta será 
conhecida como espoleta duplo efeito M520A1 (ou M520) (par 5-61).

e. Preparação para o tiro -

(1) Remover o grampo de segurança antes da regulagem da espoleta;
(2) Inspecionar a espoleta para assegurar-se que a cápsula inferior não esteja 

frouxa ou engatilhada;

ADVERTÊNCIA -  As espoletas que tiverem as cápsulas inferiores frouxas ou armadas, deverão 
ser rejeitadas.

NOTA — Quando a espoleta tiver que ser usada para ação instantânea (impacto), a regulagem 
poderá ser mantida tal como quando é transportada (isto é, regulada na posição S) ou regulada 
para tempo maior do que a duração de trajeto da granada.

(3) Regular a espoleta para o tempo desejado, utizando os reguladores de 
espoletas M14, M23, M26 ou M27 (a cápsula inferior deverá ser movimentada somente em dire
ção anti-horária);

NOTA -  A espoleta M500A1 tem uma seta estampada na cápsula inferior (fig 5-48), indicando 
a direção de regulagem.

(4) Caso a espoleta não seja utilizada após a regulagem, deverá retomar à po
sição de segurança (S); o grampo de segurança deverá ser recolocado em posição apropriada.

f. Precauções para o tiro

(1) Atirar durante chuva forte,poderá causar o funcionamento prematuro da
espoleta;

(2) Quando a espoleta duplo efeito M500 é regulada para detonador sobre o 
alvo atirada por obuses 155mm M l, Ml A l e obuses 155 mm Ml MAR e M114A1AR ou 
M45, pode haver ocorrência de falhas quando se dispara em cargas 1 ou 2, cerca de 20% em

rga 1 e 10% em carga 2. Tais falhas ocorrem porque a inércia obtida com estas cargas não são 
■ tnpj. uficientes para a liberação do mecanismo de regulagem de tempo. Entretanto, as grana- 
o :S J.oudas com espoletas assim reguladas funcionarão no momento do impacto no solo (ou 

tvo).

5-57. ESPOLETA DE DUPLO EFEITO M501A1 (OU M501)

a. Generalidades -  A espoleta M501A1 (ou M501) (fig 5-49) é uma combi
nação de espoleta de tempo, mecânica, e instantânea com regulagem para ação de tempo (2 a 
75 segundos) e com elemento de impacto para ação instantânea. Esta espoleta é semelhante à
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Fig 5-49.Espoleta de duplo efeito M501A1

M500A1 (ou M500), descrita no par 5-56, diferindo por não conter reforçador. O culote ros- 
queado da espoleta é montado diretamente na granada.

b. Descrição — Para descrição da espoleta, consultar o par 5-56.
c. Funcionamento — Para informações sobre o funcionamento da espoleta, 

consultar o par 5-56.

d. Dados tabulares

Comprimento:
Visível (c m )...................................................................................................9,50
Total (cm ).................................................................................................11,56
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Peso (kg) .....................
Especificações da rosca

. . . .  0,64 
1.7-14NS-1

e. Preparação para o tiro

(1) Remover o grampo de segurança antes da regulagem;
(2) Inspecionar a espoleta para assegurar que a cápsula inferior não esteja 

frouxa ou engatilhada. As espoletas com cápsulas inferiores mal ajustadas ou engatilhadas deve
rão ser rejeitadas;

NOTA -  Se a espoleta tiver que ser usada para ação instantânea, sua regulagem poderá ser man
tida como quando transportada (isto é, em posição S) ou regulada para um tempo maior do que 
a duração de trajeto da granada;

(3) Regular a espoleta para tempo desejado, utilizando reguladores de espole
ta M14, M23, M26 ou M27 (a cápsula inferior deverá ser girada somente em sentido anti-horá- 
rio);

NOTA 1 -  A espoleta M501A1 tem estampada uma seta na cápsula inferior (fig 5-49), que indi
ca a direção de regulagem.

NOTA 2 -  Algumas dificuldades podem ocorrer quando se regula esta espoleta por meio do 
regulagor de espoletas M26. Tais dificuldades se devem à superfície em relevo e à distorsão da 
fenda do corpo da espoleta, que podem ter surgido durante a renovação da mesma (isto é, como 
resultado da operação de retirada do reforçador, realizada nas espoletas do tipo M500 ou M500 
A l). Caso o regulador de espoletas M26 seja usado, resultando disto uma regulagem incorreta, 
recolocar a espoleta na posição S (segurança), continuando a rotação anti-horária da cápsula in
ferior; para esta operação, utiliza-se o regulador da espoleta M14 ou M27. Estes mesmos regula
dores serão então, usados para regular a espoleta para o tempo desejado.

(4) Caso a espoleta seja regulada para tiro, mas não utilizada, deverá ser 
recolocada em posição de segurança (S) e o grampo de segurança deverá ser inserido em sua 
posição original.

f. Precauções para o tiro
(1) Atirar sob chuva forte, poderá causar funcionamento prematuro da

espoleta.
(2) Quando a espoleta M501 é regulada para detonar em plano acima do 

alvo, disparada por obuses de 155mm M114Ar e Ml 14A1AR (com boca-de-fogo 155mmM l ou 
M1A1) ou M48, podem ocorrer falhas quando se utilizam cargas 1 ou 2 da ordem de 20% em 
carga 1 e 10% em carga 2. Tais falhas ocorrem, porque a inércia obtida com as cargas 1 e 2 nem 
sempre são suficientes para liberar o mecanismo de regulagem de tempo. Entretanto, as grana
das dotadas de espoletas, assim reguladas, funcionarão no momento do impacto no solo (alvo).

5-58. ESPOLETA DE DUPLO EFEITO M502A1 (OU M502)

a. Generalidades -  Esta espoleta (fig 5-50) é do tipo instantâneo e de 
tempo, mecânica, destinada a uso anti-aéreo. A espoleta M502A1 é superior à espoleta M502 
devido à presença de dispositivos adicionais de segurança.

b. Descrição -  O elemento de impacto desta espoleta é do tipo supersensí-



vel, projetado para funcionar mediante impacto contra superfície pouco espessa de aeronaves 
que, normalmente não ofereceriam resistência suficiente para causar a atuação dos elementos de 
impacto tipo comum. O percussor do elemento de impacto é fixado em posição normal antes 
do disparo, por meio de dois semi-blocos, os quais, por sua vez, são fixados em posição pela es
piral de uma mola Esta mola contém também um mecanismo de regulagem de tempo (tipo re
lógio) de 30 segundos, o qual, à exceção da haste da engrenagem principal, é fundamentalmente 
semelhante ao utilizado na espoleta de tempo M43A4. A haste da engrenagem principal, de for
ma tubular, serve como tubo de inflamação para transportar as chamas geradas pelo impacto 
através do mecanismo de relógio. A espoleta M502A1 (ou M502) é balisticamente intermutável 
com a espoleta M43A4. O mecanismo de regulagem de tempo de 30 segundos do tipo relógio, 
proporciona a segurança da alma.

1 - Fig 5-50. Espoleta de duplo efeito M502A1

c. Funcionamento
(1) Instantâneo -  O elemento de impacto instantâneo se arma,quando os se

mi-blocos,que fixam o percussor em posição desarmada,se movem para fora sob força centrífu
ga, gerada pela rotação da granada. O percussor é mantido em posição flutuante, tendo à sua 
frente uma passagem desobstruída, que leva ao detonador. A ação do detonador é aumentada e 
pela carga intermediária pelo tubo de inflamação sem interrupções ao relé localizado no tampão 
de vedação e, automaticamente, ao reforçador, que detona, ativando ainda a carga da granada.

(2) Tempo, mecânica -  Para informações sobre o funcionamento do meca
nismo de tempo, consultar o par 5-46.

d. Dados tabulares

Comprimento:
Visível (c m )....................................... (m áxim o).....................................9,50
Total (c m ) .................................... (máxim o)......................................15,11

Especificações da rosca:
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Reforçador. 
Espoleta . .

. 2-12NS-1 
1.7-14NS-1

<? ' laração para o tiro

( 1 /  K :’in o v c ;  c; grampo de segurança, antes de regular a espoleta;
(2) Inspeciona’, a espoleta para assegurar-se que a cápsula inferior não se en

contra mal ajustada ou engatilhada.

ADVERTÊNCIA — As espoletas que tiverem cápsulas mal ajustadas ou frouxas, deverão ser re
jeitadas.

NOTA -  Caso a espoleta deva ser usada para ação instantânea (percussão) sua regulagem pode 
ser mantida tal como quando é transportada (isto é, regulada na posição S) ou regulada para um 
tempo maior do que o da duração de trajeto da granada.

(3) Regular a espoleta para o tempo desejado, utilizando o regulador automá
tico de espoleta M20 ou os reguladores de espoleta M13A1 ou M13 (a cápsula inferior somente 
deverá ser movimentada em sentido anti-horário);

(4) Caso a espoleta seja preparada para o tiro e não seja utilizada, deverá ser 
recolocada em posição de segurança (S) e o grampo de segurança deverá ser reinserido em sua 
posição original.

f. Precaução para o tiro — Atirar durante chuva forte, poderá causar funciona
mento prematuro da espoleta.

5-59. ESPOLETA DE DUPLO EFEITO M506 (T176E3) ( COM REFORÇADOR M124) 
(T35E8)

a. Generalidades -  Esta espoleta consiste de um mecanismo de tempo de
ação dupla, alojado em uma espoleta de percussão com ação instantânea. É destinada a substi
tuir a espoleta de tempo, mecânica M61A2 (com reforçador M21A4), para uso com granadas 
120mm alto-explosivas M73. A espoleta M61A2 funciona somente por ação de tempo, mas a es
poleta M506 combina as ações de tempo e percussão. A ação de percusãol de M506 é a mesma 
do modelo M61A2. A ação instantânea de percussão da M506 se baseia, em geral, rio modelo 
M502, não possuindo entretanto interruptor. Por incluir um reforçador M124, a espoleta M124, \
a espoleta M506 é considerada dotada de segurança de alma. O modelo M506 possui um outro 
detonador, localizado no adaptador, para reforçar a ação do detonador. Por ser uma espoleta de 
ação de percussão e de tempo, a M506 pode ser utilizada tanto contra aeronaves quanto contra 
alvos terrestres.

b. Descrição -

(1) Generalidades -  A espoleta, com suas partes principais ou sub-conjuntos 
indicados (conjunto de movimento, cápsula inferior, corpo, conjunto de adaptador, falsa-ogiva, 
conjunto de detonador, reforçador M l24) é apresentada na figura 5-51. O conjunto de movi
mento, fixado à parte interna do corpo por meio de 3 parafusos, contém um percussor e um 
mecanismo de regulagem de tempo que eventualmente o libera. O corpo de alumínio forma o 
culote da espoleta e contém elementos explosivos, que são uma estopilha e um relé. Uma escala 
graduada em segundos, para regulagens da espoleta é gravada no corpo. A cápsula inferior, mó-
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Fig 5-51. E sp o le ta  de du p lo  efeit* M5< á

vel, aloja a parte principal do conjunto de movimento e contém o pino de regulagem e a mola- 
martelo. A cápsula inferior é fixada ao corpo por meio de dois aiames de trava que são ajusta
dos durante a fabricação, tendo a função de proporcionar resistência ao movimento rotativo. As 
ranhuras de regulagem são localizadas na cápsula inferior e no corpo inferior, para encaixe das 
pontas de um regulador de espoleta automático ou manual. Um adaptador completa o conjunto 
devido à configuração ponteaguda da espoleta, é necessário o uso de um tubo de inflamação re
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lativamente longo paxa fazer a conexão entre o detonador de ogiva e os demais elementos explo
sivos, localizados na parte inferior da espoleta. O adaptador, que fica aparafusado à cápsula infe
rior, fixa uma das extremidades do tubo de chamas, enquanto que a outra extremidade é apara- 
fusada ao conjunto de detonador de ogiva. Este conjunto aloja o elemento de percussão ins
tantânea, que consiste essencialmente de um percussor e um detonador. Este detonador é refor
çado por outro detonador, localizado no adaptador. A falsa-ogiva completa o contorno da espo
leta.

(2) Conjunto de movimento

(a) O movimento da espoleta, com regulagem de tempo, se baseia no mesmo 
princípio do mecanismo de relojoaria, mas utiliza força centrífuga agindo sobre dois segmentos 
de engrenagem balanceados, que proporcionam a força inicial de tmpulsão;

(b) Um disco de regulagem de tempo, dotado de um ressalto em forma de 
garfo e um entalhe de disparo, é conjugado ao pinhão principal,localizado na parte superior do 
mecanismo, por meio de uma mola tipo belleville. Este dispositivo permite deslizamento duran
te a regulagem da espoleta, e proporciona também fricção suficiente que possibilita a movimen
tação do disco, quando o mesmo é liberado de seu pino, por inércia. Um disco de segurança, lo
calizado imediatamente abaixo do disco de regulagem, impede o funcionamento da espoleta ca
so a mesma seja regulada para tempo perigosamente curto;

(c) Todo o sistema de engrenagens, incluindo o mecanismo de escape, é des- 
travado pelo conjunto de alavancas de segurança, controlado por força centrífuga. A frequência 
do mecanismo de escape governa a velocidade do movimento da espoleta. A precisão do inter
valo de tempo para o qual a espoleta foi regulada depende essencialmente da precisão do meca
nismo de escape, que é ajustado estaticamente antes de ser fixado no interior do corpo da espo
leta;

(d) O pino de inércia é mantido em posição por meio de uma mola retento- 
ra. Quando atua a inércia, a mola libera este pino, que cai em direção ao culote da espoleta; seu 
deslocalmento permite que a haste do braço de disparo gire quando sua vertical se encaixa no 
entalhe do disco de regulagem de tempo. A parte plana da haste do braço de disparo proporcio
na espaço livre para a movimentação do prato de segurança do percussor, que se desloca de sob 
a flange do mesmo. A mola do percussor, então, o lança contra a espoleta.

(3) Corpo

(a) O corpo de alumínio forma o culote da espoleta e abriga os elementos ex
plosivos, que são uma estopilha de percussão M29A1 e um relé M7. A circunferência do corpo 
possui uma escala graduada de 30 segundos, subdividida em intervalos de 0,2 segundos, com nu
merações a cada segundo completo. Uma linha de segurança, localizada sobre ocorpo, tendo 
um S estampado na altura da fenda de regulagem, indica o ponto no qual o mecanismo de tem
po da espoleta não pode funcionar. Quando transportada, a espoleta é regulada na posição S, is
to é, a referência S do corpo fica alinhada com o índice da cápsula inferior. Uma fenda localiza
da sobre o corpo possibilita a regulagem e fendas laterais permitem a inserção da chave de mon
tagem da espoleta na granada;

(b) Um tampão de vedação, contendo dois agregados desumidificadores, cuja 
função é absorver umidade, é fixado ao fundo do corpo, sendo mantido em posição por um re
tentor rosqueado. O tampão de vedação contém também um relé M7, posicionado na junção 
dos orifícios de chama. Um dos orifícios transmite a inflamação do detonador de ogiva ao relé; 
o outro transmite a chama da estopilha ao relé.



(4) Cápsula inferior

(a) A cápsula inferior, feita de alumínio, abriga os dispositivos que controlam 
o disco de regulagem e o liberam. Os dispositivos que realizam estas funções são o pino de regu
lagem e o conjunto da mola-martelo. O pino de regulagem fica preso à parte superior interna da 
borda da cápsula inferior, paralelo ao eixo longitudinal da espoleta. A extremidade livre do pino 
se encaixa ao ressalto em forma de garfo que faz parte do disco de regulagem, fazendo com que 
este disco gire quando a cápsula inferior é movimentada em sentido anti-horário (vendo-se a es
poleta por cima). O tempo de funcionamento é determinado pela distância angular entre o braço 
de disparo e o entalhe do disco de regulagem;

(b) O desencaixe do pino de regulagem do ressalto do disco se efetua por 
meio de dois pequenos pesos fixados à mola-martelo: esta mola comprime o ressalto do disco, 
assim que atua a inércia. Tão logo cessa o efeito da inércia, a mola-martelo volta à sua posição 
original. O ressalto permanece comprimido, o que possibilita a liberação do disco de regulagem;

(c) A extremidade superior da cápsula possui rosca interna que possibilita 
sua montagem no adaptador;

(d) Dois arames de trava são inseridos na cápsula inferior, tendo a função de 
proporcionar resistência à rotação entre a cápsula inferior e o corpo. A tensão é regulada por 
meio de oito parafusos, incorporados à peça durante sua fabricação;

(e) A regulagem da espoleta se faz, tomando por referência um índice estam
pado na cápsula inferior.

(5) Conjunto de adaptador -  O contorno da espoleta M506, de formato 
alongado, e a presença de um dispositivo de percussão instantâneo requerem o uso de um con
junto de adaptador, que faz a ligação entre o detonador de ogiva e os elementos explosivos loca
lizados na parte inferior da espoleta. O conjunto de adaptador consiste de um adapatador de 
alumínio e de um tubo de inflamação, feito de aço. O tubo de inflamação possui rosca externa 
em ambas as extremidades; a extremidade inferior se ajusta ao adaptador e a superior, ao detona
dor de ogiva. O adaptador abriga o conjunto de detonador M l7, o qual tem a função de ampliar 
o volume de inflamação do detonador de ogiva. Todo o conjunto ao adaptador é aparafusado à 
parte superior da cápsula inferior;

(6) Conjunto de detonador de ogiva -  O conjunto de detonador de ogiva, 
que aloja oelementode percussão instantânea, consiste de três subconjuntos: a cabeça propria
mente dita, o detonador M23 (fixado ao culote da cabeça) e a ogiva. A ogiva abriga o percussor 
e é aparafusada àextremidade superior da cabeça de modo a deixar um nicho por baixo do per
cussor. Dois semi-blocos e uma mola anular ficam posicionados neste nicho e têm a função de 
fixar o percussor em posição desarmada antes do disparo. A extremidade dianteira da ogiva é 
fechada por um fino disco de alumínio, que faz a proteção contra matérias estranhas e diminui 
a resistência do ar. A cabeça possui rosca interna em sua parte inferior,, e serve para a monta
gem do tubo de inflamação. Todo o conjunto de detonador de ogiva é fixado à falsa-ogiva por 
m eio de p u n c io n am en to ;

(7) Falsa-ogiva -  O contorno da espoleta, de forma alongada, é formado pe
la falsa-ogiva feita de aço, fixada em posição por meio de puncionamento à cápsula inferior e 
ao conjunto de detonador de ogiva;

(8) Reforçador -  Esta espoleta incorpora o reforçador M l24, o qual empre
ga um rotor esférico, proporcionando um retardo que impede o funcionamento do explosivo 
do reforçador,até que a granada tenha alcançado uma distância mínima de 11 metros, a partir 
da boca do tubo;

(9) Dispositivos de segurança -  Um pino de inércia impede a rotação do bra



ço de dispaxo, fixando também, o percussor comprimido por mola; quando este pino é forçado 
para baixo pela inércia, o percussor é liberado. Uma alavanca de segurança, comprimida por mo
la, impede a oscilação do escape até que a força centrífuga provoque o seu desencaixe. O enta
lhe de disparo do disco de regulagem fica coberto por um disco de segurança, quando a espoleta 
permanece regulada em S (segurança), ou quando é ajustada para tempo inferior à regulagem míni
ma prescrita. Isto impede a liberação do braço de disparo e o subsequente desengate do percus
sor, caso o disco de regulagem seja colocado na posição de disparo. Um pino de regulagem, que 
se encaixa ao ressalto do disco de regulagem, impede que o mesmo entre em movimento. O dis
co de regulagem é liberado deste pino por meio da mola-martelo localizada na cápsula inferior, 
a qual nivela o ressalto quando atua a inércia. O disco de regulagem da espoleta não pode se de
sencaixar quando ela está regulada na posição S (segurança).

c. Funcionamento -

(1) Conjunto do movimento -  A espoleta é fornecida regulada na posição S 
(segurança) e assim permanece durante o transporte e a armazenagem. Quando se faz sua regu
lagem, o movimento da cápsula inferior faz girar o disco de regulagem de tempo, tendo como 
intermediário o pino de regulagem que se encaixa no ressalto. Todas as outras partes do meca
nismo permanecem em posição, uma vez que o sistema de engrenagens e o escape são travados 
pelo conjunto de alavancas de segurança. No momento do disparo, a inércia faz com que a mo
la-martelo atinja o ressalto do disco, nivelando-o e liberando-o do pino que o retém. O martelo 
retorna a sua posição original assim que cessa a inércia. A inércia faz também com que o pino de 
inércia se mova em direção ao culote da espoleta, liberando o braço de disparo, o qual fica pron
to para se movimentar assim que o entalhe de disparo do disco de regulagem se contraponha ao 
mesmo. Tão logo tiver sido desenvolvida suficiente força centrífuga, a alavanca de segurança, que 
retém o escape, se move para fora, liberando-o e permitindo a continuação do movimento. 
Simultaneamente, a força centrífuga, aumentada pela força viva devido às folgas, aciona os seg
mentos de engrenagem desequilibrados, os quais, atuando em conjugação com o pinhão condu
tor principal, passam a conduzir o movimento. O índice de rotação do pinhão e, portanto, do 
disco de regulagem, é governado pelo escape através de uma série de engrenagens. Quando o en
talhe do disco de regulagem alcança a direção vertical do braço de disparo, o percussor se volta 
fazendo com que a chapa de segurança se desloque de sob a flange deste percussor. O percussor 
fere, então, a estopilha, mediante a ação de sua mola. Este golpe inicia a ação do encadeamento 
explosivo, que é então transmitida ao reforçador e à carga de arrebentamento da granada;

(2) Conjunto de detonador de ogiva -  O elemento de percussão instantânea 
se arma quando os semi-blocos que fixam o percussor em posição armada se movem para fora 
sob a força centrífuga gerada pela rotação da granada. O percussor permanece em posição flu
tuante, tendo a sua frente uma passagem livre, que leva ao detonador. No momento do impacto, 
o disco de vedação, de pequena espessura, é perfurado ou então a cabeça da espoleta é esmaga
da, dependendo da intensidade do impacto. Em qualquer um dos casos, o percussor é lançado 
contra o detonador. A ação do detonador é transmitida através do tubo de inflamação, sem in
terrupções, ao detonador localizado no adaptador e daí ao reforçador. Quando se requer o uso 
do elemento de impacto instantâneo, a regulagem do tempo da espoleta pode permanecer tal 
como ela é fornecida, isto é, regulada na posição S (segurança) ou por um tempo maior do que 
o previsto para a trajetória da granada.

d. Dados tabulares

Comprimento:



Visível (c m )........................................................................ ........................18.57
Total (cm )...................................................................................................23,67
Intrusão (c m )...............................................................................................5,61
Peso (incluindo o reforçador) ( k g ) ........................................................... 1,18

Especificações das roscas:
E spoleta................................................................................................2-12NS-1
Reforçador......................................................... .. ...........................1.7-14NS-1

e. Preparação para o tiro -  A regulagem da espoleta se faz mediante a movi
mentação da cápsula inferior no sentido indicado pela seta estampada no corpo da espoleta; pa
ra isto utiliza-se um regulador de espoletas ou uma chave manual de regulagem. Nenhuma outra 
preparação é necessária.

NOTA -  Caso a espoleta seja utilizada com ação instantânea (impacto), sua regulagem pode 
permanecer em S, tal como é fornecida, ou pode ser de tempo maior do que a duração de traje
to da granada.

f. Precauções para o tiro — O procedimento de regulagem da espoleta 
somente deverá ser feito em uma direção, ou seja, aquela indicada pela seta imediatamente abai
xo do índice de referência da cápsula inferior.

5-60. ESPOLETA DE DUPLO EFEITO M518A1 (OU T286E1)

a. Generalidades -  A espoleta M518A1 é do tipo de duplo efeito, de tempo, 
mecânica e de percussão, dotada de ação instantânea, destinada a uso com munição antiaérea. 
Ela consiste essencialmente do modelo M520A1 (par 5-63), sendo seu reforçador modelo M125 
A l e não M21A4. A espoleta M518 recebe um reforçador M l25.

b. Descrição -  Quando montada, a espoleta compreende (à exceção do re
forçador) quatro subconjuntos: o conjunto de movimento (mecanismo de relojoaria), corpo, 
cápsula inferior e conjunto de detonador de ogiva. O conjunto de movimento contém um per
cussor e o mecanismo de disparo que faz a liberação deste percussor no momento oportuno. Es
te conjunto é Fixado ao corpo da espoleta por meio de três parafusos. O corpo de alumínio for
ma o culote da espoleta e abriga os elementos explosivos, que consistem de uma estopilha e de 
um relé. O corpo possui uma escala graduada de 30 segundos, mediante a qual se faz a regula
gem da espoleta. A cápsula inferior, feita de latão, abriga a parte principal do conjunto de movi
mento, e contém ainda o pino de regulagem e a mola-martelo. Ela fica retida ao corpo da espo
leta por meio de uma junta de tensão, fixada por quatro parafusos colocados durante a fabrica
ção e proporciona a necessária resistência durante a rotação da cápsula inferior e a do corpo. A 
cápsula inferior e o corpo possuem fendas de regulagem, onde se encaixam as extremidades da 
chave manual de regulagem ou do regulador de espoleta. O conjunto de detonador de ogiva é 
parafusado à cápsula inferior e complementa o contorno da espoleta montada. Este conjunto 
abriga o elemento de impacto instantâneo, que consiste de um percussor e seu suporte, um 
detonador e uma carga intermediária.

c. Funcionamento
(1) Instantâneo -  O elemento de percussão instantânea se arma quando os 

semi-blocos, que fixam o percussor em posição desarmada, se movem para fora, sob força cen
trífuga gerada pelo movimento rotativo da granada. O percussor permanece, então, em posição



flutuante, tendo a sua frente uma passagem livre que leva ao detonador. A ação do detonador é 
aumentada pela carga intermediária e transmitida através do tubo de chamas, sem interrup
ções, ao relé localizado no tampão de vedação e daí ao reforçador, o qual explode, tansmitin- 
do esta ação à carga da granada.

(2) Tempo, mecânico -  Para a obtenção de informações sobre o funciona
mento do mecanismo de tempo, consultar o par 5-46.

d. Dados tabulares 

Comprimento:
Visível (c m )................................................................................................9,50
Total (cm )................................................................................................11,51

Peso (kg) ( incluindo o reforçador)......................................................... 0,93
Especificações da rosca.....................................................................2-12NS-1

e. Preparação para o tiro

(1) Remover o grampo de segurança antes da regulagem da espoleta;
(2) Inspecionar a espoleta para verificar se não está frouxa ou armada;

ADVERTÊNCIA — As espoletas, cujas cápsulas inferiores estiverem frouxas ou armadas, não 
deverão ser utilizadas.

NOTA -  Caso a espoleta seja utilizada com ação instantânea (impacto), sua regulagem pode 
permanecer em S, tal como é fornecida, ou em tempo maior do que a duração da trajetória da 
granada.

(3) Regular a espoleta para o tempo desejado, utilizando o regulador auto
mático M20 ou os reguladores de espoletas M13A1 ou M13 (a cápsula inferior deverá ser girada 
somente em sentido anti-horário);

(4) Caso a espoleta tenha sido regulada, mas não utilizada, sua regulagem 
deverá retomar à posição de segurança (s) e o grampo de segurança deverá ser recolocado.

f. Precauções para o tiro — Atirar durante chuva forte poderá causar funcio
namento prematuro da espoleta.

5-61. ESPOLETA DE DUPLO EFEITO M520A1 (OU M520)

a. Generalidades -  Esta espoleta (fig 5-52) e do tipo de duplo efeito, destina
da ao uso em munição de estabilização por rotação, de calibres que variem entre 75mm e 280mm, 
com exceção do calibre 175mm. Possui um mecanismo de regulagem de tempo de 75 
segundos, um detonador de ogiva com ação de impacto, instantânea e um reforçador dotado de 
um dispositivo de retardo (com mecanismo de relojoaria) cuja função é proporcionar segurança 
adicional. A espoleta M520A1 é montada com uni reforçador M125A1, ao passo que o tipo 
M520 recebe o reforçador M l25.

b. Descrição -  A espoleta consiste de: conjunto de movimento, conjunto de 
detonador de ogiva, cápsula inferior e reforçador M125A 1 (ou M125).

(1) O conjunto de movimento contém um mecanismo de relojoaria que em-

108



r ; r x  21
in c h e s________L— ___________ 1

Fig 5-52. Espoleta de duplo efeito M520A1

prega força centrífuga agindo sobre dois segmentos de engrenagens desequilibrados. As molas 
auxiliam a superar a inércia dos pesos, deste modo assegurando o funcionamento da espoleta, 
independentemente da taxa de rotação da granada, seja ela relativamente baixa ou alta;

(2) O conjunto de detonador de ogiva, que abriga um elemento de percussão, 
instantânea, compreende a ogiva e a cabeça da espoleta. A ogiva contém um percussor e uma 
cápsula-suporte. A cabeça contém interruptor, um detonador M22, e uma carga intermediária;

(3) A cápsula inferior (de latão) é dotada de recurso para a regulagem e a li
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beração do disco de regulagem de tempo, do mecanismo de armar. Um índice de regulagem, es
tampado na cápsula inferior, possibilita a regulagem da espoleta;

(4) O corpo de alumínio abriga uma estopilha de percussão (M29A1) e um 
relé (M7). Possui, ainda, uma escala graduada em frações de 0,5 segundos, até um limite de 75 
segundos. Uma referência de segurança, tendo estampada a letra S sobre a fenda de regulagem, 
indica o ponto, no qual o mecanismo de tempo não pode funcionar. A espoleta vem regulada na 
posição S (segurança) quando transportada, isto é, a letra S estampada sobre seu corpo faz con
jugação com a referência da cápsula inferior. A fenda de regulagem destina-se ao ajuste de tem
po da espoleta; as fendas localizadas nas laterais do corpo servem para o encaixe da chave de 
espolétas, quando se faz a montagem da mesma na granada.

c. Funcionamento
(1) A espoleta, quando transportada, seja separadamente ou em conjunto 

com o tiro, é regulada na posição desarmada. Sua regulagem para funcionamento se faz medi
ante o giro da cápsula inferior, a qual movimenta o mecanismo interno de regulagem de tempo. 
No momento do tiro, a força centrífuga e a inércia fazem com que o mecanismo sç mova para 
uma posição, na qual a espoleta não pode funcionar, senão após o tempo para o qual foi ajusta
da;

(2) O reforçador, com movimento rotativo e ação de retardo, é usado em 
conjunção com as espoletas de ogiva, de tempo e de impacto. Este reforçador consiste de um 
corpo rosqueado feito de latão e contém um rotor que, por sua vez, possui um detonador de 
iniciação por inflamação. Sua função é a de poporcionar segurança adicional às espoletas de 
tempo e impacto através do uso de um interruptor de rotor, colocado fora de alinhamento e 
operado por força centrífuga e de um mecanismo de retardo (tipo relógio), o qual impede o 
funcionamento da granada até que ele esteja a uma distância segura da boca do tubo.

d. Dados tabulares

Comprimento (incluindo reforçador) (cm)..............................................15,11
Intrusão (incluindo reforçador) (cm ).........................................................5,61
Peso (incluindo reforçador( ( k g ) ...............................................................0,93
Especificações da rosca da espoleta ..........................................1.7-14NS-1
Especificações da rosca do re fo rçado r............................................. 2-12NS-1
Tempo mínimo de funcionamento do mecanismo de tempo (seg) . . .1,5
Regulagem mínima em que a espoleta funcionará (s e g ) ..........................2,0
Número mínimo de rotações para armar o mecanismo de detonação 
(rpm )............................................................................................................ 2.000

e. Preparação para o tiro
(1) Remover o grampo de segurança antes da regulagem da espoleta;
(2) Inspecionar a espoleta para verificar se a mesma se encontra frouxa ou

armada;

ADVERTÊNCIA -  As espoletas, cujas cápsulas interiores estiverem frouxas ou armadas, deverão 
ser separadas.

NOTA -  Caso a espoleta seja utilizada com ação instantânea (percussão) sua regulagem pode 
permanecer em S, tal como é fornecida, ou em tempo maior do que a duração de trajeto da gra
nada.



(3) Regular a espoleta para o tempo desejado, utilizando os reguladores de 
espoletas M14, M23, M26 ou M27 ( a cápsula inferior deverá ser girada somente em sentido an- 
ti-horário).

NOTA 1 -  Algumas espoletas modelos M520 e M520A1 possuem uma seta estampada na cápsu
la inferior, que indica a direção de regulagem.

NOTA 2 - 0  regulador de espoleta M26 tem apresentado problemas, quando utilizado, que po
dem ser atribuídos ao levantamento da superfície e à distorção da fenda do corpo da espoleta, 
ocasionados a renovação da mesma, como resultado da operação de substituição do reforçador. 
Caso a utilização do regulador M26 resulte em regulagem incorreta, recolocar a espoleta na refe
rência S (segurança) (continuando a rotação anti-horária da cápsula inferior); esta operação de
verá ser realizada, utilizando os reguladores de espoletas M14 ou M27, seguindo-se a de regular* 
a espoleta para o tempo desejado.

f. Precauções para o tiro
(1) Atirar sob chuva forte pode causar funcionamento prematuro da espole

ta;
(2) Quando as espoletas M520 e M520A1, que contêm a espoleta básica 

M501, são reguladas para arrebentamento no ar (tiro de tempo) e são disparadas dos obuses 
155mm M114AR e M114A1AR (com-boca-de-fogo 155m m M l,M lA l ou M48, podem ocorrer 
falhas se se utüizar cargas 1 ou 2, da ordem de 20% com disparos em carga 1 e 10% com dispa
ros em carga 2. Tais falhas ocorrem porque a inércia obtida com as cargas 1 e 2 nem sempre é 
suficiente para liberar o mecanismo de tempo. Entretanto, as granadas montadas com estas es
poletas funcionarão no momento do impacto no solo (ou alvo).

5-62. ESPOLETA DE DUPLO EFEITO M548

a. Generalidades -  A espol^fá >48, mecânica de tempo e instantânea 
(MTSQ) (fig 5-53) é destinada ao uso com as granadas dotadas de estabilização por rotação, 
sempre que se deseje funcionamento do tempo mecânico ou instantâneo. Esta espoleta consiste 
de um aperfeiçoamento de espoletas similares mais antigas (qual a série M501), possuindo um 
mecanismo de tempo com mais amplitude (100 segundos), para fw  '^namento em maiores al
cances.

b. Descrição —
(1) Componentes -  Os componeT cs princin s (fig 5-54) são: conjunto de 

detonador de ogiva, cápsula inferior, corpo da espoleta, coajunlv. de movimento e conjunto de 
adaptador de segurança;

(a) O conjunto de detonador de ogiva consiste de cabeça, conjunto de per
cussor, cápsula suporte, disco de vedação, conjunto do mecanismo detentor de segurança, con
junto de adaptador e detonador de percussão;

(b) A cáspula inferior móvel possui uma escala gradua .Ia de 0 a 100 segun
dos, com numeração a cada 5 segundos, e contém um alojamento que abriga um conjunto de 
mola-martelo;

(c) O corpo da espoleta que abriga o detonador M47 e o relé M7) possui uma 
escala vemier e um índice zero, para regulagem de tempo.

(d) O conjunto de movimento é posicionado no corpo da espoleta e nu cáp



sula inferior; consiste dos componentes mostrados na figura 5-55 e funciona da maneira descrita 
adiante;

(e) O conjunto do adaptador de segurança, que contém um detonador M49, 
é colocado no culote da espoleta.

Fig 5-53. Espoleta de duplo efeito M548 - vista externa e corte longitudinal
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(2) Dispositivo de segurança
(a) O disco de regulagem é travado pelo pino de regulagem e não pode ser 

movimentado a não ser mediante o uso de um regulador de espoletas apropriados, aplicado à 
cápsula inferior. O disco é liberado deste pino quando atua a inércia, que faz com que a mola- 
martelo nivele o ressalto localizado sobre o disco;

(b) Até o momento de liberação pela força centrifuga, os seguintes dispositi
vos de segurança impedem o funcionamento da espoleta;

-  A alavanca de escape do conjunto de movimento é travada por meio de 
dois detentores retidos por molas (impedindo a oscilação da alavanca), até que estes se deslo
quem de seu encaixe, sob o efeito da força centrífuga.

-  A alavanca de parada do eixo, localizada sobre o eixo principal, impede 
que a mola principal, se desenrole até que ela se desloque de seu encaixe, sob efeito da força 
centrífuga.

-  O adaptador-detonador de segurança da espoleta permanece fora do 
alinhamento até que a força centrífuga atue sobre o mecanismo do adaptador de segurança.

-  Dois detentores de travamento mútuo impedem o movimento do percus
sor do conjunto do detonador de ogiva até que a força centrífuga libere os detentores. O percus
sor fica também retido por uma cápsula suporte, não podendo atingir o detonador senão no mo-
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(c) Uma haste que se projeta do conjunto de movimento impede que a mola- 
martelo se desloque quando a espoleta é regulada na posição S (segurança). Até que a espoleta 
seja regulada para um tempo específico, a mola-martelo não pode agir, desencaixando do disco 
de regulagem o pino de regulagem;

(d) O disco de segurança cobre o entalhe de disparo localizado sobre o disco 
quando a espoleta está regulada em S, impedindo a liberação do tiro e o desengate do percussor 
de tempo.

c. Funcionamento
(1) Generalidades -  Esta espoleta é projetada para funcionar após um cer

to período de tempo ou no momento do impacto, dependendo do que ocorre em primeiro lu
gar depois que ela se arma. O adaptador se arma depois de a granada ter percorrido uma distân
cia mínima de 18 metros a partir da boca do tubo.

(2) Espoleta desarmada -  A espoleta é montada em posição desarmada e per
manece nesta condição durante o transporte e o armazenamento. Sua regulagem se faz mediante 
a movimentação da cápsula inferior, a qual faz girar o disco de regulagem de tempo por meio de 
um pino, que é encaixado em um ressalto localizado sobre o conjunto do disco. Todas as outras 
partes do mecanismo permanecem em posição, uma vez que o sistema de engrenagens e os com
ponentes do escape permanecem travados até o momento do disparo.

(3) Espoleta armada -  No momento do disparo, a inércia faz com que a mo
la-martelo fira o ressalto do disco, nivelando-o, desencaixando o disco, do pino de regulagem. 
Assim que cessa o efeito de inércia a mola-martelo retoma à sua posição original. Assim que 
suficiente força centrífuga tiver sido gerada, os detentores que fixam a alavanca de escape do 
conjunto de movimento (e os detentores que retêm o rotor do adaptador de segurança) movem- 
se para fora, deixando os componentes do escape livres para movimentação. Simultaneamente a 
força centrífuga aciona o eixo da alavanca de parada, a qual se desencaixa deste eixo, liberando 
a mola principal. Enquanto a mola principal conduz o movimento, o índice de rotação do eixo 
e portanto, do disco de movimento, é governado pelo escape através de um sistema de engrena
gens. Quando o entalhe do disco de regulagem alcança a posição vertical do braço de disparo, es
te braço se movimenta fazendo com que a chapa de segurança do percussor se desloque de sob 
seu flange; o percussor pode então ferir o detonador M47. O detonador M47 aciona o relé M7,
o qual por sua vez aciona o detonador M49 localizado no adaptador de segurança (fig 5-56).

NOTA -  Se a espoleta é regulada para ação instantânea, o detonador M50 aciona o relé M7 no 
momento do impacto. O adaptador de segurança somente se arma depois que a granada tiver 
percorrido uma distância de 60 metros a partir da boca do tubo, dependendo da arma, da velo
cidade inicial e da velocidade de rotação da granada. Quando a granada é disparada, a força cen
trífuga recolhe os detentores do rotor, o qual, em posição desarmada, mantém o detonador 
fora de alinhamento com relação ao curso das chamas. A engrenagem dentada do rotor conduz 
a engrenagem principal do mecanismo de retardo. O rotor se desloca para a posição armada, na 
qual o detonador M49 se alinha com o relé M7 da espoleta. Nesta posição o rotor fica travado 
por meio de um pino. O acionamento do detonador é feito pelo relé M7, comum aos sistemas 
explosivos de tempo e instantâneo.

d. Dados tabulares 

Comprimento
Visível (cm )................................................................................................ 9,55
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Total (cm )................................................................................................ 13,40

Intrusão (c m )................................................................................................ 3,83
Peso (kg).........................................................................................................0,93
Especificações da rosca.................................................................. 2-12NS-1A
Tempo mínimo de funcionamento de tempo (seg )...................................2,0
Inércia mínima para permitir o funcionamento (g )..................................900
Regulagem mínima para funcionamento da espoleta (seg)....................... 2,0
Distância mínima para funcionamento da espoleta por impacto 
(m etros)...........................................................................................................6 0

e. Preparação para o tiro
(1) Caso se deseje somente ação instantânea (percussão), regular a espo

leta para 90 segundos (alinhar a inscrição 90 segundos da cápsula inferior com o índice 0 (ze
ro) da escala vernier). Não utilizar a espoleta regulada na posição S ;

(2) Para regulagem de ação de tempo, mecânica, consultar a tabela de tiro 
pertinente e proceder como segue:

NOTA -  Girar a cápsula inferior na direção indicada pela seta (sentido horário).

(a) Para números inteiros de segundos, girar a cápsula inferior por meio do 
regulador de espoletas M63, até graduação de tempo desejada ou até que a marcação da escala 
inferior (escala móvel) alinhe com o índice 0 (zero) da escala vernier (fixa) (A, fig 5-57).

(b) Para regular a espoleta em frações de segundos (décimos), proceder pri
meiramente do modo indicado em (a) acima; continuar então, o giro da cápsula inferior até que 
a graduação da escala inferior, acima e à direita da marcação fracionária selecionada na escala 
vernier entre em alinhamento com a marcação fracionária selecionada nesta escala. Por 
exemplo, se a regulagem desejada for de 5,5 segundos, colocar a marcação 5 de escala da cápsula 
inferior em conjugação com a marcação 0 (zero) da escala vernier (A, fig 5-57); continuar en
tão o giro da cápsula inferior para além da marcação 0 (zero) da escala vernier até que a gra
duação desta cápsula, acima e à direita da marcação 5 da escala vernier, entre em alinhamento 
com a marcação 5 da dita escala (B, fig 5-57).

f. Precauções

ADVERTÊNCIA -  Para evitar funcionamento acidental do elemento de percussão do detona
dor de ogiva das espoletas M548 ou M564, não permitir que as mesmas sofram quedas, rolem ou 
recebam golpes, sob quaisquer circustâncias, estejam elas embaladas, desembaladas ou montadas 
na granada; não deixar que tiros montados com tais espoletas esbarrem na culatra da arma. Não 
há perigo de funcionamento completo do tiro caso o elemento (detonador da ogiva) funcione, 
pois a espoleta contém um rotor posicionado fora do alinhamento de detonação.

(1) Não procurar regular a espoleta a não ser nos momentos imediatamente 
antecedentes ao tiro;

(2) Caso seja preparada para tiro, mas não seja utilizada, a espoleta deverá 
ser novamente regulada em S (segurança); para isto utilizar o regulador de espoleta M63: girar a 
cápsula inferior na direção indicada pela seta (sentido horário), até que a referência S da cápsula 
fique alinhada com o índice 0 (zero) da escala vernier;

(3) Caso se dispare espoleta regulada entre a posição S e um tempo inferior a



5-54. Espoleta de duplo efeito M548 - Vista explodida

2 segundos, o seu funcionamento em aproximadamente 2 segundos pode ser antecipado:
(4) Se estas espoletas forem usadas sob chuva forte, pode ocorrer funciona

mento prematuro. A freqüência de prematuros dependerá da carga de projeção utilizada e da 
densidade da chuva.

5-63. ESPOLETA DE DUPLO EFEITO M564

a. Generalidades -  A espoleta de duplo efeito M564 (fig 5-58) é destinada a 
emprego em granadas de estabilização por rotação, sempre que se deseje funcionamento de 
tempo, mecânico ou instantâneo. Esta espoleta consiste de um aperfeiçoamento dos modelos 
mais antigos de espoletas duplo efeito (como os modelos da série M520), tendo um mecanismo 
de tempo mais amplo (100 segundos), para funcionamento em maiores alcances.

b. Descrição
(1) Componentes -  Os principais componentes (fig 5-59) da espoleta são: 

conjunto de detonador de ogiva, cápsula inferior, corpo da espoleta, conjunto de movimento e 
adaptador de segurança (reforçador);

(a) O conjunto de detonação de ogiva consiste de cabeça, conjunto de 
percussor, cápsula-suporte, disco de vedação, arruela do disco de vedação, conjunto do mecanis
mo de segurança, conjunto de adaptador e detonador de percussão;

(b) A cápsula inferior móvel possui uma escala graduada de 0 (zero) a 100 
(cem) segundos, subdividida em segmentos de 1 segundo, e numerada a cada grupo de 5 segun-
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5-55. Espoleta de duplo efeito M548 - conjunto de movimento

Fig 5-56. Espoleta de duplo efeito M548 - Vista explodida
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dos; esta cápsula possui ainda um alojamento e um conjunto de mola-martelo;
(c) O corpo da espoleta (que contem um detonador M47) ( e um relé M7) 

apresenta uma escala vernier e um índice 0 (zero), para indicação das regulagens;
(d) O conjunto de movimento, é posicionado no corpo da espoleta e na cáp

sula inferior, e funciona da maneira descrita em c abaixo;
(c) O conjunto do reforçador abriga o adaptador de segurança, para retardo, 

o qual por sua vez contém um detonador M 17.
(2) Dispositivos de segurança
(a) O disco de regulagem de tempo é travado pelo pino de regulagem e não 

pode ser movimentado a não ser mediante o uso regulador apropriado, aplicado sobre a cápsula 
interior. O disco se liberta do pino sob o eleito de inércia, quando a mola-martelo nivela o 
ressalto existente na superfície do disco;

(b) Até que sejam liberados pela força centrífuga, os seguintes dispostivos de 
segurança impedem o funcionamento da espoleta:

1. A alavanca de escape do conjunto de movimento fica travada por meio de
dois detentores retidos por molas (impedindo a oscilação da alavanca), até que estes se deslo
quem de seu encaixe sob efeito da força centrífuga.

2. A alavanca de parada do eixo, localizada no eixo principal, impede que a
mola principal se desenrole até que ela se desloque de seu encaixe, sob efeito da força centrí
fuga.

3. O adaptador-detonador de segurança da espoleta permance fora de alinha
mento até que a força centrífuga atue sobre seu mecanismo.

4. Dois detonadores de travamento mútuo impedem o movimento do percus
sor do conjunto de detonador de ogiva até que a força centrífuga os libere. O percussor tam
bém fica retido por uma cápsula-suporte, não podendo atingir o detonador até o momento do 
impacto.

(c) Uma haste, que se projeta do conjunto de movimento, impede que a 
mola-martelo se mova quando a espoleta está regulada na posição S, tal como é fornecida. Até 
que a espoleta seja regulada para um tempo específico, a mola-martelo não pode atuar, desen- 
caixando do disco de regulagem o pino de regulagem;

(d) O disco de segurança cobre o entalhe de disparo localizado no disco de 
regulagem quando a espoleta está regulada em S, impedindo a liberação do traço de disparo e 
o engate do percussor de tempo.

c. Funcionamento
(1) Generalidades -  Esta espoleta é projetada para funcionar após um certo 

período de tempo ou no momento do impacto, dependendo do que ocorre em primeiro lugar 
depois que ela se arma. O adaptador se arma depois de a granada ter percorrido uma distância 
mínima de 18 metros a partir da boca do tubo;

(2) Espoleta desarmada — A espoleta é montada em posição desarmada e 
permanece nesta condição durante o transporte e o armazenamento. Sua regulagem se faz me
diante a movimentação da cápsula inferior, a qual faz girar o disco de regulagem de tempo por 
meio de um pino encaixado em um ressalto localizado no conjunto do disco. Todas as outras 
partes do mecanismo permanecem em posição, uma vez que o sistema de engrenagens e os com
ponentes do escape permanecem travados até o momento do disparo;

(3) Espoleta armada -  No momento do disparo a inércia faz com que a mo- 
la-m&rtelo fira o ressalto do disco, nivelando-o, desencaixando o disco do pino de regulagem.
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Assim que cessa o efeito de inércia, a mola-martelo retorna à posição original. Assim que sufi
ciente força centrífuga tiver sido gerada, os detentores se fixam à alavanca de escape do adapta
dor de segurança (e os detentores que detêm o rotor pertencente ao adaptador de segurança) 
movem-se para fora, liberando os componentes de escape para movimentação. Simultaneamente 
a força centrífuga aciona o eixo da alavanca de parada, a qual se desencaixa deste eixo liberando 
a mola principal. Enquanto a mola principal conduz o movimento, o índice de rotação do rotor 
( e , portanto, do disco de movimento) é governado pelo escape através de um sistema de engre
nagens. Quando o entalhe do disco de regulagem alcança a vertical do braço de disparo, este bra
ço se movimenta fazendo com que a chapa de segurança do percussor se desloque de sob seu 
flange; o percussor pode, então, ferir o detonador M47. Este aciona o relé M7, o qual por sua 
vez aciona o detonador M49 localizado no adaptador de segurança (fig 5-60).

NOTA -  Se a espoleta é regulada para ação instantânea, o detonador M50 aciona o relé M7 no 
momento do impacto. O adaptador de segurança somente se arma depois que a granada tiver 
percorrido uma distância de 60 metros a partir da boca do tubo, dependendo da arma, da velo
cidade inicial e da velocidade de rotação. Quando a granada é disparada, a força centrífuga re
colhe os detentores do rotor, o qual, em posição desarmada, mantém o detonador fora de 
alinhamento com relação ao curso das chamas. A engrenagem dentada do rotor conduz a engre
nagem principal do mecanismo de retardo. O rotor se desloca, então, para a posição armada, na 
qual o detonador M49 se alinha com o relé M7 da espoleta. Nesta posição, o rotor fica travado 
por meio de um pino. A iniciação do detonador é feita pelo relé M7, comum aos sistemas ex
plosivos e instantâneo.

d. Dados tabulaxes 

Comprimento:

Visível (cm) (aproximado).................................... ......................................9,55
Total (cm) (máximo)................................................................................. 14,77

Intrusão (cm) (m áxim o)............................................................................. 5,25
Peso (kg)........................................................................................................ 0,95
Especificações da rosca............................................................... 212-UNS-1A
Tempo mínimo de funcionamento do mecanismo de tempo (segundos)

 2,0
Mínimo de inércia para funcionamento ( g ) ..............................................900
Regulagem mínima para funcionamento da espoleta (segundos) . . . .2,0 
Distância mínima para funcionamento da espoleta por impacto (m) . . 60

e. Preparação para o tiro
(1) Caso se deseje somente ação instantânea (impacto), regular a espoleta pa

ra 90 segundos (alinhar a referência 90 segundos da cápsula inferior com o índice 0 (zero) da es
cala vemier. Não utilizar as espoletas reguladas na posição S ;

(2) Para regulagem de ação de tempo, mecânica, consultar as tabelas de tiro 
pertinentes e proceder como segue:

NOTA -  Girar a cápsula inferior na direção indicada pela seta (sentido horário).

(a) Para regulagem em números inteiros de segundos, girar a cápsula inferior
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* . Adaptudor
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^  Detonador percussão M50 
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AnH de vedação

«Conlunto movlm<*ntõ4BLY

Fig 5-59. Espoleta de duplo efeito M564 - Vista explodida

utilizando o regulador de espoletas M63, até a graduação de tempo desejada, ou até que u mar
cação da escala inferior entre em alinhamento com a marcação 0 (zero) da escala vernier. (A. fig 
5-57).

(b) Para incrementos em frações de segundos (décimos), proceder primeira
mente do modo indicado em (a) acima; continuar, então, o giro da cápsula inferior até que a 
graduação da escala inferior, acima e à direita da marcação fracionária selecionada nessa escala 
vernier. Por exemplo, se a regulagem desejada for de 5,5 segundos, posicionar a marcação 5 da 
escala da cápsula inferior em conjugação com a marcação 0 (zero) da escala vernier até que a 
graduação desta cápsula, acima e à direita da marcação 5 da escala vernier, entre em alinhamen
to com a marcação da dita escala (B, fig 5-57).

f. Precauções

ADVERTÊNCIA -  Para se evitar funcionamento acidental do elemento de percussão do deto
nador de ogiva das espoletas M548 e M564, não permitir que as mesmas sofram quedas, rolem 
ou recebam golpes, sob qualquer circustáncia, estejam embaladas, desembaladas ou montadas 
nas granadas; não deixar que os tiros espoletados esbarrem na culatra da arma. Não há perigo de 
funcionamento do tiro completo caso o elemento de percussão funcione, pois a espoleta con
tém rotor posicionado fora do alinhamento da detonação.

(1) Regular a espoleta somente nos momentos imediatamente antecedentes
ao tiro;

(2) Caso a espoleta esteja preparada para o tiro, mas não seja utilizada, a es
poleta deverá ser novamente regulada em S (segurança) utilizando o regulador de espoletas M63; 
girar a cápsula inferior na direção indicada pela seta (sentido horário), até que a referência S es
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tampada na cápsula fique alinhada com o índice 0 (zero) da escala vcrnier;
(3) Caso se disparem espoletas reguladas entre a posição S e um tempo infe

rior a 2 segundos, o seu funcionamento pode ser antecipado para pouco antes de 2 segundos;
(4) Atirar com estas espoletas durante chuva forte,pode resultar em tiro pre

maturo. A frequência de tiros prematuros dependerá da carga de projeção utilizada e da densi
dade da chuva.

ARTIGO VI 

ESPOLETAS DE TEMPO 

5-64. ESPOLETA DE TEMPO FIXO M65A1 (OU M65)

Fig 5-60. Espoleta de duplo efeito M564 -  encadeamentos explosivos



A - Pino de segurança G - Anel de regulagem de tempo
B - Arame de cisalhamento H - Carga do anel de regulagem
C - Percutor J - Agregado do corpo
D - Cabeça K - Corpo
E - Estopilha L - Carga de expulsão

Fig 5-61. Espoleta de tempo fixo M65A1

a. Generalidades
(1) A espoleta M65A1 (fig 5-61) é do tipo de tempo fixo e é utilizada com ti

ros iluminativos, tendo por função proporcionar um determinado retardo no funcionamento da 
granada, necessário para a obtenção de iluminação eficiente. Esta espoleta difere dos tipos regu
láveis, encadeamento explosivo de pólvora por ser dotada de um tempo de queima fixado em 
torno de 15 segundos; por este motivo, ela não possui o anel móvel regulador de tempo e não 
necessita de regulagem. Seu efeito de retardo permite que a granada alcance a distância e a al
tura ideais para que seu elemento iluminativo comece a queimar;

(2) A espoleta M65A1 difere da modelo M65 no seguinte: o percutor é mais 
longo; o corpo possui uma cavidade localizada sob o anel do sistema regulador de tempo, 
cuja função é proteger as almofadas de feltro que fazem a separação entre o corpo e o anel; os 
orifícios para as chaves de espoletas foram substituídos por duas fendas, localizadas no flange 
inferior do corpo; o anel do sistema de regulagem de tempo é ligeiramente mais pesado; o dis
positivo de queima rápida foi substituído por um agregado de pólvora negra.

NOTA -  As letras maiúsculas indicadas abaixo, em b e c se referem à figura 5-61.

b. Descrição -  O sistema de tempo baseado num dispositivo acionado por 
pólvora, consistindo de uma estopilha (E), um agregado de pólvora negra (F), uma carga do anel 
regulador de tempo (H), calculado para um tempo de queima determinado, um agregado do cor-
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Fig 5-62. Espoleta de tempo M84

A • Cabeça 
B - Guia do mergulhador 
C - Arame do mergulhador 
D • Pino de posicionamento 
E  • Pino de cisalhamento 
F  - Pino do mergulhador 
G - Estopilha de percusslo 
H • Parafuso em butido 
J  •Arruelu

L • Pino de travamento 
M - AncJ inferior de regulo in 
N - Anel de regulagem 
P -E ven la  
Q  - Nervura 
R * Parafuso trava 
S - Carga de expulsão 
T • Conjunto de corpo
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po (J) e uma carga de expulsão (L). Os elementos de pólvora, com exclusão do agregado de pól
vora negra (F) e da carga do anel de tempo (H), ficam alojados num corpo fundido sob pressão. 
O agregado de pólvora negra e a carga do anel são montados neste anel de regulagem de tempo 
(G), que consiste essencialmente de uma grande arruela dotada de sulcos e perfurada, de modo a 
poder abrigar estas cargas. Uma cabeça (D), que abriga o percutor (C), é aparafusadaa um pes
coço rosqueado localizado sobre o corpo (K), o qual mantém o anel regulador em posição fixa. 
Um pino de segurança (A) e um arame de cisalhamento (B) passam através da cabeça e do per
cutor. O pino de segurança proporciona a segurança necessária para manuseio, quando se pre
para o tiro. O arame de cisalhamento fixa o percutor, até que seja rompido ou dobrado pela 
inércia gerada durante o disparo.

c. Funcionamento — No momento do disparo, a inércia faz com que o per
cutor (C) sc mova para trás com força suficiente para romper o arame de cisalhamento e ferir a 
estopilha (E). As chamas originadas da estopilha inflamam o agregado de pólvora negra (F), o 
qual por sua vez inicia a carga do anel regulador (H). Depois que as chamas originadas da carga 
do anel regulador tiverem completado uma circunferência, inflamam o agregado do corpo, que 
aciona a carga de expulsão (L). As chamas da carga de expulsão passam através dos orifícios do 
disco retentor desta carga (M), acionando a carga iluminativa da granada.

d. Dados tabulares

Comprimento:
Visível (c m ).................................................................................................. 5,23
Completo (cm )'.................................................................................... ... . 6,45

Peso;
Espoleta M65A1 (kg)................................................................................... 0,34
Espoleta M65 ( k g ) ...................................................................................... 0,35
Especificações da rosca..................................................................... 2-20NS-1

c. Preparação para o tiro -  Nío é necessária qualquer preparação, a não ser a 
remoção do pino de segurança antes do dispaxo,

5-65. ESPOLETA DE TEMPO M84

a. Generalidades -  Esta espoleta (fig 5-62) de ação única, com dispositivo de 
regulagem de tempo e encadeamento à pólvora, é destinada a uso com o tiro 81 mm iluminati- 
vo. O seu limite de regulagem de tempo é de 25 segundos.

NOTA -  As letras maiúsculas indicadas abaixo, com b e c se referem à figura 5-62.

b. Descrição -  A espoleta consiste de: uma cabeça de latão (A) que fixu o 
mergulhador de ação de tempo (F); conjunto de corpo (T) que abriga uma estopilha de percus
são (G) e uma carga de expulsão (S); dois anéis internos de regulagem de tempo; c um anel ex
terno de ajuste (N), dotado de seis eventos uniformemente espaçados (P) O conjunto de cabeça 
é apârafusado ao corpo, e posteriormente fixado em posição por um parafuso embutido (H). O 
anel de regulagem superior (K) é mantido em posição por meio de um pino de travamento (L). 
O anel de regulagem inferior (M) é preso ao anel de regulagem externo (N) por meio de um 
parafuso-trava (R); essa disposição faz com que os dois anéis sc movimentem solidários. Uma 
arruela tensora (J) é colocada entre a cabeça e o anel superior de regulagem. O corpo da espole
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ta possui uma escala graduada de 0 (zero) a 25 segundos, subdividida em intervalos de 1 segun
do; os intervalos de 5 segundos são indicados com inscrições em alto relevo. Ü relevo que indica 
a posição 0 (zero) segundos, é mais largo e difere em formato com relação aos outros; a regula
gem em segurança é indicada pela letra S estampada no corpo da espoleta. 0  anel de regulagem 
possui seis nervuras em relevo, para encaixe do regulador de espoleta M25, e uma nervura indi
cadora de regulagem (com a inscrição SET), aproximadamente a metade do tamanho e da lar
gura das outras seis nervuras. A segurança nos momentos antecedentes ao tiro é proporcionada 
por um grampo de segurança (C), que deve ser removido antes do disparo.

c. Funcionamento -  Após a remoção do grampo de segurança (C), o mergu
lhador (F) fica retido em posição por dois pinos de cisalhamento (E). A inércia gerada pelo 
disparo faz com que o mergulhador corte estes pinos (E), lançando-se para trás ao longo do seu 
guia (B), atingindo a estopilha (G), dando assim início à queima do encadeamento de pólvora 
dos anéis reguladores de tempo. Um pino de posicionamento (D) faz parte do guia do mergulha
dor. Após queimar por toda a extensão do sistema de pólvora (queima esta determinada pela re
gulagem do anel inferior por meio do anel de regulagem), o dispositivo de queima inflama o 
agregado de pólvora negra e a carga de expulsão (S). A carga de expulsão provoca, então o fun
cionamento da granada.

d. Dados tabulares 

Comprimento:
Visível (c m )................................................................................................... 8,26
Completo ( c m ) .............................................................................................9,78

Peso (kg)......................................................................................................... 0,82
Especificações da rosca.......................................................................24-18NS-1

c. Preparação para o tiro Quando transportada, a espoleta é regulada em 
S (segurança), isto é, o índice cm relevo do anei de regulagem fica alinhado com a inscrição S 
do corpo da espoleta. Para obter o tempo de funcionamento desejado, é necessário girar o anel 
de regulagem utilizando o regulador de espoletas M25, até que o índice de regulagem Fique ali
nhado com a graduação apropriada ou relevo do corpo da espoleta. A movimentação do anel 
de regulagem em sentido anti-horário (vendo-se a espoleta de cirr: ) aumenta o tempo de regula
gem. O indicador em relevo, localizado adiante das marcações em relevo do corpo da espoieta,
possibilita a regulagem da mesma no escuro. O grampo de segurança deve ser removido imedia
tamente antes do disparo.

5-66. ESPOLETA DE TEMPO M84A1

A espoleta M84A1 é dotada de um sistema regulador de tempo feito de com
posição retardante de tungstênio e uma escala graduada de 50 segundos, subdividida em inter
valos de 2 segundos. Os intervalos de 10 segundos são indicados, por meio de inscrições em re
levo. A não ser por estas diferenças, esta espoleta é idêntica ao modelo M84.
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ARTIGO VII

ESPOLETAS DE DUPLO EFEITO, TEMPO E INSTANTÂNEA 

5-67. ESPOLETA DE DUPLO EFEITO M54

NOTA — As letras maiúsculas indicadas nos itens b e c abaixo se referem à figura 5-63.

a. Generalidades — A espoleta M54 (fig 5-63) consiste da combinação de uma 
espoleta de tempo com uma espoleta instantânea, incorporando regulagem para ação de tempo 
(25 segundos) e ação instantânea. Esta espoleta é utilizada em granadas (engastadas, desengas- 
tadas ou não encartuchadas), de ejeção pelo culote, fumígenas e iluminativas. É idêntica às es
poletas da série M55, sendo que estas se caracterizam por possuir reforçador.

b. Descrição
(1) A espoleta consiste de três partes principais: cabeça (A) que contém o 

percussor (B); suporte do percussor (C); detonador (E) e mergulhador de ação de tempo (F); 
dois anéis de regulagem de tempo, sendo um deles fixo (K) e outro móvel (graduado) (P); 
um corpo (R), que contém um percussor de ação de tempo (H) e sua estopilha (V), uma carga 
envelopada (T) e um interruptor (S). O dispositivo de ação instantânea é idêntico em constru
ção e funcionamento ao da espoleta M48A3 (par 5-12), sendo que o reforçador incorporado a 
seu eorpo (R) não possui manga de regulagem, é automático e opera independentemente'da 
regulagem da espoleta. Por isto a espoleta funcionará no momento do impacto, a não ser que 
antes tenha ocorrido funcionamento em tempo;

(2) A ação de tempo característica, dos tipos com encadeamento a pólvora 
é iniciada no momento do disparo pelo mergulhador de ação de tempo, por efeito de inércia. As 
superfícies inferiores do anel superior fixo e do anel inferior móvel possuem uma ranhura em 
forma de túnel carregada de pólvora negra comprimida (N). Numa das extremidades do encadea
mento a pólvora do anel inferior é ligada à estopilha por meio de um agregado de pólvora ne
gra (L). O movimento do anel inferior, com relação ao anel superior fixo e com relação ao agre
gado (Q) localizado no corpo, determina o tempo de funcionamento. A movimentação do anel 
inferior em sentido anti-horário ( a espoleta vista de cima) prolonga o tempo de funciona
mento, aumentando a quantidade de pólvora que deve ser queimada antes que suas chamas atin
jam o agregado (Q) do corpo;este por sua vez, as transmite à carga envelopada (T). O anel infe
rior possui uma escala graduada de 25 segundos, com subdivisões de 0,2 segundos; o corpo pos
sui um índice de referência;

(3) A segurança de alma para ação instantânea é proporcionada por um inter
ruptor que fecha o tubo de inflamação até que suficiente velocidade rotacional seja estabeleci
da. Um suporte de metal (C) em forma de cápsula suficientemente forte para suportar a inércia 
inicial, fixa o percussor do elemento instantâneo (B), mantendo-o distante do detonador (E) 
até o momento do impacto no alvo. Quando a espoleta está regulada na posição S (segurança), 
os anéis do sistema de tempo ficam posicionados de tal maneira que não podem queimar sem 
causar o funcionamento dos elementos sucessivos do sistema de tempo. Para se evitar o funcio
namento em tempo perigosamente curto, um disco de segurança, incorporando ao anel inferior, 
recobre o agregado do corpo e impede sua ignição quando a espoleta estiver regulada para tem
po inferior a 0,4 segundos. Um grampo de segurança (D) e um pino de cisalhamento (G) são ins
talados no mergulhador de ação de tempo, tendo por função impedir o funcionamento deste 
mergulhador antes do disparo. O grampo de segurança deverá ser removido antes do disparo.

126



! A - Cabeça 
i B - Percussor 
IC - Suporte
j D - Arame (do grampo de segurança) X IhJ 
5 E - Detonador 
l F - Mergulhador 
; G - Pino 

H - Percussor de ação de tempo 
/J - Orifício de inflamação 
; K - Anel fixo de regulagem 
5l-Agregado  
■jM - Evento 
I n  • Pólvora negra 

P - Anel móvel de regulagem 
i Q - Agregado 
í R - Corpo 
IS  - Interruptor 
I t  - Carga envelopada 
i U - Agregado
V - Estopilha________________

.

\ ! -7 * ' *

Fig 5-63. Espoleta de duplo efeito M54
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NOTA -  Quando utilizada com o reforçador da série M21, a segurança de alma desta espoleta 
(série M55 somente, par 5-74) é proporcionada pela situação do mecanismo do reforçador.

c. Funcionamento — No momento do disparo, com o grampo de segurança 
removido, a inércia faz com que o mergulhador de ação de tempo corte o arame de cisalhamen- 
to (D), forçando o percussor (H) contra a estopilha (V). As chamas da estopilha inflamam o 
agregado de pólvora negra (L), e o sistema do anel de tempo superior, que se inflama unifor
memente até atingir o agregado do anel graduado inferior, a menos que a espoleta esteja regula
da na posição S. Neste caso, a inflamação do encadeamento superior não atingirá o agregado do 
anel superior graduado, uma vez que o anel inferior fica encoberto pela parte sólida do anel su
perior, impedindo a inflamação neste ponto. No momento da ignição, o agregado do anel in
ferior transmite a inflamação ao encadeamento à pólvora do anel graduado, o qual queima de 
maneira semelhante à do anel superior. Após queimar por um tempo, determinado pela regula
gem da espoleta, as chamas atingem e inflamam o agregado de pólvora negra (Q) localizado no 
corpo da espoleta (R), a menos que a regulagem seja,inferior a 0,4 segundos. Neste caso, as cha
mas são interrompidas antes de fazerem contato com o agregado do corpo, sendo a ação de tem
po interrompida neste ponto. Quando inflamado, o agregado do corpo (Q) transmite as chamas 
à carga do corpo e, daí à carga envelopada (T), a qual acionará o reforçador (somente nas espo
letas da série M55, par 5-68), a menos que funcionamento anterior tenha sido causado por ação 
instantânea de impacto. O dispositivo de ação instantânea começa a se armar assim que suficien
te velocidade rotacional tenha sido gerada, forçando para fora o cursor do interruptor, contra
riando a resistência da mola deste; daí em diante, a ação instantânea permanece operando até 
o impacto, a menos que a ação de tempo tenha completado seu funcionamento durante a traje
tória. No momento do impacto, o suporte do percussor se rompe, fazendo com que ele atinja o 
detonador instantâneo. A ação do detonador é transmitida diretamente à granada através do 
orifício de chamas, desobstruído. Portanto, a espoleta funcionará no momento do impacto, 
por ação instantânea, quando o tempo de regulagem for maior que a duração da trajetória, não 
chegando destarte a completar seu funcionamento. Os gases gerados pela queima do encadea
mento à pólvora escapam através dos eventos (M) localizados em ambos os anéis de tempo.

d. Dados tabulares

Comprimento:
Visível (cm )..................................................................................................9,60
Completo ( c m ) ....................................................................................... 11,66

Peso (kg). ..................................................................................................... 0,64
Especificações da rosca.................................................................. 1.7-14NS-1
Regulagem para funcionamento (seg) em tempo m ín im o ......................0,4

e. Preparação para o tiro — Antes do disparo, seja com ação instantânea ou 
de tempo, o grampo de segurança .leverá ser removido da espoleta (puxar para fora do evento a 
extremidade livre do grampo. Caso se deseje ação instantânea, o anel de tempo graduado per
manece na regulagem (S), tal como a espoleta é transportada, ou então é regulada para um tem
po maior do que a duração de trajeto. Caso se queira ação de tempo, o anel graduado é regulado 
para o tempo especificado para a queima, por meio de um regulador de espoleta.
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a. Generalidades -  As espoletas M55A3 (fig 5-64), M55A2, M55A1 e M55 
são empregadas em granadas alto-explosivas, basicamente para tiros de longo alcance e de alto 
poder de arrebentamento.

b. Descrição — As espoletas da série M55 são idênticas às da série M54 (par 
5-67), diferindo por possuírem um reforçador M21, incorporado ao seu corpo no momento de 
fabricação. A única diferença entre as espoletas M55A3 e M55 reside no reforçador de que são 
dotadas. Consultar os par de 5-93 a 5-98 para descrição destes reforçadores.

c. Funcionamento -  Consultar o par 5-67.

5-68. ESPOLETA DE DUPLO EFEITO M55 E MODIFICAÇÕES

Fig 5-64. Espoleta de duplo efeito M55A3

d. Dados tabulares

Comprimento :
Completo (incluindo reforçador ( c m ) ....................................................15,21
Visível (c m ).................................................................................................. 9,60

Peso (incluindo reforçador) ( k g ) .............................................................. 0,98
Especificações da rosca:
E spo le ta ..........................................................................................1.7-14NS-1
R efo rçad o r.......................................................................................................... 2-12NS-1
Regulagem para funcionamento em segundos em tempo mínimo. . . .0,4

e. Preparação para o tiro -  Antes do disparo, seja com ação instantânea ou 
de tempo, d c  e-se remover o grampo de segurança extraindo do orifício a extremidade livre do 
grampo. Caso se queira ação instantânea, o anel de tempo graduado permanece na posição S, 
tal como quando a espoleta é transportada, ou então é regulado para um tempo maior do que a 
duração de trajeto. Caso se queira ação de tempo, o anel graduado é regulado para o tempo 
especificado para queima, por meio de um regulador de espoleta.
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5-69. ESPOLETA DE DUPLO EFEITO M77

a. Generalidades -  Resulta da combinação de uma espoleta de tempo com 
uma instantânea (fig 5-65), para proporcionar ação instantânea de percussão ou de tempo, com 
detonação no ar. E usada com os tiros 81mm alto-explosivos e fumígenos fósforo branco.

b. Descrição
( 1 ) 0  dispositivo de tempo desta espoleta consiste de dois anéis reguladores 

de tempo com encadeamento à pólvora. O anel inferior possui uma escala graduada de 0 (zero) 
a 25 segundos, numerada a cada segundo e graduada a cada 0,2 segundos. As inscrições S (se
gurança) e 0 (zero) também fazem parte deste anel. Uma fenda neste anel e uma outra localiza
da no corpo possibilitam a regulagem da espoleta;

(2) Quando fornecida, a espoleta é regulada para a posição S (segurança).

NOTA -  As letras maiúsculas indicadas em (3), c e e abaixo se referem à figura 5-65.

(3) Os elementos de segurança incorporados a esta espoleta consistem de um 
pino de segurança (H), semelhante ao tipo utilizado nas espoletas das série M52 e M53A1, e de 
um pino de cisalhamento (D), que fixa o mergulhador de ação de tempo. Dois contra-pinos do
tados de anéis de tração unidos um ao outro por um cordel, são montados na espoleta. O pino 
de segurança (de alma) passa através do conjunto do cursor (L), fixando o detonador (M) que 
normalmente permanece fora de alinhamento com relação ao percussor (A) e ao reforçador in
termediário (P). Um pino de inércia (J) retém o pino de segurança; um dos contrapinos (K) pas
sa através deste pino de inércia, impedindo movimentação acidental. O outro contrapino (C) 
passa através do conjunto do mergulhador de ação de tempo e do percussor, impedindo o movi
mento antecipado destes conjuntos. O percussor, além disso, se apoia em uma mola.

c. Funcionamento -  Antes do disparo, ambos os contra-pinos devem ser re
movidos puxando os anéis de tração. No momento do disparo, a inércia faz com que o mergu
lhador de ação de tempo corte o pino de cisalhamento, lançando-o contra a estopilha de ação de 
tempo (E), iniciando o encadeamento de tempo através do agregado (F), desde que tenha sido 
feita uma regulagem de 0,8 segundos ou maior. Ao mesmo tempo, a inércia recolhe o pino de 
inércia (J), o qual libera o pino de segurança (H). Este pino é ejetado da espoleta por sua mola, 
assim que o tiro ultrapassa a boca do tubo. O cursor desloca-se, então, sob ação de sua mola, de 
modo a fazer com que o detonador fique alinhado com o percussor e o reforçador intermediá
rio. Um pino-guia (N) mantém o conjunto de cursor alinhado corretamente. Caso a espoleta 
esteja regulada para ação de tempo, o encadeamento a pólvora queima pelo tempo especificado, 
iniciando, em seguida, os agregados do relé (G), os quais, por sua vez, iniciam o detonador. 
Este transmite a ação ao reforçador (Q) e à carga da granada. Caso a regulagem de tempo seja 
maior do que a duração de trajeto da granada, ou caso a espoleta esteja regulada em S, o percus
sor, no momento do impacto, pressionando sua mola, atinge o detonador do conjunto de cur
sor, o qual por sua vez inicia o reforçador, detonando a carga da granada.

d. Dados tabulares 
Comprimento:
Completo ( c m ) ....................................................................................... 12,70'
Visível (cm ).......................................................................................   9,58

Peso (kg).....................
Especificações da rosca

. . . .0,66 
1.5-12NF-1



Fig 5-65. Espoleta de duplo efeito M77

L - Conjunto do cursor 
M - Detonador 
N - Pino-guia
P - Reforçador Intermediário 
Q - Reforçador

Corte Y - Y ■

A - Percussor
B - Conjunto do mergulhador 
C - Contrapino 
D - Pino de cisalhamento 
E - Estopilha

Corte Z - Z
F - Agregado 
G - Aregado do relé 
H • Pino de segurança 
J • Pino do inércia 
K - Contrapino
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e. Preparação para o tiro
(1) Verificar a presença do pino de segurança (H), na espoleta; 

ADVERTÊNCIA -  As espoletas que não tiverem os pinos de segurança não deverão ser usadas.

(2) Remover ambos os contrapinos (C) e (K) puxando os anéis de tração;
(3) Caso se queira ação instantânea, o anel de regulagem graduado poderá 

permanecer na posição S ou regulado para um tempo maior do que a duração de trajeto;
(4) Caso se queira ação de tempo, o anel de regulagem graduado deverá ser 

regulado para o tempo especificado, usando um regulador de espoletas.

ARTIGO VIII 

ESPOLETAS DE CULOTE 

5-70*ESPOLETA DE CULOTE DE EXERCÍCIO M58

a. Generalidades -  A espoleta de detonação de culote de exercício, M58 é 
utilizada com o tiro 37mm de exercício M63 - Modificação 1, nos canhões subcalibre de 37mm.

b. Descrição -  A espoleta consiste de: um corpo de aço ou latão, contendo o 
percussor e o conjunto de luva; fixador de detonador, feito de latão ;e uma cápsula de vedação, 
feita de aço ou latão e dotada de arruela de alumínio. Esta cápsula possui em seu centro um ori
fício. Não existem dispositivos de segurança externa, tal como pino de segurança de alma, o per- 
cutor é retido em posição desarmada antes do disparo por meio de um anel de resistência, 
que fixa o percussor na traseira da luva e a uma certa distância do detonador.

c. Funcionamento — No momento do disparo, a inércia pressiona o anel de 
resistência para trás, por sobre o ombro do percussor e para dentro do sulco localizado na base 
deste, travando-o em posição mais à frente, dentro da luva. Durante a trajetória dá granada, o 
conjunto, comum ao pino e à luva, fica retido na traseira por meio de sua mola. No momentQ 
do impacto, este cor\junto se move para a frente, lançando-se contra a mola, fazendo com que o 
percussor atinja o detonador, iniciando o encadeamento explosivo.

d. Dados tabulares

Comprimento total (cm)
Peso (kg)........................
Especificações da rosca.

5-71. ESPOLETA DE CULOTE SÉRIE M62

a. Generalidades -  As espoletas de culote série M62 são do tipo sem retardo 
e empregadas em granadas de alto-explosivo anticarro (AEAC), alto-explosivo plástico (AEP).

b. Descrição -  Esta espoleta consiste de três partes: cabeça, corpo e cáp
sula do reforçador. A cabeça abriga um rotor-peu-ussor e um mergulhador de inércia. O corpo 
contém um detonador, um conjunto de cursor provido de carga, um agregado reforçador e uma 
carga reforçadora para o cursor. A cápsula do reforçador retém o agregado reforçador em sua 
cavidade (no corpo da espoleta), quando montada no corpo da granada. A segurança de alma é 
proporcionada pelo conjunto de cursor. Na espoleta M62 o alojamento do mergulhador, feito 
de aço, é substituído por duas pequenas molas localizadas em compartimento de latão leve, com

.................. 4,09

.................. 0,13
1.02-18NS-3LH
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B - Conjunto do fixador do reforçador 
C - Detonador
D - Conjunto do fixador da estopilha 
E - Agregado de retardo 
F - Estopilha 
G - Arruela 
H - Percussor 
J -Traçante 
K - Conjunto do corpo

Fig 5-66. Espoleta de detonação de culote M66A2
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V

a função de reter os conjuntos dc pcrcussores e mergulhadores durante a trajetória, antes do impac
to. Na espoleta M62A1 utüiza-se mola única, de tamanho maior. O reforçador e o detonador da 
espoleta M62A2 contêm tetril; o percussor incorpora um dispositivo de travamento.

c. Funcionamento -  O pcrcussor-rotor é fixado em posição desarmada no mer
gulhador, por meio dos pinos de segurança retidos por molas, os quais por força centrífuga libe
ram este percussor-rotor. O conjunto de mergulhador não se armará enquanto a velocidade de 
rotação for igual ou inferior a 1.700 rpm, mas deve se armar a 3.600 rpm. O conjunto de cursor 
é posicionado por meio da pressão de sua mola (na cavidade localizada no corpo da espoleta), 
de modo que sua carga fique fora de alinhamento com relação aos outros elementos explosivos. 
Assim que suficiente força centrífuga tiver sido gerada, o cursor supera a resistência da mola e 
se move para fora, fazendo com que sua carga fique alinhada com os outros elementos. O cur
sor não se armará enquanto a velocidade dc rotação for inferior a 2.400 rpm, mas deve se armar 
a 3.600 rpm. No momento do disparo, após a criação de suficiente fcrça centrífuga, o percussor 
e o cursor se movem para a posição armada. Entretanto, o conjunto de mergulhador fica retido 
à traseira durante a trajetória da granada por meio da mola limitadora. No momento do impacto 
o mergulhador supera a resistência da mola, lançando o percussor contra o detonador. iniciando 
a ação do encadeamento explosivo. O agregado do reforçador, por sua vez, detona a carga de 
arrebentamento da granada.

d. Dados tabulares

Comprimento total (cm)
Peso (kg) ........................
Especificações da rosca.

5-72. ESPOLETA DE CULOTE M66A2 e M66A1

a. Generalidades — As espoletas M66A2 (fig 5-66) e M66A1 são do tipo de 
culote, com ação de retardo, destinadas ao emprego em granadas perfurantes coifadas com tra-

'çan te  (Pf CFad-T). Ambas funcionam pelo princípio de inércia, sendo desprovidas de dispositi
vo de segurança de alma. Uma auréola de aço doce retém o percussor antes do impacto da gra
nada no alvo. No momento do impacto o peso do percussor faz com que o mesmo passe através 
da arruela.

b. Descrição
(1) Em ambos os modelos o princípio de funcionamento é essencialmente o 

mesmo. Há algumas diferenças nas estruturas de seus componentes. A espoleta M66A2 (para 
granadas de 76mm);

(2) As espoletas consitem de três partes principais: conjunto do corpo, con
junto do reforçador e conjunto do fixador da estopilha. O conjunto do corpo contém o percus
sor e uma cavidade localizada em sua seção posterior troncônica, possui uma composição tra- 
çante que opera independentemente do mecanismo da espoleta. O conjunto fixador do refor
çador retém um agregado reforçador dc tetril e um detonador. O conjunto do fixador da esto
pilha contém uma estopilha n? 26 (M66A1) ou estopilha n? 31 (M66A2) e um agregado de re
tardo, feito de pólvora negra.

c. Funcionamento -  A composição traçante, iniciada pelas chamas da carga 
de projeção, queima por um tempo determinado (mínimo de 3 segundos), produzindo um traço 
visível que materializa a trajetória da granada. O percussor permanece em posição de repouso 
durante o disparo e a trajetória. No momento do impacto a pressão frontal exercida pelo percus
sor, rompe a arruela dc aço doce. ferindo com sua ponta a estopilha. A ação da estopilha intla-

............... 8,79

............... 0,58
1.5-12NS-1LH
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Fig 5-67. Espoleta de detonação de culote M91A1

ma o agregado de retardo. Após queimar por um tempo determinado (0,01 seg) o agregado de 
pólvora negra inicia os elementos detonantes do encadeamento explosivo. O agregado reforça
dor, por sua vez, detona a carga da granada.

d. Dados tabulares

Espoleta

M66A1
M66A2

Comprimento
(cm)
8,78
8,96

Peso
(kg)
0,45
0,47

Especificações da rosca

1.65-IONS-16H
1.65-IONS-16H
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A • Cápiula do  reforçador 
B • Agregado reforçador 
C* Corpo
D Reforçador intormodlórjo 
E  - Conjunto do curtor 
F  - Carga, do  ç u n o í 
G • Mola 
H • Detonador 
J  • Mola
K - Mergulhador 
L - Pexcuuot ro to r 
M - Pino de segurança 
N • Cabeça 
P • Traçante



5-73. ESPOLETA DE CULOTE M68A1 e M68

a. Generalidades — Estas espoletas são destinadas a emprego em granadas per- 
furàntes coifadas com traçantc (PfCfad-T) para canhões de 9ümm. A espoleta M68 é semelhan
te à M66A1 (par 5-72 e fig 5-66) e a espoleta M68A1 é semelhante à M66A2, quanto aos aspec
tos de construção e funcionamento. As espoletas M68 e M68A1 possuem corpo e rosqueamento 
de maior diâmetro, que possibilitam sua montagem em granadas de 90mm.

b. Descrição — As espoletas M68 e M68A1 possuem respectivamente 5 e 
5,79cm de diâmetro; as espoletas M66 Al c M66A2 possuem respectivamente 4,19 e 4,55cm. Con
sultar o par 5-72 para informações sobre sua descrição.

c. Funcionamento -  Consultar o par 5-72 para informações sobre funciona
mento.

d. Dados tabulares

Espoleta Comprimento Peso Especificações da rosca
(cm) (kg)

M68A1 8,94 0,65 2-lONS-l-LH
M68 8,79 0,71 2-IONS-l-LH

5-74. ESPOLETA DE CULOTE SÉRIE M91

NOTA -  As letras maiúsculas indicadas entre parênteses se referem à figura 5-67.

a. Generalidades -  As espoletas da série M91 são destinadas ao emprego em 
granadas de alto-explosivo anticarro (HEAT) e alto-explosivo plástico (HEP). São do tipo de de
tonação de culote, sem retardo, semelhante em construção e funcionamento à espoleta M62A2 
(par 5-72). Estas espoletas diferem da M62A2 somente por possuir, em seu culote troncônico, 
um elemento traçante. Na espoletas M91 a carga traçante fica contida em um ouvido de alumí
nio foijado, ajustado sob pressão em uma cavidade localizada no corpo da espoleta; sua vedação 
é feita por meio de uma cápsula de tombac; na espoleta M91A1 (fg 5-67) a carga traçante e uma 
carga de ignição estão contidas em um alojamento feito de liga de alumínio ou aço, rosqueado 
apaiafusado ao corpo da espoleta, fechado por meio de um disco de vedação de tombac.

b. Descrição — A espoleta M91A2 consiste de quatro partes: uma cabeça de 
aço (N), um corpo de aço (C), uma cápsula de reforçador feita de latão (A) e um traçante (P). 
A cabeça abriga um percussor tipo rotor (L) e um mergulhador de inércia (K). O corpo contém 
um detonador (H), um conjunto de mergulhador (E) provido de carga, um agregado reforçador 
(B) e um reforçador intermediário (D). A cápsula do reforçador abriga em sua cavidade um agre
gado, assim que é montado ao corpo da espoleta. O traçante (P) é apaxafusado ao culote. A segu
rança de tubo é proporcionada pelo conjunto de cursor.

c. Funcionamento — O percussor-rotor (L) é fixado em posição desarmada 
no mergulhador por meio de pinos de segurança retidos por molas (M); sob ação da força cen
trífuga estes pinos liberam o percussor-rotor. O conjunto.de mergulhador não se armará enquan
to a velociadade de rotação for inferior a 1.700 rpm. O conjunto de cursor é normalmente posi
cionado no seu recesso sob pressão de mola, tal que sua carga fica fora de alinhamento com rela
ção aos outros elementos explosivos. Assim que suficiente força centrífuga tiver sido gerada, o 
cursor supera a resistência da mola (G) e se move para fora, fazendo com que sua carga fique ali
nhada com os outros elementos. O cursor não se armará, enquanto a velocidade de rotação for in
ferior a 2.400 rpm, devendo, entretanto, se armar a 3.600 rpm. No momento do disparo, após
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ter a granada adquirido suficiente movimento de rotação, o percussor e o cursor se armam. En
tretanto, o conjunto mergulhador fica retido à traseira durante a trajetória por meio da mola 
limitadora (J). No momento do impacto, o mergulhador (K) supera a resistência da mola (J), 
lançando o percussor para a frente, contra o detonador (H), iniciando a carga do cursor (F); 
esta por sua vez, transmite a ação ao reforçador intermediário (D) e ao agregado refor
çador (B). O agregado reforçador detona a carga de arrebentamento da granada. O traçante, 
que é inflamado pelos gases gerados pela carga de projeção, produz um traço luminoso visí
vel durante a trajetória da granada.

d. Dados tabulares

Espoleta Comprimento Peso Especificações da rosca
(cm) (kg)

M91A1 ou 10,7 0,63 1.5-12NS-LH
M91A2
M91 10,4 0,62 1.5-12NS-LH

5-75. ESPOLETA DE CULOTE M534A1

a. Generalidades -  A espoleta de culote M534A1 é utilizada com o tiro fumí- 
geno com traçante M416, boca-de-fogo do canhão 105mm M68.

b. Descrição -  A espoleta consiste de: um corpo de alumínio dotado de flan- 
ge de culote, uma esfera de percussão localizada junto à traseira do corpo, um mecanismo de 
travamento de percutor e de um conjunto de percutor, um obturador de retardo, um reforçador 
contendo um agregado de hexogênio (RDX), um reforçador intermediário com o mesmo tipo 
de carga, uma luva rosqueada, de alumínio para Fixar o reforçador ao corpo da espoleta e uma 
cápsula do reforçador, onde se aloja o agregado reforçador.

c. Funcionamento -  A espoleta se arma depois que o dispositivo de trava
mento se coloca em posição armada (isto ocorre quando a velocidade de rotação se encontra 
entre 6000 e 8.500 rpm), o mesmo devendo acontecer com o obturador de retardo (o qual se 
arma entre 7000 e 8500 rpm). Seja por impacto direto ou por ricochete, a esfera de percussão 
provoca o deslocamento do conjunto do percutor, até que sua agulha‘_atinja o detonador, o 
qual por sua vez inflama o reforçador intermediário, o reforçador propriamente dito e a carga 
da granada. Quando a granada atinge um alvo blindado com impacto direto, a força transmi
tida à esfera de percussão supera a resistência da mola de deslizamento e o atrito. Entretanto, se 
a granada atinge o alvo em pequeno ângulo (ricochete) a força de desaceleração pode não ser su
ficiente para superar a resistência da m ola  e da fricção; a espoleta poderá então não funcionar 
ao primeiro impacto, podendo isto ocorrer no segundo.

d. Dados tabulares.

Comprimento (cm) (m áxim o;...............................................................12,37
Tipo de ro s c a .......................................................................................à direita

c. Preparação para o tiro -  Nunhuma operação é necessária.



a. Generalidades — A espoleta de culote M578 (fig 5-68) é utlizada com o ti
ro M393A2 na boca-de-fogo- 105mm M68.

b. Descrição -  Esta espoleta é semelhante à modelo M534A1 (par 5-75) dife
rindo por ser desprovida de borda com orifício rosqueado e por ter seu elemento traçante locali
zado no culote da granada.

c. Funcionamento -  Uma vez que essa espoleta é semelhante à M534A1, 
consultar o par 5-75 para informações sobre o funcionamento.

d. Dados balísticos

Comprimento (cm) (máximo).................................................................. 10,9
Tipo de ro s c a .................................................................................à esquerda

5-76. ESPOLETA DE CULOTE M578

Fig 5-68. Espoleta de detonação de culote M578

e. Preparação para o tiro -  Nenhuma operação é necessária.

ARTIGO IX 

ESPOLETAS DE PROXIMIDADE

5-77. INTRODUÇÃO

a. Generalidades -  Estas espoletas destinadas ao emprego em granadas de

de vedação

Esfera de percussão
Obturador de retardo

Segmento de trava e coniunto dal» 
agulha peroutora' Detonador

Agregado de hexogénio (RDX)
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aito-explosivo de cavidade (fig 5-69 e 5-70) consistem essencialmente de unidade transmissoras 
e receptoras de rádio, auto-aiimentadas. Durante a trajetória, a espoleta armada transmite ondas 
de rádio. Quando alguma parte da frente de ondas de rádio atinge o alvo, seu reflexo interfere 
com as ondas ainda em transmissão. A ondulação ou pulsação causada por essa interferência 
aciona um comutador, destarte fechando um circuito elétrico. Esta ação inicia a detonação do 
encadeamento explosivo da espoleta, fazendo com que a granada detone a uma distância ideal 
do alvo.

b.Identificação -
(1) Números e letras de classificação -  Por razões técnicas, certas caracterís

ticas da espoleta são deliberadamente modificadas no momento da fabricação. Para se identifi
car tais variações, um número ou letra de classificação é adicionado ao número-modelo estampa
do sobre a embalagem (por exemplo: M513/2, T226A, T226B, que representam as informações 
do órgão norte americano fornecedor da munição). Para se fazer disparos simultâneos em uma 
bateria, os cartuchos em uso deverão receber espoletas de duas ou mais dessas classes, sempre 
que for possível. Essa mistura de diferentes classes não afetará a eficiência operacional ou as ca
racterísticas do fogo da bateria.

(2) Designação -  O modelo da espoleta é estampado no culote de aço da 
gola. O calibre da granada, com a qual esta espoleta deverá ser usada, é estampado no corpo ci
líndrico das espoletas da série M513.

c. Cartão de Instruções Especiais -  Um cartão contendo instruções especiais, 
referentes a cada lote de espoletas, é embalado junto às mesmas. Este cartão contém indicações 
sobre as condições de uso a serem observadas, bem como orientações sobre quaisquer desvios de 
desempenho com relação à média. As espoletas de proximidade deverão ser usadas de acordo 
com as limitações especificadas nos cartões de dados e nas tabelas de tiro apropriadas.

d. Características -  A ação de armar dos elementos de percussão das espole
tas M513A1 (T226E2), M513A2 (T226E3) e M514A1 (T227E2) é retardada por uma série de 
dispositivos de segurança: por um período mínimo de 2 segundos após o disparo (independente
mente da regulagem de tempo); por um período mínimo de 3 segundos antecedentes ao tempo 
regulado nas espoletas M513B1 (T226B1), M513 (T225), M514B1 (T227B1) ou M514 (T227); 
e por um período mínimo de 1,5 segundos para as espoletas M517 (T178E2) e M532. O ele
mento de proximidade é retardado por um período mínimo de 3 segundos antecedentes ao 
regulado nas espoletas M513A2 (T226E3), M513A1 (T226E2). M513B1 (T226B1), M513 
(T226), M514A1 (T227E2), M514B1 (T227B1), ou M514 (T227). O desempenho ideal de pro
ximidade para as espoletas M517 e M532 será obtido após um lapso de 11 segundos após o dis
paro. Em alguns casos, bastante, raros, pode ocorrer que a espoleta funcione aos 3,2 segundos 
após o disparo (sem necessidade de regulagem). Este tipo de espoleta proporciona total seguran
ça de alma. A altura de funcionamento da espoleta de proximidade sobre o solo varia considera
velmente com o ângulo de incidência, diminuindo proporcionalmente ao aumento desse ângulo. 
Ela é projetada para arrebentamento ideal sobre solo comum; entretanto,a altura média de fun
cionamento é ligeiramente maior quando sobre solo úmido, e 50 por cento maior sobre pânta
nos ou terrenos muito alagados. A altura de explosão sobre superfície  líquida pode ser aproxi
madamente duas a quatro vezes maior do que a altura média de explosão sobre solo seco. A pre
sença de árvores esparsas e vegetação baixa não afeta a altura de explosão; no entanto poderá 
ocorrer alguma influência caso a cobertura vegetal seja consideravelmente densa ou encorpa
da. Este efeito é reduzido se o projétil tiver acentuado ângulo de incidência, quando então ex
plodirá um pouco abaixo da linha das copas das árvores.

e. Cuidados, manuseio e preservação.
(1) Temperatura.
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(a) Armazenamento -  As espoletas de proximidade e os tiros com elas mon
tados deverão ser protegidos de temperaturas excessivas. Para as espoletas M513, M513A1, M 
513B1, M514, M514A1, M514B1, é necessária proteção contra temperaturas que sejam inferio
res a - 28° C e superiores a + 54° C;para as espoeltas M513A2, M517 e M532, é necessária pro
teção em temperaturas inferiores a - 51° C e superiores a + 71° C.

(b) Utilização -  Um aumento na quantidade de falhas pode ocorrer caso as 
espoletas M513, M513A1, M514, M514A1 e M514B sejam utilizadas sob temperaturas não in
cluídas nos limites de - 17° C a +48°C ; ou caso as espoletas M517 ou M532 sejam utüizadas 
sob temperaturas não incluídas nos limites de - 40° C a + 51° C.

NOTA -  Os limites acima se referem à temperatura da espoleta e, não, a ambiente.

(2) Condições atmosféricas — A escuridão não possui efeito algum sobre o 
funcionamento das espoletas de proximidade. Chuvas fortes ou nuvens concentradas, gelo, gra
nizo ou neve podem fazer aumentar o índice de ocorrência de falhas das espoletas para arma
mento antiaéreo e das usadas cm artilharia de campanha, de fabricação antiga; esse mau funcio
namento consiste geralmente de funcionamento prematuro. O mau funcionamento devido às 
nuvens pode ser evitado caso as mesmas apresentem suficiente refletividade de modo a apare
cer na faixa S dos radares indicados de alvo.

NOTA -  Caso se torne excessiva a ocorrência de mau funcionamento devido a nuvens ou chuva, 
será conveniente a substituição temporária das espoletas de proximidade pelas de tempo mecâ
nicas.

(3) Umidade -  Embora as espoletas de proximidade sejam praticamente à 
prova d’água, sua eficiência poderá ser afetada caso sejam expostas à umidade. Em climas tem
perados, as espoletas das série M504, M513 e M514 permanecerão boas para uso por um perío
do de 2 anos ou mais, contanto que recebam a devida proteção depois que suas embalagens tive
rem sido abertas; as espoletas das séries M517 (T178E3) ou M532 permanecem utilizável. por 
um prazo de seis meses. As espoletas não deverão ser retiradas de suas embalagens originais, se
ladas, especialmente em climas tropicais, a não ser imediatamente antes do uso. A exposição à 
chuva ou imersão em água resultarão em acelerado processo de deterioração.

(4) Resistência ao choque.
(a) As espoletas de proximidade poderão ser manuseadas normalmente sem 

que haja perigo de detonação ou danos, enquanto estiverem em suas embalagens originais ou 
montadas nas granadas. Entretanto, deve-se tomar cuidado para que os tiros espoletados não so
fram golpes ou quedas, pois tais incidentes podem .aumentar a ocorrência de defeitos. Uma que
da de uma altura de 4 pés pode causar a quebra do frasco eletrolítico da bateria, o que dará ori
gem a tiro falhado. O manueio descuidado não reduzirá a segurança da espoleta, mas aumentará 
a possibilidade de tiros falhados.

ADVERTÊNCIA -  Caso as espoletas de proximidade M517 (T178E3) ou M532, embaladas se
paradamente ou montadas em granadas, caiam de uma altura de 12m ou mais, fato que poderia 
ocorrer durante o carregamento ou descarregamento de navios, não se aproximar da mesma, 
nem tocá-la, por um período mínimo de 30 minutos. EVACUAR IMEDIATAMENTE DA 
ÁREA TODO O PESSOAL OPERADOR A FIM DE SE FAZER UMA AVALIAÇÃO DAS 
CONDIÇÕES DE DISTÃNCIA-QUANTIDADE, QUE PERMITAM DETERMINAR A QUAN
TIDADE DE EXPLOSIVOS QUE POSSA ESTAR ENVOLVIDA EM UMA POSSfVEL EXPLO
SÃO. (Esta quantidade pode variar da contida em um simples cunhete ao total do carregamento



de um navio, ou mais). Após um período de espera de 30 minutos, as espoletas acidentadas 
(M517 (T178E3) ou M532), ou os tiros dotados destas espoletas ainda são perigosos, podendo, 
no entanto, ser removidos cuidadosamente e destruídos em lugar seguro. Todas as operações re
lacionadas com este procedimento deverão ser realizadas diretamente pelo ou sob supervisão 
do pessoal qualificado para tais tarefas, que estejam inteiramente familiarizado com os perigos 
que as mesmas envolvem. Caso a situação permita um maior período de espera, será convenien
te observar um prazo de espera de 40 horas antes que a espoleta ou o tiro acidentados sejam re
movidos. Ê preciso lembrar que, mesmo após o prazo de espera de 40 horas, a espoleta ainda 
pode representar perigo, sendo no entanto possível manuseá-la com relativa segurança.

(b) As cargas suplementares removidas das granadas, antes da montagem das 
espoletas de proximidade, podem ser transportadas com segurança a pequenas distâncias, se manu
seada com cuidado. Entretanto, quando essa munição tiver que ser transportada a distâncias 
consideráveis, é aconselhável descspoletar os tiros e recolocar as espoletas em suas embalagens 
originais. As cargas suplementares e as espoletas comuns originais ou os tampões de vedação 
(com juntas e espaçadores) deverão ser recolocados nas granadas; assegurar-se de que as cargas 
suplementares sejam adequadamente fixadas (almofada de feltro voltada para dentro).

(d) Os tiros dotados de espoletas de proximidade deverão ser adequadamente 
acolchoados caso sejam temporariamente colocados em embalagens de fibra. O suporte em for
ma de U que se encaixa às fendas das espoletas de ogiva, também serve para as espoletas de pro
ximidade. As estopilhas e as cargas de projeção destes tiros deverão também receber proteção 
contra danos ou funcionamento acidental quando os mesmos são colocados temporariamente 
em contenedores de fibra.

(e) Se espoletas M517 (178E3) e M532 tiverem de ser lançadas de pára-que
das, deverão estar colocadas de tal modo dentro das embalagens que lhes seja possível atingir o 
solo com a ponta voltada para baixo. Caso as embalagens se danifiquem devido à queda, as espo
letas não deverão ser utilizadas.

(5) Recuperação de tiros falhados.

(a) Tiros dotados com outras espoletas de proximidade, que são os modelos 
M517 (T178E3) ou M532. Diferentemente dos outros tipos de espoletas de artilharia, estas es
poletas de proximidade proporcionam segurança de manuseio 24 horas após o disparo do tiro, 
devido à descarga dos capacitores; deverão, no entanto, ser manuseados com cuidado, uma vez 
que contêm um encadeamento explosivo armado, uma carga reforçadora e um elemento de im
pacto.

(b) Tiros dotados de espoletas de proximidade M517 (T178E3) ou M532. Es
tes tiros contêm um encadeamento explosivo completo e um elemento de percussão.

ADVERTÊNCIA -  Não se deve aproximar de ou tocar nestes tiros por um período mínimo de 
30 minutos. Após tal período de espera, o tiro ainda permanece perigoso, mas no entanto é 
possível aproximar-sç deles para providenciar sua destruição no próprio local. Caso não seja pos
sível destruí-los no local, será preciso removê-lo cuidadosamente. Se a situação permitir um pe
ríodo maior de espera, será conveniente observar o prazo de 40 horas. Deve-se lembrar que, 
mesmo após o prazo de 40 horas, os tiros.falhados permanecem perigosos, podendo no entanto 
ser manuseados com relativa segurança. Todas as operações relacionadas com os procedimentos 
acima deverão ser realizadas por pessoal especializado.



5-78. PRHPARAÇÃO DAS GRANADAS E DAS ESPOLETAS DE PROXIMIDADE PARA 
USO.

a. Generalidades -  Após removidas de suas embalagens, as espoletas e as 
granadas são preparadas para o tiro do modo indicado nos subparágrafos b, c, e e f, abaixo. Os 
tiros preparados, mas não utilizados, deverão ser recolocados nas condições originais, reembala- 
dos e apropriadamente identificados tal como descrito em d (2) (e) e (f) abaixo. Os limites de 
segurança de temperatura para armazenamento e utilização são dados no par 5-77. O cartão de 
instruções especiais, embalado em cada caixa contendo espoletas de proximidade, deverá sem
pre ser consultado antes que as espoletas sejam utilizadas.

b. Preparação das granadas 90 mm alto-explosivo (AE) para uso com as espo
letas das séries M515 ou M513 e preparação das granadas 75mm, 105mm, 4.2” e 120mm, para 
uso com as espoletas de proximidade da série M513 -  Estas granadas de cavidade profunda são 
tornecidas ou com espoletas padronizadas de tempo, mecânicas ou tampões de vedação e são 
preparados para o tiro com as espoletas de proximidade como indicado nos itens compreendi
dos entre (1) e (5) abaixo.

(1) Colocar em posição horizontal o tiro completo (ou granada) a ser acopla
do à espoleta.

PRECAUÇÃO -  Proteger a estopilha no culote do estojo, evitando que a mesma receba golpes 
ou danos; evitar também que a superfície do estojo sofra mossas.

(2) Remover a espoleta, mediante a inserção da chave de espoletas M18 (fig 
5-2) nas fendas apropriadas; golpear fortemente a chave de espoletas em sentido anti-horário 
(olhando-se a espoleta de frente), para afrouxar a espoleta da granada. Tomar cuidado para que 
a espoleta não sofra golpes. Removê-la. Utilizar a chave de espoleta M l9 para remover a 
espoleta montada na granada de 120mm. A remoção da espoleta da granada não constitui neces
sariamente uma desmontagem da mesma, o que é proibido.

(3) Se o tiro (ou granada) é dotado de um tampão de vedação ao invés de es
poleta, remover este tampão e a gacheta utilizando chave apropriada.

(4) Remover a carga suplementar (e o espaçador) por meio de sua alça. Se a 
carga não puder ser removida por meio da alça, disparar a granada com espoleta de ogiva ou de 
tempo, mecânica, ou em último caso rejeitá-la.

ADVERTÊNCIA -  Não procurar remover a carga suplementar se não por meio de sua alça. A 
.utilização de chave de fenda ou de quaisquer outras ferramentas, que exijam a aplicação de for
ça, é proibida.

(5) Proceder de modo indicado nos itens de c (3) até c (6), abaixo.
c. Preparação das granadas de alto-explosivo 155mm, 175mm 8” e 280mm,

para uso com as espoletas de proximidade, série M514. Estas granadas de cavidade profunda são
preparadas para tiro com espoletas de proximidade do modo indicado nos itens de (1) a (5)
abaixo.

(1) Remover o tarugo de transporte, a gacheta e o ilhós da granada.
(2) Remover a carga suplementar (e o espaçador) por meio da alça de levan

tamento. Se a carga não puder ser removida por meio de sua alça, o tiro poderá receber espole
ta de ogiva ou de tempo mecânico, ou em último caso, deverá ser rejeitado.



ADVERTÊNCIA -  Não procurar remover a carga suplementar a não ser por meio de sua alça. 
O uso da chave de fenda ou outras ferramentas que exijam a aplicação de força é proibido.

(3) Inspecionar a cavidade para verificação de possíveis danos e presença de 
matérias estranhas. Remover qualquer sujeira encontrada nesta cavidade.

PRECAUÇÃO -  Caso se encontre algum material alto-expolsivo aderido às partes rosqueadas 
da gola da granada, rejeitá-la de modo que o pessoal qualificado possa lhe dar o devido destino.

(4) Remover a espoleta de proximidade de seu estojo de metal e manuseá-la 
cuidadosamente de modo abaixo indicado. Não existem grampos de segurança e contrapinos. A 
espoleta não requer qualquer preparação antes da montagem na granada; entretanto, se o refor
çador. aparafusado à espoleta por rosca esquerda, parecer estar frouxo, deverá ser apertado fir
memente, manualmente, antes de continuar a montagem.

PRECAUÇÃO — Não fixar o reforçador por punção.

(5) Aparafusar a espoleta em sua cavidade, manualmente. Se houver dificul
dade para encaixe, inspecionar a cavidade da espoleta e as roscas da mesma e da granada. Re
jeitar o componentes que apresentar defeito.

(6) Usando uma chave de espoleta M l8, apertar a espoleta de modo que suas 
bordas se assentem firmemente à gola da granada, não deixando folga.

ADVERTÊNCIA -  Não disparar o tiro a menos que a espoleta esteja completamente ajustada. 
Caso exista algum espaço entre as bordas da espoleta e a da granada, recolocar a caxga suplemen
tar desta granada e utilizá-la com espoleta de ogiva ou de tempo, mecânica; em último caso, re
jeitar o tiro. Os tiros utilizados com espoletas incorretamente montadas podem sofrer funciona
mento prematuro, causando a morte ou ferimentos ao pessoal operador e consideráveis danos 
ao equipamento.

PRECAUÇÃO -  Durante o trabalho de fixação da espoleta na granada, não golpear a chave de 
espoleta nem a utilizar com dispositivos de extensão. Não fixar a espoleta à granada por meio de 
punção em circunstância alguma. Quaisquer choques que forem transmitidos às espoletas de 
proximidade, durante a montagem, podem fazer aumentar a porcentagem de tiros falhados.

d. Granadas preparadas para disparo com espoletas de proximidade, exceto 
M5 i 7 e M532, que não sejam entretanto, utilizados.

(1) As granadas preparadas para o tiro, mas não utilizadas, deverão ser recolo
cadas em  suas em balagens originais ou , en tão , desespoletadas, sendo os co m ponen tes reco loca
dos em suas condições originais e embalagens. Caso as granadas dotadas com espoletas de proxi
midade série M51 ou M513 devam ser transportadas, deverão ser manuseadas de modo indi
cado ríi '.-arágrafo 5-77. Não é aconselhável transportar granadas dotadas de espoletas de 
proximidad • série M514.

(2) Caso seja necessário retirar as espoletas das granadas, recolocando seus 
componentes em suas condições e embalagens originais, proceder do modo indicado nos sub- 
itens de (a) a (g) abaixo:

(a) Colocar o tiro em posição horizontal.



PRECAUÇÃO -  Evitar que as estopilhas do culote dos estojos dos tiros engastados c desen- 
gastados recebeam golpes ou sejam danificados; evitar também que os estojos sofram mossas;

(b) Remover a espoleta da granada, utilizando a chave de espoletas M18.
(c) Substituir a carga suplementar (e espaçador) na cavidade da granada.
(d) Colocar na granada a espoleta original (ou o tarugo de vedação ou o de 

transporte) manualmente. A pertara espoleta firmemente com uma chave de espoleta M18 (cha
ve de espoletas M19 para granadas 120mm) ou utilizar a chave ou ferramenta adequada para 
apertar os tarugos de vedação ou transporte

(e) Recolocar a granada com espoleta ou tarugo em sua embalagem original. 
Caso isso não seja possível, alterar as inscrições da embalagem para identificar adequadamente 
o conteúdo. Se necessário, apagar completamente a identificação antiga antes de aplicar a nova, 
recolocar a espoleta de proximidade em sua embalagem original; nas embalagens tipo cordão 
destacável, selar a abertura por meio de fita adesiva ou material semelhante.

(f) As embalagens de tiros e componentes que tiverem sido abertas deverão 
ser marcadas com a identificação correta e quaisquer outras informações pertinentes, incluindo 
a data da abertura.

(g) Os tiros e espoletas preparados para disparo, mas não utilizados, deverão 
ter prioridade nos disparos subsequentes, de modo que o estoque de embalagens abertas seja 
mantido no mínimo.

e. Preparação das granadas 81 mm alto-explosivo para uso com a espoleta de 
proximidade M517 ou M532 -  Estas granadas quando fornecidas, possuem um tarugo ou uma 
espoleta outro tipo e são preparados para disparo com espoletas de proximidade do modo indi
cado nos itens de (1) a (5), abaixo.

(1) Utilizar a chave de espoleta M18 para r e m o ç ã o  do tampão. Retirar a espo
leta, da granada, como segue:

NOTA -  A remoção da espoleta é uma operação que requer o trabalho de 2 homens; um deles 
deve utilizar a chave de espoleta; o outro, a chave mobilizadora.

PRECAUÇÃO -  Colocar a cobertura da embalagem, da qual foi retirado o tiro, sobre a empe- 
nagem, para devida proteção.

NOTA -  As letras maiúsculas indicadas abaixo se referem à fig 5-71.

(a) Formar uma alça passando o tirante através da fivela da chave, ficando a 
superfície áspera do tirante voltada para dentro (A).

(b) Colocar o tiro sobre um suporte firme, ficando sua espoleta apontada pa
ra uma direção distante dos operadores (B).

(c) Passar o laço em volta do tiro e apertá-lo firmemente (B).
(d) Segurar o tiro com uma das mãos, o cabo da chave imobilizadora com a 

outra e aplicar pressão sobre o cabo (C).
(e) Usando uma chave de espolet* remover a espoleta, girando-a na direção 

indicada pela seta (C).
(2) Inspecionar a cavidade para verificação da presença de matéria estranha. 

Remover o material solto que estiver nessa cavidade.

PRECAUÇÃO -  Caso algum material alto-explosivo tenha ficado aderido às partes rosqueadas 
da granada, rejeitá-la, de modo que o pessoal qualificado lhe possa dar destino.

144



(3) Inspecionar a rosca da granada e da espoleta; rejeitar qualquer componen
te que possua rosca danificada.

(4) Colocar a arruela-mola ondulada em posição apropriada (fig 5-76 e 5-77); 
aparafusar a espoleta em sua cavidade, manualmente. Caso haja dificuldade no encaixe, reinspe- 
cionar as roscas da espoleta da granada, rejeitando se for o caso o componente defeituoso.

(5) Com a chave de espoleta M18, apertar a espoleta até que a arruela-mola 
ondulada fique completamente comprimida, não restando folga entre a espoleta e a granada.

ADVERTÊNCIA -  Não disparar o tiro a menos que a espoleta esteja completamente fixada. 
Caso permaneça alguma folga entre as bordas da espoleta e do tiro, substituir a espoleta de pro
ximidade por outra do tipo de ogiva, ou, em último caso, rejeitar o tiro. Os tiros disparados com 
espoletas incorretamente fixadas podem resultar em funcionamentos prematuros, causando 
morte ou ferimentos à guarnição e consideráveis danos ao equipamento.

PRECAUÇÃO -  Durante o trabalho de fixação da espoleta à granada, não golpear a chave de 
espoletas. Não utilizar dispositivos de extensão nessa cheve. Não fixar a espoleta à granada por 
meio de punção em circustância alguma, qualquer choque maior que for transmitido à espole
ta de proximidade durante a montagem, poderá aumentar a ocorrência de tiro falhado.

f. Granadas preparadas para o tiro com espoletas de proximidade das séries 
M517 e M532, mas não utilizadas. Asgranadas preparadas nessa situação deverãoser manuseadas 
do modo indicado no item b acima.

5-79. ESPOLETA DE PROXIMIDADE M504A2, M504A1 (T75E7) e M504 (T75E6).

a. Descrição -  As espoletas da série M504 são do tipo de proximidade, de 
perfil alongado, destinadas ao uso com granadas 120mm de alto-explosivo M73, com cavidade 
profunda para tiro antiaéreo. A segurança de tubo é proporcionada por um comutador de ar
mação, que retarda o processo de armar da espoleta. As espoletas M504A2, M504A1 e M504 
são semelhantes.

b. Preparação para o tiro
(1) Não há necessidade de regulagem.

ADVERTÊNCIA -  Qualquer tentativa de regulagem destas espoletas pode resultar em mau fun
cionamento.

(2) Quando se disparam granadas dotadas destas espoletas, o regulador auto
mático de espoleta da arma deve ser desligado.

c. Precauções para o tiro -  As espoletas de proximidade podem funcionar 
sob influência de explosões nas proximidades ou pelo choque de fragmentos. Um número anor
mal de explosões prematuras pode ocorrer quando armas vizinhas fazem tiro de salva ou rajadas 
rápidas. Tais explosões podem ser reduzidas, aumentando-se o espaço entre as peças ou o inter
valo entre os disparos, na salva ou no tiro rápido.

5-80. ESPOLETA DE PROXIMIDADE M513 (T226) e M513B1 (T226B1).

a. Descrição -  Estas espoletas são modelos mais antigos do tipo regulável e 
com retardo, utilizados nas granadas de artilharia de campanha, de 75 a 105mm inclusive, con
tra alvos terrestres. Externamente são semelhantes à espoleta de proximidade M513A1 (fig



NOTA — Estas espoletas não têm recurso de auto destruição e não podem ser reguladas para 
apenas ação de percussão, de ogiva (PD). Entretanto, se reguladas para ação de proximidade e 
vierem a falhar sobre o alvo, explodirão por impacto.

As bordas da luva de metal têm as inscrições mostradas na figura 5-72. As 
graduações de 5 a 100 representam os segundos de duração de trajeto. A referência S indica se
gurança. O anel de metal localizado na borda da luva possui um índice. Quando a espoleta é 
desembalada, este índice novamente coincidirá com a linha S.

b. Funcionamento — Estas espoletas deverão sempre ser reguladas para dura
ção de trajeto, em segundos. Quando reguladas em qualquer posição entre 5 segundos e 100 se
gundos, o elemento de proximidade e o elemento de detonação de ogiva se armarão simultanea
mente e aproximadamente 3 segundos antes do tempo regulado. O elemento de proximidade deto
nará, então, a granada, a uma distância ideal sobre o solo ou superfície líquida. Se as espoletas 
forem reguladas para ação de proximidade e vierem a falhar no seu funcionamento sobre o alvo, 
explodirão quando do impacto.

NOTA -  Caso a espoleta seja disparada como quando fornecida, ou seja, com o índice regulado 
em S, não chegará a se armar, fazendo com que a granada falhe; é possível, entretanto, que a 
granada detone pela ação de impacto.

c. Dados tabulares.

5-73), diferindo apenas por inscrições encontradas nas bordas da luva de metal.

Comprimento:
Visível (c m )..................................................................................................... 9,5
Total (cm )........................................................................ .............................21,8

Peso:
M513 (kg) (com luva de a ç o ) .....................................................................1,34
M513B1 (kg) (com luva de alumínio)..........................................................1,06

Especificações da rosca..................................................................... 2-12NS-1

d. Preparação para o tiro — A regulagem da espoleta para ação de proximida
de se faz mediante a utilização do regulador de espoleta M28 (T46); deve ser girado normalmen
te em sentido horário (vendo-se a espoleta por cima) até que o índice coincida com a regulagem 
desejada.

PRECAUÇÃO -  Durante a regulagem, o cone de plástico (nariz) da espoleta movimentar-se-á 
junto com o índice. Quaisquer danos a este cone de plástico poderão resultar em tiro falhado.

Entretanto, uma vez que não exista folga, a regulagem da espoleta pode ser 
obtida ou modificada uma ou mais vezes, girando-se o índice em qualquer direção, por uma ou 
mais voltas completas, sem efeito adverso. Caso se utilize rotação anti-horária, assegurar-se de 
que a espoleta não tenha se afrouxado da granada.

NOTA N? 1 -  A armação em ação de proximidade ocorre aproximadamente 5 segundos an
tes do tempo regulado. Caso sejam utilizadas cargas de projeção menores que as prescritas, a 
confiabilidade do desempenho da espoleta será duvidosa.



Fig 5-69. Granada de cavidade profunda desmontada.
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Fig 5-70. Componentes utilizados nas granadas de cavidade profunda 

NOTA N? 2 -  Estas espoletas não podem ser reguladas para percussão (EOP).

e. Precauções para o tiro —

(1) As seguintes combinações arma/carga de projeção são autorizadas para 
uso com as espoletas de proximidade M513 eM 513Bl:

Arma
Morteiro 4 .2”. . . 
Obuses 105mm. . 
(todos os modelos)

Carga de projeção 
Carga 12 e acima, com ou sem extensão. 

Cargas 2 a 6 (a carga 7 é autorizada so
mente para situações de emergência de 

combate).

(2) Não há restrições quanto a atirar com estas espoletas sobre tropa amiga; 
entretanto, em caso de pessoal ou de instalações próximos à área de alvos ou dentro dela, é 
necessário ponderar o seguinte:
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(a) Evitar disparai granadas dc calibres 105 mm ou menores sobre alvos situa
dos a distâncias inferiores a 320 metros de posição amigas;

(b) No caso de tiro sobre elevações ou cristas, a regulagem da granada deve 
ser retardada até que a mesma tenha transposto as ditas elevações com uma margem adicional 
de 64 metros ou maior;

(c) Quando as granadas alcançam a área de alvos com pequenos ângulos de 
incidência, a área compreendida entre o ponto de armação total do elemento de proximidade e 
o alvo pode ser atingido por estilhaços originados de explosões ocasionais. Em maiores ângulos 
de incidência esses fragmentos não constituem sério perigo, uma vez que normalmente desacele
ram e alcançam um estado de simples queda livre;

(d) Quando a espoleta é regulada para ação de proximidade é possível utili
zar com segurança postos de observação aérea, não devendo, entretanto, ser operados entre a ar
ma e o alvo. A área próxima ao alvo, particularmente, deve ser evitada. Para evitar perigo de 
explosões normais ou prematuras, as aeronaves não devem se aproximar da trajetória ou da área 
de alvos numa distância inferior a 320 metros (350 jardas), no caso das granadas 105 mm ou 
menores;

(e). Após serem reguladas para proximidade, as espoletas podem funcionar 
sob influência de explosões próximas ou de estilhaços. Um número anormal de tais explosões 
no ar deve ser esperado quando se faz tiro de salva ou rajadas rápidas com armas vizinhas. Tais 
explosões podem ser reduzidas aumentando o espaço entre as peças ou o intervalo entre os ti
ros. Estas explosões nada tem a ver com os tiros prematuros que podem ocorrer em qualquer 
ponto da trajetória.

(3) Para assegurar máxima confiabilidade, estas espoletas deve ser usadas com 
tiros nas cargas máximas das tabelas de tiro, de acordo com os alcances desejados.

5-81. ESPOLETA DE PROXIMIDADE M513A1 (T226E2) E M513A2 (T226E3)

a. Descrição -  Estas espoletas são modelos mais antigos do tipo regulável, 
com retardo, utilizado nas granadas de artilharia de campanha, de calibre 75 a 105mm, contra 
alvos terrestres.

NOTA -  As espoletas podem ser reguladas para ação de imapeto (PD) e não possuem recursos 
para auto destruição.Não são eficazes contra alvos aéreos.

Extremamente a espoleta M513A2 é semelhante àM513Al (fig5-73). As bor
das de luva de metal são marcadas como indica na fig 5-74. As graduações 5 a 100 representam 
segundos da duração de trajeto. As letra? (PD) (detonação de ogiva) são usadas para indicar a 
posição de regulagem para ação de percussão. O anel de metal localizado sobre a borda da lu
va possui uma referência .Quando a espoleta é desembalada, esta referência normalmente está 
alinhada com a referência de transporte (fig 5-74).

b. Funcionam ento — É previsto que estas espoletas sejam reguladas para fun
cionar com ligeira antecipação em relação à duração de trajeto (em segundos). Nestas espoletas, 
o elemento de detonação de ogiva (EOP) se armará 2 ou 3 segundos após o disparo e permane
cerá armado durante a trajetória da granada, detonando a mesma no momento do_impacto caso 
o elemento de proximidade não chegue a funcionar. Quando regulada em alguma posição entre 
5 segundos e 100 segundos, o elemento de proximidade se armará aproximadamente 3 segundos 
antes do tempo regulado. O elemento de proximidade detonará, neste momento, a granada, a 
uma distância ideal sobre o solo ou superfície liquida. Para regulagem efetiva na posição PD, ver
o item d abaixo.



Fig 5-71. Remoção da espoleta em campanha
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Referência de segurança

Fig 5-72. Espoletas de proximidade M513, M513B1 ou M514 e M514B1 - Graduações de 
tempo

Fig 5-73. Espoleta de proximidade M513A1



c. Dados tabulares.

Comprimento:
Visível (cm )................................................................................................... .. .
Total (cm ).....................................................................................................21,8

Peso (kg) (com luva de alum ínio).............................................................. 1,06

Especificações da rosca..................................................................... 2-12NS-1

d. Preparação para 0 tiro
(1) Regulagem da espoleta -
(a) Para ação de proximidade, estas espoletas são reguladas do mesmo modo 

que as espoletas M513 e M513B1, descrito no par 5-80 d.

Fig 5-74. Espoletas de proximidade M513A1, M513A2 e M514A1 
Graduações de tempo.

(b) Para ação de impacto, a espoleta na posição PD (detonação de ogiva) ou 
referência de transporte: regular a espoleta pelo tempo de 90 segundos.

(2) Utilização da cápsula desensibilizante XM5 -

Referência para transporte Referência (detonação de ogiva)
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(.a) Objetivos -  O objetivo da utilização da cápsula desensibilizante XM5 é 
o de reduzir a altura-tipo da espoleta de proximidade de artilharia, série M513, utilizada no tiro 
lOSmm alto-explosivo M l, quando se verifica que as alturas são superiores a 15,2 metros. As 
alturas de detonação da espoleta de proximidade série M513 tende a ser maior nas cargas altas 
em pequenos ângulos de incidência sobre terrenos úmidos. E tendem a ser menores quando em 
cargas baixas, grandes ângulos de incidência e sobre terreno seco. Em baixa temperatura a altu
ra tende a ser menor; os diferentes tipos de lotes de espoletas, utilizados com as granadas, tam
bém poderão exercer alguma influência. As combinações entre as diversas condições acima des
critas deverão proporcionar alturas intermediárias. A eficácia do tiro 105mm Ml decresce sig
nificativamente quando a detonação ocorre acima de 15,2 m. A cápsula XM5 aplicada às espo
letas da série M513 reduzirá a altura-tipo segundo um fator aproximadamente igual a 4; por 
exemplo: uma altura de 18,24 metros será reduzida a aproximadamente 4,56 metros.

b. Descrição -  A cápsula desensibilizante XM5 é feita de latão em folha, com 
a forma aproximada de um cone truncado. Em sua superfície acha-se uma série de pequenos 
orifícios cujas bordas salientes ficam voltadas para dentro, tendo a função de fixar a cápsula 
sobre a ogiva de plástico da espoleta. A borda, posterior da cápsula é dobrada para dentro, pro- 
porcionanado vedação contra pressão de ar. 50 destas cápsulas são embaladas em um tubo de 
papel resistente à umidade; 10 tubos compõem uma caixa completa (fig 5-75). A tampa de plás
tico da embalagem é usada como ferramenta para aplicação da cápsula à espoleta (fig 5-6).

c. Dados tabulares:

Identificação do m odelo ........................................................................... XM5
T i p o ....................................................................................... desensibilizante
Pesò..................................................................... aproximadamente 20 gramas

Dimensões:

Diâmetro superior (cm)
Diâmetro inferior (cm)
Altura ( c m ) ...............
M ateria l.....................
F o rm a ........................

d. Instruções para uso

1 A utilização em campanha da cápsula desensibilizante para espoleta fica a 
critério do oficial de artilharia, quando observa que a maioria das espoletas de proximidade da 
série M513, usada nos tiros 105mm M l, excede à altura de 15,2 metros. Quando se planeja tiro 
sem observação, a cápsula deve ser prevista para alças pequenas, isto é, em ângulos de 45? ou 
m enores.

2. A cápsula desensibilizante será aplicada à espoleta momentos antes da 
colocação do tiro na arma, tendo já sido feita a regulagem para o tempo desejado por meio do 
regulador de espoletas M28. É necessário regular a espoleta antes da aplicação da cápsula desen
sibilizante, uma vez que o regulador M28 não pode assentar sobre a cápsula.

3. Para instalar uma cápsula na espoleta série M513, colocá-la sobre a ogiva da 
espoleta alinhando o grande entalhe da borda inferior da cápsula ao índice de regulagem do anel 
móvel da espoleta. Colocar o dispositivo encapsulador (a mesma tampa de plástico do tubo em-

............... 3,02

............... 5,49

............... 4,85
folhas de latão 
cone truncado



balagem) sobre a cápsula e golpeá-lo fortemente com o punho ou um martelo de pequeno peso 
(16 onças, aproximadamente 1/2 kg ou, ainda, qualquer outra ferramenta equivalente).

5 0 - < : A I > , l ) K S K NSITIZINK FUZE XM? LOT--  Mri)---

CUJ-CAt*,  I J K S K N S  I T  I Z  I N C  F U Z E  XNO»
LOT----- ,'iri)—

Conjunto dtt embalagem

Fig 5-75. Conjunto da embalagem da cápsula desensibilizante XM5.

NOTA -  Não bater mais forte que o necessário para evitar que a cápsula caia durante o c\r' 
mento da granada.

O assentamento final da cápsula se dará por inércia, quando o
parado.

(4) O atrito causado pela presença da cápsula tornará necessário um ajus i 
elevação do tubo, aconselhando-se o uso da carga 6. Até o momento em que as diferenças i. 
características de trajetória, entre um tiro disparado com uma espoleta de detonação de ogiva 
(EOP) e outro montado com a espoleta M513 com cápsula desensibilizante, não forem total
mente determinadas, as seguintes correções devem ser introduzidas nos elementos de pontaria.

NOTA -  É importante observar que estes dados são provisórios.

Tabela de tiro 105-H-6 - Quando se dispara com carga 6 a granada 105mm Ml com espoleta 
M513 coberta por cápsula desensibilizante, aplicar uma correção que corresponda ao aumento 
de 1,5% na densidade do ar.

Tabela de tiro 105mm AS-1 -  Quando se dispara em carga 6 a granada 105mm Ml com espole
ta M513 coberta por cápsula desensibilizante, aplicar uma correção que coiresponda ao aumen
to de 1,5% na pressão atmosférica. Não são necessárias correções para compensar o aumento de 
atrito quando se utilizam carga 5 ou inferiores.

5. Os reguladores de espoletas M14 ou M27 podem ser utilizados para fazer 
nova regulagem na espoleta encapsulada, caso o grande entalhe do culote desta cápsula fique ali
nhado com o índice de regulagem do anel da espoleta. Após ter sido instalada numa espoleta, a 
cápsula não pode ser removida sem se f destruir ou causar danos à própria espoleta.
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NOTA — Não utilizar cápsulas que estejam dobradas, enrugadas ou se sua borda dianteira não ti
ver o perfil correto. Pequenos desvios com relação à forma arredondada são toleráveis, desde
que não interfiram no desempenho da granada.

e. Precauções para o tiro -
(1) As seguintes combinações arma/carga são autorizadas para uso com as 

espoletas M513A1 e M513A2 reguladas para ação de proximidade:

Arma Carga de projeção

Morteiro 4.2” ........................................................................................ Carga 12 e acima, com ou sem
extensão.

Obus 105 mm (todos os m o d e lo s)....................................................Cargas 2 a 6 (carga 7 somente
para situações de emergência, 
em combate).

(2) As seguintes combinações arma/carga de projeção são autorizadas para 
uso com as espoletas reguladas para ação de impacto (regulagem de 90 segundos):

Arma Carga de projeção

Obus 1 0 5 m m .......................................................................................Cargas 4 a 6 (todos os tiros em
carga 7 deverão usar a espoleta 
de ogiva M557 ou duplo efeito 
M564).

(3) Para assegurar máxima confiabilidade, estas espoletas deverão receber as 
cargas máximas autorizadas em tabela de tiro, de acordo com o alcance desejado.

(4) Consultar o par 5-80 e (2) para instruções sobre outras precauções a se
rem adotadas no emprego destas espoletas.

5-82. ESPOLETAS DE PROXIMIDADE M514 (T227) e M514B1 (T227B1).

a. Descrição -  Estas espoletas consistem de modelos mais antigos do tipo re
gulável, com retardo, destinado ao uso em granadas de artilharia de calibre 155mm e maiores.

NOTA -  Estas espoletas não dispõem de recurso para auto destruição. Não podem ser reguladas 
para ação de impacto. Entretanto, caso reguladas para ação de tempo mas não cheguem a fun
cionar no ar, sobre o alvo, detonarão no momento do impacto.

Externamente, as espoletas são semelhantes à espoleta de proximidade M513 
A l (fig 5-73), exceto pelas inscrições existentes na borda da luva de metal. As inscrições destas 
espoletas são idênticas às da espoleta M513 (fig 5-72).

b. Funcionamento -  As informações sobre o funcionamento são semelhantes 
às referentes à espoleta M513, par 5-80 b.

c. Dados tabulares. 
C Comprimento: 

Visível (cm) . . 9,5



Fig 5-76. Aplicação da cápsula desensibilizante XM5
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Total (cm)

Peso:
M514 (kg) (com luva de a ç o ) ......................................................................1,33
M514B1 (kg) (com luva de a lu m ín io ).......................................................1,06

Especificações da rosca.........................................................................2-12NS-1

d. Preparação para o tiro — Estas espoletas são reguladas do mesmo modo
que as espoletas M513 e M513B1, descrito no par. 5-80 d.

e. Precauções para o tiro —
(1) As seguintes combinações arma/carga de projeção são autorizadas para 

uso com as espoletas de proximidade M514 e M514B1:

Arma Carga de projeção

Obuses 1 0 5 m m ....................................................................................Três cargas de saquitel verde e
(todos os modelos) acima; cinco cargas de saquitel

brando e acima.

Obuses de 8” .......................................................................................Três cargas de saquitel verde
(todos os modelos) e acima;

Todas as cargas de saquitel
branco.

(2) Estas espoletas não são autorizadas para uso nos canhões de calibres
175mm e 250mm.

(3) Evitar atirar sobre alvos e distâncias inferiores a 731 metros (880 jardas)
de tropa amiga.

(4) Aeronaves amigas não deverão chegar a distância inferior a 73 lm (800 
jardas) do alvo, quando se atira com granadas dotadas destas espoletas.

(5) Após a ação de armar em proximidade, as espoletas podem funcionar
sob influência de explosões próximas ou de estilhaços. Um número anormal de tais explosões
no ar pode ocorrer quando se faz tiro de salva ou rajadas rápidas com armas adjacentes. Elas 
podem ser reduzidas aumentando a distância entre as peças ou intervalo entre os tiros. Estas 
explosões nada têm a ver com os prematuros que podem ocorrer em qualquer ponto durante a 
trajetória.

(6) Para assegurar máxima confiabilidade, estas espoletas devem receber as 
maiores cargas possíveis, de acordo com o alcance desejado, preconizadas em tabela de tiro.

5-83. ESPOLETA DE PROXIMIDADE M514A1 (T227E2).

a. Descrição — Esta espoleta vem a ser um modelo mais antigo do tipo regulá
vel, com retardo, utilizado em granadas de artilharia de campanha 155mm e calibres maiores,
contra alvos terrestres.

NOTA — Esta espoleta pode ser regulada para ação de impacto (detonação de ogiva). Não é efi
caz contra alvos aéreos.
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A espoleta focalizada é semelhante em aparência à M513A1 (fig 5-73) e as 
inscrições em seu corpo são Idênticas às estampadas na M513A1 (fig 5-74).

NOTA — Esta espoleta não possui recurso para auto destruição.

b. Funcionamento -  As informações sobre o funcionamento deste modelo 
são semelhantes às referentes à espoleta M513 A l (par 5-81 b).

c. Dados tabulares.

Comprimento:
Visível (c m )..................................................................................................... 9,5
Total (cm )..................................................................................................... 21,8
Peso (kg) (com luva de alum ínio)...............................................................1,06
Especificações da rosca..................................................................... 2-12NS-1

d. Preparação para o tiro.

(1) Para ação de proximidade esta espoleta é regulada do mesmo modo que 
os modelos M513 eM 513Bl, descritos no par 5-80 d.

(2) Não regular a espoleta na posição PD (detonação de ogiva) ou na referên
cia paia transporte. Para ação de impacto com as granadas 155mm e 8” , regular a espoleta para 
tempo 90 segundos. Para ação de impacto com granada 175mm, regular a espoleta para tempo 
95 segundps, em alcances até 31.600 metros; caso o alcance desejado exceda 31.600 metros, re
gular a espoleta para tempo 100 segundos.

e. Precauções para o tiro.

(1) As seguintes combinações arma/carga de projeção, são autorizadas 
para uso com a espoleta M514A1 em ação de proximidade:

Arma Carga de projeção

Obuses 155mm (todos os modelos) 
e 8” (todos os modelos)

.Três cargas de saquitel verde e 
acima; cinco cargas de saquitel 
branco e acima; três cargas de 
saquitel verde a acim a; todas 
cargas de saquitel branco;

Canhões 175mm - Todos os lotes de espoleta 
M514A1, em temperaturas que variem entre
-17? C a + 4 8 °C ;..................................................................................Cargas 1 e 2;
Lotes de espoleta M514A1 com ogiva do tipo 
KEL-F, em interfixos de 8.064, sob tempera
turas de - 17? C a +48? C;...................................................................Todas as cargas.

(2) As seguintes combinações arma/carga de projeção são autorizadas para 
uso com as espoletas M514A1 em ação EOP (detonação de ogiva):
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Arma Carga de projeção

Obuses 155mm (todos os m odelos);............................................... Quatro cargas de saquitel ver-
Obuses 8” (todos os modelos) de e< acima; seis cargas de sa

quitel branco e acima;

Canhões 175mm - Todos os lotes d e .......................................... : .Cargas 1 e 2
espoletas M514A1 em temperaturas 
de - 17?C a + de 48? C

Lotes de espoletas M514A1 com ogivas..........................................Todas as cargas
do tipo KEP-F em interfixos de 8.064 a 
8.400, sob temperaturas de -17? C a 
+ 48? C

(3) Evitar atirar sobre alvos que se encontrem a distância inferior a 731 
metros de tropa amiga.

(4) As aeronaves amigas não devem trafegar a distâncias inferiores a 731 me
tros, da área de alvos.

(5) Deve ocorrer aumento de tiros falhados quando se atira com cargas 1 e 2, 
nos obuses 155mm e 8” , devido à inércia insuficiente.

(6) Após a ação de armar em proximidade, as espoletas podem funcionar sob 
influência de explosões próximas ou de estilhaços. Um número anormal de tais explosões pode 
ocorrer quando se faz tiro de salva ou rajadas rápidas, em armas próximas. Elas podem ser 
reduzidas aumentando a distância entre as peças ou o intervalo entre os tiros. Estas explosões 
nada têm a ver com os prematuros, que podem ocorrer em qualquer ponto da trajetória.

(7) Para se assegurar máxima confiabilidade, estas espoletas deverão receber 
as maiores cargas possíveis, de acordo com o alcance desejado, preconizadas em tabela de tiro.

5-84. ESPOLETA DE PROXIMIDADE M514A1E1.

a. Descrição -  Esta espoleta vem a ser um modelo aperfeiçoado do tipo regu
lável, com dispositivo de retardo. É usada com os tiros para morteiro 4.2” , obuses 105mm e 
155mm, canhões 175mm e obuses 8” , contra alvos terrestres. A espoleta M514A1E1 é destina
da a substituir as espoletas das séries M513 e M514. É semelhante em aparência ao modelo 
M514A1 (fig 5-77), exceto na localização da referência PD, que coincide com a regulagem em 
proximidade, de 90 segundos. Quando transportada, a espoleta é regulada com o índice da cáp
sula superior alinhado com a referência 10 segundos, do corpo da espoleta.

b. Funcionamento — A espoleta é regulada em segundos para ligeira antecipa
ção da duração de trajeto do alvo. Quando reguladas para qualquer valor entre 5 e 100 segun
dos, a ação de armar em proximidade ocorre aproximadamente de 3 a 7 segundos antes do tem
po regulado. Caso a espoleta não chegue a funcionar em ação de proximidade, detonará no mo
mento do impacto sobre o solo. O elemento PD (detonação de ogiva) sempre se armará dentro 
de um lapso de 2 ou 3 segundos após o disparo e permanecerá armado durante a trajetória. A 
altura de funcionamento é essencialmente ideal, independentemente do tamanho da granada ou 
do ângulo de incidência.

c. Dados tabulares.

Comprimento:
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índice

Fig

A referência PD coincide com 
a de 90 segundos

5-77. Espoleta de proximidade M514A1E1-Graduações de tempo
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Visível (c m ).................................................................................................... 9,5
Total (cm ).....................................................................................................21,8

Peso (kg) (com luva de alum ínio)..............................................................0,99
Especificações da rosca..................................................................... 2-12NS-1

Limites de temperatura:
Transporte..............................................................................—5 3?C e + 62°C
Armazenagem..................................................................... — 5 3 °C e+ 62°C

d. Preparação para o tiro — Para ação de proximidade nos tiros de 4.2” 
de 105mm, consultar o par. 5-72c para as granadas de 155mm, 175mm e 8”, consultar o par 
5-78c.

PRECAUÇÃO -  A ogiva de plástico da espoleta se movimenta juntamente com o índice de re
ferência. Se o plástico for severamente danificado, ocorrerão tiros falhados.

(1) Para regular a espoleta em ação de proximidade, movimentar o regulador 
de espoleta M28 (T46) normalmente em sentido horário (vendo a espoleta por cima) até que o 
índice de referência coincida com a regulação de tempo desejado.

NOTA -  A ação de armar em proximidade ocorre aproximadamente entre três e sete segundos 
antes do tempo regulado.

Uma vez que não existe folga, a regulagem da espoleta pode ser obtic’a ou 
modificada uma ou duas vezes, mediante a movimentação do índice de referência em qualquer 
direção: este índice pode ser girado uma ou mais voltas completas sem que haja efeito adverso.

(2) Caso se movimente a espoleta em sentido anti-horário, assegurar-se de 
que a mesma não tenha se afrouxado da granada.

(3) Regular para o tempo antecipado de trajetória (correspondente à altura- 
tipo de funcionamento).

(4) Para ação de percussão regular a espoleta para 90 segundos. Assegurar-se 
de que o índice de referência da cápsula superior esteja alinhado com a inscrição 90 segundos.

e. Precauções para o tiro

ADEVERTÊNCIA -  Disparar somente sob temperaturas entre —40?C e + 60?C. Não disparar a 
granada caso a espoleta não esteja completamente assentada. Não montar a cápsula desensibili- 
zante XM5 sobre a espoleta M514A1E1.

(1) As seguintes combinações arma/carga de projeção são autorizadas para 
uso com a espoleta M514A1E1:

Arma Carga de projeção

Morteiro 4.2’' ........................................................ 5 1/2 e acima;
Obus 105mm (todos os modelos)....................... 1 a 6 ; carga 7, somente em emergência. Para dis

paro em percussão com carga 7, usar espoleta
M557 ou M564;
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Todos os modelos de obuses 155mm,
175mm e 8” .............................................................Todas.

(2) Não ha' restrições quanto a atirar com estas espoletas sobre território ami
go, entretanto, no caso de pessoal operador ou instalações localizadas próximas à área de alvo
ou dentro da mesma, as seguintes considerações devem ser ponderadas:

(a) Evitar atirar granadas 105mm e de 4.2” sobre alvos que se encontrem a 
menos de 320 metros de posições amigas;

(b) Evitar atirar granadas 155mm, 175mm e 8” sobre alvos localizados a me
nos de 731 metros de posições amigas;

(c) No tiro sobre elevações ou cristas, a regulagem de tempo deve permitir
que as granadas ultrapassem-nas. Se a ação de armar ocorrer sobre estes acidentes topográficos,
as granadas deverão estar passando a uma altura mínima de 64 metros.

NOTA — Quando as granadas alcançam a zona do alvo segundo pequenos ângulos de incidên
cia, a área compreendida entre o ponto de armação completa do elemento de proximidade e o 
alvo podem ser atingidos por estilhaços de explosões ocasionais. Segundo maiores ângulos de inci
dência, os estilhaços não constituem sério perigo, uma vez que normalmente desaceleram, en
trando em queda livre;

(d) Quando a espoleta é regulada para armar em ação de proximidade, pos
tos de observação aérea podem ser utilizados com segurança para condução do tiro. Não se 
deve, entretanto, operar estes postos entre a arma e o alvo. Não permitir aproximação de aero
naves amigas a menos de 731 metros do alvo, quando se atiram granadas dotadas desta espo
leta.

NOTA -  Após a ação de armar em proximidade, as espoletas podem funcionar sob a influên
cia de explosões próximas ou de estilhaços. Um número anormal de tais explosões no ar pode 
ocorrer quando se faz tiro de salva ou rajadas rápidas, com armas adjacentes. Tais explosões po
dem ser reduzidas aumentando a distância entre as peças ou o intervalo entre os tiros. Tais ex
plosões nada têm a ver com os funcionamentos prematuros, que podem ocorrer em qualquer 
ponto da trajetória.

5-85. ESPOLETA DE PROXIMIDADE M515 (T225)

a. Generalidades -  Esta espoleta (fig 5-78) incorpora dispositivos que permi
tem seu uso com granadas AE de 90 mm de cavidade profunda.

b. Descrição -  Esta espoleta possui uma ogiva de plástico, montada em um
anel móvel de regulagem de tempo e um culote de metal. Este culote apresenta uma escala com
graduções de 3 a 27 segundos. Um anel de regulagem de tempo, com índice de referência, é 
usado para regular a espoleta para o tempo desejado. Um elemento instantâneo e outro de auto- 
destruição são acondicionados nesta espoleta. O elemento de impacto é montado na parte inter
na da ogiva de plástico. Recomenda-se que o anel de tempo da espoleta seja regulado para a du
ração de trajeto prevista. Existem três inscrições, além das graduações da escala de tempo, es
tampadas no culote de metal: SD-14, SD-17 e MAX. Quando regulada na posição SD-14, a ação 
de armar em proximidade ocorre aos 0.3 segundos e, a de autodestruição, após 14 segundos; 
quando na posição SD-17, a armação de proximidade ocorre aos 0.3 segundos e a autodestrui-



ção, após 17 k'gundos. Quando regulada na posição MAX, a espoleta é atirada aos 26 segundos, 
a armação em proximidade ocorre após 27 segundos e, a autodestruição, 47 segundos aproxi
madamente (dependendo da elevação do tubo e da usura da alma). A ação de percussão pode 
ocorrer também em distâncias superiores a 152 metros da boca do tubo. Em qualquer regula
gem entre 3 e 27 segundos, a espoleta será ativada três segundos antes da duração de trajeto 
prevista e ficará totalmente armada dois segundos antes. A autodestruição ocorrerá aos 18 se
gundos, caso a espoleta seja regulada para 3 segundos, ou na duração de trajeto mais dois segun
dos, em qualquer regulagem que varie de 4 a 27 segundos. Em qualquer das regulagens acima, o 
circuito de impacto se armará 0,2 segundos após o disparo.

c. Funcionamento -  Quando a granada é disparada independentemente do 
tempo regulado, o elemento de impacto se arma a aproximadamente 152 metros a partir da boca 
do tubo. Em regulagem de 3 segundos ou maiores, o elemento de proximidade da espoleta se ar
ma a aproximadamente 2 segundos antes do tempo regulado, detonando, então, a granada sob 
ação de proximidade (cerca de 20 metros do alvo). Caso não encontre nenhum alvo, o elemen
to de autodestruição detonará a granada aproximadamente 2 segundos após o tempo regulado. 
O e lem en to  de impacto fará com q ue a espoleta funcione em ação instantânea, caso ocorra im
pacto contra objeto resistente, em qualquer momento após a armação do elemento de proximi
dade. Caso a granada não penetre na área de influência de algum alvo aéreo de tamanho razoável 
e caso o elemento de proximidade ou o elemento de auto destruição não funcionem, o elemento 
de impacto fará com que a granada funcione no momento do choque sobre o solo.

Fig 5-78 - Espoleta de proximidade M515
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d. Dados tabulares.

Comprimento
Visível (c m )....................................................................................................9,5
Total (cm )....................................................................................................21,8
Peso (kg).......................................................................................................1,06
Especificações da rosca..................................................................... 1-12NS-2

e. Preparação para o tiro -  Para uso normal, antiaéreo, em canhão de 90mm, 
a espoleta é geralmente regulada por meio de um regulador manual M13A1 ou M l3 ou um 
regulador automático.

f. Precauções para o tiro

(1) Quando se atira contra alvos aéreo sobre território amigo, é importante 
fazer com que cada granada detone a uma altura segura sobre o solo. A altura da explosão deve 
permitir que os estilhaços da granada desacelerem a ponto de atingirem velocidade de queda 
livre.

NOTA — A espoleta de proximidade M515 é destinada ao uso antiaéreo e não possui desempe
nho eficaz contra outros tipos de alvo. Em casos de emergência, pode ser utilizada contra alvo 
terrestre, mas para este fim esta espoleta é menos satisfatória do que a üe proximidade série 
M513 (par 5-80 e 5-81).

(2) Unicamente para o tiro antiaéreo, utilizar elevação mínima de 400 milé
simos, estando a espoleta regulada para 15 segundos ou tempo maior; ou por um mínimo de 
200 milésimos estando a espoleta regulada para tempo inferior a 15 segundos.

(3) As espoletas de p rox im idade podem  fu ncionar sob influência de exp lo 
sões próximas ou de estilhaços. Um número anormal de explosões no ar pode ocorrer quando se 
faz tiro de salva, ou rajadas com armas adiacentes. Tais explosões podem ser reduzidas, aumen
tando a distância entre as peças ou o intervalo entre os tiros.

5-86. ESPOLETA DE PROXIMIDADE M516A1 (T73E10), M516B2 (T73E14), M516B1 
(T73E13) e M516 (T73E12).

a. Generalidades -  Estas espoletas são destinadas a uso com granadas de alto- 
explosivo calibre 75mm, contra alvos aéreos.

b. Descrição -  A espoleta possui uma ogiva de plástico montada em um culo
te de metal e não dispõe de regulagem de tempo. A segurança de alma é proporcionada por um 
relé que retarda a armação da espoleta por um tempo pré-determinado. Um elemento de auto- 
destruição é também incorporado. O comutador de autodestruição faz co n que a espoleta ar
mada detone,quando o movimento rotativo da granada decresce a um determinado valor. Este 
dispositivo é destinado a detonar a granada a uma altura suficientemente grande durante a fase 
ascendentes da trajetória, de modo a evitar, baixas em tropa amiga e danos às instalações amigas . 
A espoleta M516A1 (T73E10) incorpora um elemento de impacto em sua ogiva, o qual se arma 
a uma distância de 121 a 213 metros a partir da boca do tubo. O elemento de proximidade das 
espoletas da série M516 se arma a aproximadamente 0,8 segundos depois que a granada ultra
passa a boca do tubo.
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Fig 5-79. Espoleta de proximidade M517

c. Dados tabulares.

C om prim en to :
Visível (c m )...................................................................................................9,4
Total (cm )................................................................................................21,59

Peso (kg)......................................................................................................1,13
Especificações da rosca..................................................................... 2-12NS-2

d. Preparação para o tiro -  Nenhuma regulagem é necessária. Qualquer ten
tativa de regular estas espoletas pode resultar em mau funcionamento.

e. Precauções para o tiro -  Estas espoletas de proximidade podem funcionar 
sob influência de explosões próximas ou de estilhaços. Um número anormal de explosões no ar
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pode ocorrer quando se faz tiro de salva ou rajadas rápidas, a partir de armas adjacentes. Tais 
explosões podem ser reduzidas aumentando a distância entre as peças ou o intervalo entre os ti
ros.

5-87. ESPOLETA DE PROXIMIDADE M517 (T178E3).

a. Generalidades -  A espoleta de proximidade (fig 5-79) c utilizada no tiro 
81mm alto-explosivo M362 contra alvos terrestres ou marítimos, Esta espoleta consiste essen
cialmente de uma unidade transmissora e receptora de rádio, auto-acionada. Durante a trajetória 
a espolèta armada transmite ondas de rádio; quando a pulsação da frente de ondas colide com o 
alvo, seu reflexo interfere com as ondas ainda em transmissão. A pulsação causada por esta in
teração, ao alcançar uma intensidade predeterminada, aciona um comutador eletrônico que 
fecha um circuito elétrico, iniciando a detonação do encadeamento explosivo da espoleta, 
quando a granada se encontra a uma distância ideal sobre o alvo. Caso os elementos de rádio da 
esnoleta não funcionem, o elemento de impacto acionará o funcionamento na colisão contra o 
uojeto resistente.

b. Descrição -
(1) Generalidades -  A espoleta de proximidade M517 consiste de uma ogiva 

de plástico de forma cônica, moldada sobre um corpo de aço rosqueado e uma cápsula de me
tal. A ogiva de plástico abriga o dispositivo eletrônico. O dispositivo de suprimento de energia 
é alojado no corpo da espoleta, e os mecanismos de armar e o de segurança ficam localizados em 
uma cápsula de metal no culote da espoleta. A espoleta é fixada à granada por meio de uma ar- 
ruela-mola ondulada, que tem a finalidade de assegurar o encaixe completo da espoleta na 
granada.

(2) Sistema de armar — O sistema de armar consiste de um mecanismo de um 
mecanismo de armar elétrico (a) e de um mecanismo de armar mecânico (B). Diversos dispositivos 
de segurança foram incorporados a esta espoleta com o objetivo de proporcionar a necessária se
gurança no manejo da munição.

(a) Ação de armar elétrica -  A segurança para ação de armar elétrica é pro
porcionada por um dispositivo de suprimento de energia. Uma vez que o funcionamento deste 
dispositivo depende da atuação durante um determinado período de tempo, a espoleta perma
nece segura para uso normal e manuseio.

(b) Ação de armar mecânica -  A segurança de armar mecânica é proporcio
nada por um conjunto de lâminas de inércia. Na posição de segurança, o rotor, conduzido por 
molas, (com seu detonador) fica travado em posição não alinhada, de modo que tanto o 
encadeamento explosivo quando os circuitos elétricos ficam interrompidos. O funcionamento 
da lâmina de inércia depende da ação da inércia de um determinado valor durante determinado 
período de tempo; sem estas condições, as lâminas não funcionarão para liberar o rotor. Desta 
maneira a espoleta proporciona segurança para utilização normal e manuseio. Assim que o rotor 
é liberado, gira e recompõe o encadeamento explosivo e o circuito elétrico do detonador. Entre
tanto, tal ação não se completa até que a granada deixe a arma.

NOTA -  A espoleta não se arma completamente enquanto as ações de armar elétrica e mecâ
nica, não tenham se realizado.

(a) Generalidades -  O tempo necessário para o dispositivo de suprimento 
de energia atingir o ponto mínimo, que permite seu funcionamento, e para o capacitor de dis
paro absorver suficiente energia para poder iniciar o detonador, varia dentro da faixa operativa 
de temperatura de operação da espoleta. Em geral, períodos maiores para armação devem ser



Fig 5-80. Espoleta de proximidade para morteiro M532

esperados, quando as temperaturas são baixas; períodos menores, quando as temperaturas são 
altas.

(b) Para ação de impacto — Após o disparo, o tempo mínimo para armar em 
ação de impacto é de 1,5 segundos.

(c) Para ação de proximidade -  O tempo mínimo em ação de proximidade, 
(ou explosão antecipada) é de 4 segundos, sob condições normais; sob circustâncias anormais, 
um funcionamento ocasional em proximidade pode ocorrer aos primeiros 3 segundos após o dis
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paro. Para operação normal da espoleta, o tempo de armação é, na verdade, o tempo de arma
ção elétrico.

(d) Ação de impacto — O elemento de impacto destina-se a causar o funcio
namento normal da granada, no momento do impacto, sempre que ocorram falhas no dispositivo 
eletrônico. Quando a granada atinge um objeto suficientemente resistente, fecha-se o circuito 
que permite escoar a energia do capacitor do detonador elétrico. Entretanto, a ação de impacto 
só pode ocorrer depois que a espoleta se arma (b) acima.

(2) Altura de arrebentamento -  Os principais fatores que podem afetar a 
altura de arrebentamento são os ângulos de incidência sobre o alvo e a refletividade do terreno 
onde se encontra o alvo. A detonação no ar sobre solos médios varia de 1 a 6 metros, depen
dendo do ângulo de incidência. Quando se atira em quadrante de elevação superior a 65° (1,155 
milésimos), a altura aumenta proporcionalmente ao decréscimo do ângulo de incidência. Cober
turas vegetais pouco densas exercem influência relativamente pequena sobre a altura da explo
são; entretanto, vegetação de maior porte fará aumentar esta altura. Solos recobertos de gelo ou 
areia seca provocam detonações a pequena altura e solos úmidos ou superfícies líquidas provo
cam detonações em maior altura.

(3) Transposição de obstáculos -  Quando a granada se aproxima de eleva
ções, árvores, torres, grandes edifícios, aeronaves estacionadas e equipamentos mecanizados, seu 
funcionamento se dará a altitudes maiores do que aquelas obtidas sobre terreno limpo. Caso o 
alvo se encontre além destas irregularidades, é necessário que a granada as transponha, com uma 
folga vertical de 30 metros, para assegurar máxima eficácia sobre a área de alvos.

(4) Mau funcionamento -  No atual estágio de desenvolvimento, um mínimo 
de 85% aa: espoletas funcionarão normalmente em ação de proximidade ou por impacto sobre 
um alvo de tamanho razoável, em condições normais de uso. Menos de 15% destas espoletas de
verão fugir ao desempenho previsto. O mau funcionamento compreende detonações antecipadas 
e tiros falhados, tal como descrito em (a) e (b) abaixo.

(a) Explosão antecipada -  Detonação antecipada é o funcionamento espon
tâneo de uma espoleta de proximidade, em algum ponto da trajetória, anterior ao especificado 
para início da ação de proximidade. A detonação antecipada nada tem a ver com o funciona
mento prematuro, que consiste na detonação de uma granada antes que a espoleta esteja comple
tamente armada.

(b) Tiro falhado -  O tiro falhado ocorre quando a granada deixa de explodir 
devido ao mau funcionamento da espoleta.

(5) Efeitos atmosféricos -  A espoleta, que pode ser utilizada para operações 
diurnas ou noturnas com igual eficácia, funcionará também normalmente sob chuva leve. En
tretanto, chuva pesada, granizo ou neve provocarão aumento do número de detonações aéreas 
antecipadas. O emprego sob temperaturas extremas (abaixo de -3 1 ?  C e acima de +51?C) 
pode provocar aumento na ocorrência de mau funcionamento, proporcional à severidade das 
condições ambientais.

d. Dados tabulares.

Comprimento:
Visível (cm) .......................................... ........................................................10,1
Total (cm ).....................................................................................................15,7

Peso (kg)........................................................................................................0,58
Especificações da r o s c a ..................................................................1-12NS-1
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e. Preparação para o tiro -  Não é necessária nenhuma regulagem. Qualquer 
tentativa de regular a espoleta resultará em mau funcionamento. A espoleta, a arruela e a gra
nada deverão estar firmemente fixados um ao outro. A arruela-mola, ondulada deverá estar 
completamente comprimida, sem nenhuma folga entre o corpo da espoleta e a granada.

f. Precaução para o tiro -  As espoletas de proximidade podem funcionar sob 
influência de detonações próximas ou de estilhaços. Um número anormal de detonações aéreas 
antecipadas pode ocorrer quando se faz tiro de salva ou rajadas rápidas, com armas adjacentes. 
Tais detonações podem ser reduzidas aumentando a distância entre as peças ou o tempo entre 
os disparos.

ADVERTÊNCIA -  O tiro dotado de espoleta de proximidade, que tenha falhado, contém um 
encadeamento explosivo completo e um elemento de impacto; é aconselhável não se aproximar 
do mesmo ou tocá-lo, por um período mínimo de 30 minutos. Após tal período de espera, o 
tiro falhado ainda permanece perigoso, mas é possível providenciar sua destruição no local. Ca
so seja impossível, o tiro deve ser removido cuidadosamente, e sua destruição é encargo de pes
soal especializado. A situação permitindo um período de espera mais longo, é aconselhável 
aguardar 40 horas antes de se aproximar do tiro, para sua destruição no local ou remoção. É 
preciso lembrar que o tiro falhado ainda permanece perigoso após este período de 40 horas.

5-88. ESPOLETA DE PROXIMIDADE DE EXERCÍCIO M517 (T178E3).

Esta espoleta é semelhante à espoleta de proximidade M517 (T178E3), des
crita no par 5-87. É fornecida à tropa para prática na conduta do tiro.

5-89. ESPOLETA DE PROXIMIDADE PARA MORTEIRO, M532

a. Descrição -  Esta espoleta (fig 5-80) é usada com os tiros alto-explosivos 
M374 e M362. Embora semelhante ao modelo M517 em configuração e dimensões, este 
modelo proprociona maior confiabilidade. Seus limites operacionais são de — 40? C a + 71°C. 
A espoleta M532 incorpora um dispositivo que possibilita sua conversão (sem necessidade de 
usar ferramentas) em espoleta de ogiva com ação de impacto.

b. Dados tabulares.

Comprimento :
Visível (c m )...................................................................................................9,58
Total (cm )......................................................................................................15,2

Peso (kg)................................................................................................................ .............. 0,58
Especificações da rosca....................................................................... 2-12-NS-l

c. Preparação para o tiro -  Não é necessária a regulagem da espoleta quando
se deseja ação de proximidade. Ela pode, entretanto, ser regulada manualmente para ação de im
pacto (processo irreversível), girando-se a cápsula da ogiva em qualquer direção por uma volta
completa e mais um terço. Tal movimento faz quebrar o pino de cisalhamento, desativando o
elemento de proximidade.

d. Precauções para o tiro -  As espoletas de proximidade podem funcionar



sob influencia de detonações próximas ou de estilhaços. Um número anormal de dfetonações 
aereas antecipadas pode ocorrer quando se faz tiro de salva ou rajadas rápidas com armas adja
centes. Tais detonações podem ser reduzidas aumentando a distância entre as peças ou o tempo 
entre os tiros.

Fig 5-81. Espoleta de manejo - Espoletas de tempo, simuladas.

ARTIGO X 

ESPOLETAS INERTE E DE MANEJO 

5-90. ESPOLETAS DE MANEJO

a. Generalidades -  As espoletas de manejo (fig 5-81, 5-82 e 5-83) são desti
nadas ao uso com munição de manejo e exercício, que não requerem espoletas de funciona
mento normal e completo. Estes tipos de espoletas podem ser fabricados especificamente para 
tal fim (espoletas de manejo) ou podem ser obtidas a partir de espoletas de guerra, que já te
nham sido utilizadas ou rejeitadas (espoletas inertes). Sejam elas feitas de componentes de guer
ra ou fabricados especialmente para esta função, ambos os tipos são completamente inertes. Em 
geral, são destinadas a simular um tipo ou um modelo especifico de espoleta de guerra. Em con
torno e seu peso simulam aproximadamente uma espoleta de guerra, para utilização na munição 
de manejo. Assim proporciona uma idéia realística do funcionamento da munição de guerra. 
Sua utilização possibilita a prática de manejo dos reguladores de espoleta e o treinamento na 
preparação da munição para o tiro. A maioria das espoletas de manejo é simples em construção; 
entretanto, alguns de seus tipos possuem certas características essenciais das espoletas que si
mulam (por exemplo: as espoletas de manejo M59 e M73 possuem um parafuso e uma linha de 
referência semelhante aos das espoletas de guerra das série M48 e M51).

b. Dados — Os dados sobre as espoletas de manejo estão relacionados na ta-
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bela 5-3.

a. Generalidades -  As espoletas inertes são montadas a partir de componen
tes utilizados ou rejeitados de espoletas de guerra. São destinadas à utilização com munição de 
manejo fornecida sem a espoleta de manejo.

NOTA -  Estas espoletas são tipos específicos de espoletas de guerra, mas completamente iner
tes.

b. Dados -  As espoletas inertes atualmente em uso estão relacionadas na
tabela 5 4 .

5-91. ESPOLETAS INERTES

1. Intermutabilidade —  As espoletas de manejo M44A2 e M80 sáo intermutá- 
veis em tiros de manejo, a não ser quando devam ser utilizados reguladores de espoleta automá
ticos.
* As espoletas de manejo M44A2 e M80 podem ser usadas intermutavelmente em cartuchos 
de exercício, quando o cartucho é usado em conjunção com as espoletas automáticas .
**Estas espoletas são utilizáveis somente com as munições para as quais são autorizadas.
* * * A  espoleta de manejo M59 pode também ser utilizada como alternativa da M73 no tiro  
75mm exercício M48, quando o reforçador inerte M20 ou M20A1 for utilizado em conjun
ção com a espoleta M59. A espoleta M59 possui rosca que se adapta às dos reforçadores M20 e 
M20A1. O reforçador possui ainda, rosca externa que se adapta á gola da granada de exercício 
M48.

2. As espoletas de manejo M44A2, M59 e M80 podem substituir a M73 na 
granada de exercício M 71.

3. As espoletas de manejo M44A2 e M80 simulam a espoleta de percussão 
da série M48, com respeito ao contorno da parte dianteira, e são ainda intermutáveis com a es
poleta de manejo M59, quando a diferença de peso não afeta os resultados desejados.

4. A espoleta de manejo M73 é padronizada para este tiro . Para alternativas, 
ver a nota de rodapé n? 2.

5. A espoleta de manejo M73 pode substituir a espoleta de percussão inerte 
da série M48, para uso com este tipo de tiro .
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Fig 5-82. Espoletas de manejo - Espoletas de armas portáteis, simuladas

Espoleta de manejo M59 |  Espoleta de manejo M73
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ARTIGO XI

REFORÇADORES

5-92. GENERALIDADES

a. As cargas de arrebentamento das granada? de alto-explosivo são relativa
mente insensíveis a choques; em conseqüência é necessária a incorporação de uma carga detona- 
dora comparativamente grande que possa assegurar detonação completa da carga de arrebenta
mento. A utilização de explosivos altamente sensíveis, tais como o fulminato de mercúrio ou a 
azida de chumbo, na quantidade necessária, elevaria a um nível de grande periculosidade o ma
nuseio e o disparo das granadas. Por isto, tais explosivos são utilizados somente em peque
nas quantidades, constituindo cargas detonadoras de iniciação e cargas intermediárias. Uma 
carga separada, composta de material de relativa sensibilidade (normalmente o tetril), é utili
zada para produzir detonação da carga alto-explosiva da granada; uma vez que sua função é a de 
aumentar ou reforçar a eficácia do encadeamento explosivo, esta carga é conhecida como carga 
reforçadora.

b. A carga reforçadora pode ser incorporada à própria espoleta ou acon- 
dicionada em um estojo de metal ou plástico, de paredes finas, aparafusado permanentemente 
à espoleta. O estojo que abriga a carga reforçadora é conhecido como reforçador, e recebe uma 
identificação de modelo.

c. Os reforçadores são geralmente dotados de um mecanismo de segurança de 
alma (retardo) e incorporam, além da carga principal, uma ou mais cargas (por exemplo, carga 
intermediária reforçadora, carga intermediária detonadora.) Alguns modelos mais recentes de 
reforçadores possuem um mecanismo de retardo que os impede de se armar até que a granada 
tenha percorrido uma distância mínima a partir da boca do tubo.

d. Geralmente os reforçadores são montados à espoleta durante a fabricação; 
deste modo, ambos os componentes são manuseados como uma unidade. Os reforçadores cons
tituem recursos de segurança acrescidos às espoletas em que são usados.

5-93. REFORÇADORES M21A4 e M21A2.

a. Generalidades -  O reforçador M21A4 (fig. 5-84) é usado em conjunção 
com as espoletas de ogiva nas granadas de alto-explosivo. Este reforçador consiste de um corpo 
de latão que abriga um mecanismo de reforçador, uma carga reforçadora intermediária, um de
tonador M17 e uma cápsula rosqueada, fixada ao corpo, contendo um agregado reforçador com
posto de 22 gramas de tetril. A rosca externa do reforçador se adapta às granadas de calibres 
75mm e maiores cujas roscas sejam 5 cm (duas polegadas) e 12 fios por 2,5cm (1 polegada); 
a rosca interna do reforçador se adapta a todas as espoletas que tenham roscas ex ternas 4,3  cm 
'J,7  polegadas) de diâmetro e 14 fios por 2,5cm (1 polegada). Os reforçadores M21A4 (fabri
cação mais antiga) e M21A2 diferem dos reforçadores M21A4 (fabricação mais recente) por se
rem dotadas de contrapinos de segurança, os quais constituem um dispositivo adicional de segu
rança que impede o rotor de se deslocar da posição desarmada, antes da montagem da espoleta 
com reforçador, na granada. A experiência demonstrou que este contrapino de segurança é des
necessário, uma vez que o pino centrífugo proporciona a necessária segurança à peça. Em uso 
normal, o reforçador M21A4 é montado na espoleta durante a fabricação, sendo portanto 
ambos os elementos manuseados como uma unidade. O reforçador M21A4 é fixado à espoleta 
por meio de punção através de um orifício localizado em seu corpo. Um parafuso embutido, fi-



xado por punção, retem o reforçador M21A2 na espoleta. O reforçador M21A2 também difere 
do reforçador M21A4 por ter um pino de travamento centrifugo, composto de duas partes, o 
qual, por ter uma junta esférica, permite alguma folga. O reforçador M21A4 possui um pino de 
travamento centrífugo composto de peça única.

NOTA — As letras maiúsculas indicadas abaixo se referem à figura 5-84.

A • Corpo 
B - Tampa 
C - Papel fino
D - Pino de paiada (lo lotor 
E • Detonador 
F • Rotor
G ■ Pino do travamento do rotor 
H - Trava do pino de travamento do r< 
J - Pino 
K - Pino-eixo
L • Reforçador intermediário 
M - Cápsula do reforçador 
N - Carga do reforçador 
P • Pino-trava

Fig 5-84. Reforçador M21A4

b. Descrição -  O reforçador consiste de duas partes principais: uma cáp
sula de reforçador (M), que contém uma carga reforçadora de tetril (N), aparafusada a um cor
po de latão rosqueado (A), que contém um agregado intermediário de tetril (L), e um conjunto 
de rotor. O conjunto de rotor consiste de um rotor (F), que contém um detonador de iniciação 
por chama, composto por uma carga dc azida de chumbo e tetril (E), um pino centrífugo (J),
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um pino de travamento centrífugo (P), que opera sob ação dc inércia, um pino dc parada do ro
tor (D), um pino de travamento do rotor (G) e uma trava do pino de travamento do rotor (H). 
O rotor fica assentado sobre seu pino-eixo (K), de modo que o detonador M17 normalmente ti- 
ca desalinhado com relação aos outros elementos explosivos do reforçador e da espoleta com
pleta. O centro de gravidade do conjunto do rotor possui um posicionamento excêntrico com 
relação à linha central do pino-eixo, podendo, portanto, movimentar-se sob ação de inércia. O 
rotor é travado em posição desarmada antes do disparo, por meio do pino centrífugo, compri
mido por molas. O pino centrífugo, por sua vez, é fixado em posição travada por seu pino-trava. 
A função do pino de parada do rotor é de reter o conjunto do rotor quando o mesmo alcança a 
posição armada. O mecanismo de segurança de alma é recoberto na extremidade dianteira do 
reforçador por uma fina tampa de latão (B), que possui um orifício de inflamação, o qual per
mite a transmissão da ação da espoleta ao detonador localizado no rotor do reforçador. O orifí
cio de inflamação recoberto por um fino disco de papel (C), o qual impede a entrada de maté
rias estranhas no reforçador.

c. Funcionamento -  No momento do disparo, a inércia faz com que a trava 
do pino centrifugo (P) se mova para trás contra sua mola, liberando esta trava (J). A força cen
trífuga move a extremidade dianteira do pino de travamento, localizado sob a borda da cavida
de deste pino. Esta ação impede que o pino de travamento retome à posição original. Assim que 
a granada alcança a necessária velocidade rotacional, o pino centrífugo (J) se move para fora 
contra sua mola. Esta ação libera-o rotor (F), o qual então, se movimenta para a posição arma
da, comprimindo o pino de parada (D). O pino de travamento do rotor (G) move-se, então, ra
pidamente para fora sob ação da força centrífuga, deslocando-se parcialmente de sua cavidade 
no rotor, penetrando em um orifício no corpo do reforçador, o deslizamento faz com que a tra
va do pino de travamento do rotor (H) se mova axialmente para a frente, penetrando no espaço 
localizado atrás do pino de travamento do rotor (G), impedindo que o mesmo retome à posição 
original. Desta maneira, o reforçador fica travado em posição armada durante a trajetória da gra
nada. A ação do detonador-reforçador (E) é iniciada pelos elementos detonantes, ou carga en- 
velopada (nas espoletas de tempo), da espoleta. A explosão deste detonador, é transmitida atra
vés do reforçador intermediário (L) à carga reforçadora (N). A carga reforçadora, por sua vez, 
detona a carga alto-explosiva da granada.

d. Preparação para o tiro -  Nenhuma preparação é requerida pelo reforçador 
M21A4. Os reforçadores M21A4 (de fabricação recente) e M21A2 podem ainda ter os contrapi- 
nos de segurança, caso não tenham sido renovados. A fim de preparar estes reforçadores para 
disparo, remover o pino de segurança antes dc inserir a espoleta e o reforçador na granada.

5-94. REFORÇADOR M22.

O reforçador M22 é utilizado em conjunção com a espoleta de percussão 
M57, sendo montado nas granadas químicas de obus 105mm. Quanto à configuração externa, 
este reforçador é semelhante ao reforçador M21A4, descrito no parágrafo 5-93. O reforçador 
M22 difere do reforçador M21A4 por não possuir recurso para segurança de tubo, devido à 
omissão do rotor. O reforçador M22 possui um corpo sólido, com um orifício perfurado ao lon
go de seu eixo. Um conjunto de detonador, contendo dois agregados (um deles de azida de 
chumbo e, o outro de tetril), é acondicionado neste orifício do corpo de reforçador. A carga 
reforçadora é acondicionada em uma cápsula aparafusada ao culote do reforçador.

NOTA — As espoletas dotadas deste tipo de reforçador devem ser modificadas mediante a inser
ção de um disco de segurança, feito de alumínio, na base do tubo de inflamação, antes da utili
zação das mesmas. As inscrições sobre todos os tiros deverão incluir a palavra MODIFICADO



(MODIFIED).

PRECAUÇÃO -  Toda a munição montada com a espoleta de percussão M57 (com reforçador 
M22), que não inclua em suas inscrições a palavra MODIFICADO, não deverá ser utilizada.

5-95. REFORÇADOR M24 ou M24B1.

a. Generalidades -  O reforçador M24 (fig 5-85) é uma alternativa para todas 
as modificações do reforçador M21.

NOTA — As letras maiúsculas abaixo se referem à figura 5-85.

b. Descrição -  O reforçador M24 consiste de um corpo de latão (A) com 
rosca interna para recebimento das espoletas que tenham roscas externas com 4,3 cm (1,7 pole
gadas) de diâmetro e 14 fios por 2,5 cm (1 polegada), e rosca externa para a montagem em gra
nadas cujas roscas na ogiva, tiverem 5 cm (2 polegadas) de diâmetro e 12 fios por 2,5 cm (1 po
legada). O orifício de inflamação (B) dá passagem para a câmara do rotor. O rotor (C) contém 
um detonador M 30 (D) e o mantém fora de alinhamento até que a espoleta se arme. O rotor é 
fixado em posição desarmada por meio de uma trava (H). A extremidade da trava (H), que faz 
face ao rotor, possui duas protuberâncias que se ajustam a dois orifícios correspondentes no ro
tor . A outra extremidade desta trava (H) contém uma fenda, que se encaixa ao corpo fixo, per
mitindo que esta trava se mova em sentido radial, impedindo-a, entretanto, de girar. Esta trava é 
retida sobre o rotor por meio de uma mola centrífuga helicoidal (G), a qual se estende através 
da cápsula da trava (M), sendo que uma de suas extremidades é presa ao pino fixo do corpo (N). 
A câmara do rotor é fechada por uma chapa (J). A carga reforçadora (L) consiste de um agrega
do de 22 gramas de tetril. O reforçador M24A1 é semelhante ao reforçador M24, diferenciando- 
se por posssuir um corpo feito de latão trefilado.

c. Funcionamento -  No momento do disparo, a força centrífuga faz com 
que a trava (H) se mova para fora, comprimindo sua mola. Esta ação libera o rotor (C), o qual se 
movimenta até que o detonador (D) entre em alinhamento com o orifício de inflamação e o re
forçador intermediário (K). Assim que alcança esta posição, o rotor é travado por meio do pino 
de travamento (E), o qual penetra parcialmente em sua cavidade até alcançar o tampão de veda
ção (F).

5-96. REFORÇADOR M25.

O reforçador M25 é semelhante ao modelo M21A4, descrito no par 5-93. Di
fere somente por ter três roscas externas, ao invés de 6, as quais não são adequadas ao recebi
mento da espoleta. Os reforçadores M25, de fabricação antiga, possuem um contrapino de segu
rança com anel de tração, o qual deve ser removido quando se faz o preparo para disparo "Es
te reforçador é utilizado somente com a espoleta perfurante M78A1 (ou M78). Ê transportado e 
embalado no mesmo contenedor de sua espoleta, mas não montado na mesma. O reforçador 
M25, com espoleta M78A1 ou M78, é utilizado para converter uma granada de alto-explosivo, 
comum, em granada perfurante.

5-97. REFORÇADOR M l24

a. Generalidades -  O reforçador M l24 (fig 5-86) consiste de um corpo de



Fig 5-85. Reforçador M24

H • Trava 
J - Chapa
K - Reforçador intermediário 
L - Carga reforçadora 
M - Cápsula 
N - Pino

A - Corpo
8 • Orifício de Inflamação 
C - Rotor 
D - Detonador 
E - Pino
F - Tampão de vedaçüo 
G - Mola
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aço com rosca externa, o qual abriga um mecanismo de retardo, uma carga intermediária e uma 
cápsula de liga de alumínio, que contém a carga reforçadora. A cápsula de liga de alumínio, 
com uma carga reforçadora de 22 gramas de tetril, é aparafusada em uma das extremidades do 
corpo do reforçador. Distint imente dos outros reforçadores, este modelo possui rosca externa 
com 4,3 cm (1,7 polegadas) de diâmetro e 14 fios por 2,5cm (1 polegada) e se adapta aos 
culotes das espoletas que tenham roscas externas de 5cm (2 polegadas) de diâmetro e 12 fios 
por 2,5 cm (1 polegada). O mecanismo de retardo deste reforçador difere do mecanismo do 
modelo M21A4 por utilizar um rotor esférico cuja função é a de fixar o detonador em posição 
não alinhada. O mecanismo do rotor esférico é mantido em posição que proporciona segurança 
de alma por meio de inércia. O reforçador se arma quando a velocidade rotacional da granada 
se encontra entre ! ' 00 e 4.000 rpm.

c. Funcionamento -  Os quatro detentores que travam o rotor esférico se mo
vem para fora sob ação da força centrífuga, assim que a granada começa a girar. Entretanto, o 
rotor não se move imediatamente, uma vez que permanece retido no alojamento esférico do 
r r r ! ,ador por sua própria inércia. Quando a granada começa a desacelerar, o rotor esférico co- 
m̂ ÇH a se movimentar paia a posição alinhada ou armada. Enquanto o rotor se arma, o cano re- 
osuxado localizado adiante da cavidade do detonador cai sobre a projeção anular da entrada do 
orifício de chamas do retentor do rotor. O peso de inércia do rotor esférico, causado pela desa
celeração da granada, serve para travar o rotor nesta posição. O reforçador é, então, armado, 
sendo acionado pelas chamas originadas do detonador instantâneo ou do elemento de retardo 
da espoleta.

5-98. REFORÇADORES Ml25A1 eM125.

a. Generalidades -  O reforçador M l25Al (fig 5-87) consiste de um corpo de 
latão que contém um mecanismo de retardo de movimento rotativo, um detonador M l7, uma 
carga reforçadora intermediária e uma cápsula de liga de alumínio com rosca, contendo uma 
carga de tetril de 22 gramas. O reforçador possui rosca externa que se adapta às granadas de 
calibres 75mm e maiores, cujas golas tiverem rosca de 5 cm (2 polegadas) de diâmetro e 12 fios 
por 2,5cm (l polegada); possui também, rosca interna para receber as espoletas cujas roscas ex
ternas tenham 4,3cm (1,7 polegadas) de diâmetro e 14 fios por 2,5cm (1 polegada).

b. Funcionamento -  É preciso que a granada tenha percorrido uma distância 
mínima de 61 metros para que o reforçador M l25A l se arme; o reforçador M l25 exige uma 
distância de 46 metros. O mecanismo de retardo consiste essencialmente de um rotor, que fixa 
o detonador M17 fora de alinhamento, e um sistema de engrenagens. A força centrífuga do 
rotor alinha o detonador com o reforçador, completando assim, a armação da espoleta. Antes 
do disparo, o rotor fica travado fora de alinhamento por meio de detentores. A força centrí
fuga move estes detentores para fora, liberando o rotor, movimentando o mesmo contra o siste
ma de engrenagens o qual, dotado de balancins e paletes, controla o movimento de giro do 
rotor. No momento em que o detonador se alinha com os orifícios de inflamação, o rotor fica 
travado na posição armada. Este travamento é obtido por meio de um pino e de uma combi
nação de esferas. Nesta operação, uma parte do pino, que funciona sob ação da força centrífu
ga, penetra na cavidade localizada no corpo do reforçador. A esfera de aço desloca-se então, pa
ra a frente e assenta no espaço deixado pelo pino, travando o mesmo e o rotor.

NOTA -  O reforçador modelo M l25A l de fabricação mais recente contém um dispositivo de 
pino, comprimido por molas (ao invés da combinação de esferas e pinos), cuja função é travar 
o rotor em posição armada. O pino comprimido por molas no rotor se desloca sob a chapa de 
movimento até que o rotor alcance a posição armada, quando, então, se encaixa em um orifí-
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Fig 5-86. Reforçador M l24

Posiçio armada

Conjunto ac pinhão e cngrcnagen»

Conjunto do rotor

Mola detonadora 

Roda de escape

Prato de movimento

Po»iç5o desarmada

D etentor (em poiiç lo  
desarmada)

Fig 5-87..Reforçador M l25A l
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cio desta chapa.

c. Dados tabulares.

Distância com retardo (m) (mínima):
M 125A 1............................................................................................................ 61
M 125..................................................................................................................46

Movimento rotacional sem armação;
Máximo (rpm).............................................................................................. 2000
Mínimo (rpm ).............................................................................................. 1000
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CAPITULO 6

DESTRUIÇÃO DE MUNIÇÃO PARA EVITAR SEU USO PELO INIMIGO

6-1. GENERALIDADES

a. A munição sujeita a abandono ou captura deverá ser destruída pelo usuá
rio somente quando o comandante de unidade julgar que tal procedimento esteja de acordo 
com normas préestabelecidas, ou à ordem do comandante de exército.

b. As condições sob as quais a destruição deverá ser efetivada subordinam-se 
a decisões de comando e podem variar segundo a situação tática, a classificação de segurança, 
a quantidade e a localização da munição, as facilidades para a efetivação da destruição e o tem
po disponível, que normalmente é crítico. A escolha do mais eficiente método de destruição re
quer imaginação e recursos que possibilitem a conjunção dos fatores disponíveis no momento. 
Em geral, a destruição da munição pode ser realizada com maior eficiência através da queima ou 
detonação, ou uma combinação de ambas as formas.

c. Caso seja necessária a destruição da munição para evitar que o inimigo a 
use, a mesma deve ser danificada a ponto de não poder ser reparada na zona de combate. É im
portante proceder de modo que os mesmos componentes essenciais de cada tiro sejam destruí
dos, eliminando, portanto, todas as possibilidades que o inimigo poderia ter para montar tiros 
completos a partir de componentes não danificados. A destruição deve também ser planejada de 
modo a impedir o movimento da tropa inimiga sem, no entanto, criar dificuldades para tropa 
amiga.

6-2. MÉTODOS

Os seguintes métodos de destruição de munição, para evitar o uso pelo inimi
go, são aqui apresentados somente como orientação e podem ser modificados de acordo com as 
exigências de situação tática.

ADVERTÊNCIA -  A observância das precauções de segurança é de capital importância, inde
pendentemente do método de destruição e da urgência da situação. Para a realização deste tra
balho são essenciais um planejamento cuidadoso e o treinamento.

a. Munição desembalada.
(1) Queima
(a) Formar pequenas pilhas de munição. Cobrí-las de materiais inflamáveis 

tais como trapos, pedaços de madeira e arbustos, usando quantidade de material suficiente pa
ra assegurar queima eficiente.

(b) Colocar toda a gasolina disponível em latas ou tambores em volta da mu-



niçâo.
(c) Colocar cargas de projeção desembaladas na base e no topo da pilha.
(d) Derramar gasolina sobre a pilha.
(e) Para inflamar a gasolina, usar de preferência uma granada de mão, incen

diária, AN-M14, M15 (fósforo branco) ou M34 (fósforo branco). Permanecendo a uma distân
cia segura, usar uma granada de mão M26 ou MK2 ou um rastilho combustível de pelo menos 
8,5 metros de comprimento, disposto de modo a queimar em direção oposta à do vento, ou ou
tros meios apropriados.

ADVERTÊNCIA -  Toda a guarnição deverá se proteger contra possível explosão prematura, 
procurando abrigar imediatamente. A gasolina e seus vapores são altamente inflamáveis e sua 
utilização descuidada poderá resultar em sérias queimaduras. O raio máximo que abrange a zo
na de perigo em tomo de uma pilha de munição que esteja sendo destruída é de aproximada
mente 450 metros.

(2) Destruição -  Os tiros alto-explosivos podem ser destruídos por detona
ção induzida; usam-se para isto cargas de demolição compostas de blocos de 450 gramas de 
TNT, ou equivalente a um cordel detonante para fazer ligação entre as cargas. Consultar o C-5-25 
IExplosivos e Destruições para obtenção de pormenores sobre o uso de materiais de destrui
ção sobre métodos de utilização das cargas iniciadoras e detonadoras.

(a) Compor a munição em grupos de 15 tiros, separados uns dos outros por 
8 centímetros de espaço, ficando as espoletas posicionadas frente à frente.

(b) Colocar as cargas entre os grupos, usando pelo menos 1 quilo de TNT pa
ra cada 10 tiros completos.

(c) Ligar todas as cargas ao cordel detonante, para proporcionar detonação
simultânea.

(d) Providenciar iniciação dupla a fim de minimizar as possibilidades de nega.
(e) D etonar as cargas.

ADVERTÊNCIA -  O raio de perigo da área em que a munição que esteja sendo destruída va
ria de acordo com a quantidade de explosivos da munição. Observar uma margem de segurança 
de aproximadamente 450 metros.

. b. Munição embalada
(1) Queima
(a) Dispor a munição em pequenas pilhas. Cobri-las com materiais inflamá

veis, tais como trapos, gravetos, arbustos e gasolina acondicionada em tambores ou latas.
(b) Colocar as cargas de projeção desembaladas em volta da base e no topo

da pilha.
(c) Derramar gasolina por sobre a pilha.
(d) Consultar o par a (1),- para os métodos de iniciação e as precauções a se

rem observadas.
(2) Destruição
(a) A destruição de munição embalada por meio de detonação induzida, com

cargas de destruição de TNT, é aconselhável quando esta operação deve ser realizada em frentes
de combate. A destruição satisfatória da munição exige a colocação das cargas de destruição de 
TNT em embalagens alternadas de munição, operação esta que consome tempo excessivo.

(b) Em áreas de retarguarda ou instalações fixas, a explosão por simpatia (in
dução) pode ser utilizada para destruir grandes suprimentos de munição embalada, quando a



destruição por queima não é praticável. Sob tais circustâncias, colocar as cargas de TNT em gru
pos alternados de munição e proceder de acordo com as instruções contidas no par a (2), acima.
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TABELA 5-3 DADOS SOBRE ESPOLETAS DE MANEJO

ESPOLETA MATERIAIS UTILIZADOS EM SUA 
FABRICAÇÃO

COMPRIMENTO (cm) 
TOTAL VlSlVEL

PESO
Kg

ESPECIFICAÇÕES 
DE ROSCA

INTKRMUTA- 
B1 LI DA DE

MUNIÇÃO COM A 
QUAL É USADA

ESPOLETA DE GUERRA 
SIMULADA

De ogiva, de 
manejo M44A2

Bronze ou Manganês ou latão naval 
ou liga de alumínio ou liga de silico- 
nc-cobrc ou ferro sinterizado

11,51 9,45 0,86
1.7-14NS-1 (D

<*)
Tiro90mm dc manejoMU 
Tiro 90mm exc M71 (?)

De tempo mecânica série 
M43 (3)

De ogiva, de 
Manejo série 

M50

M50 - plástico
M50B1 - aço (ogiva com 360° ) en
gastada pela base;
M50B2 - aço
M50B3 - aço (lateral da ogiva en
gastada à rosca do culote)

5,54 4,42 1,16 1.125-20NS-1 (*) <*) Tiro 37mm dc manejo 
M21
Tiro 37mm M55AI dc 
exercício com traçante

Dc percussão dc ogiva 
M56

Dc ogiva, dc 
manejo MS9

Aço 11,56 9.53 0,63 1.7-14NS:lf (*) (*) (*) Tiros de manejo: 
105mm M14 
75mm M19 
76mm M20 
75mm T146B1 
75mm MI6

Dc percussão dc ogiva 
M48, série M51. série 
M353, M557 c M572

Dc ogiva, de 
manejo, serie 
M69

M69 - plástico ou liga de alumínio; 
M69BI - aço 
M69B2 - liga de zinco

6,03 4,83 0,10 I.18-14NS-1 (*) (*) Tiro 40mm dc exc com 
traçante M91 
Tiro 40mm cxc Tr dc 
manejo M2S

Dc percussão dc ogiva 
MK 27 (Marinha)

De ogiva, dc 
Manejo M73

Aço 14,50 9,58 0,97 2-12NS-1 (*) O Tiro 75mm dc excTr 
M309
Tiro 75mm dc exc 
M48 (5)
Tiro 90mm dc exc 
M71 (4)

Dc percussão de ogiva 
SÉRIES:
M48, M5I. M557, M572 c 
M535

De ogiva, dc 
Manejo M79

Liga de alumínio c dc latão 19,50 17,45 1,23 2-12NS-1 (*) <*) Granada 120mm dc 
manejo M15

Dc tempo, mecânica série 
M61

Dc ogiva, de 
Manejo M80

Corpo de aço, ogiva de latão 17,34 12,07 1.53 17-14NS-1 (*) Tiro 90mm de manejo 
M12

De tempo, mecânica série 
M43 (3)

Dc ogiva, de 
Manejo T126

(*) (■) Tiro 57mm dc exeref- 
cio com traçante M306

De percussão, de ogiva 
M89

De ogiva, dc 
Manejo XM553

<*> (*) Tiro 105mm dc exercí
cio com traçante B393

Dc detonação no culote 
série M543
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CARACTERÍSTICAS DA MUNIÇÃO “OERLIKON” DE 35mm 

ARTIGO I

CAPITULO 7

7-1. Generalidades

a. Para que uma munição tenha um emprego anti-aéreo, deve preencher as 
seguintes condições básicas:

(1) Alta probabilidade de acerto, compreendendo:
-  trajetória tensa
-  curto tempo de trajetória

do:
(2) Consideráveis efeitos de destruição e incendiário no alvo, compreenden-

-  grande quantidade de explosivo na granada
-  alto poder explosivo
-  alta velocidade de impacto

(3) Máxima segurança quando do manuseio e do funcionamento.

7-2. Explosivo

As granadas são enchidas com o explosivo HEXAL o qual, além de proporcio
nar excelentes efeitos dé destruição e de sopro, tem um bom efeito incendiário. Sua estabilidade 
química e boas características de estocagem, se constituem em outras notáveis vantagens.

7-3. CINTA DE FORÇAMENTO DE FERRO

A despeito de suas propriedades de proteção na alma do tubo, particular
mente com canhões automáticos de alta velocidade na boca do tubo, o uso de cintas de força- 
mento de ferro tem provado ser preferível às cintas de forçamento de cobre.
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ARTIGO II 
TIPOS DE GRANADAS

2-1 GRANADA DE 35mm ALTO-EXPLOSIVA INCENDIÁRIA TIPO MSB/K

Fig 7-2

Fig 7-3

Fig 7-1
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Fig 7-4

Fig 7-5

Dircçffo de disparo
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Fig 7-6

Atuação e efeito explosivo 
Distância.............................. 210m
Velocidade inicial.............. 1175 m/seg Fig 7-7

m m m .
J é - Í  \

*v* -  •.’>•*' • K v  t

Fig 7-8 Fig 7-9
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7-4. GRANADAS DE 35mm ALTO-EXPLOSIVA INCENDIÁRIA TIPO MSB/K

A granada alto explosiva incendiária (AEI) (Fig 7-1) tem por primeira finali
dade os alvos aéreos. Para tanto, foi dada a máxima atençao para se obter o melhor efeito de 
destruição e incendiário. Esta munição também pode ser usada com sucesso contra alvos terres
tres que tenham ligeira proteção contra fragmentos.

7-5 DADOS TABULARES:

Peso da granada..............................................................................550 gramas
_  Carga explosiva (HEXAL)............................................................120 gramas

Tempo para autodestruição................................................1 1 — 2 segundos
Segurança próxima à boca do tu b o ....................................40 a 200 metros

Fig 7-2. Alvo da chapa de avião com 3mm de espessura. Ângulo de impacto normal de 90? 
Diâmetro do orifício de entrada 210mm. Comprimento das chamas, aproximdadamente 5m.

Fig 7-3. A detonação da granada AEI gera um sopro que lança para cima, até a altura de 28m, a 
cobertura de um cubo medindo lm  e tendo uma chapa de avião com 2mm de espessura. Devido 
a sobreposição em tempo, no cone de dispersão, de fragmentos e de chamas, as quais permane
cem por um apreciável período de tempo, há uma grande probabilidade de incendiar quaisquer 
tanques de gasolina ou tubulação que sejam atingidos.

Fig 1 4 . Nivelamento de fragmento pelos seus tamanhos peso e número, resultantes da explosão 
na areia de uma granada AEI.

Fig 7-5. Percentagem da distribuição de fragmentos dentro do cone de dispersão.

Fig 7-7. Alvo de placa dc avião, com lmm de espessura
Ângulo de im pacto .............................................................................................. 10?
Tamanho do o rifíc io ..................................................................  230x390mm

As figuras 7-7, 7-8 c 7-9 mostram os efeitos da granada AEI atuando sobre vários alvos com pe
quenos ângulos de impacto. Mesmo nestes ângulos, a atuação da espoleta pode ser garantida.

2-3. GRANADA ALTO-EXPLOSIVA INCENDIÁRIA COM TRAÇANTE,TIPO MSBL/K .

l ig 7 -10
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Fig 7-11

Fig 7-12

Fig 7-8:
Chapa de a ç o .................................................................................................1,5mm
Ângulo de im pacto ............................................................................................. 10?
Tamanho do o rifíc io ........................................................................ 140x220mm

Fig 7-9:
Espessura do alvo, de placa de a v iã o ...........................................................30mm
Ângulo de im pacto ..............................................................................................15?
Tamanho do o rifíc io ........................................................................130xl50mm

7-6. GRANADA ALTO-EXPLOSIVA INCENDIÁRIA COM TRAÇANTE, TIPO MSBL/K

A granada alto explosiva incendiária com traçante (AEI-Tr) é empregada 
como meio auxiliar de pontaria, em lugar do equipamento de controle de disparo. É usada tanto 
para a defesa antiaérea como para os alvos terrestres. A trajetória da granada AEI - Tr corres
ponde àquelas que atendem as distâncias táticas. Se necessário, pode ser feita a intercalação en
tre uma traçante e uma não traçante, aparecendo à noite uma trajetória iluminada intercalada, 
enquanto que a traçante, é perfeitamente visível durante todo o seu período de queima, quer se
ja dia, quer seja noite.
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7-7. DADOS TABULARES:

Peso da granada..............................................................................  535 gramas
Carga explosiva (HEXAL)................................................................95 gramas
Tempo de autodestrutição................................................... l l Í - 2  segundos
Segurança próxima à boca do tu b o ....................................40 a 200 metros
Duração do tra ç a n te .................................................................. 4,5 segundos

7-8. GRANADA PERFURANTE ALTO-EXPLOSIVA INCENDIÁRIA, TIPO PSBH/B

A granada perfurante altoexplosiva incendiária (Pf-AEI) (Fig 7-11), dispõe 
de uma espoleta de autodestruição e pode ser empregada contra veículos de blindagem leve e 
veículos de transporte. As diversas experiências decorrentes do desenvolvimento e do teste da 
munição de 20mm e 40mm perfurante encontram plena aplicação neste caso.

Fig 7-13 Fig 7-14
Orifício de entrada Orifício de saída

Fig 7-12:

Alvo de chapa de aço com 3mm de espessura
Ângulo de im pacto .....................................................................90? (normal)
Comprimento das cham as...............................................................3 metros

Fig 7-13 e 7-14 -  Poder de penetração da granada Pf - AEI em uma armadura com 50mm de es
pessura com uma força de 100/110 Kg/mm~, a uma distância de 50 metros, ângulo de impacto 
de 90? e orifício de penetração de aproximadamente 50x50mm.

O contorno do blindado e a possibilidade de um impacto no alvo durante o combate, faz com 
que o impacto normal na blindagem do carro torne-se quase que impossível. Por este motivo, 
durante o desenvolvimento dos estudos destas granadas, foi dada particular atenção à obtenção 
de performances capazes de penetrar em todos os ângulos possíveis de impacto.

Penetração na blindagem como função do ângulo de impacto:
(Fig 7-15)
Vo 1175m/seg
Vo 941m/seg, correspondente a um alcance de 1000 m =
Vo 760m/seg, correspondente a um alcance de 200 m =

Vo 590m/seg, correspondente a um alcance de 3000 m =



60

Ângulo clc impacto

2-6. GRANADA PERFURANTE, TIPO PKLH

Fig 7-16

7-9. GRANADA PERFURANTE, TIPO PKLH

A granada perfurante, (fig 7-16) apresenta o seguinte:

DADOS TABULARES:

-  Peso do projétil................................................................................. 550 gramas
-  Duração da tra je tó r ia ........................................................................2 segundos
-  Alcance ú ti l....................................................................................  2000 metros

A penetração na blindagem é função do ângulo de impacto:

Vo = 1200m/seg
Vo = 965 m/seg, correspondente a distância 

de 1000 metros
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Fig 7-17 Angulo de impacto

2*7. GRANADA DE EXERCÍCIO, TIPO SUL

Fig 7-18
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7-10. GRANADA DE EXERCÍCIO TRAÇANTE, TIPO SUL

A granada de exercício traçante (Exc - Tr) (Fig 7-18) foi desenvolvida para 
aplicação em exercício. Suas características balísticas correspondem àquelas das granadas reais, 
de maneira que, se necessário, pode ser disparada misturada com aquelas. A ogiva da granada é 
formada por uma leve cabeça metálica.

Uma granada traçante pode, se desejado, ser precedida por uma não traçante, 
o que aparece como uma trajetória pontilhada à noite, enquanto que a traçante é perfeitamente 
visível tanto durante o dia como durante à no ite , no período de tempo que seu traçante leva 
queimando.

O traçante queima por cerca de 7 segundos, correspondendo a uma distân
cia horizontal de 4400 metros.

7-11. ESPOLETA DE OGIVA AUTODESTRUTIVA , TIPO KZVD 0242

As granadas AEI e AEI - Tr. dispõem da espoleta de ogiva autojdestrutiva 
(EOAD) (Fig 7-19).

a. Funcionamento:
(1) Quando em repouso (Fig 7-10) o rotor é mantido na posição curvada pe

lo metal fundível através do apoio da mola. Ao ser disparada, a granada é acelerada na alma do 
tubo. O rotor permanece bloqueado no seu lugar. O alojamento da mola comprime a mola de 
autodestruiçao. Ao iniciar-se a rotação da granada, a força centrífuga não pode curvar os pesos 
centrífugos na ranhura do cone, desde que: a) o metal fundível e a haste do pino de disparo, b) 
a inércia do apoio da mola, c) a mola comprimida da autodestruição, mantenham à retarguarda 
o apoio da mola.

Ao deixar a alma do tubo (Fig 7-21) a pressão do gás e a aceleração da grana
da tornam-se nulas. A granada alcança seu índice máximo de rotação. A mola de autodestrui
ção mantém seu alojamento na posição inicial. Após cerca de 5/100 de segundos o fusível de 
metal fundido é arremessado para fora pela rotação da granada e pela pressão das forças centrí
fugas externas atuantes sobre o suporte da mola e da haste do pino de disparo. Os pesos centrí
fugos, forçados pela força centrífuga na ranhura do cone, mantém o suporte da mola travado na 
sua posição lateral e mantém a mola de autojdestruição comprimida. Devido à força centrífuga, 
o rotor se posiciona na posição de disparo.

Ao atingir o alvo, os pesos centrífugos são forçados para trás no suporte da 
mola, pelo impacto da haste do pino de disparo. A mola comprimida de autodestruição orienta 
o pino de disparo para o disparador por meio do suporte da mola.

Se o alvo não for atingido, o índice de rotação cai para um limite inferior a 
um certo limite, no qual os pesos centrífugos não mais mantêm atrás a pressão da mola compri
mida de autodestruição'. O pino de disparo é dirigido até o detonador do rotor, pela mola de 
autodestruição (a autodestruição ocorrerá entre 11 a 13 segundos).
Pequena resistência:

No caso de um impacto sobro um alvo que oferece pequena resistência (Fig 
7-22) a penetração da granada (exemplo: cobertura de fuzilagem) a espoleta é ativada com pe
queno retardo.
Grande resistência:

No caso de um impacto sobre um alvo que ofereça grande resistência (Fig 
7-23) à penetração da granada (exemplo: cobertura da asa) a ativação é processada com menos



2-8. ESPOLETA DE OGIVA AUTO-DESTRUTIVA,iTIPO KZVD 0242

Cápsula de percussão do ro to r 

Guia da bucha . 

Ponto predeterm inado de rom pim ento -

Fig 7-19
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2-9. ESPOLETA DL' CULOTE AUTODESTRUTIVA, TIPO BZD 0266

Fig 7-25

Envólucro do reforçador 

Carga do reforçador 

Orifício da chama

Rotor

Cápsula de percussão do rotor 

Pino de disparo 

Apoio da mola 

Mola de uutodestruição 

Guia da bucha

Ranhura do cone 

Peso centrifugo

llcm enlo itc segurança comprcssívc'
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retardo. A profundidade de penetração da granada até o momento da detonação é bem menor. 
O fato de que a ativação do retardo resulta da resistência de alvo, a detonação da granada pode 
ocorrer na estrutura e assim usando efetivamente todo o seu poder de destruição.
Impacto Oblíquo:

Quando acontece um impacto em um ângulo extremamente pequeno, (Fig 
7-24) este impacto ocorre na lateral da ogiva. A deformação resultante na ogiva da granada, no 
caso da espoleta comum, com a espoleta OERLIKON tipo 0242, espoleta de ogiva autodestru- 
tiva, EOAD, esta deformação na ogiva provocará o processo de detonação, porquanto a superfí
cie cônica da ogiva forçará para trás o apoio da mola e assim liberará a ignição.

Fig 7-26
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7-12. ESPOLETA DE CULOTE AUTO-DESTRUTIVA, TIPO BZD 0266

A espoleta de culote i autodestrutiva.i ECAD, usada na granada perfurante 
alto-cxplosiva incendiária, dispõe de um retardo de acordo com a resistência do alvo e que causa 
a ckitonação da granada quer na superfície da blindagem, quer após penetrá-la.

Funcionamento:
Na posição de repouso o rotor é mantido travado na posição defletada pelo 

elemento de segurança comprimido pela mola de apoio (Transporte, alimentação da arma e se
gurança do detonador).

Ao ser disparada a granada é acelerada na alma do tubo. O rotor e a mola de 
apoio atingem o elemento comprimido e comprimem a mola de autodestruição.

Ao se iniciar a rotação da granada, a força centrífuga atua nos pesos centrí- 
fbgos na ranhura da ogiva.

Ao deixar o tubo, a pressão do gás e a aceleração da granada tornam-se nulas. 
A granada está com o seu máximo de rotação. Os pesos centrífugos, forçados pela força centrí
fuga na ranhura da ogiva, raatêm o apoio da mola travado na posição de segurança e a mola de 
auto/destruição comprimida. O rotor, não mais pressionado pela inércia dentro do guia da bu
cha, é levado pela força centrífuga à posição de disparo.

Ao atingir o alvo, os pesos centrífugos são lançados para trás contra o apoio 
da mola, pelo choque do imapeto. A mola comprimida de autodestruição conduz o pino de dis
paro até o detonador.

Se o alvo não é atingido, a rotação máxima cai abaixo de um certo limite, no 
qual a força centrífuga não mais pressiona a mola comprimida de autodestruição, ocorrendo
então a autodestruição dentro de 11 a 13 segundos.

7-13. CARACTERÍSTICAS DAS ESPOLETAS

As espoletas utilizadas nestas granadas, apresentam as seguintes característi
cas:

(1) Segurança do detonador:
-  No caso de uma ignição acidental do conjunto altamente sensível de deto

nação, por exemplo, devido a fogo ou bombardeio inimigo, a detonação 
não é transmitida à carga explosiva.

(2) Segurança durante o transporte e alimentação:
-  As espoletas são transportadas e adaptadas na granada de acordo com as 

regras de segurança.
(3) Segurança na alma:
-  O choque da descarga não provoca a iniciação da espoleta.
(4) Autodestruição :
-  Errando o alvo, depois de 11 a 13 segundos ocorre a autodestruição.
(5) Segurança próxima à boca do cano:
-  Usando a espoleta de autodestruição de ogiva, nenhuma detonação ocor

re abaixo de 40 metros. Acima de 40 metros, a detonação é provocada pe
la pressão barométrica e pela temperatura do ar. Além dos 200 metros, 
a detonação é incondicional.Usando a espoleta de autodestruição na base 
da granada, a segurança em frente à boca da arma é acima de 1 metro



aproximadamente:
(6) Espoleta sensitiva:
-  A espoleta de autodestruição de ogiva exige um alvo que apresente uma 

resistência mínima, correspondente a uma chapa de ferro com 3mm de espessura, para ângulos 
de impacto de 15° a 19°.

7-14. DADOS TABULARES

Tipo da granada

Tiro:
Comprimento ( m m ) ...............
Peso (g)................................. , .
Tipo da espoleta........................
Peso da espoleta (g)..................
Segurança próxima à boca (m)

Tempo de autodestruiçãoi .
Sensibilidade aos 
ângulos de impacto:
de 15° a 90°........................
de 15° a 90°........................

Granada:
Calibre ( m m ) ...........................
Comprimento com a espoleta 
(mm)
Peso do corpo da granada (g) .
Peso do explosivo (g)...............
Peso da granada c/explosivo (g) 
Duração do traçante (seg) . . . 
Estojo e carga propelente:

Material do estojo.....................
Superfície do e s to jo ...............
Peso do esto jo ...........................
Peso da estop ilha.....................
Peso da carga propelente . . . .

MSB/K

. . 387 

. .1562 

.KZVD 

. . .4 7  

. . . 40

.lmm

. 35 
188 
383

120
550

MSBL/K PSBH/K

387
1547

KZVD
47
40

2 seg

lmm

35,
199
348

98
535
4,5

387
1562
BZD

31
1

3mm

35
176
497

22
550

AÇO
.Envernizada 
.625 gramas
.Aproximadamente 47 gramas 
.Aproximadamente 340 gramas

PKLH

387
1562

SUL

387
1562

35
174

550
2

35
188
421

550
7

7-15. TEMPO DE TRAJETÓRIA -  VELOCIDADE FINAL
Tipo de m u n ição ....................................granada MSB/K alto-explosiva (AE).
Peso da granada.................................................................................... 550gramas
Velocidade inicial..........................................................................  1175 m/s

Condição atmosférica padrão
Altura acima do nível do m a r ........................................................................0m
Peso do a r ............................................................................................. 1225 g/m3
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b. Dados bali'sticos -  As espoletas inertes em uso estão relacionadas na Tabela 5 4 , abaixo:

ESPOLETA MUNIÇÃO COM QUE É USADA

DE PERCUSSÃO INERTE - SÉRIE M48 Tiro 75mm de exercício M48 
Granada vazia 105mm M1

DE PERCUSSÃO INERTE - SÉRIE M51 Tiros inertes ou de manejo, calibres compre
endidos entre 75mm e 280mm.

DE PERCUSSÃO INERTE - SÉRIE M52 Tiro 60mm inerte série M49

DE PERCUSSÃO INERTE - SÉRIE M89 Tiro 57mm de exercício M306

DE TEMPO MECÂNICA INERTE SÉRIE 
M43

Tiro 90mm de manejo série M l2

DE TEMPO MECÂNICA INERTE M61A1 Granada 120mm de manejo M15

DE TEMPO MECÂNICA INERTE SÉRIE 
M67

Tiros inertes ou de manejo, calibres compre
endidos entre 75mm e 280mm

DE DUPLO EFEITO INERTE SÉRIE M500 Tiros inertes ou de manejo, calibres compre
endidos entre 75mm e 280mm

DE DUPLO EFEITO INERTE - M54 Tiro 75mm de manejo M7 
Tiro 105mm de manejo M14

DE DUPLO EFEITO INERTE - SÉRIE 
M55

Tiro 75mm de exercício M48

DE DUPLO EFEITO INERTE M1907M Tiro 7 5mm de manejo M7 
Tiro 75 mm de manejo M2A2

DE DETONAÇÃO DE CULOTE INERTE 
L19A3

Tiro 105mm de exercício com traçante M393

\
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OERLIKON 35 mm

PESOS:
G ranada .......................................................................................... 550g
E s to jo ..............................................................................................  625 g
Propelente........................................................................................  340 g
Escorva....................................................................................................47g

TOTAL 1562 g

)



TABELA DE TIRO

Tipo dc munição 35mm MSB/K

N? do item MSB/K 3S20

Velocidade inicial 1175m/s

Peso do projétil O.SSO kg

Diagrama WW 85 3 0 00

CondiçCej atmosféricas Om acima 
nfvel do mar

Temperatura 15? C

Gravidade específica 1.225 kg/m

Pressão 760 mm Hg

Calculada
para
atmosfera
normal

Temperatura 15° C

Distância Super
Elevação

Tempo de 
Trajetória

Abcissa
máxima

Ordenada
máxima

Velocidade
final

Ângulo 
de queda Distância

m (Jir/MOfll
w.:. s m m m/i MlU m

100 0.4 0.086 50 0.0 1150 0.4 100
200 0.7 0.174 101 0.0 1124 0.8 200
300 1.1 0.264 152 0.1 1100 1.2 300
400 1.5 0.356 203 0.2 1075 1.6 400
500 1.9 0.450 255 0.2 1051 2.1 500

600 2.4 0.546 307 0.4 1027 2.6 600
700 2.8 0.645 350 0.5 1003 3.1 700
800 3.3 0.746 412 0.7 979 3.7 800
900 3.7 0.849 465 0.9 956 4.3 900

1000 4.2 0.955 519 1.1 933 4.9 1000

1100 4.7 1.064 573 1.4 910 5,6 1100
1200 5.2 1.175 628 1.7 888 6.3 1200
1300 5.8 1.289 683 2.0 865 7.1 1300
1400 6.3 1.406 739 2.4 843 7.9 1400
1500 6.9 1.526 795 2.9 822 8.8 1500

1600 7.5 1.649 851 3.3 800 9.7 1600
1700 8.1 1.776 908 3.9 779 10.7 1700
(1800 8.8 1.906 965 4.5 758 11.7 1800
1900 9.4 2.040 1023 5.1 738 12.8 1900
'2000 10.1 2.177 1082 5.8 717 14.0 2000

2100 10.8 2.319 1141 6.6 697 15.3 2100
2200 11.6 2.464 1200 7.5 677 16.7 2200
2300 12.3 2.614 1261 8.4 658 18.2 2300
2400 13.2 2.768 1321 9.4 638 19.7 2400
2500 14.0 2.927 1382 10.5 619 21.4 2500

2600 14.9 3.091 1444 11.7 601 23.2 2600
2700 15.8 3.260 1507 13.1 582 25.2 2700
2800 16.7 3.435 1570 14.5 564 27.3 2800
2900 17.7 3.615 1634 16.1 546 29.5 2900
3000 18.8 3.801 1698 17.8 529 31.9 3000

3100 19.9 3.993 1763 19.6 512 34 ,S 3100
3200 21.0 4.192 1829 21,6 495 37.3 3200
3 3 0 0 22.2 4.397 1895 23.8 4 7 8 4 0 .3 3300
3400 23.4 4.610 1963 26.2 462 43.6 340 0
3500 24.8 4.830 2030 28.8 447 47.1 3500

3600 26.1 5.058 2099 31.5 431 50.9 3600
3700 27.6 5.294 2168 34.6 416 55.0 3700
3800 29.1 5.539 2238 37.9 401 59.5 3800
3900 30.7 5.792 2309 41.5 387 64.5 3900
4000 32.4 6.055 2380 45.4 373 69.5 4000

4100 34.2 6.328 2452 49.6 360 75.1 4100
4200 36.1 6.611 2525 54.2 347 81.2 4200
4300 38.0 6.904 2599 59.2 336 87.8 4300
4400 40.1 7.207 2673 64.6 327 94.7 4400
4500 42.3 7.517 2748 70.5 319 102.1 4500
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Distância Super
Elevação

Tempo de 
Trajetória

Abcissa
máxima

Ordenada
máxima

Velocidade
final

Ângulo 
de queda Distância

m lílt/MOOl
MiM i m m m/s m

4600 44.7 7.834 2823 76.8 312 109.7 4600
4700 47.1 8.157 2898 83.7 307 117.6 4700
4800 49.7 8.486 2973 91.1 302 125.8 4800
4900 52.3 8.821 3048 99.0 297 134.2 4900
5000 55.1 9.161 3122 107 292 142.8 5000

5100 58.0 9.507 3196 116 288 151,7 5100
5200 61.1 9.859 3269 126 283 160.8 5200
5300 64.2 10.22 3342 136 279 170.2 5300
5400 67.5 10.58 3414 147 275 179.8 5400
5500 70.9 10.95 3485 159 271 189.7 5500

5600 74.4 11.33 3555 171 267 199.9 5600
5700 78.0 11.71 3624 184 263 210.4 5700
5800 81.8 12.10 3692 197 259 221.2 5800
5900 85.7 12.49 3759 212 256 232.3 5900
6000 89.7 12.89 3826 227 252 243.7 6000

6100 93.8 13.30 3891 242 249 255.4 6100
6200 98.1 13.72 3955 259 245 267.5 6200
6300 102.6 14.14 4019 276 242 279.8 6300
6400 107.1 14.57 4081 295 239 292.5 6400
6500 111.8 15.00 4143 314 236 305.5 6500

6600 116.6 15.45 4204 334 233 318.9 6600
6700 121.6 15.90 4264 355 230 332.6 6700
6800 126.8 16.36 4323 376 227 346.6 6800
6900 132.1 16.82 4382 399 225 361.0 6900
7000 137.5 17.30 4441 423 222 375.7 7000

7100 143.1 17.78 4500 448 220 390.7 7100
7200 148.9 18.27 4558 474 217 406.1 7200
7300 154.8 18.77 4617 501 215 421,7 7300
7400 160.9 19.28 4675 529 213 437.8 7400
7500 167.2 19.80 4735 558 211 454.1 7500

7600 173.7 20.32 4794 589 209 470,8 7600
7700 180.4 20.86 4854 621 207 487.7 7700
7800 187.2 21.40 4914 654 206 505.0 7800
7900 194.3 21.96 4974 689 204 522.6 7900
8000 201.6 22.53 5035 725 203 540.4 8000

8100 209.0 23.10 5096 763 201 558.5 8100
8200 216.7 23.69 5157 803 200 576.9 8200
8300 224.7 24.29 5218 844 199 595.6 8300
8400 232.9 24.90 5280 887 198 614.5 8400
8500 241.3 25.53 5341 932 197 633.6 8500

8600 250.0 26.17 5404 979 196 652.9 8600
8700 2Í8.9 26.82 5466 1028 196 672.4 8700
8800 268.2 27.48 5528 1079 195 692.2 8800
8900 277.8 28.17 5591 1132 194 712.1 8900
9000 287.6 28,87 5653 1188 194 732.2 9000

9100 297.9 29.58 5716 1247 194 752.4 9100
9200 308.4 30.31 5778 1309 194 772.8 9200
9300 319.4 31.07 5841 1373 194 793.4 9300
9400 330.8 31.84 5904 1441 194 814.1 9400
9500 342.6 32.64 5967 1513 194 834.9 9500

9600 355.0 33.47 6029 1588 194 855.9 9600
9700 367.8 34.32 6092 1668 195 877.0 9700
9800 381.3 35.20 6154 1752 195 898.3 9800
9900 395.4 36.12 6216 1842 196 919.8 9900

10000 410.3 37.08 6278 1937 197 941.5 10000
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Distância Super
Elevação

Tempo de 
Trajetória

Abcissa
máxima

Ordenada
máxima

Velocidade
final

Ângulo 
de queda Distância

m A%o <2ir'M00) 
Mil* s m m m/s A%o í 27776400) 

Mil* m

10100 426.1 38.08 6340 2040 198 963.5 10100
10200 442.8 39.14 6401 2150 199 985.8 10200
10300 460.7 40.26 6462 2270 200 1008.5 10300
10400 480.1 41.45 6521 2401 201 1031.9 10400
10500 501.3 42.75 6580 2546 203 1056.0 10500

10600 525.1 44.18 6638 2711 205 1081.4 10600
10700 552.5 45.81 6694 2904 207 1108.6 10700
10800 585.7 47.74 6747 3140 210 1139.1 10800
10900 632.3 50.41 6793 3478 213 1177.7 10900

10960 10960




