
Nejjednodu‰‰í ãi‰tûní vnûj‰ího po-
vrchu spoãívá v upnutí nábojnice
na trn a mechanickém vyle‰tûní,

napfiíklad silichromem, tempem ãi jak se
v‰echny ty mechanické le‰tûnky naz˘va-
jí. Ale jsme pouze na vnûj‰ím povrchu,
vnitfiek zÛstane, jak vypadl z nábojové ko-
mory. V˘sledn˘ lesk vnûj‰ího povrchu
mÛÏe b˘t pfii dostateãné péãi spektakulární,
ov‰em je to pomalé, pracné a nudné.

Nepfiekvapí, Ïe pfiebíjeãi hledali nûco,
co by nábojnice vypralo za nû. Jako
první zfiejmû vznikla vibraãní praãka – ná-
doba, ve které je le‰ticí médium (vût‰inou
na bázi drcen˘ch ofiechov˘ch skofiápek
nebo kukufiiãn˘ch klasÛ), jemnû vibruje.
V˘hodou je, Ïe nábojnice jsou na vnûj‰ím
povrchu opravdu perfektnû vyle‰tûné.
Vibraãním ãistûním se jiÏ hÛfi dají vyãis-
tit omezené prostory, zejména zápalko-

vé dutiny. Tady naopak hrozí riziko ucpá-
ní zátravky kouskem ãisticího média.
Existuje také celá fiada chemikálií, kte-

r˘mi lze nábojnice le‰tit. Smûsi mohou
b˘t rÛzné, platí ale jedno – ve styku smo-
sazí nábojnic se vût‰inou ãisticí roztok vy-
ãerpává, po urãité dobû jeho úãinnost
slábne. Chemikálie pro smíchání rozto-
ku mohou b˘t dobfie dostupné i velmi
specifické. Já jsem po dlouhou dobu po-
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Pfiebíjeãi vûdí, Ïe prvním krokem pfiebíjení je vyprání vystfielen˘ch nábojnic.
Je to tfieba z více dÛvodÛ: pfiedev‰ím po pouÏití v samonabíjecích zbraních
mohou na nábojnicích b˘t nalepené nejrÛznûj‰í neãistoty z podlahy stfielnice.
Ty by vám také mohly po‰kodit matrice. Na vnitfiních plochách mohou b˘t
napeãené zplodiny hofiení a ‰krtit prÛmûr zátravky. Pfiedev‰ím se ale
zneãi‰tûné nábojnice podstatnû hÛfie kontrolují, zda nemají trhliny.

Praní nábojnic
ultrazvukem
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Praãky s odkryt˘mi nádobami. Vlevo Hornady Magnum Sonic Cleaner, vpravo SmartRealoader SR4235. S v˘jimkou barvy plastu praãka SmartReloader jako
by z oka vypadla malé praãce Hornady, nabízené od roku 2009 pod oznaãením Sonic Cleaner. I Hornady si ji nechává vyrobit nûkde v âínû a zfiejmû tam pra-
cují na víc smûn. Jedin˘, ale uÏivatelsky dost podstatn˘ rozdíl je, Ïe ko‰ík této praãky od Hornadyho má madla, za která se vyndává z nádobky pfiístroje.




