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Призначення та будова бронетранспортерної установки куле-

того кришка призначена для розміщення і руху двигунця подачі 
і повзуна подачі, важеля пропуску подачі з пружиною, а також 
для приведення в дію подавача і роз’єднувача, розташованих у 
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в передній частині – упор для утримання двигунця подачі 

від випадання вперед при відкритій кришці (якщо двигунець 
знаходиться в передньому положенні); закріплену на осі втулку 
з виступами, кришка якої кріпиться до цапфи ствольної коробки 
так, що може бути відкинута вверх і повернута вбік; 

 

 
 

Мал. 27. Кришка ствольної коробки: 
 

1-  упор двигунця; 2 - важіль пропуску подачі; 3 - защіпка двигунця 
подачі; 4 - защіпка кришки; 5 - втулка кришки; 6 - вимикач 

роз’єднувача; 6 - упор подавача; 8 - собачка; 9 - обмежувач двигун-
ця; а - провушини для приєднання важеля пропуску подачі;      б - 
гнізда для входження лівого запобіжного щитка; в - поперечні 
пази для напрямку руху повзуна подачі;  г - виступи для приєд-

нання кришки і основи приймача; д - скіс вимикача  роз’єднувача; е 
- середнє ребро копіра; ж - крайні ребра копіра; з - виріз для гнітка 

імпульсного датчика електроспуска 
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Мал. 26. Приймач: 

 

1 - основа приймача; 2 - кришка приймача; 3  - фіксуючі пальці;   
4 - передня фіксуюча пружина; 5 - задня фіксуюча пружина;  

6 - корпус фіксатор стрічки; 7 - фіксатор стрічки; а- приймальне 
вікно; б - вікна для проходу пальців повзуна подачі; в - заднє вікно;     

г - виступи для приєднання до кришки ствольної коробки; д - вихідне 
вікно; е - передні направляючі виступи; ж - направляючий отвір 

для шипа основи приймача; з- задні направляючі виступи;  
и - приливи для приєднання підводячого рукава та правого запо-
біжного щитка;  к  - виступи для приєднання до кронштейну стволь-

ної коробки; л – виріз для проходу важеля пропуску подачі;  
м - гнізда для приєднання відводячого рукава;  н - шип 

 

25. Кришка ствольної коробки (мал. 27) закриває стволь-
ну коробку зверху і утримує приймач від зміщення вверх. Крім 
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Основа  і  кришка, складені разом, утворюють 3 вікна: спра-
ва – приймальне (під час подачі справа наліво) вікно з розтру-
бом для стрічки з патронами; зліва – вихідне вікно для проходу 
стрічки без патрона; ззаду – заднє вікно, через яке зачепи вий-
мають із стрічки наступний патрон. 

Спереду основа і кришка приймача мають виступи для при-
єднання до кронштейну ствольної коробки. 

Основа (знизу) і кришка (згори) мають по дві пари виступів 
для приєднання приймача до кришки ствольної коробки і до 
ствольної коробки, вирізи для проходу важеля пропуску подачі, 
по дві стійки, в яких на осях розміщені фіксуючі пальці з пру-
жиною, і по два вікна для проходу пальців, що подають, повзуна 
подачі. 

В основі приймача на осі закріплений фіксатор стрічки з 
пружиною, яка утримує стрічку з патронами від випадання із 
приймача при відкритій кришці ствольної коробки. 

Біля приймального вікна ззовні є прилив для приєднання 
підводячого стрічку рукава установки, а у вхідного вікна – гніз-
да для відводячого стрічку рукава установки на танку. 

Всередині основа і кришка приймача, мають передні і задні, 
направляючі виступи для напрямку стрічки. Виступи зліва за-
кінчуються упорами, в які упирається наступний патрон, коли 
він стає навпроти вікна приймача. В основі прикріплені передня 
й задня фіксуючі пружини. 

Під час надходження стрічки в приймачі фіксуючі пружини 
утримують від переміщення назад патрон, який знаходиться 
проти заднього вікна приймача, а фіксуючі пальці – наступний 
патрон. Під час подачі стрічки справа наліво основа приймача 
приєднується до ствольної коробки, а кришка приймача – до 
кришки ствольної коробки. А під час подачі стрічки зліва на-
право – навпаки. Корпус фіксатора стрічки переставляється з 
основи на кришку приймача так, щоб скошений його бік був по-
вернений назад. 
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ЧАСТИНА   ПЕРША 
 

БУДОВА  КУЛЕМЕТА Й УСТАНОВКИ, КОРИСТУВАННЯ 
НИМИ, ДОГЛЯД І ОБСЛУГОВУВАННЯ 

 
РОЗДІЛ  І 

 
ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 

Призначення і бойові властивості кулемета 
 

1. 14,5-мм крупнокаліберний кулемет Володимирова танко-
вий (КПВТ) (мал. 1) є потужною автоматичною зброєю, що 
встановлюється в башті бронетранспортерів (БРДМ). Крупно-
каліберний кулемет призначений для боротьби з легкоброньо-
ваними цілями (бронетранспортерами, протитанковими гарма-
тами, бронеавтомобілями тощо), вогневими засобами і живою 
силою противника, що знаходяться за легкими укриттями на 
відстанях до 1000 м. Вогонь із кулемета ефективний по скуп-
ченню живої сили й транспорту до 2000 м, а по повітряних ці-
лях – на висотах до 1500 м і на відстанях до 2000 м. 

Прицільна дальність стрільби по наземних цілях з оптич-
ним прицілом 2000 м. 

 
Мал. 1. Загальний вигляд 14,5-мм крупнокаліберного кулемета Воло-

димирова (КПВТ) 
 

2. Для стрільби застосовуються патрони з бронебійно-
запалювальними кулями (Б–32 і БС–41), бронебійно-
запалювально-трасуючими (БЗТ і БСТ) і запалювальними (ЗН і 
МДЗ) кулями. Стрільба патронами, які мають різні кулі, здійс-

ють зміщення основи вперед. Від зміщення назад основа обме-
жується затильником. Усередині основи є гнізда для пружини 
шептала і гнітка, квадратний виступ якого входить у виріз цього 
гнізда. 

Гніток передає зусилля пружини шептала на шептало. 
Шептало з основою роз’єднувача з’єднується з основою 

спускового механізму за допомогою осі, яка проходить через 
отвори в основу, вирізи шептала й отвір в основі роз’єднувача. 
Таке з’єднання дає можливість основі роз’єднувача обертатися 
навколо осі, а шептало – не лише обертатися навколо осі, а і пе-
реміщуватися вперед відносно основи спускового механізму. 

Зачепи шептала утримують затвор у задньому положенні за 
виступи бойового взведення. 

На правому плечі шептала є гніздо, в яке входить кінець 
важеля шептала електроспуска. 

Пружина шептала призначена не лише для забезпечення за-
хоплення бойового взведення затвора зачепами шептала, а і бу-
ферною пружиною, яка пом’якшує удар затвора об шептало під 
час постановки його на шептало. 

В поперечний паз на задній частині основи роз’єднувача 
встановлюється спусковий важіль, яким шептало через основу 
роз’єднувача й  роз’єднувач приводиться в дію (піднімається) 
рукою.  

Спусковий важіль може бути приєднаним до основи 
роз’єднувача справа чи зліва в залежності від того, як установ-
лено кулемет на установці. 

Коли спусковий важіль встановлений в перемичку стволь-
ної коробки, лівий ріжок роз’єднувача знаходиться спереду ско-
су защіпки, яка під дією пружини притискається зубом до ліво-
го плеча шептала. Коли шептало підняте, зуб защіпки стає під 
лівим плечем шептала, не даючи шептало спуститися. 

24. Приймач (мал. 26) призначений для направлення подачі 
стрічки з патронами під час стрільби і утримання стрічки під 
час виймання з неї наступного патрона. 

Приймач складається з основи й кришки.  
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нюється при одних і тих самих установках прицілу. 

Стрільба з кулемета ведеться короткими (2-5 пострілів), до-
вгими (до 20 пострілів) чергами і безперервно. 

Технічна швидкострільність (темп стрільби) – 500-600 пос-
трілів за хвилину. Бойова швидкострільність – 70-80 пострілів 
за хвилину. 

Подавання патронів у приймач здійснюється з металевої 
стрічки   (мал. 2), яка вкладається в патронну коробку. 

 
Мал. 2. Стрічка з патронами 

3. Охолодження ствола кулемета повітряне, дозволяється 
ведення безперервного вогню до 150 пострілів. 

4. Вага кулемета – 52,5 кг. Вага патронної коробки зі споря-
дженою 50 патронами стрічкою – 12,3 кг. 

Основні частини й механізми кулемета, їх робота під час 
стрільби 

 
5. Крупнокаліберний кулемет (КПВТ) складається з наступ-

них основних частин і механізмів (мал. 3):  
 ствола; 
 кожуха ствола; 
 ствольної коробки; 
 затвора; 

23. Спусковий механізм (мал. 25) призначений для поста-
новки затвора на шептало і звільняє його від шептала. Відрив-
ний пристрій призначений для запобігання від можливого ско-
шування зачепів шептала і виступів бойового зведення затвора у 
випадку повільного відпускання спускового важеля під час при-
пинення стрільби. 

 

 
 
 

Мал. 25. Спусковий механізм: 
1- спусковий важіль; 2 – шептало; 3- зачепи шептала; 4- основа механізму; 

5 - поздовжні виступи основи; 6 - роз’єднувач;  
7 - основа роз’єднувача; 8 - вісь шептала; 9 - гніздо для входження ричага 

електроспуска; 10 - заплечики 
 

Спусковий механізм складається із основи, гнітка, шептала, 
спускового важеля, основи роз’єднувача з пластинчастою пру-
жиною, роз’єднувача, пружини і осі шептала. 

Крім цього в лівій стінці перемички ствольної коробки роз-
ташована защіпка шептала, яка має пружину і вісь. 

Основа призначена для з’єднання всіх деталей спускового 
механізму. 

Заплечики, упираючись у стінки перемички ззаду, обмежу-
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 спускового механізму; 
 приймача; 
 кришки ствольної коробки; 
 затильника; 
 зворотно-бойової пружини. 
До комплекту кулемета входять патронні коробки із стріч-

ками, приціл, приладдя для чищення, розбирання та збирання, 
трубка холодного пристрілювання, пристрої для стрільби холо-
стими патронами і для спорядження стрічки патронами. 

6.  Автоматична дія кулемета основана за принципом вико-
ристання енергії віддачі під час короткого ходу ствола. Під час 
пострілу порохові гази, діючи на дно гільзи і поршень ствола, 
переміщують затвор і ствол назад. При цьому ствольна й зворо-
тно-бойова пружини стискаються. Прискорювач затвора, ков-
заючи по копірах ствольної коробки, повертає бойову личинку і 
відмикає канал ствола. 

  
 

Мал. 3. Основні частини кулемета: 
1 - ствол; 2 - кожух ствола; 3 - ствольна коробка; 4 - затвор; 
5 - спусковий механізм; 6 - приймач; 7 - кришка ствольної коробки; 

 8 -  затильник; 9 - зворотно-бойова пружина 
 
 

Ствол, розщеплений з бойовою личиною під дією своєї 

для приєднання виймачів. 
Виймачі призначені для виймання наступного патрона з 

ланки стрічки, що знаходиться у приймачі. 
Виймачі входять виступами в пази на задній частині гребе-

ня і утримуються від поздовжнього переміщення обмежуваль-
ними виступами, що входять в отвір на гребені. 

Середня частина виймачів – пружна. 
За лівим виймачем на гребені розташований роз’єднувач із 

пружиною. Роз’єднувач призначений для утримання бойової 
личинки від зміщення назад (до остова затвора) і запобігає по-
вороту личинки під час накату затвора до того моменту, доки 
затвор не підійде в переднє положення. 

Пружина роз’єднувача повертає роз’єднувач переднім кін-
цем униз. 

Подавач призначений для опускання наступного патрона 
до центру бойової личинки під час відкату затвора, а також для 
відбивання останньої стріляної гільзи. Він із пружиною розта-
шовується на осі в гребені. 

Передньою частиною подавач діє на патрон (гільзу) під час 
його опускання (відбиття). Він зліва має виступ, який запобігає 
можливому удару подавача (при накаті затвора) по капсулю на-
ступного патрона, що знаходиться у приймачі наступного пат-
рона. 

Пружина повертає подавач передньою частиною вниз. 
Прискорювач призначений: 
 для повороту бойової личинки під час відпирання і запи-

рання каналу ствола під час стрільби і під час ручного переза-
ряджання; 

 для передачі під час пострілу остов затвора швидкості від-
ходу більшій, ніж швидкість ствола і бойової личинки.  

Направляючий палець призначений для направлення руху 
остова затвора в ствольній коробці. Він не дає остову затвора 
обертатися в ствольній коробці, оскільки своїми роликами ков-
зає у її бічних прорізах. Направляючий палець і прискорювач 
однакові. 
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пружини повертається у переднє положення, а затвор за інерці-
єю продовжує рухатись назад, виймаючи із приймача наступний 
патрон, а з патронника - стріляну гільзу, і приводить в дію ме-
ханізм подавання стрічки. 

Наступний патрон подавачем опускається по пазах бойової 
личинки вниз, викидаючи гільзу в гільзовідвід і зупиняючись 
капсулем навпроти отвору для проходу бойка.  

Затвор під дією пружини буфера і зворотно-бойової пружи-
ни повертається вперед, досилає наступний патрон у патронник 
і запирає канал ствола. При цьому зачепи виймачів остова за-
твора захоплюють патрон у стрічці і  бойок наносить удар по 
капсулю патрона, який знаходиться в патроннику. Здійснюється 
постріл, і робота автоматики кулемета повторюється доти, доки 
припіднято спусковий важіль і в стрічці є патрони. 

Якщо після чергового пострілу електроспуск буде вимкне-
ний, то спусковий важіль опуститься і зупинить затвор у зад-
ньому положенні. Стрільба припиняється і для її продовження 
необхідно лише ввімкнути електроспуск. 

7. Для здійснення стрільби необхідно кулемет навести на 
ціль і натиснути на кнопку електроспуска. Для наведення куле-
мета на цілі застосовують оптичні приціли. Наведення кулеме-
та здійснюється за допомогою поворотного й підйомного меха-
нізмів. Положення наведеного на ціль кулемета може фіксува-
тися гальмами. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Із внутрішнього боку напівкруглих щік є бойові виступи, 
які під час запирання каналу ствола входять у зачеплення з ви-
ступами в насадній муфті ствола. 

На правій щоці бойової личинки є скіс, який сприяє поворо-
ту бойової личинки під час запирання каналу ствола. 

Хвостова частина бойової личинки, що входить в остов за-
твора має отвір для прискорювача і виріз для пальця ударника і 
направляючого пальця; всередині розташований ударник із бой-
ком, який призначений для розбивання капсуля патрона.  

Бойок укручується в стінку ударника і закріплюється шти-
фтом, що проходить через одне із двох зміщень на 1/8 частини 
кола отвору в ударнику й один із двох взаємно перпендикуляр-
них жолобків на задній стінці бойка. Така будова дає можли-
вість регулювати вихід бойка над дзеркалом бойової личинки з 
точністю до 0,125 мм. 

Ударник пальцем нерухомо з’єднується з остовом затвора. 
В передній частині ударника для запобігання появи під час руху 
повітряної подушки є отвори для проходу повітря. 

Остов затвора має форму циліндра з прямокутним гребін-
цем угорі. Усередину остова затвора входить хвостова частина 
бойової личинки.  

З боків остов затвора має похилі прискорювальні вирізи для 
проходу прискорювача і взаємодії з ним під час роботи кулеме-
та, отвір для пальця ударника (у лівій стінці остова цей отвір 
має уступ для упора головки пальця) і отвір для направляючого 
пальця. 

Спереду на остові затвора є два виступи, які служать для 
зчеплення з ручкою перезаряджання. 

На задньому торці є кільцевий жолобок для упору перед-
нього кінця зворотно-бойової пружини. 

Гребінь остова затвора має всередині паз для подавача, зго-
ри – дві пари виступів (спереду й ззаду). Передні виступи приз-
начені для з’єднання остова затвора з двигунцем подачі, а задні 
виступи є бойовим взведенням (за них шептало спускового ме-
ханізму утримує затвор у взведеному положенні); із боків – пази 
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РОЗДІЛ   ІІ 
 

РОЗБИРАННЯ ТА ЗБИРАННЯ КУЛЕМЕТА 
 

Загальні положення 
 

8. Розбирання кулемета проводиться для чищення, змащен-
ня, огляду, ремонту і заміни частин та механізмів. 

Навчання розбиранню й збиранню на бойових кулеметах 
дозволяється лише у виняткових випадках із дотриманням осо-
бливої обережності в поводженні з частинами та механізмами. 

Перед розбиранням кулемета перевірити відсутність патро-
на в пазах бойової личинки або патроннику. 

Під час розбирання й збирання кулемета не прикладати 
надмірних зусиль і дотримуватись наступних правил:  

 розбирання й збирання частин і механізмів проводити на 
чистому столі, а в полі – на чистій підстилці; 

 користуватися лише справним приладдям, яке входить до 
комплекту кулемета; 

 частини і механізми класти в порядку розбирання, не допу-
скаючи ударів однією частиною об іншу, під час збирання зві-
рити номери на частинах – вони повинні відповідати номерам 
на кришці ствольної коробки кулемета; 

відкручуючи частину, потрібно спочатку зрушити її з місця 
ключем або викруткою, а потім відкручувати рукою. Закручую-
чи її, спочатку накрутити рукою, а потім закріпити ключем або 
викруткою.     

9. Розбирання кулемета може бути повним або неповним: 
неповне – для чищення, змащення і огляду кулемета; повне – 
для чищення у випадку сильного забруднення кулемета, під час 
постановки кулемета на довгий термін зберігання, після отри-
мання зі складу, для заміни частин, під час ТО бойової машини. 
 

В підрозділах повне розбирання й збирання кулемета про-

 
 

Мал. 24 а. Затвор  у розібраному вигляді: 
 

1 - бойова личинка; а - дзеркало; б - отвір для бойка; в - бойові висту-
пи; г - скіс; д - вертикальні пази; е - виріз для проходу по-давача; ж - 
отвір для прискорювача; з виріз для пальця ударника і направляючого па-

льця; і - гнізда для пружинних фіксаторів;             
2 – прискорювач; 3 – направляючий палець;  4 - остов затвора;   

к  - виступи гребеня для з’єднання з двигунцем подачі; л - паз для розмі-
щення подавача; м -  задні виступи бойового взведенняу; н -  отвір для 
проходу обмежувального виступу виймача; о - паз для направляючого 

виступу виймача; п - виступи для зуба рукоятки перезаряджання;  
р - прискорювальний виріз; с - отвір для пальця ударника; т -  отвір 

для направляючого пальця;  5 – виймач; у - зачіп;     
ф - обмежувальний виступ; х - направляючий виступ;  6 роз’єднувач;  

7 - пружина роз’єднувача; 8 – ролик; 9 - жорсткий фіксатор;  
10 - пружинне кільце;  11 - верхній пружинний фіксатор; 12 – пружина 

верхнього фіксатора; 13 - гніток пружини верхнього фіксатора; 14 - упор гні-
тка; 15 - нижній пружинний фіксатор; 16 - пружина нижнього фіксатора; 17 - 

гніток пружини нижнього фіксатора; 18 – палець ударника;  
19 - пружинне кільце;  20 – бойок; 21 – ударник; ц - вікно для прискорю-

вача; ч - отвір для пальця ударника; 22 – подавач;  
ш - нажимна частина подавача; щ,є - заокруглення подавача;  

и - гніздо для пружини; ю - заплечики; я - хвіст;  23 - вісь подавача;  
24 – пружина подавача 
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Книги, які можуть вас зацікавити

Настанова зі
стрілецької справи до

12,7-мм кулемету
"УТЕС"

Настанова зі
стрілецької справи до
30-мм автоматичного
гранатомету на станку

"АГС-17"

Керівництво зі
стрілецької справи до

12,7 мм до
великокаліберних

кулеметів «ДШКМ-ТК»
та «BROWNING M2»

Керівництво зі
стрілецької справи до

73-мм станкового
протитанкового 

гранатомета (СПГ-9М)

Настанова зі
стрілецької справи.

Ручні гранати

Довідник фахівця
зенітної установки 23-2

Перейти до галузі права
Військове право
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https://jurkniga.ua/nastanova-zi-striletskoi-spravi-do-30-mm-avtomatichnogo-granatometu-na-stanku-ags-17/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%B7%D1%96+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97+%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8+%D0%B4%D0%BE+14%2C5+%D0%BC%D0%BC+%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%83+%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%2814%2C5+%D0%BC%D0%BC+%D0%9A%D0%9F%D0%92%D0%A2%29
https://jurkniga.ua/nastanova-zi-striletskoi-spravi-do-30-mm-avtomatichnogo-granatometu-na-stanku-ags-17/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%B7%D1%96+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97+%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8+%D0%B4%D0%BE+14%2C5+%D0%BC%D0%BC+%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%83+%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%2814%2C5+%D0%BC%D0%BC+%D0%9A%D0%9F%D0%92%D0%A2%29
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