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Задачі дисципліни “Бронетанкова техніка та водіння”. 

Основні напрямки розвитку БТР і БМП. 
 Задачами дисципліни є доведення до тих, хто навчається та вивчення ними матеріальної 

частини, будови та дії агрегатів, механізмів та обладнання, тактико-технічних характеристик, 

правил експлуатації, обслуговання та збереження БТР-80 й БМП-2. Для цього в робочу 

навчальну програму та тематичний план введений розділ І „Будова бронетанкової техніки”, на 

який відведено різну кількість навчальних годин в залежності від ВОС тих, хто навчається. Для 

вивчення правил та основ водіння бойових машин передбачений розділом ІІ „Водіння бойових 

машин”, на який відведено 8 годин групових занять. При розгляді навчальних питань І розділу 

викладач повинен подати матеріал  у такій послідовності: призначення; розташування та  

кріплення  тактико-технічні та бойові характеристики; будова; принцип дії; основні 

несправності, причини їх виникнення та способи усунення; технічне обслуговання систем, 

механізмів, агрегатів та вузлів машин. 

 З цією метою використовувати наступну навчально-матеріальну базу: 

- розрізні макети систем, механізмів, агрегатів та вузлів машин; 

- стенди та плакати з конкретного заняття теми; 

- технічні засоби навчання; 

- кіно- та механічні тренажери; 

- аудиторну дошку, крейду, указку. 

При розгляді навчальних питань ІІ розділу слухачі повинні набути навичок з: 

- основних правил водіння машин; 

- підготовка машин до руху; 

- керування машин на суходолі; 

- керування машин на плаву; 
- буксирування та само витягування машин. 

 

По закінченню вивчення навчальних питань студенти отримують підсумкову оцінку,  

 а курсанти навчальних груп ВЖ , МІ і КР здають диференційований залік. 
 

Основні напрямки розвитку БМП і БТР. 

 Розвиток бронетанкової техніки в нашій країні та за кордоном проходить у напрямку 

підвищення можливостей механізованих підрозділів, частин та з’єднань у взаємодії з танками, а 

також захищеності, рухливості та ударної сили механізованих підрозділів та частин. До 

бронетанкової техніки пред’являються високі вимоги, особливо до їх захисту від звичайних 

засобів масового ураження. 

 Суттєве підвищення бойових можливостей механізованих підрозділів та частин досягається 

завдяки прийняттю на озброєння БМП-2, -3, що мають відносно потужне озброєння. 30-мм 

автоматична гармата 2А-42 значно краще, ніж „ГРОМ”, прилаштована до ураження піхотних 

цілей; є універсальною, має високу та потужну швидкодію. 

Що торкається БТР, то перевага віддається колісним машинам. Однією з причин є 

бажання використання можливостей автомобільної промисловості. 

У країнах НАТО БМП з’явилась пізніше, ніж у нас. Першою БМП була „Мардер”.  

У 1981 р. на озброєнні з’явилась БМП-М2 у армії США. Разом з тим, у арміях НАТО 

широкого розповсюдження отримали колісні та гусеничні БТР. Аналіз конструкцій БТР та БМП 

дозволяє зробити наступні висновки: 

•    при розробці бронетанкової техніки з самого початку ставилась задача створення 

цілого сімейства бойових машин, що використовують загальну з точки зору виробничо-

технічних та експлуатаційних можливостей базу. Для цих машин розробляються декілька 

комплексів озброєння в різній установці, що полегшує можливість отримання сімейства машин 

з заданими бойовими можливостями; 

•    основна увага  в арміях НАТО віддається саме БМП. Розповсюдження отримали БМП 

легкого типу з протикульовим бронюванням, лише в межах невеликих кутів обстрілу й на 

великих відстанях забезпечуючими захист від 30-мм гармат. Виняток складає тільки ”Мардер” 



(ФРН), де помітна тенденція до перегляду вимог до рівня захисту БМП у бік його значного 

підвищення; 

•    створення БМП йде по 2-м напрямкам: розробка принципово нових машин для піхоти 

із підвищеним рівнем бойових можливостей, а також покращенням конструкції існуючих 

машин (у першу чергу БТР) з метою підвищити їх бойові можливості до виконання задач, що 

стоять перед БМП. Прикладом першого напрямку є БМП-2, -3, “Мардер” (ФРН), БМП-М2 

(США); другого напрямку АМХ-10Рм (Франція). 

Основними  напрямками подальшого покращення БМП є підвищення вогневої міщі 

основного й допоміжнього озброєння, а також зброї десанту, покращення захисту від ЗМУ  

та звичайних засобів. 
 

ВИСНОВКИ: 

1. Головною задачею навчальної дисципліни “БТТ і В” є нагальна необхідність навчити 

студентів (курсантів) вмінню правильно експлуатувати бронетанкову техніку та 

закласти необхідні для цього теоретичні знання. 

2. Основні напрямки розвитку бронетанкової техніки йдуть у 2-х напрямках: розробка 

принципово нових машин для механізованих підрозділів із підвищеним рівнем 

бойових можливостей, а також покращенням конструкції існуючих машин (у першу 

чергу БТР). 

 

Загальна будова бронетранспортера БТР-80 та його ТТХ 

 

Визначення “БТР-80”: це бойова колісна плаваюча машина, що має озброєння, броньований 

захист, високу рухливість. 

Призначення: для використання та експлуатації в механізованих підрозділах та частинах 

Сухопутних військ ЗСУ. 

Характеристика: 4х вісний, 8-колісний, повноприводний, здібний слідувати за танками, з 

ходу долати окопи, траншеї і водні перешкоди, обладнаний 10-ма посадочними місцями для 

розміщення й роботи бойового розрахунку у складі: 

- командир відділення (машини) – 1; 

- механік-водій         – 1; 

- навідник         – 1; 

- стрілки          – 7. 
 

 Машина озброєна кулеметною установкою КПВТ(калібр14,5-мм) і ПКТ(калібр 7,62-мм). 

 Для ведення прицільного вогню бойовим розрахунком із особистої зброї (кулемети та 

автомати) броньований корпус машини обладнаний спеціальними амбразурами з 

кульовими опорами, а також лючками в кришках верхніх люків бойового відсіку.  

 На машині встановлені пристрої захисту від дії ударної хвилі та пронизливої радіації при 

використанні ядерних, хімічних, бактеріологічних боєприпасів та іншої зброї масового 

знищення, при русі машини забрудненою місцевістю. 

 Для постановки димових завіс з метою маскування машина обладнана системою пуску 

димових гранат. 

 Для гасіння пожежі на машині є протипожежне устаткування. 

 Машина пристосована для авіатранспортування. 

 За призначенням та розташуванням механізмів та обладнання машина умовно поділена на 

три відсіки: 1 – керування;  2 – бойовий;    3 – силової установки. 

  

1. У ВІДСІКУ КЕРУВАННЯ РОЗТАШОВАНІ: 



1.  бачок змивача; 

2. ліхтар освітлення шкали; 

3. щиток приладів; 

4. сидіння механіка-водія; 

5. розетка переносного світильника; 

6. рукоятка кришки оглядового люку механіка-

водія; 

7. рукоятка кришки оглядового люку командира; 

8. важіль ручного приводу склоочищувача; 

9. сумка нагрудного перемикача шлемофона 

командира; 

10. вимикач склоочищувача; 

11. індикатор потужності доз; 

12. прилад БВЗУ переговорного 

пристрою; 

13. амбразура для стрільби з автомата; 

14. ліхтар освітлення робочого місця 

командира; 

15. сидіння командира; 

16. сумка ЗІН виробу 9К34М; 

17. радіостанція Р-173; 

18. щиток запобіжників; 

19. ,33. хомути кріплення автоматів; 

20. ,32. кліпси кріплення автоматів; 

21. радіоприймач; 

22. сумка укладки сигнальних ракет; 

23. виносний блок індикатора 

потужності доз; 

24. ЗІН баштової установки; 

25. машинка Ракова; 

26. ,29. одномісні сидіння стрілків 

(позаду сидінь водія та 

командира); 

27. сумка для шлемофонів; 

28. сумка для експлуатаційних 

документів й переносного 

світильника; 

30. ЗІН Е/О; 

31. запасний ствол КПВТ у чохлі; 

34. передній опалювач; 

До органів керування відносяться: 

 

 

1. гідророзподільний агрегат; 

2. блок шинних кранів; 

3. кнопкою звукового сигналу 

4. рульове колесо; 

5. важіль КП; 

6. рукоятка ручної подачі палива; 

7. важіль РК; 

8. важіль включення 2х передніх мостів 

й блокування диференціалу; 

9. важіль лебідки; 

10. важіль протискатного пристрою; 

11. важіль стоянкової гальмівної 

системи; 

12. педаль подачі палива; 

13. педаль робочої гальмівної системи; 

14. педаль зчеплення; 

15. насос змивача; 

16. повітряний редуктор. 

 

БОЙОВИЙ ВІДСІК - складає об’єм корпусу машини від спинок сидінь стрілків до 

перегородки відсіку силової установки. У відсіку розташовані: 



 
1,11 гаки штопоріння сидінь в піднятому положенні 

2 блок антенних фільтрів (БАФ); 4 антений пристрій; 

3,12 кришки верхніх посадочних люків; 

5,8 кінцевий вимикач кришок верхніх люків; 

6 бачки для питної води; 

7 патронна коробка для кулемету ПКТ; 

9 речові мішки;  10 аптечка; 

13 ручка клапану нагнітача;  

14,37 прилади спостереження; 

15 патронна коробка для кулемету КПВТ; 

16,35 стелажі для сумок з гранатами; 

17 прилад ВПХР; 

18 регулятор температури РТС-27-3М; 

19 рукоятка клапану ФВУ; 

21 освітлювач ОУ-3ГА2М; 

22 мала патронна коробка ПК; 

23 вогнегасник ОУ-2; 

25 скриня ЗІН машини; 

26,30 два сидіння по 3 чол.; 

27 мішок з рятувальними жилетами; 

28 укладка раціонів годування; 

29 аптечка РБШ-9; 

31 підставка домкрата; 

32 рукоятка краника подачі палива; 

33 вогнегасник ОП-10А; 

34 рукоятка краника зливу палива; 

36 рукоятка клапану відсмоктування 

порохів з повітряного фільтру; 

38 гак для кріплення сумок з пострілами 

РПГ-7; 

39 кришка лючка. 
 

ВІДСІК СИЛОВОЇ УСТАНОВКИ - розташований у задній частині корпусу й ізольований від 

бойового відсіку термостійкою перегородкою. 

Під листами підлоги, сидіннями й ДВЗ розташовані агрегати й вузли трансмісії: РК, ведучі 

мости, карданні передачі, тяги керування. У відсіку розташовані: 

 
1. ФВУ; 

2. щиток педпускового підігрівача 

3. пульт екерування предпусковим підігрівачем; 

4. розетка переносного світильника; 

5. 7. перегородка відсіку з люком; 

6. паливні фільтри тонкого очищення; 

8. 14. кришки повітрепритоку з важелями; 

9. три кришки наддвигунних люків; 

10. крани переключення паливних баків; 

11. указник засмічення повітряного фільтру; 

12. кришка газовідводу предпускового 

підігрівача 

13. 15. повітряний фільтр та балон; 

16. відро; 

17. масляний радіатор; 

18. 28 генераторні установки; 

21. бачок гідросистеми; 

22. муфта приводу генератору; 

23. компресор; 

24. електромагніт механізму зупинки двигуна; 

25. фільтр відцентрового очищення масла; 

26. кришка маслозаправної горловини; 

27. передпусковий підігрівач; 

32. 32. повітрезаборні труби (в укладці); 

33. електромагніт механізму приводу кришок 

повітрепритоку й повітревідводу; 

34. механізм приводу кришок повітрепритоку й 

повітревідводу; 

33. 41 паливних баки; 

34. кришки повітревідводу; 

35. вентилятор з кожухом; 

36. кришки над агрегатом охолодження з 

упором; 

37. 17. радіатор системи охолодження з 

горловиною і кришкою; 

39. розширювальний бачок



ЗОВНІ МАШИНИ РОЗТАШОВАНО: 

- прилади зовнішнього освітлення й 

сигналізації; 

- звуковий сигнал; 

- хвилевідбивний щиток; 

- антена Р/С; 

- пускові пристрої для пуску димових 

гранат; 

- буксирні та швартові пристосування; 

- скриня з ЗІН; 

- блок лебідки з буксирними тросами; 

- шанцевий інструмент (лопата, пилка, 

сокира, лом); 

Тактико-технічні характеристики БТР-80 
Параметри Одиниця виміру Показник 

Тип: 4хвісна, 8миколісна, повнопривідна, закрита, що плаває 

Повна фактична маса кг 13600+3% 

Координати центру мас: – від вісі переднього 

колеса 
мм 2450 

 – від опорної поверхні мм 948 

Бойовий розрахунок чол. 3+7 

Основні розміри: 

Довжина L мм 7650 

Ширина   В мм 2900 

Висота     Н:       – при повній масі й кліренсу 

475мм 
мм 2350 

– без бойового розрахунку мм 2460 

Колія мм 2410 

База мм 4400 

Кліренс (без урахування виштамповок на днищі) мм 475 

Швидкості руху:                                    км/год 

– максимальна на шосе  80 

– середня ґрунтівкою  20-40 

– максимальна на плаву  9 

Розхід палива й масла, запас ходу за паливом 

Розхід палива на 100 км:       – на шосе  48 л 

– ґрунтівкою  60-130 л 

Запас ходу за паливом:          – на шосе  600 км 

– ґрунтівкою  200-500 км 

– на плаву (при 1800-2200 об/хв. колінвалу) год. 12 

Перешкоди, що долаються:   

– максимальний кут підйому град 30 

– максимальний кут крену град 25 

– ширина рову м 2 

– висота стіни м 0,5 

Основні характеристики водної перешкод, що долається: 

– кут входу машину у воду град. 25 

– кут виходу машини з води град. 15 

  висота хвилі:   

– зі встановленими повітрезаборними трубами м 0,75 

– без встановлених повітрезаборних труб м 0,5 
 

ВИСНОВОК:1. БТР-80 – 4хвісна, 8миколісна, повноприводна, закрита машина, що плаває ,й 

що має: потужне озброєння, броньований захист, високу рухливість й 

призначена для використання у СВ ЗСУ. 

2. Машина має 3 відсіки (керування, бойове, силової установки), що дозволяє 

компактно розташувати системами, механізми, агрегати та обладнання. 



 

Загальна будова бойової машини піхоти БМП-2 та її ТТХ 
  

Визначення: БМП-2 – це бойова гусенична плаваюча машина, що має озброєння, 

броньований захист й високу маневреність.  

Призначення: підвищити мобільність, озброєність та захищеність механізованих 

підрозділів та частин СВ ЗСУ, що діють на полі бою в умовах можливого застосування ракетно-

ядерної зброї. 

Характеристика: гусенична, здібна слідувати за танками, з ходу долати окопи, траншеї й 

водні перешкоди, обладнана 10-ма посадочними місцями для розташування й роботи бойового 

розрахунку у складі:   

 командир відділення (машини); -1 

 механік-водій;           -1 

 оператор-навідник;        -1 

 стрілки-десантники;        -7 

Машина озброєна 30-мм автоматичною гарматою 2А-42 з 2-х стрічковим живленням, що 

стабілізована у 2-х площинах й зпареним з нею 7,62-мм кулеметом ПКТ, пусковою установкою 

для боротьби з броньованими цілями з машини й поза неї. Озброєння дозволяє вести боротьбу з 

танками, вертольотами та іншими цілями. 

На машині встановлені пристрої для захисту екіпажу: 

 та обладнання у середині машини від дії ударної хвилі та проникаючої радіації при 

ядерному вибуху; 

 від радіоактивних порохів при русі ураженою місцевістю; 

 від хімічної та бактеріологічної зброї. 

Ці пристрої складають систему захисту від ЗМУ. 

 Для постановки димових завіс з метою маскування машина обладнана термодимовою 

апаратурою й системою пуску димових гранат. 

 На машину може бути встановлено обладнання для тралення мін у грунті. 

 Машина може долати водні перешкоди на плаву, використовуючи для пересування 

гусеничний рушій; також пристосована для авіадесантування на парашутах. 

 Десант, що розташований у кормовому (десантному) відсіку, може вести прицільний вогонь з 

особистої зброї через амбразури, що розташовані у корпусі відсіків керування (за механіком-

водієм) й десантного. 

 Основні частини й механізми машини: 
 броньований корпус; 
 башта; 
 озброєння; 
 прилади спостереження й прицілювання; 
 система боєживлення; 
 силові установка й передача; 
 ходова частина; 
 електрообладнання; 
 засоби зв’язку; 
 системи захисту від ЗМУ; 
 пожежне обладнання; 
 система постановки димових завіс; 
 пневмообладнання; 
 переносний комплект ЗІН. 



За розташуванням механізмів та обладнання машина у середині розділена на 4 відсіки: 
 керування (попереду, ліворуч) 

у носовій частині; 
 силове (попереду, праворуч)  
 бойове (у межах башти, посередині); 
 десантне (у кормовій частині). 

 
1. ВІДСІК КЕРУВАННЯ. Розташований у носовій частині ліворуч. Праворуч обмежений 

перегородкою силового відсіку, ліворуч – лівим бортом машини. У ньому розташовані місця 

механіка-водія й десантника. 
Місце механіка-водія обладнане: 
 сидінням; 
 К – ВП на центральному щитку; 
 приладами освітлення та сигналізації; 
 4-ма приладами спостереження ТНПО-170А; 
 гіронапівкомпасом ГПК-59; 
 органами керування, приладами й виконавчими механізмами; 
 апаратом А-3 ТПУ; 
 приладом радіаційної та хімічної розвідки; 
 засобами пожежогасіння; 
 системою очищення приладів спостереження; 
Місця десантників обладнане: 
 сидінням; 
 амбразурою для стрільби з особистої зброї (у лівому борту корпуса); 
 приладами спостереження ТНП-165А й ТНПО-170А; 
 апаратом А-3 ТПУ. 

 

 

1 - дах машини; 2 - кришка люка механіка-
водія; 3 - патрубок підведення повітря з ФВУ; 
4, 7, 46 - прилади ТНПО-170А механіка-
водія; 5-  кнопка звукового сигналу; 6-центра-
льний  щиток; 8 - механізм відкривання люка 
механіка-водія; 9 - привод жалюзі і заслінок 
ежектора; 10- рукоятка привода кришки люка 
механіка-водія; 11 - плафон підсвічування 
центрального щитка; 12 — перемикач пово-
ротів ППН-45; 13 — кришка люка для досту-
пу в силове відділення; 14 — пульт керування 
дорожньої сигналізації ДС; 15 — важіль пере-
ключення передач; 16. - плафон освітлення; 
11 -  рукоятка привода стоянкового гальма; 
18 - рукоятка ручного приводу подачі палива; 
19 - педаль привода подачі палива; 20-руко-
ятка  видалення конденсату з вологомасло-
відвлювача; 21 - аптечка; 22 - рукоятка крана 
зливу води з двигуна; 23 - кран системи жив-
леняння паливом підігрівника; 24 - клапан 
зливу охолодної рідини; 25 - рукоятка крана 
системи живленяння паливом; 26, 29 - сумки 
шоломофонів; 27 - сидіння десантника; 28 - 
балон зі стисненим повітрям; 30 - вентиль 
балона; 31 - сидіння механіка-водія; 32 – 
педаль привода керування зупинними галь-
мами; 33 - педаль, привода керування голо-
вним фрикціоном; 34 - датчик ПРХР; 35 - 
рукоятка крана блокування пневмоприводу; 
36 - рукоятка крана вимикання головного 
фрикціону; 37 - гірополукомпас; 38 — руко-
ятка крана керування водовідбивним щитком; 
39 — манометр системи невмооборудования; 
0 — важіль включення уповільненої передачі; 
41 — табло ВІДПУСТИ РУЧНЕ ГАЛЬМО; 42 
— бачок повітряно-рідинного очищення; 43 
— вимірювальний блок ПРХР; 44 — кермо; 
45 — блок живленяння приладу ТВНЕ-1ПА; 
47 —замок люка механіка-водія 

 



2. СИЛОВИЙ ВІДСІК. Розташований праворуч у носовій частині, відокремлений від всієї 

машини теплозвукоізоляційною перегородкою, у якій є люки для доступу до агрегатів. 

У відсіку розташовані агрегати силових установки й передачі з системами, що їх 

обслуговують.  

ДВЗ й КП об’єднані у силовий блок, а радіатори систем: охолодження, мащення двигуна, 

мащення й гідрокерування силової передачі; ежектор й повітреочищувач – у блок охолодження 

й повітреочищування. 

Праворуч від ДВЗ розташовані: водовідкачувальний насос, маслобак з котлом 

передпускового підігрівача. 

 До балок даху корпусу кріпиться блок системи охолодження з повітреочищувачем. 

 Крім того, у відсіку розташовані вузли систем, що забезпечують роботу силової 

установки. 

3. БОЙОВИЙ ВІДСІК. Розташований у середній частині корпуса машини, безпосередньо за 

силовим відсіком. До нього входять: башта та частина корпуса, що обмежена перегородкою 

силового відсіку (попереду) та загородженням сидінь десанту (позаду). 

В башті у масці, що качається,встановлені автоматична та гармата 2А-42 зі спареним з 

нею кулеметом ПКТ. На підлозі, що обертається,змонтовані магазин ПКТ й система,що 

забезпечую стрічкове живлення гармати бронебійно-трасуючими та осколково-фугасними 

снарядами. В даху башти між люками оператора й командира встановлена пускова установка 

для ПТУР. У башті обладнані місця командира (праворуч) й оператора (ліворуч). 

 

 

 

На місці командира розташовані: 
 люк; 
 механізм повороту люка; 
 р/с Р-123М; 
 бачок й крани системи очищення приладів; 
1,3 - приладами спостереження ТНПО-170А, 

ТНПТ-1; 
2 - приладами спостереження ТКН-3Б з 

освітлювачем ОУ-3ГА2; 
4 – рукоядка приводу прицілу 1 ПЗ -3; 
5 - апарат А-1 ТПУ; 
6 - приціл 1 ПЗ -3; 
7 – пульт керування стабілізатором гармати; 
9,8 - сидіння зі спинкою і сумкою для шлему; 
На місці оператора розташовані: 
 прилади спостереження ТНПТ-1; 
 крани системи очищення прицілу; 
 апарат А-2 ТПУ; 
 коробка КР-60 обігріву приладів 

спостереження; 
 пульт керування системою; 
 покащик азимуту; 
 системи очищення приладів; 
 бачок; 
1,2,4 - три прилади спостереження ТНПО-170А; 
3 - приціл БПК-2-42; 
5 – кулемет ПКТ; 
6 – кожух гармати 2А – 42; 
7 – магазин ПКТ; 
8 – пульт керування стабілізатором гармати; 
9 - підйомний механізм спареної установки; 
10,11 - сидіння зі спинкою і сумкою для 

шлему; 
12 - поворотний механізм башти; 
13 - стопор башти; 

Крім того, в башті встановлені: блок керування й комутації 6У-25-2С, вузли 

стабілізатора, укладка ПТУР, апаратура керування пусковою установкою 9П135М(-1). 

В корпусі бойового відсіку на правому борті вкладаються в’ючний пристрій пускової 

установки 9П135М(-1), передбачені укладки для боєкомплекту й ЗІН. 



4. ДЕСАНТНИЙ ВІДСІК. Розташований у кормовій частині машини. Обмежений правим й 

лівим бортами корпусу, розділений на дві частини середнім паливним баком й контейнером 

електрообладнання. 

 У відсіку є шість місць для стрільців-десантників (3х2). Частково основою для сидінь 

служать паливні баки, встановлені праворуч й ліворуч від середнього баку. На кожному місці є:    

-прилад ТНПО-170А для спостереження за місцевістю при русі по-бойовому; 

-амбразури для ведення стрільби з кулеметів (передні) та автоматів (решта);  

-місця для укладки майна десантників. 

 Для десантування на полі бою позаду корми є двоє дверцят. Для спостереження за місцевістю 

в них встановлено два прилади ТНПО-170А, а у лівій дверці – ще й амбразура для стрільби з 

автомату. Над сидіннями у даху розташовані два люки для виходу десанту на плаву, ведення 

вогню по повітряним цілям й спостереженням за місцевістю на марші. 

 В контейнері Е.О. розташовані: 2АКБ, агрегати й опалювач десантного відсіку. 

 Крім того, у відсіку розташовані: коробка КР-60 обігріву приладів спостереження й скла 

кульових опор; 2-вентилятори відсмоктування порохових газів; апарати А-3 й А-4 ТПУ; ручний 

вогнегасник; водовідкачувальний насос; насос ТДА; місця для укладки боєкомплектів АК-74, 

ПК; р/с Р-126 (у ніші правої дверці),ЗІН. 
 

 

 
Десантне відділення (лівий борт): 

1 — сумка для документів; 2 — реле-
йна коробка КР-60з регулятором 
температур РТС-27-3А; 3 — апарат 
А-3 переговорні пристрої; 4, 7 — ку-
льові опори для автомата АКМ; 5— 
труба розподілу повітря; 6, 8,10 
прилади спостереження ТНПО-170А; 
9 — люк; 11 — воздуховід живлення 
двигуна повітрям; 12 — кульова опо-
ра кулемета ПК; 13 — сумка; 14 — 
сумки для виробів ПГ-7У; 15 — сиді-
ння десантне; 16 — речові мішки; 17 
— сокира; 18 — передня рама осві-
тлювача ОУ-ЗГА2; 19 — пила; 20 — 
кріплення автомата АКМ; 21 — вог-
негасник ОУ-2; 22 — сумка для наг-
рудних перемикачів; 23 — кнопка; 24 
— тринога; 25 — розетка для пере-
носної лампи 
 

 
Десантне відділення (правий борт): 

1, 3, 4 — прилади спостереження; 2 
— кульова опора ПК; 5,7 — кульові 
опори АКМ; 6 — труба роздачі 
повітря; 8 —апарат А-4; 9 —труба 
кормового водоовідкачуючого 
насосу; 10 — сумка для документів; 
11— сумка для нагрудного 
перемикача; 12 — трос для надягання 
гусениці; 13 — кувалда; 14 — сумка з 
машинкою для спорядження стрічок; 
15 — антена штирева в чохлі; 16, 18 
— замки кріплення АКМ; 17,19 — 
речові мішки; 20 — сидіння; 21 — 
гильзоланко - збірник; 22 — 
кріплення ПТУР; 23 — сумка з ЗИП 
двигуна; 24 — ліхтар ЗАКРІЙ 
ЛЮКИ. 
 

 
 



Тактико-технічні характеристики БМП-2 

Параметри Одиниця виміру Показник 

Тип: гусенична, броньована, що плаває ,й авіатранспортується 

 повна фактична маса т 14 + 2% 

 бойовий розрахунок: екіпаж + десант чол. 3 + 7 

 питома потужність к.с./т 20,3 – 27,74 

 питомий тиск кг.с/см2 0,64 - 066 

Основні розміри: 

 довжина з гарматою вперед мм 6735 

 довжина з гарматою назад мм 7295 

 довжина корпусу мм 6735 

 ширина по крилам/гусеницям мм 3150/2850 

 висота по освітлювачу приладу спостереження 

командира 
мм 2450 

 висота по приладу прицілювання й спостереження мм 2250 

 ширина колії (по серединам гусениць) мм 2550 

 довжина опорної поверхні гусениць мм 3600 

 кліренс, не менше  мм 420 

Швидкість руху 

 мах швидкість: - на шосе км/год 65 

                            - на плаву  км/год 7 

 середня швидкість сухою ґрунтівкою км/год 40-50 

мах швидкість руху (при 2600 об/хв. колінвалу): 

 передачі:      І і задній хід  км/год 10,6 

                      ІІ  км/год 19,6 

                      ІІІ км/год 29,1 

                      IV км/год 43,3 

                      V км/год 65 

 k сповільнення швидкісті на уповільненій передачі  1,44 

Розхід палива і масла, запас ходу: 

 розхід палива на 100 км шляху л 65 

 розхід масла на 100 км шляху    л 2,8 

 запас ходу по паливу на шосе  км 550-600 

Перешкоди, що долаються: 

 мах кути підйому та спуску на ґрунті град 35 

 ширина рову м 2,5 

 висота стінки м 0,7 

 кут входу у воду на твердому ґрунті - надводна 

частина 
град 30 

 кут входу у воду – в підводній частині град 15 

 кут входу у воду на м’яких (сипучих) ґрунтах град 25/15 

 кут виходу з води на твердих ґрунтах град 25/15 

 кут виходу з води на м’яких (сипучих) ґрунтах град 20/15 

ВИСНОВОК: 1. БМП-2 – бойова, гусенична, закрита, машина що плаває, має потужне артиле-

рійсько-ракетне і стрілецьке озброєння, броньовий захист, високу мобільність 

й призначена для використання у СВ ЗСУ 

2. Машина має чотири відсіки: керування, силове, бойове, десантне. 

ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК:  



1. Головною задачею навчальної дисципліни “БТТ і В” є нагальна 

необхідність навчити студентів (курсантів) вмінню правильно 

експлуатувати бронетанкову техніку та закласти необхідні для цього 

теоретичні знання.Основні напрямки розвитку бронетанкової техніки 

йдуть у 2-х напрямках: розробка принципово нових машин для 

механізованих підрозділів із підвищеним рівнем бойових 

можливостей, а також покращенням конструкції існуючих машин (у 

першу чергу БТР). 

2. БТР-80 – 4хвісна, 8миколісна, повноприводна, закрита машина,що 

плаває, й що має: потужне озброєння, броньований захист, високу 

рухливість й призначена для використання у СВ ЗСУ. Машина має 3 

відсіки (керування, бойове, силової установки), що дозволяє компактно 

розташувати системами, механізми, агрегати та обладнання. 

3. БМП-2 – бойова, гусенична, закрита, машина що плаває, має потужне 

артилерійсько-ракетне і стрілецьке озброєння, броньовий захист, 

високу мобільність й призначена для використання у СВ ЗСУ. Машина 

має чотири відсіки: керування, силове, бойове, десантне. 
 

 

 

 

 

 

 

БРОНЬОВАНЬОВАНИЙ  КОРПУС БТР-80. 

 
1-пластинки для маркування машинни; 2-кришка люку лебідки; 3-кришка оглядового люку 

командира; 4,6,11,13,35,38-амбразура для стрільби з автоматів; 5-кришка люку командира; 7- 

копір обводу приладу ТКН-3; 8,40- амбразура для стрільби з кулеметів; 9-копір обводу корми; 

10,39-гнізда приладів ТНП-165А; 12,34-верхні створки дверей бокових люків; 14,33-кришки 

лючків для стрільби з автоматів; 15,37-гнізда приладів ТНПО-115; 16,31-кришки верхніх 

люків бойового віділення; 17-гніздо антеного вводу; 18-кришка ніши для АКБ; 19-ковпак 

повітре забірника двигуна при роботі на плаву; 20-кришка надмоторного люку; 21-кришки 

повітре притоків; 22,27-кришки люків над агрегатом охолодження; 23,26-кришки заправних 



горловин паливних баків; 24-пластинка для маркування корпусу; 25-кришки повітре відводу; 

28-замки кришок; 29-кришка люку ФВУ; 30-ковпак повітре забірника ФВУ; 32-опора для 

кріплення каністр; 36-кришка люку доступу чалочними засобами до роздаточної коробки; 

41,42-поручні; 43-кришка люку механіка водія; 44-кришка оглядового люку механіка водія; 

45-; 46- кришка люкуголовних целіндрів гідроприводу робочої гальмівної системи. 

1-отвір для зливу охолоджуючої рідини з переднього підігрівача; 2-пробка отвору для зливу 

мастила з другого моста; 3,15,16- отвір для зливу води з задніх підігрівачів; 4-пробки отворів 

для зливу мастила з РК; 5- пробки отворів для зливу мастила з КП; 6-кришка лючка для 

доступу до гайок кріплення кард.валу приводу четвертого моста; 7- отвір для зливу води з 

котла передпускового підігрівача; 8- пробки отворів для зливу мастила з четвертого моста; 9-

вхідний отвір водометного рушія; 10-пробки отворів для зливу палива з баків; 11,18-отвір для 

зливу води з корпусу; 12-отвір для зливу води з теплообміника; 13- пробки отворів для зливу 

мастила з картера двигуна; 14- пробки отворів для зливу мастила з третього моста; 17- пробка 

отворів для зливу мастила з першого моста 

Броньовий корпус служить для розміщення бойового розрахунку, озброєння, боєприпасів, 

агрегатів і механізмів машини, для захисту їх від поразки вогнем стрілецької зброї, а також від 

впливу світлового випромінювання, ударної хвилі і проникаючої радіації ядерного вибуху, від 

пилоподібних радіоактивних речовин, наведеної радіації, отруйних речовин і бактеріальних 

засобів. 

Корпус є кістяком, що з'єднує в єдине ціле всі агрегати і механізми машини, сприймає 

навантаження, що виникають при русі, подоланні перешкод і стрілянині, забезпечує машині 

необхідний запас плавучості. Корпус зварений зі сталевих броньових листів. 

 Він складається з носової частини, бортів, кормової частини, даху, днища, перегородки 

відділення силової установки і підлог відділень. 
 

ЛЮКИ І ДВЕРІ КОРПУСА 

ЛЮКИ КОМАНДИРА І МЕХАНІКА-ВОДІЯ 

Прорізи люків закриваються кришками, встановленими в петлях, крізь які проходять 

торсіони. 

Торсіон одним кінцем закріплений у сухарі, привареному до корпуса. Інший кінець 

торсіона закріплений у сухарі, розташованому в поглибленні петлі кришки люка. 

Для закриття і відкриття кришки зовні машини необхідно повернути вісь спеціальним Г-

подібним ключем квадратного перетину 10 мм із ЗІН машини. 

Для забезпечення герметичності прилягання кришки люка по всьому її периметрі 

встановлений ущільнювач. 

Щільне прилягання ущільнювача до краю прорізу люка забезпечується регулюванням 

положення болта. Для збільшення зусилля прилягання вивернути болт із притискної планки на 

необхідну величину і затягти контргайку болта. 

З метою запобігання можливості випадкової стрілянини з кулеметів БПУ, а також пуску 

димових гранат із системи 902В при відкритих люках на даху в прорізів люків установлені 

кінцеві вимикачі, що виключають електроживлення баштової кулеметної установки, якщо 

хоча б один з верхніх люків корпуса відкритий. 

Для підвищення зручності командира у випадку перебування його в люку стоючи у 

задньої крайки прорізу люка встановлене м'яке огородження. 

За допомогою кронштейнів воно встановлено в подовжніх пазах опор, приварених на даху 

корпуса, і закріплено гайками. При необхідності огородження може бути зрушене з прорізу 

люка назад і закріплено гайками. Для відкриття кришки зсередини машини: 

—  повернути рукоятку вниз, а потім на 90° проти ходу годинникової стрілки навколо осі 

замка; при цьому виступи на фіксаторі фіксуються в западинах втулки; 

—  відкрити кришку. 

У відкритому положенні кришка автоматично фіксується за допомогою упору, що 

притискається роликом із пружиною до штиря. 

Для закриття кришки зсередини машини: 

—  віджати упор нагору; при цьому кришка під дією торсіона і власної маси повернеться в 

петлях і установиться з деяким зазором від даху; 

—  закрити кришку за рукоятку; 



—  повернути рукоятку на 90° (до щиглика фіксатора); 

—  піджати рукоятку до даху корпуса. 

ВЕРХНІ ЛЮКИ БОЙОВОГО ВІДДІЛЕННЯ 

Кришки верхніх люків бойового відділення відрізняються від кришок люків командира і 

механіка-водія наявністю рукояток для відкривання і закривання кришок зовні. 

В обох кришках маються лючки для стрілянини з автоматів по високо розташованим 

цілям. Лючок закривається кришкою. 

На відбивачі в прорізі лючка приклеєне гумове кільце, що охороняє зброю від 

ушкодження і являється ущільнювачем кришки. Для запобігання кільця від ушкодження при 

повертанні кришки приварений обмежник. 

Для відкриття лючка необхідно перевести рукоятку з її вихідного через нижнє положення, 

а потім повернути навколо осі замка проти ходу годинної стрілки до упора кришки в упор і 

перевести рукоятку через нижнє положення нагору до відмовлення. Закривати лючок у 

зворотній послідовності. 

ДВЕРІ БІЧНИХ ЛЮКІВ 

Двері складаються - з верхньої і нижньої створок. Обидві створки ущільнюються з 

корпусом і між собою прокладками з губчатої гуми. 

У закритому положенні верхня створка двері фіксуються замковим пристроєм, 

аналогічним пристроєві на верхніх люках бойового відділення. 

Верхня створка відкривається вперед по ходу машини й автоматично; стопориться у 

відкритому положенні фіксатором. 

Фіксація нижньої створки двері в закритому положенні здійснюється замком. Штир 

підгортається пружиною і приводиться в дію рукояткою. Виступ штиря регулюється шайбами. 

Штир взаємодіє з упором, що шарнірно закріплений на підставі упора і при відкритих дверях 

пружиною підгортається до підстави упора. Підстава упора закріплена болтами до гайок, 

привареним до дверей; положення його регулюється прокладками. 

Притиск дверей до корпуса здійснюється двома засувками. Засувка повинна бути 

закріплена на корпусі так, щоб зазор між крайкою овального отвору в засувці і петлею був у 

межах 1—10 мм. 

Нижня створка з привареними до неї петлями відкривається вниз, опускаючи за 

допомогою тяги рухливу опору. 

Закривання нижньої створки здійснюється тросовим приводом. 

Трос привода одним кінцем закріплений у рукоятці. Усередині корпуса трос покладений у 

напрямні ролики. Інший кінець троса прикріплений до нижньої створки дверей. 

Для відкривання дверей зсередини: 

—  відкрити замок верхньої створки двері рукояткою; 

—  відкрити верхню створку дверей; 

—  відкрити дві засувки; 

—  вивести рукояткою замка штир із зачеплення з упором. При цьому нижня створка 

дверей упаде до зіткнення з буферами на рухливій опорі, а трос витягнеться з тросоукладчика 

і стисне пружину. 

Для закривання дверей зсередини: 

—  потягнути на себе рукоятку до закриття й автоматичної фіксації створки штирем; 

—  піджати створку засувками; 

— зняти з упора верхню створку двері, повернувши фіксатор; 

—  закрити створку; 

—  зафіксувати створку замковим пристроєм рукояткою. 

Для відкривання верхньої створки двері зовні: 

—  повернути рукоятку на 90° у напрямку до кормової частини корпуса; 

—  відкрити за поручень створку двері. 

Для закривання верхньої створки двері зовні: 

—  перевести внутрішню рукоятку в підгорнуте положення створки; 

—  закрити створку дверей; 

—  поворотом зовнішньої рукоятки нагору закрити створку дверей. 



ОГЛЯДОВІ ЛЮКИ КОМАНДИРА І МЕХАНІКА-ВОДІЯ 

Оглядові люки командира і механіка-водія закриваються склом, а в бойовому положенні 

— броньовими кришками. 

Кришки люків закриваються і відкриваються рукоятками. При надані зусилля до рукоятки 

(дія I) палець стискає пружину, знімаючи з засувки навантаження, спрямоване у бік паза в 

секторі. Одночасно розтягується пружина, створюючи через тягу навантаження на засувку, 

спрямовану вниз. 

При дії II засувка відходить від сектора і пружина витягає засувку з паза сектора. 

При дії III кришка переводиться в потрібне положення (відкрите або закрите). 

Змивач скла оглядових люків. Для очищення скла оглядових люків від пилу і бруду 

встановлений змивач. 

Змивач складається з насоса, бачка з впускним клапаном і фільтром, двох розпилювачів, 

встановлених на рамках вітрових стекол оглядових люків, і шлангів. 

Насос приводиться в дію натисканням лівої ноги на кришку. 

Бачок установлюється на кронштейні блоку шинних кранів. 

Для обмивання вітрового скла користуватися сумішшю води зі спеціальною рідиною НИИСС-

4, в об'ємні співвідношення яких змінювати в залежності від температури навколишнього 

повітря згідно табл. 1. 

Розпилювачі встановлені по одному на рамках скла оглядових люків. Від насоса до 

розпилювачів через шланги підводиться рідина з бачка. 

Рідина з розпилювачів повинна попадати на поверхню скла, що очищається щітками. При 

необхідності напрямок струменя, що випливає, регулювати поворотом корпуса розпилювача 

або поворотом самого жиклера. 

Таблиця 1 

Температура, С Вода в масових частинах 
Рідина НИИСС-4  

у масових частинах 

Плюс 5 

Мінус 5 

Мінус 10 

Мінус 20 

Мінус 30 

Мінус 40 

10 

9 

5 

2 

1 

1 

0 

1 

1 

1 

1 

2 

Для обмивання скла натиснути лівою ногою 2—3 рази на кришку насоса і включити 

склоочисник. 

При необхідності повторювати змочування скла до повного видалення бруду. 

Відмовлення в роботі змивача може відбутися головним чином унаслідок засмічення 

жиклерів і клапанів з фільтром. У цьому випадку зняти жиклери і клапан з фільтром і 

прочистити них, ретельно промити бачок, заповнити його рідиною, установити жиклери і 

клапан з фільтром на місце і відрегулювати напрямок струменя, що випливає, з розпилювачів. 

ЛЮК ВИДАЧІ ТРОСА ЛЕБІДКИ 

Кришка люка встановлена на одній петлі і притискається до листа корпуса гайкою-

рукояткою через планку, що спирається на напрямні ролики. Відкривати кришку ослабленням 

затягування гайки-рукоятки і поворотом планки. 

ЛЮК ЛЕБІДКИ 

Кришка люка встановлена на одній петлі і притискається до листа корпуса через гумовий 

ущільнювач за допомогою гвинтового замка. 

Для відкриття кришки необхідно вісь замка повертати проти ходу годинникової стрілки Г-

подібним ключем квадратного перетину 10 мм до упору, а для закриття — по ходу 

годинникової стрілки до упору. 

ЛЮКИ НАД ВІДДІЛЕННЯМ СИЛОВОЇ УСТАНОВКИ 

Проріз у даху корпуса, обмежений його бортами, перегородкою відділення силової 

установки і кормою, розділений поперечною балкою, двома подовжніми балками і на три 

надмоторних люки і люк агрегату охолодження. Надмоторні люки закриваються трьома 

кришками, а люк агрегату охолодження — двома кришками. Усі кришки защіпаються 

замками, однаковими з замком кришки люка лебідки. 



Усі кришки люків ущільнюються гумовими прокладками. Роз’єми балок з корпусом також 

ущільнюються гумовими прокладками. На кришках надмоторних люків розташовані по дві 

кришки повітрепритоків, а на лівій кришці люка агрегату охолодження — дві кришки 

повітревідводу. 

Для відкриття кришок надмоторних люків і кришок над агрегатом охолодження досить 

відкрити замки і підняти кришки до фіксації їхній на упорах. 

Упор складається з верхнього і нижнього важелів, шарнір закріплених відповідно на 

кришці і на корпусі. Важелі шарнірно з'єднані між собою, при відкриванні кришки тематично 

фіксуються засувкою, що притискається до упора важелі пружиною. 

Для закриття кришок усіх люків: 

—  утримуючи кришку руками за рукоятку в піднятому положенні, носком ноги підняти 

засувку. Упор розфіксується; 

— обережно, не кидаючи, опустити кришку і закрити замки. 

Монтаж і демонтаж силової установки здійснюються через проріз у даху при відкритих 

кришках і знятих балках. 

 Для зняття балок: 

—  розшплінтувати і вийняти палець середньої і правої кришок надмоторних люків і 

опустити кришки на дах корпуса; 

—  відвернути чотири болти передніх кінців балок, чотири болти і чотири болти 

поперечної балки; 

—  зняти поперечну балку разом з подовжніми балками й упорами. 

Установлювати балки в зворотній послідовності. 

ЛЮКИ ЗАЛИВНИХ ГОРЛОВИН ПАЛИВНИХ БАКІВ 

Кришка закривається Г-подібним квадратним ключем 10 мм поворотом осі замка по ходу 

годинникової стрілки до упору голівки у виступ підкладки обмежника, а відкривається 

поворотом ключа проти ходу годинникової стрілки. 

ЛЮКИ   ДОСТУПУ   ДО   ФВУ   И   ДО   АКУМУЛЯТОРНИХ   БАТАРЕЙ 

Замкові пристрої й ущільнення кришок люків доступу до ФВУ й акумуляторних батарей 

однакові з відповідними деталями кришки люка лебідки. 

ПОВІТРЕПРИТОКИ І ПОВІТРЕВІДВОДИ 

Повітрепритоки і повітревідводи призначені - для забезпечення доступу у відділення 

силової установки і викиду назовні повітря, необхідного для охолодження і живлення силової 

установки. 

Повітрепритоки включають - шість отворів у кришках надмоторних люків для 

охолодження і живлення повітрям на суші й один отвір у повітреживлячому патрубку для 

живлення повітрям на плаву. 

Повітревідводом служить - отвір у лівій кришці люка над агрегатом охолодження. 

Отвори повітрепритоків і повітревідводів закриваються кришками. 

Відкриття і закриття кришок повітрепритоків і повітревідводів здійснюються механізмом, 

що має електричний привод. 

Механізм являє собою двоступінчастий редуктор (циліндрична і черв'ячна пари зубчастих 

коліс) із приводом від електродвигуна. На кінці вихідного вала за допомогою шпонки 

закріплений кронштейн з електромагнітом. На кінці кронштейна шарнірно закріплений 

двоплечий важіль-засувка, що знаходиться в зачепленні, із двоплечим важелем, вільно 

посадженим на валу. На іншому кінці вала закріплений важіль включення кінцевих вимикачів. 

Керування механізмом приводу здійснюється перемикачем з нефіксованими крайніми 

положеннями. Перемикач установлений на правій панелі щитка приладів механіка-водія. 

Відкривання кришок здійснюється в такий спосіб. При перекладі перемикача в положення 

ОТКР. електродвигун через редуктор обертає шестірню і черв'яка, що закріплені на 

загальному валу штифтами. Черв'як повертає черв'ячний сектор і кронштейн, закріплені на 

загальному валу шпонками. При повороті кронштейна закріплений на ньому шарнірно важіль-

засувка тягне своїм зубом двоплечий важіль, інший кінець якого з'єднаний з тягою. Тяга, 

впливаючи на важіль, повертає вал із привареними на ньому шістьма важелями, що 

натискають на втулки і через кронштейни піднімають кришки. Кришки, установлені через 

кронштейни на підшипниках, переміщаються по похилих пазах передніх опор і задньої опори. 



Важіль, повертаючи одночасно з відкриттям кришок повітрепритоку, через тягу, важіль і 

приварені до вала важелі впливає на тяги і відкриває кришки повітревідводу. 

Відкриття кришок продовжується поки натиснутий перемикач доти, поки важіль не 

натисне на гвинт кінцевого вимикача і відключить харчування електродвигуна. 

Для закриття кришок необхідно перемикач на правій панелі щитка приладів механіка-

водія перевести в положення ЗАКР. При цьому електродвигун буде обертатися в іншу сторону 

і усі важелі і тяги привода будуть також переміщатися протилежному напрямку в порівнянні з 

переміщенням при відкритті кришок. 

Кришки повітрепритоку закриваються під власною масою, переміщаючи своїми опорами 

в направляючих пазах, а кришки повітревідводу — за допомогою пружин. 

Механізм приводу кришок забезпечує екстрене закривання їх при пожежі. По сигналу 

системи ППО електромагніт відтягує на себе важіль-засувку, і зуб протилежного кінця 

важеля-засувки виходить із зачеплення з важелем. Таким чином, розривається механічний 

зв'язок з важелем, вільно посадженим на валу, і з усією подальшою системою привода. 

Кришки під власною масою падають вниз, а кришки закриваються за допомогою пружин. 

Пружина допомагає притискати кришки до ущільнювача. 

Для відновлення механічного зв'язку в системі приводу необхідно перемикач перевести в 

положення ЗАКР. При цьому кронштейн, повертаючи з валом, підійде до нерухомого важеля, і 

зуб важеля-засувки зачепиться торець площадки важеля. Після цього спрацює кінцевий 

вимикач електродвигуна. 

ІНШІ ЛЮКИ КОРПУСА 

Люки головних циліндрів гідроприводів зчеплення і робочої гальмівної системи, люки для 

доступу чалочными засобами при монтажі і демонтажі роздавальної коробки, доступу до 

шарніра карданного валу 4-го моста закриваються кришками, кріпляться болтами й 

ущільнюються гумовими прокладками. 

 

ВНУТРІШНІЙ ПРИСТРІЙ КОРПУСА 

Усередині корпуса на різних його елементах приварені кронштейни, бонки, скоби для 

кріплення деталей, вузлів і агрегатів машини. 

На поперечках основи корпусу встановлені підлоги, що закривають вузли трансмісії і 

ходової частини. Підлоги під баштовою установкою мають легкоз’ємне кріплення — болтами 

через спеціальні засувки. Для зняття листа підлоги досить відвернути болти на 1—3 обороти і 

вивести засувки з-під голівок болтів. Інші підлоги мають звичайне болтове кріплення. 

Відділення силової установки ізольовано від населених відділень герметичною 

перегородкою. Для забезпечення демонтажу і монтажу силового агрегату середня частина 

перегородки виконана з трьох знімних кришок, що кріпляться болтами через гумові 

прокладки. Для доступу до коробки передач і приводу зчеплення є люк, що закривається 

кришкою, що має легкоз’ємне кріплення. 

СИДІННЯ 

СИДІННЯ КОМАНДИРА І МЕХАНІКА-ВОДІЯ 

Сидіння командира і механіка-водія по будові однакові, за винятком розташування 

рукоятки-стопора механізму підйому, що у сидіння командира встановлена з лівої сторони, а в 

сидіння механіка-водія — із правої. 

Положення сидінь регулюються по висоті, у подовжньому напрямку і по куті нахилу 

спинки. 

Для підняття сидіння повернути рукоятка-стопор нагору до відмовлення і підвестися із 

сидіння. При цьому розгальмовується вузол затягування і за допомогою тяги зуб засувки 

виводиться з паза фіксатора, а сидіння під дією пружин піднімається нагору. При досягненні 

сидінням потрібного положення перевести рукоятку-стопор у нижнє положення до упору в 

штифт — зуб засувки ввійде в найближчий паз фіксатора. 

Опускати сидіння необхідне в тій же послідовності, натискаючи на сидіння (масою тіла) 

для подолання зусиль пружин. 

У основі сидіння маються подовжні пази, завдяки яким сидіння регулюються в 

подовжньому напрямку. 

Для установки сидіння в зручне положення: 

—  відвернути гайки на 1—2 оберти; 



—  встановити сидіння; 

—  затягти гайки. 

Спинка сидіння, шарнірно з'єднана з основою сидіння, утримується в необхідному 

положенні фіксаторами. 

Фіксатори спинки забезпечують три положення спинки: 

—    робоче; 

—  відкинуте вперед на кут, що забезпечує можливість командирові стояти на підлозі при 

відкритій кришці люка; 

—    відкинуте назад до горизонтального положення для переходу в бойове відділення. 

Для зміни положення спинки: 

—  натиснути руками одночасно на задні крайки фіксаторів. При цьому фіксатор бічним 

вирізом у подовжньому прорізі вийде з зачеплення зі штирем спинки; 

—  зрушити (уперед, назад) спинку, не відпускаючи фіксаторів. Подальше переміщення 

спинки виконується без впливу на фіксатор. 

Повернення спинки в робоче положення виконується простим зрушенням — фіксатори 

автоматично встановлюються на штирі під дією пружини. 

Кут нахилу спинки в робочому положенні регулюється муфтами. 

Для запобігання сидінь від ушкоджень на них установлені захисні чохли. 

СИДІННЯ МОТОСТРІЛКІВ 

Для розміщення мотострілків у машині встановлені два одномісних і два багатомісних 

сидіння. 

Одномісні сидіння розташовані за сидіннями командира і механіка-водія. Подушка і 

спинка сидіння при необхідності можуть бути встановлені в горизонтальному або 

вертикальному положенні. 

Багатомісні сидіння являють собою два тримісних сидіння, розташованих спинками друг 

до друга уздовж осі машини. Сидіння складається з загальної, утворююче сидіння і спинку, 

пластмасової панелі, теплоізолюючої прокладки, еластичного елемента з поролону й оббивки 

зі штучної шкіри. Сидіння петлями надівається на трубу підстави спинки і кріпиться 

застібками до листів огородження роздавальної коробки. 

Для доступу до агрегатів, розташованим під сидіннями: 

—  відстібнути застібки; 

—  підняти сидіння і ременями закріпити них на гачках на даху корпуса. 

 

ДОГЛЯД ЗА КОРПУСОМ 

Перелік робіт, виконуваних при технічному обслуговуванні корпусу, викладений у пп. 

25.1.1, 27.2.1 і 27.2.12 ТЕ і ИЭ, ч. 2. 
 

Висновок: 
1) БТР-80 являється бойовою машиною механізованих підрозділів і є потужним 

озброєнням, що за своїми характеристиками відповідає вимогам сучасного бою. 

2) Броньовий корпус машини простий по конструкції, надійний та призначений для 

захисту особового складу від звичайної зброї та ЗМУ. 



БАШТА  БТР-80. 

 

1-хомут консолі; 2-консоль; 3-кришка вхідного вікна; 4-приціл; 5-відтяжна пружина 

механізму перезарядження КПВТ; 6-прилад спостереження ТНПТ-1; 7-ролік; 8-трос;9-

псукова установка системи 902В; 10-кронштейн стопору люльки по похідному; 11-

пружина; 12-стопор люльки; 13-гільзоланкозбірник; 14-буфер; 15-рукоядка механізму 

перезарядження КПВТ; 16-ланкозбірник;17-пробка ущільнювача маски; 18-

врівноважуючий механізм; 19-механізм повороту; 20-полум,ягасник; 21-планка стопору 

люльки. 

Башта призначена - для розміщення в ній навідника, кулеметів КПВТ і ПКТ, прицілу, 

приладів спостереження, агрегатів і механізмів БПУ-1. 

Башта конусоподібної форми, зварена зі сталевих броньових листів. 

До верхньої частини башти приварені три скоби, призначені для монтажу і демонтажу 

баштової установки. 

У передній частині башти мається проріз. Ліворуч від прорізу знаходиться гніздо для 

установки прицілу 1ПЗ-2, що закривається броньовою кришкою. 

Башта обертається на кульковій опорі (погоні). 

Маска - встановлена в прорізі передньої частини башти. 

Зазори між баштою і маскою закриті ущільнювачем із прогумованої тканини. 

Вода, що потрапила в порожнину ущільнення маски, зливається через отвір, що 

закривається гумовою пробкою.  

У масці маються отвори; для кулемета КПВТ (велике), під ним — для гільзовідводу КПВТ 

і праворуч — для кулемета ПКТ. 

Для забезпечення більш легкого обертання маски є механізм, що врівноважує. 

Врівноважуючий механізм складається - з пружини, що врівноважує, двох упорів, штока і 

двох пружин, що утримують шток у середньому положенні. 

Передній упор механізму упирається в кронштейн, приварений до листа основи башти, задній 

— у важіль, установлений на валу маски. 

Погон - являє собою радіально-упорний підшипник,  

Складається - з трьох кілець: нерухомого, регулювального і рухливого. Нерухоме (нижнє) 

кільце кріпиться за допомогою болтів до даху машини. У канавці нерухомого кільця 

встановлене ущільнювальне гумове кільце. До нерухомого кільця кріпиться регулювальне 

кільце. Над нерухомим кільцем установлене рухливе (верхнє) кільце, до якого кріпиться 

башта. 

У погон покладені кульки діаметром 16 мм. Кульки розділені сепаратором і катаються по 

чотирьох кільцях, виготовленим з каліброваного сталевого дроту. Під регулювальне кільце 

встановлюються регулювальні прокладки. 

Герметичність погона забезпечена ущільнювальним кільцем. Між кільцем і кільцями 

установлена фторопластова плівка. Зовні гумове кільце стягнуте двома пружинними кільцями. 



Зсередини погон має огородження, прикріплене до рухливого кільця. До нерухомого кільця 

прикріплений ізолятор, у виточці якого вмонтоване мідне контактне кільце. 

Сидіння навідника - може регулюватися по висоті за рахунок переміщення штанги в 

кронштейні за допомогою гайки. 

Сидіння і спинка також можуть регулюватися (сидіння в горизонтальній площині, а 

спинка по висоті), для чого досить відпустити затяжні болти. Для виключення провертання 

штанги служить стопор, закріплений у кронштейні. 

МЕХАНІЗМИ НАВЕДЕННЯ 

Кулемети, встановлені в БПУ-1, наводяться в ціль поворотом башти по горизонталі за 

допомогою механізму повороту і наведенням кулеметів по вертикалі за допомогою 

піднімального механізму. 

Механізм повороту 

Механізм повороту призначений - для повороту башти на кульковій опорі (погоні). 

Напрямок повороту башти збігається з напрямком обертання маховика механізму. 

Ведена шестірня механізму знаходиться в постійному зачепленні з зубцюватим вінцем 

нерухомого кільця погона. 

На рукоятці механізму розміщена кнопка (ліва) електроспуска кулемета К.ПВТ і кнопка 

(права) електроспуска кулемета ПКТ. 

На кожусі маховика розташований струмознімач електроспусків. Як гальмо повороту 

використовується гальмо погона. 

Гальмо повороту башти 

Погон забезпечений гальмом, призначеним - для фіксації рухливого кільця при стрілянині 

по нерухомим цілям або під час приведення установки до нормального бою. Гальмування 

виробляється поворотом рукоятки на себе. При цьому муфта, нагвинчуючи на хвостовик 

колодки давить на втулку, затискаючи зубцюватий вінець нерухомого кільця погона між 

втулкою і колодкою. При повороті рукоятки від себе пружини віджимають втулку від колодки 

і розгальмовують погон. 

Підйомний механізм 

Підйомний механізм призначений - для наведення кулеметом по вертикалі. При обертанні 

маховика шестірня передає обертання на проміжну шестірню, що знаходиться в постійному 

зачепленні із сектором. Сектор повертає вал маски. Маска, повертаючи в опорах, качає 

люльку, на якій встановлені кулемети. 

При обертанні маховика «від себе» кулемети опускаються, при обертанні маховика «на 

себе» кулемети піднімаються. Піднімальний механізм обладнаний гальмом. 

Гальмо підйомного механізму 

Гальмо підйомного механізму служить для гальмування хитної частини установки при 

будь-яких кутах підвищення або зниження. Він закріплений на кронштейні. 

При повороті важеля «на себе» сектор зажимається між колодкою і затиском. При цьому 

хитна частина установки гальмується. При повороті важеля «від себе» хитна частина 

установки розгальмовується. 

Стопорні пристрої баштової установки 

Для стопоріння баштової установки по-похідному є стопор башти і стопор хитної частини 

установки. 

Стопор башти служить для виключення можливості повороту башти на кульковій опорі. 

Він розташований на підбашенному листі даху корпуса машини. Рукоятка стопора 

знаходиться праворуч від місця навідника. Башта може бути застопорена стопором по-

похідному в положенні стовбурами кулеметів вперед або назад по ходу машини. 

 

Для постановки башти на стопор: 

— відтягнути рукоятку вниз до виходу її з дрібних пазів у гайці, повернути неї на 90° так, 

щоб рукоятка встала проти глибоких пазів у гайці; 

— відпустити рукоятку. Стопор підніметься; 

— повернути башту механізмом повороту до заскакування стопора у виріз колодки. 

Для зняття башти зі стопора рукоятку відтягнути вниз і повернути на 90° до входу в дрібні 

пази гайки. 



Стопор хитної частини баштової установки (стопор люльки) служить для стопоріння 

кулеметів по вертикалі. 

Стопоріння здійснюється стопорною планкою. 

 

Для стопоріння хитних частин установки: 

—  відкинути планку вниз; 

— обертанням піднімального механізму домогтися сполучення отвору в планці зі 

штифтом на люльці. 

Для розстопоріння відкинути планку нагору, до даху башти. 

 

ДОГЛЯД ЗА БАШТОВОЮ УСТАНОВКОЮ 

Перелік робіт, виконуваних при технічному обслуговуванні БПУ-1, викладений у пп. 

27.1.1 і 27.2.2 ТЕ і ИЭ, ч. 2. 

 

Висновок: 

1) Башта призначена для розміщення в ній навідника, кулеметів, прицілу, приладів 

спостереження, агрегатів і механізмів БПУ-1. 

2) Башта, як і броньований корпус машини, проста по конструкції, надійно захищає 

навідника від звичайної зброї та ЗМУ. 

 
МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ БАШТОВОЇ УСТАНОВКИ 

Несправність Причина несправності Спосіб усунення несправності 

При стрілянині не 

уражається ЦІЛЬ 

Порушено установку прицілу 

або кулемета ПКТ 

Виконати роботи по установці 

прицілу або кулемету ПКТ 

Припинення 

(затримка) стрілянини 

кулемета 

Заїдання стрічки в патронній 

коробці 

Переповнений ланкозбір-ник 

кулемета КПВТ або 

гільзоланко-збірник кулемета 

ПКТ 

Заїдання патронної стрічки в 

приймачі кулемета 

 

Утикання гільзи кулемета 

ПКТ у нижнє ребро прийомного 

вікна гільзоланковідводу 

Замінити патронну коробку 

 

Висипати відстріляні гільзи і ланки зі 

збірників 

 

 

Замінити патронну стрічку. Патронні 

стрічки кулемета КПВТ пропустити 

через вирівнювач. Стрічки кулемета 

ПКТ вирівняти вручну  

Видалити затиснену гільзу 

При натисканні на 

кнопку електроспуска 

не виробляється 

постріл 

Немає електричного контакту 

в струмознімачі погона і 

маховика механізму повороту 

башти 

Немає електричного контакту 

в кнопках електроспуска або в 

контактах струмознімачів 

рукоятки механізму повороту 

Несправний електричний 

ланцюг 

Несправний електроспуск 

кулемета або кулемет 

Відновити контакт шляхом обертання 

башти 

 

Відновити контакт шляхом 

багаторазового натискання на кнопку 

або шляхом обертання рукоятки 

механізму повороту 

Усунути несправність в електричному 

ланцюзі 

Замінити електроспуск або кулемет 

Не працює механізм 

перезарядження 

кулемета КПВТ 

Порвано трос 

Несправний затвор 

Замінити трос 

Замінити кулемет 

При включеному 

вимикачі не горить 

лампочка плафона 

башти 

Перегоріла лампочка 

Несправний електричний 

ланцюг 

Замінити лампочку 

Усунути несправність в електричному 

ланцюзі 



Неповний відхід 

назад рухливих 

частин при повто-

рному взведенні 

затвора кулемета 

КПВТ 

Несправність гнізда стрічки 

 

Не забезпечуються умови 

різкого і повного доведення 

рухливих частин назад 

Неправильно встановлений 

лоток у стовбурній коробці 

(повернуть накладкою вниз) 

Немає зазору між лотком і 

ланковідводом 

Замінити ланку стрічки з несправним 

гніздом 

Розрядити кулемет (виштовхнути 

патрон у ланковідвод. 

 

Правильно установити лоток . 

 

 

Відновити зазор 0,3—3,2 мм між 

лотком і ланковідводом 

Порушено герметич-

ність бойового 

відділення 

Гільза кулемета КПВТ 

знаходиться між заслінкою і 

наконечником ланковідводу 

В ущільнювачі маски не 

закритий отвір гумовою 

пробкою 

Погнуто заслінку 

ланковідводу 

Вийняти гільзу назовні башти  

 

 

Закрити пробкою отвір в ущільнювачі 

маски 

Виправити заслінку ланковідводу 

 

 

 

 

Висновок: Знання можливих несправностей продовжує строк експлуатації машини за рахунок  

свєчасного виявлення та правильного усуненя. 

 
 

Загальний висновок: 

1) Завдяки щільній компоновці в БТР-80 досягнуті нормальні ергономічні умови 

розташування екіпажу та десанту з можливістю використання особистої зброї при 

мінімальних габаритних розмірах машини: 

Броньований корпус, башта та спеціальне обладнання БТР-80 забезпечує високу 

захищеність особового складу як від звичайної зброї, так і від зброї масового ураження, а 

також високу живучість машин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОРПУСУ БМП-2. 



 
1-водовідбивний щит; 2-ребристий лист; 3-скоба; 4-стопор; 5-нижній похилий лист;  

6-пробка отвору для заправки мастилом КП; 7-кришка люку механіка водія; 8- кришка люку 

для доступу до двигуна; 9-зйомний дах; 10-ковпак зворотнього клапану викиду води носовим 

відкачуючим насосом; 11-пробка отвору для заправки мастильного баку; 12-пробка отвору для 

заправки охолоджуючою рідиною; 13-сітка над жалюзі;14-сітка над засувками ежектора; 15-

перегородка силового відділення; 16-ковпак зворотнього клапану викиду води з силового 

відділення; 17-рукоядка лючка для викиду газів з підігрівача; 18-днище; 19-кільцевий повітре 

від; 20-підбаштовий лист; 21-бортовий габаритний ліхтар; 22,50-ковпаки клапанів витяжних 

вентиляторів; 23,60-шахти для ТНПО-170А; 24-шахти для повітре забірної труби; 25,33-

пробки отворів для заправки паливних баків; 26-кришка люку десантного віділення; 27-

торсіон; 28-полиця крила; 29-кормовий габаритний ліхтар; 30- ковпак зворотнього клапану 

викиду води кормовим відкачуючим насосом; 31-двері баки; 32-стоп сигнал; 34-захисний 

кожух приладу ТНПО-170А; 35-броньова кришка амбразури для стрільби з автомата; 36-

сектор; 37-буксирний гак; 38-стопор; 39-проушина для кріплення машини при 

транспортуванні; 40-відбійник; 41-отвір для кривошипу направляючого колеса; 42-

направляючий аппарат; 43-направляюча очисника; 44-задня частина крила; 45-кронштейн 

пружиного упору; 46-кронштейн підвіски; 47-фланець для кріплення підтримуючого катка; 

48,56-броньові кришки амбразур для стрільби з кулемета і автоматв; 49-кронштейн гумового 

упору; 51-поручень; 52-середня частина крила;53-кришка люку для доступу до фільтру ФВУ; 

54-кришка люку десантника; 55-ковпак цеклону ВЗУ; 57-обмежувач; 58-кронштейн кріплення 

гідро амортизатора; 59-відбійник гусениці; 61-передня частина крила; 62-передній габаритний 

ліхтар; 63-поплавок; 64-огорожа фари; 65-штуцера; 66-хомут; 67,69-проушини; 68-бонка; 70-

платик 



Броньовий корпус машини прзначені - для розміщення і захисту екіпажа, озброєння, 

боєприпасів, агрегатів і механізмів машини від поразки вогнем противника, для захисту 

екіпажа від проникаючої радіації ядерного вибуху, від пилоподібних радіоактивних речовин, 

наведеної радіації, дії отруйних речовин і бактеріальних засобів. 

Корпус є кістяком, що з'єднує в єдине ціле всі агрегати і механізми машини, сприймає 

навантаження, що виникають при русі, подоланні перешкод і стрільбі, і, крім того, забезпечує 

необхідний запас плавучості машини. 

Корпус являє собою - коробку, зварену зі сталевих броньових листів. 

З зовнішньої сторони до нижнього, похилого листа носової частини машини 

приварюються буксирні гаки з пружинними защібками і провушинами для кріплення машини 

при транспортуванні, платики і провушини для кріплення устаткування, що тралить. 

У верхньому похилому листі є проріз, що закривається відкидним ребристим листом. 

Ребристий лист з'єднується з верхнім похилим листом корпуса шарнірно двома скобами і 

кріпиться болтами. 

По бортах машини приварені обмежувачі для зменшення вигину передніх балансирів, 

відбійники гусениць для виключення ушкодження корпуса передніх гідроамортизаторів 

гребнями гусениць, а також кронштейни і фланці для кріплення вузлів ходової частини. 

На передніх похилих листах приварені штуцера для з'єднання пневмосистеми 

устаткування, що тралить, із пневмосистемою машини, на бічних листах — хомути для 

кріплення штанг устаткування, що тралить. 

На верхніх бортових листах виконані амбразури для установки і ведення вогню з 

кулеметів ПК і автоматів АКМ. Амбразури закриваються броньовими кришками. 

На броньовому листі кормової частини приварені кронштейни для кріплення дверей і 

провушини для кріплення машини при транспортуванні. 

Дах корпуса складається зі з’ємного даху і нез’ємних листів. У даху передбачені люки для 

доступу до двигуна, для входу і виходу екіпажу і десанту, отвору для заправлення ПММ і 

охолоджуючої рідини, для установки габаритних ліхтарів, повітрезабірної труби, шахти для 

установки приладів спостереження. З лівої сторони корпуса приварені поручні. 

На даху корпуса в десантному відділенні і на всіх кришках люків із внутрішньої сторони 

встановлена підбивка, що підвищує захист екіпажу від проникаючої радіації.  

Днище корпуса виконане з листів легованої сталі. Для обслуговування агрегатів машини в 

днищі є отвори з пробками і лючки, закриті кришками. Герметичність лючків і отворів 

забезпечується гумовими прокладками. 

Для поліпшення умов населеності екіпажу силове відділення ізольоване від інших 

відділень машини теплозвукозахистною перегородкою. 

У перегородці передбачені люки, закриті кришками для доступу до вузлів силового 

відділення, отвору для тяг приводів керування, проводів електроустаткування, сполучного 

вала КП. 

На перегородці з боку бойового відділення є кишеня повітроводу, що з'єднаний патрубком 

з повітреочищувачем. Патрубок закритий сіткою і кришкою. У нижній частині кишені з боку 

силового відділення є клапани для зливу води, що потрапила разом з повітрям. 

Крім того, на корпусі приварені інші деталі для кріплення устаткування машини і деталі,  

що забезпечують твердість корпуса. 

Люк механіка-водія 

Люк механіка-водія - розташований у передній частині корпусу і призначений для входу і 

виходу механіка-водія і для спостереження за місцевістю при водінні машини по-похідному. 

З метою герметизації люка по периметру прорізу приклеєне ущільнювальне кільце, на яке 

спирається кришка люка, і встановлений додатковий запірний пристрій, що складається з 

важеля, що повертається щодо нерухомого кронштейна, і тяги, що при закриванні кришки 

люка вводиться в паз скоби привареної до кришки люка. Для запобігання від забитих місць об 

крайку люка передбачене гумове обрамлення. 

Для відкривання і закривання кришки люка, а також для фіксації її у відкритому або 

закритому положенні прзначений ексцентриковий замок, встановлений у стакані. Стакан 

кріпиться болтами на горизонтальній частині даху праворуч від люка. 



На верхньому кінці валика закріплений кронштейн, до якого приварена кришка люка. 

Кронштейн має зовнішній стопор для фіксації кришки люка у відкритому положенні. На 

нижньому кінці валика укріплений важіль з ексцентриками. 

На стакані встановлений обмежувач ходу важеля і стопор для фіксації важеля при 

закритому люку. 

Для підйому й опускання кришки люка необхідно відтягнути важіль і перемістити його у 

вертикальній площині до упору в обмежувач, для відкривання кришки - повернути важіль в 

горизонтальній площині, при цьому кришка люка відводиться вправо до упору. Для 

стопоріння кришки повернути важіль вниз і зафіксувати в отворі. 

Люк десантника у відділенні керування 

Люк розташований у даху корпуса за люком механіка-водія - призначений для входу і 

виходу десантника і для спостереження за місцевістю в похідному положенні (при відкритій 

кришці люка). 

Герметизація люка по периметру забезпечується гумовим ущільненням, а щільне 

прилягання кришки до ущільнення — замком клинової дії. 

У стакані і на різьбовому валику замка є пази під спеціальний ключ, яким замок 

відкривається зовні машини. 

Зсередини на різьбовому валику виконаний чотиригранник для кріплення ручки з клином. 

У гнізді ручки встановлений підпружинений фіксатор для фіксації ручки. 

Піджаття кришки може регулюватися в процесі експлуатації шляхом закручування або 

вивертання різьбового валика, для чого ручка замка попередньо повинна бути знята. 

Регулювання не повинне порушувати роботу кінцевого вимикача закриття люка при закритій 

до упору ручці. 

У відкритому положенні кришка фіксується підпружиненим стопором при відкриванні 

кришки до упору. 

Для зняття кришки люка зі стопора повернути важіль стопора на себе. 

Для полегшення відкривання кришки люка й утримання її від різкого падіння при 

закриванні встановлений торсіон. 

Люки в десантному відділенні 

Люки прзначені - для виходу десанту на воді, для спостереження на марші при русі по-

похідному. Крім того, при необхідності люки можуть бути використані для ведення стрільби. 

Конструктивно люки виконані однаково. 

Кришки люків кріпляться за допомогою порожніх осей до петель, приварених до даху 

корпуса. У порожніх осях проходить торсіон. Один кінець торсіона закріплений у петлі, 

привареній до кришки люка, а інший — у кронштейні, привареному до кришки корпуса. 

Герметизація люка по периметрі забезпечується гумовим ущільненням, а щільне 

прилягання кришки до ущільнення — замком клинової дії. 

Втулка кріплення замка приварена в отвір даху. На втулці є обмежувач ходу важеля. 

Усередині втулки встановлений замок, на кінці якого кріпиться пальцем кронштейн, останній 

з'єднаний з важелем валиком. На валик встановлюється пружина. 

Для відкривання кришки люка необхідно відтягнути важіль замка вниз до виходу зуба 

важеля з зачеплення з втулкою і повернути важіль проти ходу годинникової стрілки. Рукою 

підняти кришку до стопоріння її у відкритому положенні. Стопоріння кришки відбувається 

при збігу отвору в секторі зі стопором, що під дією пружини входить в отвір сектора. Торсіон 

прзначений для полегшення відкривання кришок люків і виключення травмування при 

їхньому закриванні. 

Щоб закрити кришку люка, потрібно відтягнути важіль стопора, кришка опуститься до 

проміжного положення. Після цього потягнути кришку за ручку до повного прилягання 

кришки і, відтягнувши важіль замка вниз, повернути його по ходу годинникової стрілки. 

Люк над двигуном 

Кришка люка шарнірно з'єднана з дахом і кріпиться до неї болтами. Герметичність 

забезпечується гумовим ущільненням кришки. Для відкривання кришки люка відвернути 

болти і підняти її за кільце. 

Лючок підігрівача 

Лючок підігрівача розташований на днищі корпуса і призначений - для випуску газів при 

роботі котла підігрівача. 



Лючок закривається кришкою. На верхній кінець осі кришки навернені гайка і 

закріплений важіль. Вісь і кришка мають ущільнення. Закрите положення кришки лючка 

фіксується гайкою, а відкрите — стопором. 

Для відкривання лючка відвернути гайку, встановлену під важелем, що має ліву різьбу, і 

повернути важіль від борту до упору. Кришка лючка буде закрита і затягнута, якщо повернути 

важіль до упору болта в упор і завернути гайку. 

Двері 

Двері розташовані в кормовій частині машини. Вони виконані з броньової сталі, мають 

шахти для установки приладів ТНПО-170А, а в лівих дверях кульову опору для ведення вогню 

з автомата. Конструктивно двері виконані порожніми і прзначені одночасно паливними 

баками. Для заправки палива прзначені заправні горловини, що закриваються пробками. 

Двері закриваються замками. Замки встановлені в отворах обох дверей і однакові по 

будові. Кожен замок складається з вставки, привареної в отвір дверей, засувки й осі. На осі 

встановлені пружина, обгінна муфта і два важелі — внутрішній і зовнішній. 

Для щільного задраювання дверей при русі на плаву повернути штурвал по ходу 

годинникової стрілки. Обертання передається на гвинт, що переміщає притиск. Двері 

підтягуються. Для відкривання дверей зсередини повернути штурвал проти ходу годинникової 

стрілки до відмовлення, натиснути на кнопку і повернути важіль вниз. При цьому 

повертаються вісь, важіль і зовнішній важіль, вісь закручує пружину, а важіль, стискаючи 

пружину, відводить засувку. 

Якщо важіль буде відпущений, пружина, розкручуючи, поверне вісь у вихідне положення. 

Вісь, у свою чергу, відведе важіль і звільнить пружину, що висуне засувку. 

Для відкривання дверей зовні машини (при закрученому фіксаторі) спеціальним ключем 

розстопорити фіксатор важеля і повернути важіль вниз. Відкрити двері до установки на 

стопор. Перш ніж закрити двері, необхідно зняти їх зі стопора: зовні машини — натисканням 

на стопор, зсередини — натисканням на кнопку. При натисканні на кнопку дверей попередньо 

відіпхнути від себе убік відкривання. 

Крила корпусу з направляючим апаратом 

Крила прзначені - для підвищення запасу плавучості, а разом з направляючим апаратом — 

для підвищення швидкості руху машини на плаву. 

Кожне крило складається - з трьох частин коробчатого типу, виконаних з листів 

алюмінієвого сплаву, і поплавка зі сталевих листів. 

Для збереження запасу плавучості машини (при ушкодженні або пробитті листів крил) 

внутрішні порожнини крил і поплавків заповнені водонепоглинаючим матеріалом. 

Крила кріпляться до корпуса болтами з відкидними шайбами, а між собою частини крил 

з'єднуються планками і болтами. 

Направляючий апарат складається з корпуса і п'яти жорстко закріплених на ньому 

лопаток. Апарат кріпиться до борту і до полиці корпуса. 

Водовідбивний щиток 

Щиток призначений - для запобігання носової частини машини від заливання водою і для 

створення додаткової піднімальної сили при русі на плаву.  

Він являє собою - алюмінієвий штампований лист та кріпиться петлями до нижнього 

наклонного листу корпусу. Підйом та опускання водовідбивного щитка проводиться 

пневмоциліндрами через систему ричагів, що встановлені на бортах машини. Повітря в 

пневмоциліндри подається краном керування водовідбивним щитком. Важіль крана має два 

фіксованих положення — ПОДН. і ОПУЩ., що відповідають піднятому й опущеному 

положенням щитка. 

Конструкція лівого і правого ричажних механізмів керування водовідбивним щитком 

однакова. При переводі важеля крана в положення ПОДН. повітря під тиском надходить у 

порожнину пневмоциліндра. Поршень починає переміщатися, шток втягується і зв'язана з ним 

рейка провертає зубчатий сектор, встановлений на шліцьовому кінці вала, проти ходу 

годинникової стрілки. 

Закріплений на зовнішньому кінці вала важіль, повертаючись разом з віссю, через важіль 

впливає на щиток і піднімає його. На скосі корпусу під важелем встановлений упор, що 

обмежує поворот важеля. Висота упора обрана така, щоб важіль при повороті пройшов лінію, 

що з'єднує вісь обертання важеля з віссю пальця, при цьому виключається можливість 



складання щитка під напором води. Від мимовільного повертання важіль охороняється 

пружиною. 

Коли важіль крана буде переведений в положення ОПУЩ., повітря надійде в порожнину 

пневмоциліндра, шток висунеться, рейка проверне зубчатий сектор по ходу годинникової 

стрілки і важелі, впливаючи на щиток, складають його. 

Захисний ковпак механіка-водія 

Ковпак прзначений - для захисту механіка-водія від пилу, дощу і снігу при русі по-

похідному і встановлюється на люк механіка-водія. 

Основні деталі захисного ковпака три щитки і тент. Кожен щиток складається з рамки з 

подвійним електрообігрівним склом. Переднє скло має склоочисник. 

Кріплення щитків ковпака на основі — шарнірне, що дозволяє складати його перед 

укладанням у сумку. 

До основи приклепаний тент. Щитки з основою і тент з'єднуються за допомогою гачків і 

замків. До люка механіка-водія захисний ковпак кріпиться замками. 

Встановка і зняття ковпака механіка-водія 

Встановити передній щиток і бічні щитки у вертикальне положення так, щоб у пази 

бічних щитків зайшли скоби переднього щитка і гачки бічних щитків. 

При установці тенту до щитків необхідно завести гачки підстави за пальці основи і 

натягнути верх так, щоб торці щитків зайшли в ободки, після чого затягти замки. 

Просмикнути гаки основи в скоби на корпусі, накинути гачки в люку механіка-водія, 

замки затягти. 

Від’єднати від коробки КР-55 обігріву приладів спостереження розетку кабелю 

підключення обігріву приладів спостереження механіка-водія. Приєднати розетку роз’єму до 

коробки КР-55 обігріву. 

При знятті ковпака необхідно від’єднати розетку роз’єму від коробки КР-55 обігріву і 

приєднати кабель підключення обігріву приладів спостереження механіка-водія. Зняти ковпак, 

скласти й укласти в сумку. 

Сидіння механіка-водія і десантника у відділенні керування 

Сидіння механіка-водія кріпиться трьома болтами, а десантника — трьома валиками на 

кронштейні між бортом і перегородкою силового відділення. 

Кожне сидіння складається - з регульованої по нахилу спинки з підпружиненими 

важелями основи з м'якою подушкою. 

Сидіння механіка-водія додатково має механізм підйому й опускання з зубчатими 

напівмуфтами і важіль з приводом до рухливої напівмуфти. 

Щоб підняти сидіння механіка-водія на потрібну висоту з нижнього положення, 

необхідно, відтягнувши важіль вниз, вивести його з паза упору, повернути нагору і підняти на 

сидіння. При повороті важеля ексцентрик через рухливу опору виведе рухливу напівмуфту з 

зачеплення з нерухомою напівмуфтою. Після того як торсіони піднімуть сидіння на потрібну 

висоту, необхідно повернути важіль проти ходу годинникової стрілки до фіксації в пазу 

упору. При цьому ексцентрик вводить рухливу напівмуфту в зачеплення з нерухомої і сидіння 

буде застопорене. 

Для опускання сидіння потрібно відтягнути, важіль вниз, вивести його з паза упору, 

повернути по ходу годинникової стрілки і надавити на подушку сидіння. 

Опустивши сидіння на потрібну висоту, повернути важіль проти ходу годинникової 

стрілки і застопорити його в пазу упору. 

Ексцентриковий упор прзначений для регулювання зазору, (на заводі) між деталями 

механізму підйому сидіння й в експлуатації не використовується. 

Для подовжнього пересування сидіння механіка-водія необхідно відвернути три болти, 

пересунути сидіння і знову завернути болти. 

Для установки потрібного нахилу спинки повернути важіль, пригорнувши до спинки 

сидіння, встановити нахил і застопорити спинку, опустивши важіль. 

Для захисту ніг десантника при опусканні сидіння механіка-водія передбачений щиток. 

Сидіння в десантному відділенні 
Сидіння десанту розташовані в десантному відділенні по обидва боки паливного бака і 

контейнера. Основою і спинкою частини десантних сидінь є паливні баки, на яких кріпляться 

м'які подушки. 



Задні сидіння десантників встановлені на днище машини: праве — на чотирьох опорах, 

ліве — на трьох опорах. Для зняття заднього правого сидіння необхідно розстопорити дві 

опори в кронштейнах, повернувши прапорець фіксатора нагору, і зняти сидіння. 

Для зняття заднього лівого сидіння повернути прапорець фіксатора нагору, послабити 

гайку-барашек і зняти сидіння. 

Установлювати сидіння в зворотній послідовності. 
 

Висновок: 

3) БМП-2 являється бойовою машиною механізованих підрозділів з потужним 

озброєнням, що за своїми характеристиками відповідає вимогам сучасного бою. 

4) Броньовий корпус машини простий по конструкції, надійний та призначений для 

захисту особового складу від звичайної зброї та ЗМУ. 
 

2 

БАШТА БМП-2. 

 

1-кронштейн для фіксації кришки прицілу 1ПЗ-3; 2-плита для встановки прицілу 

1ПЗ-3; 3-бонка для встановки коліматора; 4-болти кріплення верхнього погону 

кулькової опори; 5-кільце для встановки люка командира; 6-опорний лист; 7-

нижній погон кулькової опори; 8-фланець для кріплення кульової опори ПУ; 9-

стійка для кріплення ковпачка антени; 10- стійка для кріплення поплавка; 11-кожух 

для встановлення антеного воду Р-123М; 12-кришка люку оператора;13-дах 

башти;14-скоби для встановлення ременів для кріплення покрівельного чехла; 15-

задній сектор башти; 16-шахти для приладів спостереження ТНПО-170А; 17-

кронштейн лдя встановлення системи 902В; 18-середній сектор башти; 19-сітка; 

20-отвір для встановки прицілу БПК-1-42;  21-лівий передній сектор; 22-рим; 23-

кронштейн для встановлення коліматора; 24-лист передній; 25-амбразура; 26-

кожух захисний; 27-кронштейни для встановлення овітлювача ОУ-5; 28-рамка; 29-

правий передній сектор; 30-кронштейн для встановлення лотка. 
 



Башта призначена - для розміщення і захисту командира та навідника-оператора, озброєння, 

боєприпасів, агрегатів і механізмів від поразки вогнем противника і захисту від зброї ЗМУ. 

Башта машини — конусоподібної форми, зварена зі сталевих броньових листів. Між 

правими і лівим передніми секторами встановлена рамка з амбразурою для установки 

бронемаски з гарматою і кулеметом ПКТ. Башта встановлена на кульковій опорі на 

підбашеному листі даху корпуса. 

На башті маються кільце для установки люка командира і люк оператора; праворуч плита 

для установки прицілу 1ПЗ-3. Перед і ліворуч від люка оператора виконані три шахти для 

установки приладів спостереження ТНПО-170А. Ліворуч попереду в даху башти мається отвір 

для установки прицілу БПК-1-42. 

Крім того, на башті приварені інші деталі для кріплення устаткування бойового 

відділення. 

З внутрішньої сторони кришок люків установлена підбивка, що підвищує захист екіпажу 

від проникаючої радіації, 

Кулькова опора й ущільнення башти 

Кулькова опора являє собою - радіально-упорний шарикопідшипник, кільцями якого є 

верхній і нижній погони, виконані з алюмінієвого сплаву. 

Між біговими доріжками погонів у сепараторах покладено 135 пластмасових куль. Кулі 

укладаються через отвір у, верхньому погоні, закриті кришкою, індивідуальної для кожного 

погона. 

Верхній погон кріпиться до опорного листу башти, нижній — до підбашеного листу 

корпусу. 

На нижньому погоні нарізаний зубчатий вінець, з яким входить у зачеплення вихідна 

шестерня поворотного механізму башти. 

Для герметизації башти зазор між верхнім і нижнім погонами закритий гумовим, 

ущільненням, між баштою і верхнім погоном установлене гумове кільце, а між нижнім 

погоном і корпусом покладена спеціальна замазка. 

У зоні робочих місць командира й оператора зубчатий вінець закритий огородженням. 

Поворотний механізм башти 

Поворотний механізм башти являє собою - редуктор з електричним і ручним приводами. 

Він розташований ліворуч від оператора-навідника і встановлений шарнірно на кронштейні, і 

через люфтовибираючий пристрій — на кронштейні. Кронштейни закріплені на верхньому 

погоні башти. 

Поворотний механізм складається з корпуса, циліндричних і конічних шестерень, 

напівмуфт черв'ячної пари, здаючої ланки, пружного елемента, люфтовибираючого пристрою, 

маховика, важеля ручного приводу, електродвигуна й електромагніта. 

Люфтовибираючий пристрій забезпечує беззазорне зачеплення вихідної шестерні 

поворотного механізму з зубчатим вінцем нижнього погона. Він складається з тяги з гайкою, 

втулки, регулювальних прокладок і набору тарільчастих пружин. 

Пружний елемент  поворотного механізму прзначений для гасіння коливань башти при 

стрільбі. Він складається зі штовхальника, з'єднаного пальцем з черв'яком, втулок і набору 

тарільчастих пружин. 

Для запобігання поворотного механізму від поломок вихідна шестерня встановлена на 

конусі з піджатими тарільчастими пружинами і при зростанні навантажень на шестерню 

більше припустимих вона прослизає щодо конуса. Конус кріпиться нерухомо на валі-шестерні 

за допомогою конусних зовнішніх і внутрішніх кілець, піджима і гайки. 

Електромагніт призначений для відключення ручного привода при роботі електричним. 

При роботі вручну електропривод башти (тумблер ПРИВОД на пульті керування 

оператора) повинний бути виключений. 

При повороті важеля обертання передається через конічні шестерні на черв'як, черв'ячне 

колесо і далі через напівмуфти на вал-шестерню і на вихідну шестерню, що обкатується по 

зубчатому вінці нижнього погона, забезпечуючи поворот башти. 

Для повороту башти від електроприводу включити стабілізатор (тумблер ПРИВОД на 

пульті керування оператора) і відхилити корпус пульту керування у бік необхідного повороту 

башти. 



Після включення електроприводу шток електромагніту піднімає штовхальник з 

напівмуфтою, виводячи останню з зачеплення з напівмуфтою, відключаючи тим самим 

черв'ячну пару і маховик ручного приводу. При роботі електроприводу обертання передається 

від виконавчого двигуна на шестерню, через блоки-шестерні  і вал-шестерню на вихідну 

шестерню, що обкатується по зубчатому вінці нижнього погону, забезпечуючи поворот башти. 

На поворотному механізмі башти встановлений покажчик азимута башти, що прзначений 

для відліку і вказівки кутів повороту башти, щодо подовжньої осі машини. 

Покажчик азимута башти складається з власне покажчика азимута і редуктора, що 

забезпечує зв'язок покажчика азимута з зубчатим вінцем погона башти через шестерню 

поворотного механізму башти. 

Покажчик азимута складається з корпусу, стрілки шкали точного відліку, стрілки шкали 

грубого відліку, двох ламп підсвітки шкал, двох шкал грубого і точного відліку і планетарного 

понижуючого редуктора. Ціна розподілу шкали грубого відліку—100 д. у. Ціна розподілу 

шкали точного відліку — 1 д.у. 

При повороті башти шестерня обкатується по шестерні поворотного механізму башти, 

передаючи обертання через валик, шестерні, валик, планетарний понижуючий редуктор на 

стрілки шкал точного і грубого відліку покажчика азимута. 

Стопор башти 

Стопор башти призначений - стопорити башту в похідному положенні.  

Він закріплений на опорному листі башти ліворуч від оператора. 

Для стопоріння башти важіль встановлюється в нижнє положення. Під дією пружини 

гребінка своїми зубами входить у зачеплення з зубчатим вінцем нижнього погона башти і 

забезпечує стопоріння башти. Одночасно гребінка через кульку і планку натискає на 

мікроперемикач, що дає сигнал на відключення електродвигуна поворотного механізму 

башти. 

Щоб розстопорити башту, встановити важіль у верхнє положення, при цьому гребінка 

виходить із зачеплення з зубчатим вінцем нижнього погона. Кулька виходить на площину 

припливу важеля і забезпечує утримання башти в розстопоренному положенні. 

Кулька під дією пружної планки утоплюється в паз гребінки. Мікроперемикач замикає 

електричний ланцюг електродвигуна поворотного механізму, забезпечуючи можливість 

повороту башти від пульта керування стабілізатора. 

Люк командира 

Люк командира розташований у правій частині башти і призначений - для входу і виходу 

командира, спостереження за навколишньою місцевістю і цілеуказання. 

У голівці люка маються дві шахти для установки приладів ТНПО-170А и шахта для 

установки приладу ТКН-ЗБ. На голівці люка встановлений кронштейн з освітлювачем, 

зв'язаний із ТКН-ЗБ паралелограмним приводом. 

Для герметизації башти між верхнім і нижнім погонами люка командира встановлене 

гумове ущільнення. 

Стопор прзначений - для стопоріння люка в положеннях по-похідному і при роботі з 

прицілом 1ПЗ-3. Він містить у собі кронштейни, закріплені на башті й обертовій частині люка 

відповідно, і стопор з важелем. 

На нижній частині верхнього погона на ізоляторі змонтовані струмоведучі шини ВКУ, 

призначені для електроживлення приладів люка командира. Струмоведучі шини ВКУ закриті 

огородженням. 

На нижньому торці верхнього погона люка болтами закріплений зубчатий вінець для 

привода приладу цілеуказання і механізму повороту люка. 

Люк командира закривається кришкою. Герметизація по периметру1 забезпечується 

гумовим ущільненням. 

Для полегшення відкривання кришки встановлений торсіон, для запирання кришки люка в 

закритому положенні мається замок з важелем. 

Положення важеля замка фіксується двома крайніми проточками, що маються на втулці. 

Для відкривання замка повернути важіль вперед до упору. У замку передбачений паз під 

спеціальний ключ, яким можна відкрити і закрити замок із зовнішньої сторони машини. У 

відкритому положенні кришка люка фіксується стопором, для чого потрібно підняти кришку 

до упору, а для зняття зі стопора пересунути важіль від себе. 



У кришці вварена шахта для установки приладу ТНПТ-1. Для захисту приладу ТНПТ-1 

від ушкоджень встановлена, заслінка з тросиковим приводом. Для установки заслінки у 

відкрите положення важіль приводу заслінки повернути вперед навколо своєї осі до упору в 

кришку, при цьому заслінка під дією пружини піднімається. 

Механізм повороту кришки люка командира 

Механізм повороту кришки люка командира призначений - для утримання її в заданому 

положенні щодо подовжньої осі машини при повороті башти оператором і при цілеуказанні.  

Передатне відношення механізму повороту кришки люка командира обрано так, щоб при 

повороті башти, щодо корпуса на який-небудь кут кришка люка командира поверталася щодо 

башти на такий же кут у протилежну сторону, тобто не змінювала свого положення щодо 

подовжньої осі корпуса. 

Механізм повороту кришки люка командира розташований у задньому правому секторі 

башти і складається з редуктора, корпуса з встановленим у нього валом-шестернею і 

карданним валом із двома мембранними муфтами, що з'єднує редуктор і вал-шестерню. 

Редуктор встановлений шарнірно на кронштейні, що кріпиться до даху башти. Вихідна 

шестерня редуктора пружиною підгортається до зубцюватого вінця люка командира. Корпус з 

валом-шестернею встановлений шарнірно на кронштейні, що кріпиться до верхнього погона 

башти, а вал-шестерня за допомогою люфтовибираючого пристрою піджимається до 

зубчатого вінця нижнього погона башти. 

Редуктор механізму повороту кришки люка командира складається з корпусу, вала-

шестерні, вала із шестернями, зубчатої муфти з фрикційною ланкою, електромагніту, 

пружини, штовхальника, встановленого в якорі електромагніту. 

Зубчата муфта забезпечує включення механізму повороту, а фрикційна ланка її охороняє 

привід від поломок. Зубчата муфта складається з барабана, шести фрикційних дисків і трьох 

тарільчастих пружин. Для включення зубчатої фрикційної муфти й утримання її у включеному 

стані прзначений електромагніт. 

ПРИ НЕ ВКЛЮЧЕНОМУ ЕЛЕКТРОМАГНІТІ - обертання башти від вала-шестерні через 

карданний вал, вал-шестерню передається на шестірню, що вільно сидить на валу. 

Кришка люка може повертатися щодо башти командиром вільно. 

ПРИ НАТИСКАННІ НА КНОПКУ ЦІЛЕУКАЗАННЯ - (на лівому важелі приладу ТКН-ЗБ) 

або на кнопку утримання (над лівим важелем ТКН-ЗБ) включається електромагніт, 

штовхальник через тарільчасту пружину і диски фрикційної ланки піднімає барабан і вводить 

його в зачеплення із шестернею. Шестерня зблокірована з валом і здійснює кінематичний 

зв'язок кришки люка командира з корпусом машини. 

ПРИ РОБОТІ В РЕЖИМІ ЦІЛЕУКАЗАННЯ - башта приводом горизонтального наведення 

повертається до узгодження лінії візування прицілу БПК-1-42 з лінією візування приладу 

ТКН-ЗБ. 

ПРИ РОБОТІ В РЕЖИМІ УТРИМАННЯ - у випадку повороту башти оператором механізм 

повороту кришки люка командира забезпечує утримання її з приладом ТКН-ЗБ у заданому 

напрямку. 

Люк оператора 

Люк оператора прзначений - для входу і виходу оператора.  

Люк оператора закривається кришкою, шарнірно встановленої на даху башти. 

Герметизація люка по периметру забезпечується гумовим ущільненням. Щільне прилягання 

кришки забезпечується замком клинової дії. У стакані і на різьбовому валику замка мається 

паз під спеціальний ключ, яким замок відкривається зовні машини. Зсередини на різьбовому 

валику закріплений важіль замка. У гнізді важеля встановлений підпружинений фіксатор. 

Фіксація положення важеля на стакані здійснюється в чотирьох проточках. 

Зусилля затягування кришки може регулюватися в процесі експлуатації шляхом 

закручування або вивертання різьбового валика, для чого важіль замка попередньо повинен 

бути знятий. У відкритому положенні кришка фіксується стопором при відкиданні кришки 

люка до упору. Щоб зняти кришку люка зі стопора, необхідно повернути важіль стопора на 

себе. Для полегшення відкривання кришки люка й утримання її від різкого падіння при 

закриванні встановлений торсіон. На кришці люка приварена шахта для установки приладу 

заднього бачення ТНПТ-1. Пристрій і робота привода заслінки приладу ТНПТ-1 люка 

оператора аналогічний приводові заслінки приладу ТНПТ-1 люка командира. 



Підлога башти і її підвіска 

Підлога прзначена - для кріплення вузлів і агрегатів бойового відділення і являє собою 

підвісну платформу, що обертається разом з баштою. 

Підлога складається - з двох штампованих, склеплених між собою листів, внутрішня 

порожнина між якими заповнена пінопластом. 

Підлога з'єднується шарнірно з баштою за допомогою чотирьох тяг і водила. Дві тяги 

кріпляться до кронштейнів, установленим на підлозі, а дві тяги і водило — до верхньої 

частини магазина, жорстко закріпленого на підлозі. 

При повороті башти кільце підлоги обкатується по роликах, що центрують, встановленим 

у кронштейнах, закріплених на днище корпусу машини. 

Сидіння командира й оператора 

Сидіння кріпляться до підлоги бойового відділення і магазину гармати: командира — у 

правій частині башти, оператора — у лівій. 

Сидіння командира й оператора однакової конструкції і відрізняються тільки діапазоном 

регулювання по висоті і кронштейнами основи сидіння. Установка сидіння командира на 

стійку для сидіння оператора і навпаки не допускається. 

Сидіння оператора додатково має ремінь, закріплений на спинці і покладений у кишеню 

на спинці сидіння. Ремінь прзначений для зручності при роботі з пусковою установкою як 

додаткова опора. Він кріпиться за гачок на даху башти і регулюється по довжині.  

При необхідності спинка сидіння може бути складена на основу, для чого зрушити планки 

до сполучення подовжнього паза планок з віссю і скласти спинку на подушку сидіння.  

Для зняття сидіння повернути важіль приблизно на 180о навколо осі і зняти сидіння 

нагору з труби. 

Встановлювати сидіння на трубу до упору і повернути важіль в первісне положення. 

Переконатися, що стопор ввійшов в отвір у трубі, сидінні не повинне повертатися в 

горизонтальній площині. 

Для регулювання сидінь по висоті (в одне з п'яти положень сидіння .оператора й в одне з 

чотирьох положень сидіння командира) важіль повернути приблизно на 180° навколо осі, 

перемістити сидіння нагору або вниз і зафіксувати в необхідному положенні поворотом 

важеля в первісне положення. 

 

Висновок: 

3) Башта призначена для розміщення в ній командира машини, навідника - оператора, 

гармати, кулемету, прицілів, приладів спостереження, агрегатів і механізмів. 

4) Башта, як і броньований корпус машини, проста по конструкції, надійна захищає 

командира машини, навідника - оператора від звичайної зброї та ЗМУ. 

 

 

 
 

МОЖЛИВІ  НЕСПРАВНОСТІ  КОРПУСА  ТА  БАШТИ 

Несправність Причина несправності Спосіб усунення несправності 

Просочування води через 

пробки, кришки люків 

Неправильне укладання або 

знос гумових прокладок, або 

їхнє ушкодження 

Відкрити кришки люків і 

перевірити стан прокладок, 

якщо необхідно — замінити їх 

 Недостатнє затягування 

болтів кришок, пробок і 

замків люків 

Затягти болти кришок і 

пробки люків 

Водовідбивний щиток не 

прилягає до лобового листа 

Попадання сторонніх 

предметів або велике 

скупчення бруду 

Очистити лобовий лист від 

сторонніх предметів або від 

бруду 

Мимовільно відкриваються 

або туго закриваються замки 

кришок люків башти 

Ослаблено пружину фіксатора 

замка або забруднені деталі 

фіксатора 

Замінити пружину фіксатора: 

Промити деталі фіксатора 

Підлога бойового відділення 

не обертається або 

обертається з великим 

Заклинено підлогу внаслідок 

попадання сторонніх  

предметів між ним і днищем 

Забрати предмети, що 

заважають обертанню підлоги 



зусиллям корпусу 

 

 

 

Висновок: Знання можливих несправностей продовжує строк експлуатації машини за рахунок 

свєчасного виявлення та правильного усуненя. 
 

 

 

Загальний висновок: 

2) Завдяки щільній компоновці в БМП-2 досягнуті нормальні ергономічні умови 

розташування екіпажу та десанту з можливістю використання особистої зброї при 

мінімальних габаритних розмірах машини. 

3) Броньований корпус, башта та спеціальне обладнання БМП-2 забезпечує високу 

захищеність особового складу як від звичайної зброї, так і від зброї масового ураження, 

а також високу живучість машин. 

 

ОЗБРОЄННЯ 
Машина озброєна баштовою кулеметною установкою БПУ-1, призначеної для боротьби з 

наземними і низько летючими повітряними цілями. 

У баштовій установці розміщений 14,5-мм крупнокаліберний кулемет Владимирова 

танковий (КПВТ) і спарений з ним 7,62-мм кулемет Калашникова танковий (ПКТ). 

Для спостереження за полем бою, визначення відстані до цілей і наведення кулеметів у 

ціль баштова установка оснащена комбінованим перископічним монокулярним прицілом 1ПЗ-

2, приладами спостереження і механізмами наведення в горизонтальній і вертикальній 

площинах з ручними приводами. 

Боєкомплекти кулеметів КПВТ і ПКТ розміщені в коробках і покладені в укладках башти 

і бойовому відділенні машини. 

Корпус машини обладнаний амбразурами для ведення вогню з особистої зброї 

мотострілків — дві амбразури для кулеметів ПК і вісім амбразур для автоматів. 

У бойовому відділенні машини обладнані укладки і місця кріплення для транспортування 

особистої зброї мотострілків — двох кулеметів ПК і дванадцяти коробок з боєкомплектом для 

них, восьми автоматів, одного виробу РПГ-7 і сумок із двома і трьома пострілами до нього, 

двох виробів 9К34М, дев'яти гранат Ф-1, одного сигнального пістолета і двох сумок з 

десятьма патронами до нього. 

 

1-хомут консолі; 2-консоль; 3-кришка вхідного вікна; 4-приціл; 5-відтяжна пружина механізму 

перезарядження КПВТ; 6-прилад спостереження ТНПТ-1; 7-ролік; 8-трос;9-псукова установка системи 
902В; 10-кронштейн стопору люльки по похідному; 11-пружина; 12-стопор люльки; 13-

гільзоланкозбірник; 14-буфер; 15-рукоядка механізму перезарядження КПВТ; 16-ланкозбірник; 17-

пробка ущільнювача маски; 18-врівноважуючий механізм; 19-механізм повороту; 20-полум,ягасник; 
21-планка стопору люльки. 



 

КУЛЕМЕТИ КПВТ І ПКТ 
Кулемет КПВТ призначений - для поразки: 

—    легкоброньованних наземних цілей на дальностях до 1000м; 

—    неброньованих цілей, вогневих засобів і групових цілей на дальності до 2000 м; 

—  повітряних низьколетячих малошвидкістних цілей на висотах до 1500 м при похилій 

дальності до 2000 м. 

Указівки по поводженні з кулеметом викладені в пам'ятці по поводженні з танковим 

кулеметом КПВТ, що входить у комплект експлуатаційних документів машини. Призначення, 

пристрій і робота механізмів і частин кулемета КПВТ докладно викладені в Настанові по 

стрілецькій справі 14,5-мм крупнокаліберного кулемету Владимирова (КПВТ). 

Кулемет ПКТ призначений - для поразки наземних неброньованих цілей, вогневих засобів 

і живої сили на дальностях до 1000 м. 

Указівки по поводженні з кулеметом викладені у формулярі на кулемет ПКТ, що входить 

у комплект експлуатаційних документів машини. 

Призначення, пристрій і робота механізмів і частин кулемета ПКТ докладно викладені в 

Настанові по стрілецькій справі 7,62-мм кулемету Калашникова (ПК, ПКС, ПКБ і ПКТ). 

ПКТ 

 
1-електроспуск; 2-ствольна коробка; 3-ствол; 4-регулятор; 5-трубка газового поршня; 6-замикач;  
7-рукоядка; 8-запобіжник. 

РОЗМІЩЕННЯ КУЛЕМЕТІВ КПВТ І ПКТ У БАШТІ 
Кулемети встановлені усередині башті на люльці, прикріпленої до маски. В амбразурах 

маски стволи кулеметів ущільнені спеціальними кульовими ущільненнями. Конструкція 

ущільнювачів забезпечує герметизацію амбразур і не перешкоджає подовжнім переміщенням 

кулеметів при стрільбі. 

 

Люлька і консоль 

Люлька служить основою для кріплення кулеметів, коробкотримачів ПКТ, 

гільзоланкозбірника для стріляних гільз і ланок стрічки кулемета ПКТ, гільзовідводу кулемета 

КПВТ і механізму перезарядження. 

Корпус люльки являє собою тверду штамповану раму, що кріпиться до маски. У передній 

частині корпуса люльки є пази для повзунів основи хомута амортизаторів КПВТ, а в задній 

частині люльки — пази для повзуна задньої частини кріплення КПВТ. З правої сторони 

корпусу люльки приварені два кронштейни для кріплення основи каретки ПКТ. 

Основа каретки закріплена на двох приварних кронштейнах корпусу люльки: попереду — 

віссю в штирі, а позаду — віссю в стійці вивірочного пристрою. 

Стійка, горизонтальний гвинт і втулки в сполученні зі штирем являють собою вивірочний 

механізм, що дозволяє регулювати положення каретки з кулеметом у горизонтальній і 

вертикальній площинах. 

На втулках вивірочного механізму нанесені поділки, за допомогою яких відраховується 

зміна положення кулемета в горизонтальній і вертикальній площинах. Ціна поділки 0-01. 

Консоль кріпиться до маски разом з люлькою за допомогою чотирьох шпильок, вварених 

у основу консолі. 

Консоль являє собою штампований зварений кронштейн. На передньому кінці консолі 

двома болтами кріпиться хомут, що охоплює направляючий пасок кожуха ствола кулемета 

КПВТ і служить додатковою опорою, що обмежує коливання ствола при стрільб, поліпшуючи 

купчастість бою. 

Кріплення хомута до стійки консолі забезпечує і його регулювання у вертикальній і 

горизонтальній площинах за рахунок овальних отворів під болти кріплення. 



Зазор між кожухом ствола і хомутом по всій окружності повинний бути не менш 0,1мм. 

До нижньої частини консолі приварений кронштейн, у який ввертається обмежник кута 

відмінювання. 

До консолі кріпиться двома болтами гумовий буфер, що охороняє від твердого удару об 

копіри при обертанні башти. 

Амортизатори КПВТ 

Амортизатори призначені - для гасіння ударних навантажень на установку при стрільбі з 

кулемета КПВТ. При стрільбі відкат кулемета сприймається через основу хомута 

амортизаторів і позначку, корпус і пружину на регулювальну втулку і шток. Останній 

з'єднаний із сергою, що за допомогою стопора кріпиться до люльки. 

Зусилля накату амортизуються гумовими буферними кільцями, між якими поміщені 

шайби. Буферні кільця закриті кожухом, що охороняє від попадання на них змащення. При 

знятті кулемета К.ПВТ стопори, що з'єднують люльку із сергами амортизаторів, виводяться з 

з'єднання за допомогою двох важелів. 

Механізм перезарядження КПВТ 

Механізм перезарядження призначений - для постановки затвора кулемета КПВТ на 

бойовий взвод. Він складається з троса, рукоятки, двох роликів, установлених на люльці, 

одного ролика на ручці перезарядження кулемета, відтяжної пружини і буфера.  

Механізм перезарядження встановлений на люльці з лівої сторони від кулемета. 

Для взведення затвора кулемета рукоятку різко, без зупинки потягнути вниз до 

постановки його на бойовий взвод. При цьому зусилля від рукоятки через трос передається 

ручці перезарядження яка, захоплюючи своїм зубом остів затвора кулемета, рухається разом з 

ним у крайнє заднє положення, поки шептало не заскочить за бойові виступи затвора. При 

цьому бойова пружина кулемета буде стиснута, а пружина перезарядження розтягнута. 

Після постановки затвора на бойовий взвод рукоятку троса плавно, не віднімаючи від неї 

руки, повернути у вихідне положення. 

Ланковідвід КПВТ 

Для відводу ланок патронних стрічок у приймачі кулемета встановлений лоток, що, 

переміщаючи разом з кулеметом, направляє ланки в ланковідвід. На нижньому кінці 

ланковідвід прикріплений виготовлений із тканини ланкозбірник місткістю на 5 ланок стрічки 

(по 10 гнізд під патрони в кожній ланці). 

У нижній частині ланкозбірника мається клапан, що закривається замком-застібкою і 

служить для видалення з ланок збірника ланок патронної стрічки. При відкритті замка ланки 

стрічки висипаються. 

Гільзовідвід КПВТ 

Гільзовідвід призначений - для відводу назовні башти гільз патронів кулемета КПВТ. 

На передньому кінці гільзовідводу мається заслінка з пружиною. Під час стрільби гільзи 

відкривають заслінку і випадають назовні. У нижній частині труби гільзовідводу мається 

подовжній проріз, у який вставляється пристосування для виштовхування з труби гільз, що 

залишилися після стрільби. 

Каретка ПКТ 

Каретка призначена - для кріплення кулемета ПКТ і закріплена в основі. 

При стрільбі з кулемета ПКТ подовжні зусилля амортизуються двома пружинами: 

великою, сприймаючою відкат кулемета, і малою, сприймаючою накат. Засувка служить для 

фіксації зуба стрижня в отворі каретки. 

Гільзоланковідвід ПКТ 

Гільзоланковідвід призначений - для відводу гільз і ланок патронної стрічки кулемета ПКТ. 

Він кріпиться до основи каретки. До гільзоланковідвіду прикріплений гільзоланкозбірник 

місткістю на 250 гільз і 10 ланок патронної стрічки (по 25 гнізд під патрони в кожній ланці). У 

нижній частині гільзоланкозбірника є клапан, що закривається замком “блискавка”. При 

відкриванні замка гільзи і ланки висипаються. 

Коробкотримачі 

Коробкотримачі призначені - для установки патронних коробок. Засувка фіксує коробку в 

коробкотримачі. Натиск на засувку коробкотримача звільняє коробку, після чого її можна 

вийняти вниз. Коробкотримач КПВТ кріпиться до підсилювача труби маски, а коробкотримач 

ПКТ — до підстави каретки. 



БОЄКОМПЛЕКТИ ДЛЯ КУЛЕМЕТІВ КПВТ І ПКТ ТА ЇХ 

РОЗТАШУВАННЯ 
 

 

1 — сумка для сигнальних 
патронів; 2 — сумка ЗИП виробу 
9ДО34М; 3 — кобура сигнального 
пістолета; 4— мала патронна 
коробка ПК; 5 —патронна коробка 
ПКТ: 6 — патронна коробка КПВТ; 
7 — опора виробу 9ДО34М; 8—
хомут кріплення виробу 9ДО34М; 
9— велика патронна коробка ПК; 
10 — ЗИП виробів КПВТ, ПКТ і 
ТХП; 11 — сумка виробів Ф-1; 12 
— машинка Ракова; I3 — 
вирівнювач патронних стрічок; 14 
— запасний ствол кулемета КПВТ; 
15 — ЗИП баштової установки. 

Боєприпаси для кулемета КПВТ 

Для стрільби з кулемета КПВТ застосовуються 14,5-мм патрони з бронебійно-запальною 

кулею Б-32, із бронебійно-запальними-трасуючими кулями БЗТ і БСТ, запальними кулями ЗП 

і з запальними кулями миттєвої дії МДЗ. 

Ці боєприпаси призначаються для поразки: 

—  легкоброньованих наземних цілей на дальностях до 1000 м; 

—  неброньованих цілей і вогневих засобів, а також групових цілей на дальностях до 2000 м; 

—  повітряних цілей на висотах до 1500 м при похилій дальності до 2000 м. 

Патрони з кулями Б-32 і ЗП застосовуються для запалювання легкозаймистих предметів і 

пального на дальностях до 1500 м. 

Патрони з кулями БЗТ, БСТ і ЗП можуть застосовуватися для коректування вогню і для 

цілевказівки. 

Патрони з кулею МДЗ призначаються для поразки повітряних цілей. 

Головні частини куль пофарбовані: 

—  Б-32   — у чорний колір з червоним паском; 

—  БЗТ   — у фіолетовий колір з червоним паском; 

—  БСТ   — у фіолетовий колір; 

—  ЗП   — у червоний колір. 

Кулі МДЗ пофарбовані в червоний колір. 

Боєкомплект кулемета КПВТ — 500 пострілів, споряджений у 10 патронних стрічках по 

50 патронів у кожній. Стрічки покладені в 10 патронних коробках. 

Боєприпаси для кулемета ПКТ 

Для стрільби з кулемета ПКТ застосовуються 7,62-мм патрони з легкими і важкими 

трасуючими і бронебійно-запальними кулями, а також кулями зі сталевим сердечником. 

Головні частини куль пофарбовані: 

—  легка     — без маркування; 

—  важка    — у жовтий колір; 

—  трасуюча    — у зелений колір; 

—  бронебійно-запальна  — у чорний колір з червоним паском. 

Кулі зі сталевим сердечником пофарбовані в сріблистий колір. 

Боєкомплект кулемета ПКТ — 2000 пострілів, споряджений у 8 патронних стрічках по 

250 патронів у кожній. Стрічки покладені в 8 патронних коробках. 

Патронні коробки 

Патронні коробки призначені - для укладання споряджених патронами стрічок для 

кулеметів КПВТ і ПКТ. 

У верхній частині коробки знаходиться лоток із площадкою для першого патрона. На 

кришці коробки встановлено два фіксатори, що стопорять кришку. Випаданню спорядженої 

стрічки перешкоджає клапан. 



МЕХАНІЗМИ НАВЕДЕННЯ 
Кулемети, встановлені в БПУ-1, наводяться в ціль поворотом башти по горизонталі за 

допомогою механізму повороту і наведенням кулеметів по вертикалі за допомогою 

підйомного механізму. 

Механізм повороту 

Механізм повороту призначений - для повороту башти на кульковій опорі (погоні). 

Напрямок повороту башти збігається з напрямком обертання маховика механізму. 

Ведена шестерня механізму знаходиться в постійному зачепленні з зубчатим вінцем 

нерухомого кільця погона. 

На рукоятці механізму розміщена кнопка (ліва) електроспуску кулемета КПВТ і кнопка 

(права) електроспуску кулемета ПКТ. 

На кожусі маховика розташований струмознімач електроспусків. Як гальмо повороту 

використовується гальмо погона. 

Гальмо повороту башти 

Погон забезпечений гальмом, призначеним - для фіксації рухливого кільця при стрільбі по 

нерухомим цілям або під час приведення установки до нормального бою. Гальмування 

виробляється поворотом рукоятки на себе. При цьому муфта, нагвинчуючи на хвостовик 

колодки давить на втулку, затискаючи зубцюватий вінець нерухомого кільця погона між 

втулкою і колодкою. При повороті рукоятки від себе пружини віджимають втулку від колодки 

і розгальмовують погон. 

Підйомний механізм 

Підйомний механізм призначений - для наведення кулеметом по вертикалі. При обертанні 

маховика шестірня передає обертання на проміжну шестірню, що знаходиться в постійному 

зачепленні із сектором. Сектор повертає вал маски. Маска, повертаючи в опорах, качає 

люльку, на якій встановлені кулемети. 

При обертанні маховика «від себе» кулемети опускаються, при обертанні маховика «на 

себе» кулемети піднімаються. Піднімальний механізм обладнаний гальмом. 

Гальмо підйомного механізму 

Гальмо підйомного механізму призначене - для гальмування хитної частини установки при 

будь-яких кутах підвищення або зниження. Він закріплений на кронштейні. 

При повороті важеля «на себе» сектор зажимається між колодкою і затиском. При цьому 

хитна частина установки гальмується. При повороті важеля «від себе» хитна частина 

установки розгальмовується. 

Стопорні пристрої баштової установки 

Для стопоріння баштової установки по-похідному є стопор башти і стопор хитної частини 

установки. 

Стопор башти призначений - для виключення можливості повороту башти на кульковій 

опорі. Він розташований на підбашенному листі даху корпусу машини. Рукоятка стопора 

знаходиться праворуч від місця навідника. Башта може бути застопорена стопором по-

похідному в положенні стволами кулеметів вперед або назад по ходу машини. 

Для постановки башти на стопор: 

— відтягнути рукоятку вниз до виходу її з дрібних пазів у гайці, повернути неї на 90° так, 

щоб рукоятка встала проти глибоких пазів у гайці; 

— відпустити рукоятку. Стопор підніметься; 

— повернути башту механізмом повороту до заскакування стопора у виріз колодки. 

Для зняття башти зі стопора рукоятку відтягнути вниз і повернути на 90° до входу в дрібні 

пази гайки. 

Стопор хитної частини баштової установки (стопор люльки) призначений для стопоріння 

кулеметів по вертикалі. 

Стопоріння здійснюється стопорною планкою. 

Для стопоріння хитних частин установки: 

— відкинути планку вниз; 

— обертанням підйомного механізму домогтися сполучення отвору в планці зі штифтом 

на люльці. 

Для розстопоріння відкинути планку нагору, до даху башти. 

 



ОБЛАДНАННЯ МАШИНИ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ І 

ТРАНСПОРТУВАННЯ  ОСОБИСТОЇ  ЗБРОЇ  МОТОСТРІЛКІВ 
Корпус машини обладнаний амбразурами з кульовими опорами, що дозволяють 

мотострілкам вести вогонь з особистої зброї зсередини машини. 

Кульові опори для автоматів можуть бути відкинуті усередину машини. У цьому випадку 

вогонь ведеться безпосередньо через амбразури. 

АМБРАЗУРИ ДЛЯ СТРІЛЬБИ З ОСОБИСТОЇ ЗБРОЇ 

Амбразури для стрільби з автоматів 

У корпусі машини мається шість амбразур для стрільби з автоматів. 

Кульова опора автоматної амбразури встановлена на петлях, приварених до корпусу, а у 

верхній частині кріпиться за допомогою засувки. При натисканні на важіль засувки опора 

відкривається вниз. 

Для установки опори в робоче положення підняти її і притиснути до гнізда, опора 

зафіксується засувкою. 

Усі кульові опори встановлені в спеціальних гніздах, приварених у корпус.  

Гніздо має конусний отвір, що закривається конусною кришкою з привареним до неї 

повідцем. У канавці на конусній поверхні кришки встановлене ущільнювальне кільце. 

Зовнішня і внутрішня поверхні втулки ексцентричні, завдяки чому обертанням втулки 

досягається необхідний збіг конусних поверхонь кришки й отвори в гнізді з наступним 

затягуванням гайки. 

На втулку надітий сектор, закріплений гайкою і контргайкою. 

На рукоятці за допомогою пальця установлений фіксатор, що, взаємодіючи з пазами в 

секторі, фіксує відкрите і закрите положення кришки. Фіксатор підгортається пружиною. 

Установка кульової опори в амбразурі перед місцем командира машини відрізняється від 

установки інших автоматних кульових опор розташуванням привода кришки і конструкцією 

фіксатора 

Порядок дій при відкриванні кришки: 

—  дія  I  — узятися за рукоятку і натиснути вказівним пальцем на фіксатор; 

—  дія  II –– відвести рукоятку на себе до упору, відпустити фіксатор; 

—  дія  III  — повернути рукоятку вниз до упору; 

—  дія  IV — віджати рукоятку від себе до постановки зуба фіксатора в паз у вікні на секторі. 

Порядок дій при закриванні кришки: 
—  дія   I —  узятися за рукоятку і натиснути на фіксатор; 

—  дія   II  — відвести рукоятку на себе до упору, відпустити фіксатор; 

—  дія   III  — повернути рукоятку нагору до упору; 

—  дія   IV  — віджимаючи рукоятку від себе, злегка погойдувати її вниз до повного 

закриття                    кришки амбразур постановки рукоятки на фіксатор. 

На торцевій поверхні кулі опори встановлені штифти для обмеження кута повороту кулі і 

виконані нарізи під захисне скло і замок. 

Замок призначений для закріплення ствола автомата в кульовій опорі. Він складається з 

двох половин, з'єднаних шарнірно віссю. Для кріплення замка в кожній його половині мається 

клин із планкою, що піджимаються пружиною. 

Для установки автомата в кульову опору: 

— відкрити кришку амбразури; 

— звести планки і вийняти замок з кульової опори; 

— відкрити замок, повернувши його половини навколо осі; 

— вставити в замок автомат так, щоб замок охопив ствол і передню частину газової 

трубки автомата; 

— розгорнути автомат рукояткою вправо (або вліво) і, дотримуючи замок, увести ствол і 

мушку автомата в отвір кульової опори, після чого повернути автомат рукояткою вниз; 

— звести планки замка, вставити замок з автоматом у кульову опору і відпустити планки; 

— переконатися в надійності фіксації замка з автоматом в опорі. 

Амбразури для стрільби з кулеметів 

У корпусі машини маються дві амбразури для стрільби з кулеметів ПК. 

Амбразури постачені кульовими опорами, що не відкидаються. 

Кронштейн важелем кріпляться по-похідному; 



Для установки, кулемета ПК у кульову опору: 

—  перевести кульову опору з похідного в бойове положення, для чого підняти кронштейн 

і вивести важіль з паза кронштейна (при цьому важіль під дією пружини підніметься 

нагору), повернути ручку стопора на себе до упору, відвести стопор уліво до 

відмовлення і повернути ручку стопора вниз до упору; 

—  вставити кулемет полум’ягасником у трубу кульової опори до упору; 

—  ввести праву цапфу кулемету в отвір правої щоки кронштейна; 

—  повернути ручку стопору на себе до упору (при цьому стопор повинен переміститися 

вправо, а ліва цапфа кулемета повинна ввійти в нього); 

—  повернути ручку стопора вниз до упору. 

Для закріплення кронштейна з кулеметом по-похідному: 

—  встановити важіль у пази кронштейна; 

—  прикріпити до кулемета патронну коробку. 

Для переводу кулемета з положення по-похідному в положення по-бойовому: 

—  відкрити кришку амбразури; 

—  відкинути нагору важіль. 

 

РОЗМІЩЕННЯ ОСОБИСТОЇ ЗБРОЇ БОЙОВОГО РОЗРАХУНКУ ПРИ 

ТРАНСПОРТУВАННІ 

У машині передбачено вісім місць для укладання в похідному положенні автоматів АК, АКМ, 

АКМС і АКС-74, два місця для кулеметів ПК, два місця для виробів 9К34М и одне місце для 

РПГ-7. 

Укладки двох автоматів АКМС на ніші першого правого колеса: одного в похилому 

положенні за допомогою кліпс і другого — у вертикальному положенні за допомогою хомута. 

Аналогічні укладки для двох автоматів виконані і на ніші першого лівого колеса. 

Укладки двох автоматів (АКМ і АКС-74), одного виробу РПГ-7 і п'яти пострілів до нього в 

двох сумках у правого борта корпусу машини. 

Аналогічні укладки двох автоматів виконані також у лівого борта. 

Укладки кулемета ПК і виробу 9К34М у правого борту корпусу машини показані на мал. 

5.37. 

Аналогічні укладки кулемета ПК і вироби 9К34М виконані й у лівого борту. 

 

ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПРИ РОБОТІ З ОЗБРОЄННЯМ 
При роботі з озброєнням необхідно дотримувати наступні вимоги: 

— заряджати зброю тільки по команді командира машина (відділення); 

— при русі з зарядженою зброєю вона повинна бути спрямована тільки у бік цілі;| 

— після стрільби зброї додавати максимальний кут узвишшя і направляти його у бік цілі; 

— робити марш, як правило, з розрядженою зброєю; 

— при інтенсивній стрільбі варто робити перерви для охолодження стволів: через 500 

пострілів для кулемета ПКТ і через 100 пострілів для кулемета КПВТ; 

— коли ствол сильно нагрітий, якнайшвидше усувати затримки; 

— при одиночній стрільбі не можна заряджати кулемет КПВТ вкладанням патрона 

безпосередньо в бойову личинку; 

— у випадку осічки при стрільбі з кулемета КПВТ несправний патрон після перезарядження 

кулемета залишається в гільзовідводі. Тому перезарядження кулемета після подвійної 

(повторної) осічки можуть привести до того, що капсуль першого патрона буде наколотий 

кулею другого несправного патрона і патрони розірвуться в гільзовідводі. Щоб цього не 

відбулося, необхідно обов'язково виштовхнути несправний патрон з ланковідводу після 

кожної осічки. Для цього використовується спеціальне пристосування, що вставляється в 

проріз нижньої частини труби ланковідводу. Пристосування покладене в спеціальному 

затиску на нижньому плоскому листі башти ліворуч від місця навідника; 

— якщо стрільба з кулеметів велася до повного використання патронів у коробці, та перед 

установкою наступних коробок необхідно обов'язково видалити зі ланкозбірника КПВТ і 

гільзоланкозбірника ПКТ ланки патронних стрічок і гільз. Невиконання цієї вимоги 

приведе до затримок у стрільбі через заклинювання рухливих частин кулеметів ланками 

стрічок і гільзами, що знаходяться в переповнених ланкозбірниках і гільзозланкозбірнику;  



— перед обслуговуванням озброєння необхідно переконатися, що зброя розряджена, а 

електроспуски знеструмлені. 

Попередження: При необхідності ведення одночасної стрільби з різних видів зброї строго 

дотримувати нижчеподані вказівки, невиконання яких може привести до неприпустимого 

рівня загазованості бойового відділення і до отруєння пороховими газами; 

— одночасну стрільбу з особистої зброї, а також з кулеметів КПВТ і ПКТ на незараженій 

місцевості необхідно вести тільки, при відкинутих не менш чотирьох кульових опорах і 

при включеній ФВУ в режимі вентиляції. Тому по команді командира машини 

(відділення) на відкриття вогню мотострілки, що сидять біля автоматних амбразур, 

відкривають кришки амбразур і відкидають кульові опори в порядку, викладеному в п. 

5.3.1, а механік-водій і мотострілок, що сидить на лівому багатомісному сидінні, 

включають у роботу ФВУ в режимі вентиляції в порядку викладеному в п. 17.2.3 ТО и 

ИЭ, ч. 2; 

— при подоланні зараженої місцевості допускається ведення вогню без обмежень тільки з 

кулемета КПВТ. При цьому кришки всіх амбразур повинні бути закриті, а ФВУ повинна 

бути обов'язково включена а роботу в режимі фільтровентиляції в порядку, викладеному в 

п. 17.2.3 ТО и ИЭ, ч. 2; 

— ведення вогню з кулемета ПКТ у цих же умовах допускається тільки короткими чергами і 

при обов'язково встановлених в амбразури кулеметах ПК і відкритих кришках цих 

амбразур; 

— допускається одночасне ведення вогню короткими чергами з кулемета ПК і автомата 

через дві будь-які кульові опори при обов'язково включеній у роботу ФВУ в режимі 

фільтровентиляції; 

— одночасне ведення вогню з ПКТ і ПК не допускається. 
 

ПРИЛАДИ ПРИЦІЛЮВАННЯ І СПОСТЕРЕЖЕННЯ 

СХЕМА РОЗТАШУВАННЯ ПРИЛАДІВ СПОСТЕРЕЖЕННЯ БТР-80 
 

  а)місце механіка водя     б)місце командира машини:   
1-кронштейн утримування середнього прилада 

ТНПО-115 механіка водія; 2,3,4,5-прилади 

ТНПО-115; 6-омивач скла; 7-скло 

спостережного люку; 8-рукоядка кришки 

смотрового люку; 9-бачок з водою для 

1-рукоядка кришки смотрового люку; 2-

омивач скла; 3,6,7-прилади ТНПО-115; 4-скло 

спостережного люку; 5-прилад ТКН-3. 



омивання скла. 

Приціл  1ПЗ-2 

Приціл призначений - для спостереження за місцевістю, повітряним простором, 

визначення дальності до цілі і наведення кулеметів у ціль. 

Приціл комбінований, перископічний, зі змінним (1,2х і 4х) збільшенням і хитною 

візирною призмою. 

 

 

  

1-головка;  
2-кришка; 

3,13-маховички;  

4,5-вимикачі;  

6-пульт;  
7,8-рукоятки;  

9,12-освітлювач;  

10,11-вали;  
14-корпус головки;  

15,25,28-корпуси;  

16-патрон осушки;  
17-важіль;  

18-гайка;  

19,20-гвинти;  

21-налобник;  
22-собачка;  

23-окуляр;  

24-коробка обігріву;  
26-вилка;  

27-запобіжник ВП-1-2А. 

 

Приціл забезпечує прицілювання при стрільбі по наземним і повітряним цілям у діапазоні 

вертикальних кутів від 4° зниження до 60° узвишшя. 

Пристрій, робота й експлуатація прицілу 1ПЗ-2 викладене в Технічному описі й інструкції з 

експлуатації виробу 1ПЗ-2, що входить у комплект експлуатаційних документів машини. 

Приціл розміщений у спеціальному гнізді і прикріплений болтами до фланцю гнізда. Вхідне 

вікно гнізда прицілу може бути закрито броньовою кришкою. Кришка закривається і 

відкривається ручкою, розташованою ліворуч від гнізда прицілу. 

Для очищення скла головної частини прицілу призначена щітка склоочисника з ручним 

приводом. Ручка привода склоочисника розташована праворуч від гнізда прицілу.  

Кінематичний зв'язок хитної візирної призми прицілу з хитними частинами баштової 

установки здійснюється механічним приводом паралелограмного типу, що складає з приводного 

важеля, жорстко зв'язаного з валом маски, тяги і важеля, що задає, що жорстко зв'язаний з 

оптико-механічною системою прицілу. 

Електроживлення прицілу здійснюється від електричної мережі БПУ-1. 

ТНПО-115 -призначений для спостереження за місцевостю в дений часусіма членами екіпажу 

та десанту. 

-перескопичний призмений з обігрівом без збільшення-11 шт.(3-на робочому місці 

командира,4-на робочому місці мех.водія,4-на робочих місцях стрільців) 

 
Складаеться з :двох призм розташованих у металевому корпусі. 

1-кронштейн;  

2-лист корпусу машини;  
3-налобник;  

4-прилад ТНПО-115;  

5-подушка; 
 6-зажим;  

7-вилка зажима. 

ТНП-165А -призначений для спостереження за місцевостю в дений час,стрілльцями 

кулеметниками.- перескопичний,призмений з обігрівом без збільшення-2 шт. 
 
Складаеться з :двох призм розташованих у металевому корпусі. 

1-гумова прокладка; 

2-прилад ТНП-165А; 
3-налобник; 



4-зажим; 5-ручка зажима 
ТВНЕ-4Б - призначений для спостереження за місцевостю внічний час при природньому 

освітлені без підсвітки,при біьш незькій осватленості 

-при підсвітці місцевості фарою ФГ-125 з інфрачервоним світлофільтром меха-

ніком водієм.-бінокулярний,призмений,активно-пасивний без збільшення -1 шт. 

 
Укладка приладу: 

1-діафрагма; 

2-ЗІП приладу; 

3-прилад ТВНЕ-4Б; 

ТКН-3 - призначений для спостереження за місцевістю в дений і нічний час командиром 

машини,мае дальномірну шкалу. 

-комбінований(дений  і нічний) бінокулярний,перископичний з 

підсвіткою,збільшення (вдень-5*,вночі-4,2*)-1 шт. 

 

В комплект приладу входить прилад 

спостереження,освітлювач,ЗІП і паспорт. 

 
1-окуляри; 2-гніздо розйому обігрівача окулярів; 3-

налобник; 4-рукоядка шторки; 5-головка; 6-рукоядка 

діафрагми; 7-корпус; 8-рукоядка переключення 

режимів  роботи приладу; 9-права рукоядка з кнопкою 

включення освітлювача; 10-розйом; 11-зажим; 12-

вимикач приладу;  13-патрон осушки; 14-ліва рукоятка; 

Прилад спостереження ТНП-205 

Прилад призначений - для спостереження за місцевістю, розташованою в лівому секторі 

огляду навідника. 

Прилад розміщений ліворуч від місця навідника в спеціальному гнізді і кріпиться до нього 

затиском. Герметичність установки приладу забезпечується гумовою прокладкою. Щільність 

прилягання приладу до прокладки забезпечується зменшенням довжини тяг згінними 

муфтами.  

Для зняття приладу ТНП-205: 

 збільшити довжину тяг згінними муфтами; 

 вивести затиск з-під приладу; 

 вийняти прилад із гнізда разом із прокладкою. 

Для установки приладу ТНП-205: 

 вставити прилад із прокладкою в гніздо; 

 завести затиск під прилад; 

 обертаючи згінні муфти, щільно піджати прилад і прокладку до фланцю гнізда.  

Прилад спостереження ТНПТ-1 

Прилад призначений - для спостереження за місцевістю, розташованою в секторі огляду за 

спиною навідника. 

Прилад розміщений над місцем навідника в спеціальному гнізді і кріпиться до нього 

чотирма болтами. 

 

1-розйом;   5-прилад ТНПТ-1; 

2-болти кріплення;  6-кришка; 

3-прокладка;  7-гвинт-барашек; 



4-гніздо;    8-рукоядка приводу кришки. 

Герметичність установки приладу забезпечується гумовою прокладкою. Щільність 

прилягання приладу до прокладки забезпечується підтяжкою болтів. 

Вхідне вікно гнізда установки приладу закривається броньовою кришкою за допомогою 

рукоятки, розміщеної під дахом башти праворуч від приладу. Положення кришки фіксується 

стопорним гвинтом-барашком. 

Прилад ТНПТ-1 має електрообігрівання, що включається вимикачем ОБІГРІВ, 

розміщеним на щитку баштової установки. При включенні електрообігрівання на щитку 

загоряється сигнальна лампа. 

Час електрообігрівання приладу при температурі: зовнішньої повітря нижче 5° С не 

обмежується. Час електрообігрівання при температурі зовнішнього повітря вище 5° С 

обмежується і повинен бути не більш 1 хв. Невиконання цієї вимоги приведе до перегріву 

приладу і виходу його з ладу. Ознаки перегріву приладу — крапки і плями жовтого і 

коричневого кольору на склі приладу. 

Для зняття приладу ТНПТ-1: 

 виключити електробігрів приладу; 

 роз'єднати роз’єм електроживлення обігріву приладу; 

 відвернути болти кріплення приладу; 

 вийняти прилад із гнізда разом із прокладкою. 

Для установки приладу ТНПТ-1: 

 встановити прилад із прокладкою в гніздо; 

 закріпити прилад у гнізді болтами. При цьому під голівку одного з болтів повинний бути 

обов'язково встановлений наконечник проводу з пучка проводів, що йде до приладу; 

 з'єднати роз’єм електроживлення обігріву приладу. 

 

Висновок: 
5) БТР-80 являється бойовою машиною механізованих підрозділів і має потужне 

озброєння, що за своїми характеристиками відповідає вимогам сучасного бою. 

6) Озброєння машини, прилади прицілювання та спостереження дозволяють в повній 

мірі вести, як спостереження так і прицільний вогонь по живій силі, вогневим 

засобам та легко броньованим цілям противника. 



 

Озброєння та прилади спостереження БМП-2, їх ТТХ. 
СКЛАД КОМПЛЕКСУ ОЗБРОЄННЯ 

У башті машини встановлена 30-мм автоматична гармата 2А42, кулемет ПКТ калібру 7,62 

мм (спарений з гарматою) і пускова установка для пуску ПТУР. 

Для наведення в ціль гармати і спареного з нею кулемета у башті встановлений 

комбінований (денний і пасивно-активний нічний) приціл БПК-1-42, приціл 1ПЗ-3 (денний), 

стабілізатор 2Э36-1 і ручні приводи наведення. 

Для наведення в ціль на пусковій установці маються приціл 9Ш119М1 і автономні ручні 

приводи наведення. 

У машині передбачені: 

 кріплення для особистої зброї — двох ручних кулеметів ПК калібру 7,62 мм і шести 

автоматів АКМ калібру 7,62 мм;  

 місця для установки двох виробів 9К34 (9К32) для стрільби по повітряним цілям (замість 

виробу 9К34 може встановлюватися гранатомет РПГ-7).  

У машині передбачені укладки для дванадцяти гранат Ф-1, сигнального пістолета 56-Н-574 

калібру 26 мм, дванадцяти освітлювальних ракет, чотирьох ПТУР. 

 

ГАРМАТА 

30-мм автоматична гармата 2А42 призначена - для поразки наземних 

(легкоброньорованих засобів, живої сили противника і т.д.) і повітряних цілей. Живлення 

гармати — двострічкове. 

 
1-гвинт; 2-рамка; 3-обойма; 4-пружина; 5-чохол; 6,12-упори; 7-кінцевий вимикач; 8-клавіша; 9,17,30,34,45-болти; 

10-сектор; 11-маска; 13,36,38-гайки; 14-упор; 15-щиток;   16-гармата 2А-42; 18,26,29-кришки; 19-стопор кришки 

вантажу; 20-кожух; 21-перемекач; 22-ричаг ручного спуску; 23-кришка вантаж; 24-табличка; 25-вантажі; 27-

стопор;28-крон-штейн; 31-рамка; 32-хомут; 33-фланець; 35-тросик; 37,44-ланко відводи; 39-стопор; 40-рукав; 41-

ексцентриковий зажим; 42-ланкозбірник; 43-гофрований шланг. 

Будова гармати 

Гармата складається з наступних основних частин: ствольної коробки, агрегату ствола, 

затворної рами, зворотньої пружини, затильника, електроспуску, контактора, осі затильника. 

Ствольна коробка призначена - для напрямку руху затворної рами й агрегату ствола, 

підведення двох патронних стрічок (одна стрічка — із БТ патронами, інша — з ОФЗ і ОТ 

патронами), а також для розміщення і з'єднання вузлів і деталей гармати 

Касета ствольної коробки призначена - для розміщення піропатронів механізму 

піроперезарядки. Для запирання патронників касети і підводу струму до електрокапсульних 

втулок піропатронів призначений контактор. 

Агрегат ствола призначений - для виробництва пострілу і забезпечення роботи 

автоматики гармати. 

Затворна рама призначена - для приведення в дію механізмів гармати і виробництва 

пострілу. 



Зворотня пружина призначена - для повернення затворної рами в переднє положення, 

придання затворній рамі енергії, необхідної для запирання каналу ствола і розбиття капсуля-

запалювача. 

Затильник є задньою стінкою ствольної коробки і призначений - для розміщення 

механізму подачі, механізму переключення подачі, електроспуску, деталей спускового 

механізму, механізму ручного перезаряджання і запобіжника. 

Переключення подачі (вибір типу патронних стрічок) здійснюється перемикачем. 

Спусковий механізм гармати дозволяє вести одиночну й автоматичну стрільбу великим і 

малим темпом. 

Електроспуск призначений - для дистанційного керування роботою спускового 

механізму. 

Крім електроспуску в конструкції гармати передбачений ручний спуск, що дозволяє вести 

стрільбу великим темпом при відсутності напруги в бортовій мережі машини. 

Механізм ручного перезарядження призначений - для постановки рухливих частин 

гармати на шептало прокачуванням важеля. 

Опис пристрою, роботи і правил експлуатації гармати викладений у книгах: «30-мм 

автоматична гармата для БМП. Технічний опис» і «Виріб 2А42. Інструкція з експлуатації».  

Підйомний механізм 

Підйомний механізм являє собою триступінчастий редуктор і містить у собі: 

— ручний привід, що складається з маховика, важеля з клавішею, вала-шестерні, шестерні, 

черв'яка, черв'ячного колеса і шестерні, із зубчатими напівмуфтами; 

— електромеханічний привод, що складається з електродвигуна, шестерні, блоків 

шестерень; 

— люфтовибираючий пристрій, що складається з вала-шестерні, торсіона і шестерні; 

— перемикаючий пристрій з ручного привода на електромеханічний, що складається з 

електромагніта і штовхальника, зблокованого із шестернею, 

При роботі ручним приводом (тумблер ПРИВОД на пульті керування оператора 

знаходиться в положенні ВЫКЛ.) обертання від важеля передається через вал-шестерню, 

шестерню, черв'яка, черв'ячне колесо, через зубчаті напівмуфти і шестерню на вал-шестерню, 

що, повертаючи сектор, переміщає спарену установку у вертикальній площині. 

При включенні електромеханічного приводу (включений тумблер ПРИВОД на пульті 

керування оператора) спрацьовує електромагніт і штовхальник, переміщаючи шестерню, 

виводить її напівмуфту з зачеплення з напівмуфтою черв'ячного колеса. 

При відхиленні важелів пульта керування обертання від електродвигуна на вал-шестерню 

передається через шестерню і блоки шестерень. 

При вимиканні привода електромагніт знеструмлюється, і штовхальник під дією пружини 

повертає шестерню в зачеплення з черв'ячним колесом. 

Безлюфтове зачеплення із сектором забезпечується торсіоном і шестернею, зуби якої 

розгорнуті відносно вала-шестерні. 
 

КУЛЕМЕТ ПКТ 

7,62-мм кулемет ПКТ призначений для поразки живої сили противника і для по давлення 

неброньованих і легко броньованих цілей і вогневих крапок противника. 

Автоматична дія кулемета заснована на використанні енергії порохових газів, що 

відводяться з каналу ствола до газового поршня затворної рами. 

При пострілі частина порохових газів, що діють на кулю, йде через отвір у стінці ствола в 

газову камору, давить на передню стінку газового поршня і відкидає поршень із затворною 

рамою назад. При відході затворної рами назад відбувається відмикання затвора, витяг гільзи з 

патронника і викидання її зі ствольної коробки назовні, витяг чергового патрона зі стрічки і 

подача його в приймач, переміщення стрічки і стиск зворотно - бойової пружини. 

ПРОТИТАНКОВИЙ КОМПЛЕКС 

Протитанковий комплекс містить у собі ПТУР, ПУ машини і ПУ 9П135М. 

Пускова установка машини 

ПУ машини призначена - для наведення на ціль, виробництва пуску і керування польотом 

ПТУР до цілі. Вона розташована на даху башти між люками оператора і командира і 

складається з направляючої, ковпака з приладом 9Ш119М1, погонного пристрою, приводів 

наведення, коробки керування і блоку контролю. 



 

1-кришка ковпака; 2,8,9,27,45,48-
гайки; 3-болт; 4-направляюча; 5-

рама; 6,10-стопори; 7-кришка 

направляючої; 11-ковпак; 12-
перемикуач; 13-шахта; 14-зубчатий 

вінець; 15,22,26,49-кронштейни; 

16-проушина; 17-кулачок; 18-
підйомний механізм; 19,23,24,36-

рукоядки;  20-прилад 9Ш119М1; 

21-поворотний механізм; 25-

наметки; 28-дах башти; 29-
шпилька; 30-ущільнення; 31-

засувка;   32-ричаг вмикання світло 

фільтру; 33-тросовий привід4 
34,38-сєргі; 35-гайка барашок; 37-

клин; 39-ричаг; 40-упор; 41,44-

боном; 42,43,50-пружини; 46,47-
гвонти; 51-ричаг. 

Направляюча призначена - для установки і фіксації ПТУР, амортизації сил відкату і 

накату при пуску й електричному стикуванні ПТУР з ПУ 9П135М. Вона складається з 

корпуса, каретки, амортизатора, зачепів і вилки. 

Західні частини і прямокутні пази призначені для установки ПТУР. 

Каретка - призначена для закріплення ПТУР за допомогою зачепів і разом з ними може 

переміщатися уздовж направляючої по пазах. 

Амортизатор - призначений для гальмування виникаючого відкату і накату контейнера з 

кареткою. 

Отвір у корпусі направляючої призначено для установки трубки ТХП-7-195 при вивірці 

направляючої з лінією візування приладу 9Ш119М1. 

Направляюча встановлена на ковпаку шарнірно і фіксується в двох положеннях (у 

робочому і для заряджання) за допомогою стопорів. 

Ковпак із заслінкою охороняє від ушкоджень прилад 9Ш119М1 і кріпиться болтами до 

шахти, встановленої на цапфах у погонному пристрої. Відкривається заслінка важілем через 

тросовий привод. 

Погонний пристрій являє собою кулькову опору і забезпечує поворот ПУ приблизно на 

185°. 

Підйомний механізм призначений - для додання ПУ кутів наведення і складається з 

корпуса, вала-шестерні, маховика з важелем і гвинтовою парою. 

Корпус підйомного механізму встановлений у кронштейні і через кронштейн і стійки 

жорстко кріпиться до внутрішнього погона, а провушина через кронштейн з'єднана із шахтою. 

Обертанням маховика за важіль здійснюється грубе наведення по вертикалі, а обертання 

маховика за ободок при складеному важелі — точне наведення. 

Поворотний механізм призначений - для повороту в горизонтальній площині і 

складається з ручного привода і редуктора, з'єднаних проставкою, являє собою дво 

швидкісний редуктор з інерційним механізмом.  

Ручний привод складається з корпуса, маховика з важелем й інерційним механізмом, що 

містить у собі маховик, 2 водила, сателіти і призначені для підвищення плавності роботи 

поворотного механізму. 

Редуктор складається з корпусу, черв'ячної пари і блоку шестерень. 

Поворотний механізм кріпиться в серзі і піджимається до зубчатого вінця пружиною. 

Конструкція поворотного механізму дозволяє робити грубе наведення по горизонту 

шляхом повороту ПУ вручну. Для цього необхідно, натиснувши на клин і повернувши важіль, 

вивести вихідний вал із шестернею з зачеплення з зубчатим вінцем. 

При повороті маховика обертання передається через вал-шестерню, блок шестерень і 

черв'ячну пару (черв'як, черв'ячне колесо) на вихідний вал із шестернею. 

Переключення швидкостей виробляється пересуванням вала-шестерні, що фіксується в 

двох положеннях кулькою з пружиною. 



При витягнутому валі-шестерні забезпечується велика швидкість повороту, при 

утопленому — менша. 

На кронштейні закріплена коробка керування з кнопкою ПУСК і лампою ГОТОВНОСТЬ. 

Кнопка ПУСК призначений для подачі імпульсів напруги на вишибну рухову установку 

ПТУР. 

Лампа ГОТОВНОСТЬ інформує оператора про готовність пускових ланцюгів. 

Блок контролю призначений - для перевірок функціонування ланцюгів пуску ПУ і 

розташований на даху башти. 

Направляюча і прилад 9Ш119М1 з'єднані з апаратурним блоком ПУ 9П135М кабельним 

вузлом. 

Пускова установка 9П135М 

Пускова установка 9П135М (ПУ9П135М-1) призначена - для забезпечення пусків ПТУР 

при виносі комплексу з машини і наступного керування польотом ПТУР до цілі. 

складається - з верстата, наземної апаратури керування, механізму-пуску. 

 
1- прилад 9Ш119М1; 2 – вісь; 3,8,10 – розетки; 4 – кронштейн; 5,27 – ручки;7 – упор; 8 – люлька; 

9,15,22,25,26- рукоятки; 11 – кабель; 12 – вертлюг; 13 - поворотний механізм стопори; 14 – фіксатор;  

16 – шток; 17 – шток; 18,23,28 – скоби; 19,31 – опори; 20 – бобика; 21,32 – огорожа; 24 – тринога; 29 – 
сошник; 30,46 – штирі; 33 – остов; 35 – механізм пуску; 36 - підйомний механізм; 37 – апаратурний 

блок 9С474; 38-ричаг; 39 – лоп ость; 40 – опора; 41 – палець; 42,43,44,51,52 – гвинти; 45 – стрічки; 47 – 

штифт; 48 – зубчате колесо; 49 - гайки; 50 – втулка; а – стрілка; б,г – риски; в – клиновий виступ. 
 

Верстат призначений - для кріплення наземної апаратури керування і механізму пуску, 

установки і закріплення снаряда, наведення його по горизонту і вертикалі. 

Верстат складається зі з’ємної триноги, вертлюга, люльки кронштейна візира, 

поворотного і підйомного механізмів і кабелю. 

Тринога є основою верстата і забезпечує стійке положення ПУ на ґрунті. 

Вертлюг є обертовою частиною верстата. На ньому закріплені підйомний і поворотний 

механізми. Люлька з кронштейном візира з'єднана з вертлюгом шарнірно і може повертатися у 

вертикальній площині. 

Поворотний і підйомний механізми призначені для наведення снаряда на ціль по 

горизонту і вертикалі перед пуском і спостереження за ціллю після пуску. Поворотний 

механізм двошвидкістний. Переключення швидкостей виробляється утопленням або 

витягуванням штока. При витягнутому штоку забезпечується велика швидкість повороту 

обертової частини, при утоплене штоку - менша. 

Конструкція верстата дозволяє робити грубе (швидке) і точне наведення по горизонту і 

вертикалі. Грубе наведення ПУ; по горизонту здійснюється поворотом обертової частини 

вручну в потрібному напрямку при відведеній назад до відмовлення ручці, а точне наведення 

— поворотним механізмом. 

Грубе наведення по вертикалі здійснюється обертанням маховика піднімального 

механізму за важіль, а точне — за ободок маховика. 



Наземна апаратура керування призначена для візуального виявлення цілі, забезпечення 

пуску снаряда і напівавтоматичного його наведення. 

Наземна апаратура керування складається з приладу 9Ш119М1 і апаратурного блоку. 

Прилад 9Ш119М1 закріплений за допомогою накидних стрічок на кронштейні візира, а 

апаратурний блок кріпиться до вертлюга. 

Механізм пуску призначений для видачі команди на пуск снаряда і являє собою 

електромеханічний пристрій і кріпиться до апаратурного блоку, змонтований в окремому 

корпусі. 

Укладання пускової установки 9П135М 

Прилад 9Ш119М1 встановлений у пусковій установці машини. 

Апаратурний блок з обертовою частиною верстата і механізмом пуску закріплений за 

сидінням командира на водилі за допомогою ременя і кронштейна з відкидною скобою і 

гайкою. 

Тринога розміщається в укладці на лівому борті десантного відділення. 

БОЄПРИПАСИ 
Боєкомплект 

До складу боєкомплекту машини входять: 

- 500 патронів для гармати 2А42, споряджених у двох стрічках: одна стрічка на 160 

патронів із бронебійно-трасуючими снарядами, інша — на 340 патронів з осколково-

фугасно-запалювальними й осколково-трасуючими снарядами; 

- 2000 патронів, споряджених у стрічки для кулемета ПКТ; 

- чотири ПТУР 

- коробки на 440 патронів для кулеметів ПКТ і ПК; 

- шість коробок зі стрічками на 200 патронів і чотири коробки зі стрічками на 100 патронів 

для кулеметів ПК; 

- одна коробка на 700 патронів для автоматів АКМ; 

- п'ять гранат ПГ-7В для гранатомета РПГ-7; 

- дванадцять ручних гранат Ф-1; 

- дванадцять патронів до сигнального пістолета; 

- два вироби 9К34 (замість одного з них може укладатися гранатомет РПГ-7). 

 



 

Розміщення боєкомплекту в машині 

Патронні стрічки до гармати розміщаються в системі живлення гармати 2А42. 

Стрічка з БТ снарядами укладається в правий відсік, а стрічка з ОФЗ і ОТ снарядами — у 

лівий відсік магазина. 2000 патронів спареного кулемета споряджаються в одну стрічку й 

укладаються в магазин ПКТ. 

Коробки зі стрічками на 100 патронів розміщені: одна коробка — в укладці на борті у 

відділенні керування біля сидіння десантника, дві коробки — в укладці на лівому борті в 

бойовому відділенні, одна коробка — в укладках на днищі в бойовому відділенні. 

Коробки зі стрічками на 200 патронів розміщені: три — в укладці ніши правого борта 

бойового відділення, одна на правому борті десантного відділення, коробки — на днищі, вони 

кріпляться до правих і лівих паливних баків відповідно. Коробки на 440 патронів розміщені в 

укладках на лівому борті у відділенні керування біля сидіння десантника. 

Коробки на 700 патронів розміщені на контейнері акумуляторних батарей. 

ПТУР розміщені: одна — у бойовому відділенні, три — на правому борті корпусу. 

Ручні гранати Ф-1 укладаються в брезентові сумки (по три штуки в сумку). Сумки 

укладаються в комірки-укладання на днищі в бойовому відділенні. 

Укладки виробів 9К34 (або гранатомети РПГ-7) розміщені на лівому борті корпусу 

машини. 

Гранати ПГ-7В розміщаються в двох сумках, що укладаються на лівому борті корпусу в 

десантному відділенні. 

Будова патронів до гармати 

Патрони до гармати в залежності від типу снарядів поділяються на: бронебійно-трасуючі, 

осколково-трасуючі, осколочно-фугасно-запалювальні. 

Патрон із БТ снарядом призначений для боротьби з легкоброньованими цілями (типу 

БМП і БТР) і вогневими крапками. 

Поразка цілі снаряд наносить пробивною дією, осколками корпусу і запальною дією 

трассера. 

Патрони з ОФЗ і ОТ снарядами призначені для поразки живої сили, неброньованих 

наземних (типу автомашин, РЛС, оперативно-тактичних ракет на пускових установках) і 

повітряних цілей (літаків, вертольотів). Поразка цілі снаряд наносить осколково-фугасною і 

запальною дією. 

На відміну від ОФЗ снаряда ОТ снаряд створює додатково видиму трасу польоту снаряда.  

Патрони складаються зі снаряда, гільзи з капсульною втулкою і заряду. Максимальна маса 

патрона з БТ снарядом 8,4 Н (0,851 кг). Калібр снарядів 30 мм. 

Маркування боєприпасів і їхніх елементів 

Для зручності розпізнавання елементів патронів по підприємствах-виготовлювачах, 

партіям і рокам виготовлення на елементах наносяться знаки. На гільзі учбово-тренувального 

патрона нанесений скорочений індекс патрона і найменування патрона. 

Поводження з боєприпасами і підготовка їх до стрільби 

Боєприпаси при правильному поводженні з ними безпечні і безвідмовні в дії. Порушення 

правил поводження з патронами може привести до неправильної їх дії, до ушкодження 

гармати, а також до передчасного розриву снаряда в каналі ствола гармати або на траєкторії. 

При поводженні з патронами необхідно: 

 перевозити і переносити патрони тільки в справній укупорці (дерев'яних шухлядах); 

 оберігати патрони від вологи, вогкості і влучення прямих сонячних променів; 

 розкривати укупорку тільки перед завантаженням патронів у машину. 

 Перед тим як спорядити стрічку патронами, оглянути їх, видалити з них змащення, пісок, 

бруд, перевірити маркірування. 

 Перед укладанням боєприпасів у бойове відділення перевірити справність місць укладання, 

поставити башту і гармату в положення, зручне для укладання боєприпасів. При укладанні і 

вивантаженні патронів не допускати ударів і падіння стрічок з патронами. При 

транспортуванні повинні бути прийняті заходи, що виключають можливість падіння 

шухляд зі спорядженими стрічками і випадання споряджених стрічок із шухляд. 

Споряджені стрічки в шухлядах повинні бути укриті від атмосферних опадів.  

При поводженні з ПТУР: 



 забороняється встановлювати на направляючу пускової установки контейнери з ракетами, 

що піддавалися падінню без укупорки з висоти більш 0,5 м и в укупорці з висоти більш 1,5 

м; ракети без укупорки, що упали з висоти більш 0,5 м, але не більш 1,5 м, і в укупорці, що 

упали з висоти більш 1,5 м, але не більш 3 м, підлягають відправленню на базу з 

відповідним записом у формулярі; 

 при падінні в укупорці з висоти більш 3 м і без укупорки з висоти більш 1,5 м ракети 

стають небезпечними в поводженні і підлягають знищенню без від'єднання бойової частини 

в суворій відповідності з Керівництвом зі збереження артилерійського озброєння і 

боєприпасів у військах; 

 щоб уникнути ушкодження ракету встановлювати в бойове положення тільки на час 

стрільби; 

 при завантаженні (вивантаженні) ракет в укладки і при досиланні їх на направляючу 

уникати ударів об виступаючі частини всередині машини. 

Категорично забороняється: 

 кидати пускову установку 9П135М и ракети; 

 робити розбирання ракет з навчальними цілями. 

Укладки ПТУР 

Укладки призначені - для встановлення, збереження і транспортування ПТУР всередині 

машини. 

Укладки на правому борті корпусу машини складаються із шести замків, а кожен замок — 

із кронштейна, підпружиненого ременя з петлею і зацепу. Кронштейни прикріплені до 

корпусу. 

Укладки в бойовому відділені складаються з хомутового замка, корпусу з фіксатором і 

чашки. Хомутовий замок шарнірно з'єднаний з корпусом і складається з кронштейна, двох 

петель і замка з защібкою. Корпус з фіксатором кріпиться до магазина гармати. Фіксатор 

призначений для стопоріння хомутового замка в робочому положенні. 

Закрити петлі замком до установки защібки замка на стопор. При цьому для кріплення 

контейнера з ПТУР защібку закріпити за перший або за другий зачіп у залежності від її 

розміру. 

Вивантаження ПТУР з машини 

Для вивантаження ракет з укладки на борті: 

 від’єднати ремені, потягнувши на себе за петлю; 

 витягти ракети з укладки по черзі зверху вниз; 

 передати ракету через десантне відділення членові екіпажа поза машиною, не допускаючи 

падінь і ударів; 

 укласти ракети на ґрунт, уникаючи забруднення і попадання вологи в роз’єм. 

 Для вивантаження ракет з укладки бойового відділення: 

 відкрити защібку замка, відкинути петлі, витягти ракету з укладки і передати її через люк 

командира або десантне відділення членові екіпажа поза машиною, не допускаючи ударів і 

падінь; 

 укласти ракети на ґрунт, уникаючи забруднення і попадання вологи в роз’єм. 

 опустити хомутовий замок вниз, потягнувши нагору фіксатор. 

СИСТЕМА ЖИВЛЕННЯ ГАРМАТИ 

Система живлення гармати призначена - для розміщення і підведення патронних стрічок 

до прийомних вікон гармати. 

Магазин кріпиться до підлоги бойового відділення; він являє собою тверду зварену 

конструкцію і складається з лівого і правого відсіків і кришок. 

У правому відсіку розміщаються патронні стрічки з БТ снарядами, у лівому — з ОФЗ і ОТ 

снарядами. 

Лівий відсік розділений на дві частини перегородкою. У кожнім відсіку передбачені 

вивідні вертикальні канали. 

Рукави призначені - для розміщення і підведення стрічки з відсіків магазину до механізму 

підтягу. Рукави закріплені по периметру підлоги. Для зручності укладання патронної стрічки в 

рукавах виконані вікна. 

Механізм призначений - для підтягу патронної стрічки з магазина і рукавів у гвинтовий 

рукав під час стрільби. 



Він складається з роздавальної коробки, на якій змонтовані два вали з зірочками, дві 

опори, редуктор з електродвигуном і два стопорних механізми. 

Вали з зірочками забезпечують переміщення патронних стрічок з магазина в гвинтовий 

рукав. Між зірочками встановлені ролики, що призначені для запобігання від видавлювання 

патронів зі стрічок. 

Опора призначена - для відключення валу від редуктора і прифланцьована до коробки, 

вона складається із шестерні, на торці якої нарізані зуби храпового зачеплення, втулки з 

торцевими зубами храпового зачеплення, що підгортаються до шестерні пружиною. Шестерня 

встановлена на валу зірочок на кулькових підшипниках, а втулка — на шліцах валу. Втулка 

зв'язана з віссю з ручкою. 

Редуктор складається з черв'ячної передачі (черв'яка і черв'ячного колеса), що здає муфти 

і циліндричних шестерень. Передатне відношення редуктора підібране так, щоб лінійна 

швидкість стрічки з приводом від зірочок була на 20% більше швидкості руху стрічки при 

великому темпі стрільби з гармати. Лінійні швидкості вирівнюються за рахунок пробуксовки 

муфти, що здає. 

Стопорний механізм, що складається з храповика, розташованого на валу, і собачки, 

виключає зворотне обертання валу і натяг патронної стрічки. 

Гвинтовий рукав і горловина призначені для розміщення, повороту і підведення 

патронних стрічок від механізму підтягу до гнучкого елемента. Гвинтовий рукав кріпиться до 

фланців роздавальної коробки і горловини. Горловина кріпиться до пластини, закріпленої на 

даху башти. Гвинтовий рукав і горловина являє собою тверді зварені конструкції, розділені на 

два канали для проходу двох патронних стрічок. 

Гнучкий елемент забезпечує подачу патронних стрічок від нерухомої горловини до 

прийомних вікон гармати на всіх кутах прокачування. Гнучкий елемент являє собою пакет 

пластин, що прокачуються щодо труби, закріпленої на обоймі. Хвостовою частиною пластини 

спираються на шток, шарнірно закріплений на кожусі гармати і на горловині. При 

прокачуванні гармати шток повертає пластини гнучкого елемента віялом. Вікна в пластинах 

утворять два канали для напрямку патронних стрічок. 

Для виключення проникнення порохових газів з кожуха гармати в бойове відділення 

призначені ущільнення. Ущільнення закриває гнучкий елемент і являє собою гофрований 

чохол, що застібається ременями і закріплений за допомогою тросиків із замками на фланці 

кожуха гармати і на фланці горловини. 

Ущільнення закриває гвинтовий рукав і застібається ременями. 

МАГАЗИН ПКТ 

Магазин призначений - для розміщення стрічки з патронами для ПКТ на 2000 шт., 

ланкозбірника з ланками гармати 2А42, збору стріляних гільз і стрічок кулемета ПКТ і 

кріпляться до підлоги бойового відділення. 

Магазин ПКТ складається з каркаса, що представляє собою зварену конструкцію, що має 

порожнину (гільзоланкозбірник) для розміщення ланкозбірника, збору гільз і стрічок кулемета 

ПКТ і порожнина для розміщення двох магазинів. 

Магазини являють собою відкриті коробки, розділені вертикальною перегородкою на два 

відсіки. У порожнині каркаса магазини встановлюються послідовно друг за другом і 

фіксуються замком. 

Траса живлення кулемета забезпечує подачу спорядженої патронної стрічки при 

прокачуванні у вертикальній площині і складається з кронштейна з направляючими роликами, 

нижнього кожуха, верхнього кожуха і лотка. Кронштейн із роликами встановлений на каркасі 

шарнірно і фіксується замком. 

 

ПРИЛАДИ ПРИЦІЛЮВАННЯ І СПОСТЕРЕЖЕННЯ 
ПРИЦІЛ   БПК-1-42 

Перископічний комбінований приціл БПК-1-42 (з березня 1986 р. замінений прицілом БПК-

2-42) призначений - для спостереження і прицілювання при стрільбі по наземним цілям з 

гармати і спареного з нею кулемета і визначення дальності до цілі за допомогою далекомірної 

шкали. 

Приціл БПК-1-42 складається з наступних основних вузлів: корпусу, голівки, коліматора, 

механізмів вивірки, окулярів, перетворювача напруги, механізму передачі кутів. 



 

1-головка;  
2-гвинт горизонтальної 

вивірки;  

3-тяга;  
4-гвинт вертикальної вивірки;  

5-задающий ричаг;  

6-механізм коливання 
головного дзеркала;  

7-рукоядка вводу кутів 

прицілювання;  

8-коліматор;  
9-авіапатрон;  

10-рукоядка переклю-чення 

режимів;  
11,12-сигнальні лампи; 

13-дений окуляр;  

14-нічний окуляр;  
15-рукоядка приводу шторки;  

16-рукоядка реастатву; 17-

налобник;  
18-патрони осушки;  

19-рукоядка приводу 

діафрагми;  

20-розйом підводу живлення;  
21-кришка. 

У корпусі голівки розміщене хитне дзеркало. Переднє вікно голівки закрите захисним 

склом. У верхній частині голівки встановлені два патрони осушки. 

Перетворювач напруги призначений для живлення ЕОП; у ньому розміщені регулятор 

температури і реле, що керують обігрівом окулярів. 

Коліматор призначений - для одержання зображення сітки в денній і нічній гілках 

прицілу. На прицільній сітці нанесені прицільний куток, штрихи бічних поправок і шкали 

введення кутів прицілювання: 

БР — для стрільби з гармати БТ снарядами; 

ОФЗ — для стрілянини ОФЗ і ОТ снарядами; 

ПКТ - для стрільби з кулемета ПКТ. 

Під шкалами ОФЗ і ПКТ нанесена далекомірна шкала, по якій визначається дальність до 

цілі висотою 2,7 м. Праворуч і ліворуч від центрального кутка нанесені штрихи бічних 

поправок з інтервалом 4 т. д., довжина вертикальних штрихів 2 т. д., висота центрального 

кутка 3 т. д. 

Штрихи сітки видні тільки при включеній підсвітці. 

На нерухомій сітці нанесений індекс, по якому виробляється установка прицільної 

дальності за допомогою важеляя введення кутів прицілювання. 

У нічну гілку проектується тільки центральна частина денної сітки з прицільним кутком і 

зі штрихами бічних поправок. 

Механізм горизонтальної вивірки призначений - для вивірки нульової лінії візування по 

горизонту одночасно денної і нічної гілок прицілу обертанням гвинта. 

Механізм вертикальної вивірки призначений - для вивірки нульової лінії візування по 

вертикалі обертанням гвинта. 

Денний окуляр призначений - для розглядання зображення, побудованого об'єктивом 

денної гілки. 

Нічний окуляр призначений - для розглядання зображення, побудованого об'єктивом і 

ЕОП у нічній гілці. У ЕОП відбувається посилення яскравості зображення до величини, 

достатньої для спостереження. Електричною схемою прицілу забезпечується захист ЕОП від 

світлових перевантажень. 

Конструкція окулярів забезпечує діоптрійну установку по оку в межах від мінус 3 до + 5 

діоптрій. 

Для усунення запотівання зовнішньої поверхні очної лінзи в окулярах мається 

автоматичний обігрів. Для запобігання ока від травмування на окулярах встановлені гумові 

наочники. 

Механізм передачі кутів забезпечує кінематичний зв'язок спареної установки з головним 

дзеркалом прицілу і складається з механізму хитання головного дзеркала, важеля, що задає і 

тяги. 

Корпус прицілу призначений - для кріплення всіх складових частин. На корпусі 

розташовані наступні органи керування і сигналізації: важіль приводу шторки, важіль 

переключення режимів роботи прицілу - (пасивно-активний), важіль приводу діафрагми; 

важіль реостата підсвітки сітки, лампи, що сигналізують про роботу прицілу в пасивному й 

активному режимах. 



Крім того, на корпусі розміщений; патрон осушки, налобник, кришка, під якою 

розташовані запасні лампи підсвітки сітки і два аварійних вимикачі: верхній — відключає 

обігрів окулярів, нижній — систему захисту від світлових перевантажень. 

Система захисту, спрацьовує, коли зустрічна засвітка досягає якоїсь наперед заданої 

величини, називаної порогом спрацьовування схеми захисту. 

Варто пам'ятати, що система захисту спрацьовує як при власному пострілі в 

автоматичному режимі, так і при стрільбі одиночними пострілами. 

Для відновлення працездатності прицілу при мимовільному спрацьовуванні системи 

захисту виключити і включити нижній вимикач, що знаходиться під кришкою. Ознакою 

мимовільного спрацьовування є відведення зображення з поля зору нічної гілки при 

відсутності зовнішньої засвітки. 

У прицілі об'єднані в одній конструкції три системи: денна, пасивна нічна і активна нічна.   

Денна гілка являє собою звичайну телескопічну систему. 

У нічній гілці для розгляду об'єктів при освітленості на місцевості до 5х10-3 лк 

застосований ЕОП У-8 (пасивний режим). 

Для роботи при більш низьких освітленнях у нічну гілку вводиться інший перетворювач 

— У-8К и відбувається замикання ланцюга живлення лампи освітлювача ОУ-5 для 

висвітлення об'єктів інфрачервоним світлом. Живлення на ОУ-5 від бортмережі подається 

через стабілізатор струму, що встановлений на магазині для патронних коробок ПКТ. 

Включається нічна гілка поворотом важеля приводу шторки в положення ОТКР. 

Переключаються режими важелем. 

ПРИЦІЛ 1ПЗ-3 

Приціл призначений - для пошуку повітряних цілей, спостереження за повітряними цілями 

і наведення гармати на них при стрільбі з місця, пошуку наземних цілей і наведення гармати і 

кулемета ПКТ на них при стрільбі з місця і з ходу. 

Приціл 1ПЗ-3 являє собою оптичний монокулярний перископічний прилад з хитною 

головною призмою і змінним збільшенням і складається з наступних основних частин: 

корпусу голівки, корпусу прицілу, механізму головної призми (із приводом і важелем, що 

задає,), об'єктиву, механізму сітки (з механізмом вивірки), механізму світлофільтрів, 

галілеєвської трубки, окулярної телескопічної системи (з механізмом каретки з рухливим 

штрихом і пультом прицілу), налобника. 

 
1-головка;  
2-кришка; 

3,13-маховички;  

4,5-вимикачі;  
6-пульт;  

7,8-рукоятки;  

9,12-освітлювач;  

10,11-вали;  
14-корпус головки;  

15,25,28-корпуси;  

16-патрон осушки;  
17-важіль;  

18-гайка;  
19,20-гвинти;  

21-налобник;  

22-собачка;  
23-окуляр;  

24-коробка обігріву;  

26-вилка;  

27-запобіжник ВП-1-2А. 

 

Корпус голівки призначений - для захисту головної призми від механічних ушкоджень, 

герметизації головної частини приладу і кріпиться гвинтами до верхнього фланця корпусу 

прицілу. 

У корпусі голівки закріплені два захисні сла, що обігріваються. 

Механізм головної призми призначений - для забезпечення можливості огляду простору 

на всіх кутах узвишшя спареної установки. 

Об'єктив встановлений усередині верхньої частини корпусу і призначений для 

проектування зображенняцілі на площину сітки. 

Механізм сітки складається із системи, що обертає, із сіткою і механізму вивірки. 

Механізм сітки з механізмом вивірки забезпечує переміщення сітки в напрямку, 

перпендикулярному лінії візування, чим здійснюється точна горизонтальна вивірка прицілу 

відносно осі каналу ствола гармати. Переміщення сітки здійснюється шляхом повороту валу 



механізму вивірки з наступним стопорінням його за допомогою гайки цангового затиску 

механізму вивірки. 

Для забезпечення видимості сіток в умовах зниженої освітленості передбачене їхнє 

підсвічування. 

Механізм світлофільтрів забезпечує зміну одного світлофільтра іншим або вимикання 

обох світлофільтрів поворотом маховичка в напрямку нанесеної на ньому стрілки з фіксацією 

маховичка в трьох положеннях. 

Світлофільтри призначені: спеціальний (напис СПЕЦ., на маховичку) — для захисту очей 

від променів ОКГ, нейтральний (напис НЕЙТР.)— для зниження яскравості фону цілі. 

Галілеєвська трубка (кронштейн з трубкою Галілея) призначена для установки 

збільшення 1,2х і 4х, що здійснюється поворотом важеля зміни збільшень. 

Окуляр має кільце, при обертанні якого відбувається настроювання окуляра по оку. 

Величина установки окуляру по-діоптріях зчитується по кільцевій шкалі відносно нерухомої 

риски, нанесеної на фланці оправи окуляра. 

На кришці прицілу закріплена направляюча для зсуву налобника вправо або вліво при 

установці його в зручне положення щодо окуляра. Для зсуву налобника необхідно послабити 

гайку фіксації каретки налобника в направляючій. Після установки налобника гайку затягти. 

Для регулювання налобника по глибині установки необхідно відвернути гвинт, повернути 

собачку проти ходу годинникової стрілки й установити налобник у зручне для роботи 

положення, після чого гвинт затягти. 

На панелі пульта розміщений: тумблер включення підсвітки сіток, тумблер включення 

обігріву захисного скла головної частини й останньої лінзи окуляра і важіль регулювання 

яскравості ламп підсвітки. 

Спостерігаючи в окуляр прицілу, командир бачить у полі зору прицілу; ділянку простору, 

обмежену тілесним кутом 49° при встановленому збільшенні прицілу 1,2х або обмежену 

тілесним кутом 14° при переключенні збільшення прицілу на 4х ; нерухому сітку з 

дистанційними шкалами, шкалою бічних поправок і ракурсних кілець; рухливу, що 

переміщається у вертикальному напрямку сітку з горизонтальним штрихом. Дистанційні 

шкали використовуючиться для введення кутів прицілювання при стрільбі по наземним цілям. 

На сітці прицілу нанесені шкали ОФЗ, БР і ПКТ. 

Дистанційна шкала ОФЗ має розподіли 0, 4, 6, 8 і - далі через 200 м і оцифровку 0, 4, 8, 12, 

16, 20, 24, 28, 32, 36, 40. 

Дистанційна шкала БР має розподіли 0, 4, 6, 8 і далі через 200 м і оцифровку 4, 8, 12, 16, 

20. 

Дистанційна шкала ПКТ має розподіли 0, 2, 4, 6, 8 і далі через 200 м і оцифровку 4, 8, 12, 

16, 20. 

Нульові розподіли дистанційних шкал розташовані на одній горизонтальній лінії, 

позначені одним знаком «0». 

Штрихи бічних поправок необхідні для введення бічних поправок при стрільбі. При цьому 

на ціль наводиться крапка горизонтального штриха рухливої сітки, розташована проти 

обраного штриха бічних поправок. Ціна розподілу бічних поправок 5 т. д. 

Ракурсні кільця призначені для введення кутів випередження в залежності від швидкості і 

ракурсу цілі при стрільбі по повітряним цілям. На сітці нанесені три ракурсних кільця, що 

використовуючиться при швидкостях цілі 50, 150 і 250 м/с. 

Геометричним центром ракурсних кілець є крапка перетинання горизонтальної риски з 

вертикальним штрихом. Праворуч і ліворуч від ракурсного кільця нанесені горизонтальні 

штрихи, що є продовженням горизонтальної риски. 

Центр ракурсних кілець зміщений щодо нульового положення оптичної лінії візування на 

величину, що відповідає куту прицілювання 31’ при стрільбі з гармати на середню дальність 

1500м при середньому куті місця цілі 45°. 

ПРИЛАД ТКН-ЗБ 

Комбінований (денний і нічний) прилад спостереження командира ТКН-ЗБ забезпечує 

спостереження за місцевістю, пошук і виявлення цілей, визначення дальності до цілей, а також 

цілевказівка і коректування вогню в денних і нічних умовах. 

У комплект приладу ТКН-ЗБ входять прилад спостереження ТКН-ЗБ і освітлювач ОУ-

ЗГА2. 



Прилад складається з електронно-оптичної системи, корпуса, голівки, механізму шторки, 

діафрагми, вузла поворотного дзеркала, високовольтного блоку живлення, блоку окулярів, 

важелів і налобника. 

 

1-окуляри; 

2-гніздо розйому обіг-рівача 

окулярів;  

3-налобник; 

4-рукоядка шторки;  

5-головка;6-рукоядка 

діафрагми; 

7-корпус; 

8-рукоядка переключе-ння 

режимі роботи приладу; 

 

9-права рукоядка з кноп-

кою включення освітлю-

вача; 

10-розйом;  

11-зажим; 

12-вимикач приладу;  

13-патрон осушки;  

14-ліва рукоятка; 

 

 

 

Електронно-оптична система приладу складається з електронно-оптичної системи 

нічного бачення і денної оптичної системи. 

Нічна електронно-оптична система призначена для спостереження цілей і місцевості вночі 

при опроміненні їхнім інфрачервоним освітлювачем ОУ-ЗГА2. 

Денна оптична система призначена для спостереження цілей і місцевості вдень. 

У поле зору правої гілки (у правому окулярі) разом із зображенням об'єкта спостереження 

буде видне зображення сітки. 

Сітка складається з кутомірної і далекомірної шкал. 

Кутомірна шкала складається з центрального перехрестя, по сторонах якого нанесені 

великі і малі штрихи. Відстань між малими штрихами 4 т. д., а між великими — 8 т. д. 

Далекомірна шкала складається із суцільної горизонтальної і пунктирної ліній. Значення 

дальності (у гектометрах) до цілі висотою 2,7 м, зображення якої розміщається в тому або 

іншому місці між лініями, зазначено над вертикальними штрихами шкали. 

Голівка складається з корпусу, у якому закріплена головна призма, і кріпиться до корпусу 

приладу. 

Корпус приладу призначений - для розміщення і кріплення електронно-оптичної системи, 

електричної частини і всіх інших механізмів, вузлів і деталей приладу. У верхній частині 

приладу мається циліндрична поверхня, що використовується для ущільнення приладу в 

кришці люка. 

На бічних поверхнях корпусу закріплені планки з отворами для цапф. На правій планці 

маються пази для стопоріння приладу, коли їм не користуються, і важіль для з'єднання 

приладу з тягою освітлювача. 

На верхній частині корпусу кріпиться кришка з механізмом шторки. Упор обмежує кут 

прокачування приладу по вертикалі. 

На лівій стінці корпусу встановлена кнопка утримання і патрон осушки. 

Механізм шторки призначений - для часткового або повного закриття фотокатода. ЕОП 

непрозорим екраном (шторкою). Шторкою керують за допомогою важеля. Положенняважеля 

шторки позначено написами ОТКР. і ЗАКР- на кришці. 

Шторку закривають цілком, коли приладом не користуються. Часткове закриття шторки 

застосовують, коли в полі зору попадають джерела світла, що засвічуюють зображення. При 

частковому закритті верхня частина полю зору буде затемнена. 

Діафрагма призначена - для зменшення освітленості на фотокатоді ЕОП. Керується 

діафрагма важелем. 

Вузол поворотного дзеркала призначений - для включення приладу в денний або нічний 

режим роботи поворотом важеля в положення Д (денний) або Н (нічний). 

Високовольтний блок живленнння призначений - для перетворення низької напруги 

бортової мережі у високу напругу, необхідне для роботи ЕОП. 

Підключається блок живленння до бортової мережі через роз’єм вимикачем. 

Блок окулярів зібраний на плато окулярів. Окуляри можуть бути зведені або розведені, 

чим досягається їхня установка по базі очей. Положення окулярів фіксуються поворотом 

важеля. За допомогою діоптрійних кілець здійснюється установка окулярів. 



На окуляри встановлюються знімні наочники. При необхідності замість них надіваються 

обігрівачі окулярів (із ЗІН приладу) і підключаються до гнізда, розташованому на корпусі 

приладу: за налобником. 

Налобник призначений - для фіксації положення очей командира у окулярах приладу. 

Важелі призначені для наведення приладу по вертикалі (за рахунок повороту в цапфах) і 

по горизонту (разом з люком командира). У верхніх частинах важелів встановлена кнопка 

включення освітлювача і кнопка включення режиму цілеуказання. 

Прилад ТКН-ЗБ встановлюється в кришці люка командира за допомогою цапф. Зовні 

голівка приладу закрита захисним ковпаком. Захисне скло ковпака має електрообігрівання, що 

включається вимикачем. 

Освітлювач ОУ-3ГА2 є джерелом інфрачервоних променів, встановлений шарнірно в 

кронштейні, закріпленому на захисному ковпаку голівки приладу, і з'єднаний тягою з важелем 

приладу, що забезпечує поворот освітлювача у вертикальній площині синхронно з приладом. 

ПОВІТРЯНО-РІДИННЕ ОЧИЩЕННЯ ПРИЛАДІВ БАШТИ 

Система призначена - для очищення захисного шкла прицілів БПК-1-42, 1ПЗ-3 і прилади 

ТКН-ЗБ. Вона складається з балона зі стисненим повітрям, трубопроводів, редуктора тиску 

ИЛ611-150-65, кранів, ежекторів, кранів-перемикачів для рідини, розпилювачів і трубки 

очищення. 

Балон заправляється стисненим повітрям через трубопровід і гнучкий шланг від 

пневмосистемы машини. Він кріпиться до магазина ПКТ; бак для рідини встановлений за 

сидінням командира на похилому листі башти. 

Кран знаходиться на опорному листі башти, кран — на похилому листі башти ліворуч від 

оператора, редуктор тиску, що знижує; тиск повітря, розміщений на задньому похилому листі 

башти. 

Кран-перемикач розташований праворуч від сидіння командира на секторі башти, а кран-

перемикач - ліворуч від сидіння оператора на похилому листі башти. 

При повороті рукоятки крана повітря з балона через редуктор тиску надходить в ежектор і 

захоплює рідину з баку. Суміш рідини, з повітрям з великою швидкістю, проходячи кран-

перемикач, через розпилювач або трубку очищення попадає на захисне скло приладу або 

прицілу 1ПЗ-3 і очищає їх. 

При повороті рукояток кранів повітря надходить в ежектор, разом з рідиною проходить 

через розпилювач і очищає захисне скло прицілу БПК-1-42. 

Порядок очищення приладів башти 
Відкрити вентиль балона зі стисненим повітрям і повернути кран. 

Для очищення прицілу 1ПЗ-3 встановити кран-перемикач у положення 1ПЗ-3. Після 

очищення скла кран поставити у вихідне положення. 

Для очищення приладу ТКН-ЗБ повернути люк командира так, щоб прилад знаходився 

проти розпилювача. Встановити кран-перемикач у положення ТКН-ЗБ. Після очищення крани 

поставити у вихідне положення. 

Для очищення прицілу БПК-1-42 встановити кран-перемикач у положення ОТКР. і 

повернути кран. Після очищення закрити, крани і закрити вентиль балона. 

ПРИЛАДИ СПОСТЕРЕЖЕННЯ 

ТНПО-170А призначений - для спостереження за місцевостю в дений час. 

Перескопичний, спостережний з обігрівом без збільшення -18 шт.(2-на робочому місці 

командира,4-на робочому місці мех.водія,8-на робочих місцях десантників,1-на робочому 

місці десантника у віділені керування,3-на робочому місці оператора-навідника)  
Складається з:-корпусу;-нижньої призми;-верхньої призми;-ущільнень;-розьйому. 

  

10,13-захисне шкло; 

11-корпус; 
12-розьойм; 

14-нижня призма; 

15-ущільнювач; 

16-верхня призма; 
 



ТНП-165А – призначений - для спостереження за місцевостю в дений час 

перескопичний,смотровий без збільшення-1шт.(на робочому місці десантника у віділені 

керування) по конструкції подібний до приладу ТНПО-170А на відміну від останього він 

немає електро обігріву і шторки. 

ТНП-350Б  - призначений для спостереження за місцевостю в дений час при підняному 

водовідбивному щитку при подолані водяних перешкод машиною. Перескопичний,смотровий 

без збільшення-1шт.(на робочому місці механіка водія) в уклдці. 

-. Встановлюеться замість середньогоТНПО-170А.  

Складається з:-верхнього та нижнього 

корпусів;-призм;-ущільнень;-замка;-

розйому;-вимикача 
15-ущільнення;  

17-верхня призма;  

18-прилад ТНП-350Б; 
19-замок; 20-розйом; 21-вимикач;  

22-нижня призма;  

23-проміжна призма; 
ТВНЕ-1ПА - призначений для забеспечення водіння вночі і уявляє собою перископічну 

бінокулярну систему з електроно-оптичними перетворювачами,працюючу в пасивно-

активному режимі -бінокулярний,призмений,активно-пасивний збільшення (1-1,2)-1 шт. (на 

робочому місці мех.водія) 

-.Встановлюеться замість середньогоТНПО-170А мех.водія в2-х положеннях-ПО 

БОЙОВОМУ-в шахту прилада ТНПО-170А. 

-по похідному-на зйомному кронштейні перед люком мех-водія. 

Складається з:-

нижнього,середнього та 

верхнього корпусів;-

високовольтного вводу;-

шторки з приводом;-оптичної 

системи з електроно-

оптичними перетворювачами 

і системи обігріву. 1-призма; 

2-прилад ТВНЕ-1ПА; 

3-налобник; 
4-окуляр;  

5-рукоядка приводу шторки;  

6-діафрагма; 
7-диск;  

8-низьковольтний кабель; 

9-високовольтний кабель; 

10-блок живлення БТ-6-26Е; 

11-запобіжник;  

12-розйом високовольтного 
кабелю;  

13-розйом обігріву; 

14-високовольтний ввод;  
15-стопор;  



 

ТНПТ-1 - призначений для спостереження за місцевостю яка розташована у секторі обзору за 

спиною навідника в дений час -призмений з обігрівом без збільшення-1 шт. 

Розташований-над місцем навідника у спец.гнізді і кріпиться 4-ма. болтами. 
1-розйом; 
2-болти кріплення; 
3-прокладка; 
4-гніздо; 
5-прилад ТНПТ-1; 
6-кришка; 
7-гвинт-барашек; 
8-рукоядка приводу кришки. 

Висновок: 

5) БМП-2 бойовою машиною механізованих підрозділів і має потужне озброєння, що за 

своїми характеристиками відповідає вимогам сучасного бою. 

6) Озброєння машини, прилади прицілювання та спостереження дозволяють в повній мірі 

вести, як спостереження так і прицільний вогонь по живій силі, вогневим засобам та 

легко броньованим цілям противника 

 

МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ БАШТОВОЇ УСТАНОВКИ БТР-80 

Несправність Причина несправності 
Спосіб усунення 

несправності 

1 2 3 
При стрільбі не 

уражається ЦІЛЬ 

Порушено установку прицілу або 

кулемета ПКТ 

Виконати роботи пп. 

5.2.11.1 і 5.2.11.2 

Припинення (затримка) 

стрільби кулемета 

Заїдання стрічки в патронній 

коробці 

Переповнений ланкозбірник 
кулемета КПВТ або гільзоланко-

збірник кулемета ПКТ 

Заїдання патронної стрічки в 

приймачі кулемета 
 

 

Утикання гільзи кулемета ПКТ у 
нижнє ребро прийомного вікна 

гільзоланковідводу 

Замінити патронну коробку 

Висипати відстріляні гільзи 

і ланки зі збірників 
Замінити патронну стрічку 

Патронні стрічки кулемета 

КПВТ пропустити через 

вирівнювач. Стрічки кулемета 
ПКТ вирівняти вручну (див. 

пп. 5.2.4.4) 

Видалити затиснену гільзу 

При натисканні на кнопку 

електроспуску не 
виробляється постріл 

Немає електричного контакту в 

струмознімачі погона і маховика 
механізму повороту башти 

Немає електричного контакту в 

кнопках електроспуску або в кон-
тактах струмознімачів рукоятки 

механізму повороту 

 
Несправний електричний ланцюг 

Несправний електроспуск 

кулемета або кулемет 

Відновити контакт шляхом 

обертання башти 
 

Відновити контакт шляхом 

багаторазового натискання на 
кнопку або шляхом обертання 

рукоятки механізму повороту 

Усунути несправність в 
електричному ланцюзі 

Замінити електроспуск або 

кулемет 

Не працює механізм пере-
зарядження кулемета КПВТ 

Порвано трос 
Несправний затвор 

Замінити трос 
Замінити кулемет 

При включеному 

вимикачі не горить лампочка 

плафона башти 

Перегоріла лампочка Несправний 

електричний ланцюг 

Замінити лампочку 

Усунути несправність в 

електричному ланцюзі 
 



 

1 2 3 
Неповний відхід назад 

рухливих частин при 
повторному взведенні затвора 

кулемета КПВТ 

Несправність гнізда стрічки 

 
Не забезпечуються умови різкого і 

повного доведення рухливих частин 

назад 

Неправильно встановлений лоток у 
стовбурній коробці (повернуть 

накладкою вниз) 

Немає зазору між лотком і 
ланковідводом 

Замінити ланку стрічки з 

несправним гніздом 
Розрядити кулемет 

(виштовхнути патрон у 

ланковідвод, див. пп. 5.2.10.3) 

Правильно установити 
лоток (див. пп. 5.2.3.9) 

 

Відновити зазор 0,3—3,2 
мм між лотком і 

ланковідводом 

Порушено герметичність 

бойового відділення 

Гільза кулемета КПВТ знаходиться 

між заслінкою і наконечником 
ланковідводу 

В ущільнювачі маски не закритий 

отвір гумовою пробкою 
 

Погнуто заслінку ланковідводу 

Вийняти гільзу назовні 

башти (див. пп. 5.2.10.2) 
 

Закрити пробкою отвір в 

ущільнювачі маски (див. мал. 
5.1) 

Виправити заслінку 

ланковідводу 

 

Можливі несправності гармати 2А42 

Несправність Причина несправності. 
Спосіб усунення 

несправності 

1 2 3 

Осічка: рухливі частини 
знаходяться в крайньому 

передньому положенні, 

пострілу не відбулося 

Несправність капсуля-запалювача 
Поломка бойка 

Зробити перезарядження 
Розрядити гармату, розібра-ти 

затвор і замінити бойок 

Пропуск подачі: 

рухливі частини знаходяться в 

крайньому передньому 

положенні, патронник 
порожній 

Заклинювання стрічки в тракті 

живлення 

Перевірити наявність висту-

паючих частин або сторо-нніх 

предметів у трактах живлення. 

Підігнути висту-паючі 
частини. Видалити сторонні 

предмети 

 Заклинювання ланки в ланковідводі Оглянути ланковідвод, 
видалити сторонні предмети і 

дефектні ланки 

 Поломка або розтягання ланки Оглянути патронну стрічку і 

видалити дефектні ланки 

Частини не знімаються із 

шептала 

Велике забруднення гармати Зробити чистку гармати 

 Мала напруга, що подається на 

електроспуск 

Продовжувати стрільбу, 

користуючись важелем 
ручного спуска 

Недохід рухливих частин у 

переднє положення, патрон у 
патронник не досланий 

Попадання в патронник сто-ронніх 

предметів або викори-стання 
патронів з деформо-ваними гільзами 

або снарядами 

Розрядити гармату і видалити 

патрон, зробити чистку 
патронника 

При усуненні несправностей: забороняється розбирати гармату для видалення патрона з 

гармати, а рухливі частини обов'язково повинні утримуватися механізмом ручного 

перезарядження або пристосуванням для утримання рухливих частин. 



При затримках: 
— різко вивести важіль ручного перезарядження з зачеплення з затильником, попередньо натиснувши 

вліво; 

— прокачуючи важіль перезарядження, підвести ползушку до затворної рами і відвести рухливі частини 
назад до упора; 

— утримуючи рухливі частини важелем ручного перезарядження, включити шептало, для чого поставити 

ручку запобіжника в положення Пр.; 

— відпустити важіль ручного перезарядження і переконатися, що рухливі частини «сіли» на шептало 
(при відпусканні важеля перезарядження рухливі частини повинні просунутися вперед на 1—2 мм); 

— витягти патрон з лінії досилання згідно п. 4.15.11; 

— поставити важіль ручного перезарядження у вихідне положення. 

 

Категорично забороняється ставити важіль перезарядження у вихідне положення — 

вводити в зачеплення з затильником до постановки рухливих частин на шептало. 

Якщо при зависанні рухливих частин на відстані, меншій, чим половина ходу, і повторному 

відведенні їх назад за шептало останнє не западає за затворну раму, потрібне примусове 

включення шептала шляхом переводу ручки запобіжника в положення Пр. 

У випадках, коли рухливі частини не вдається відвести за шептало, необхідно з'ясувати 

причину затримки й усунути її. При цьому за допомогою ручного перезарядження 

використовувати пристосування для утримання рухливих частин, для чого: 
 

— залишити важіль ручного перезарядження у відкинутому положенні; 

— взяти з індивідуального комплекту ЗІН пристосування для утримання рухливих частин (2А42.10.080); 

— завернути гвинт пристосування в різьбовий отвір затворної рами до упора пристосування в 
затильник. 

— забороняється ввертати гвинт пристосування в затворну, раму, якщо рухливі частини не 

утримуються ползушкою ручного перезарядження; 
— після усунення затримки важелем ручного перезарядження відвести рухливі частини назад до упору; 

— Утримуючи рухливі частини важелем ручного перезарядження, включити шептало, для чого 

поставити ручку запобіжника в положення Пр.; 
— відпустити важіль ручного перезарядження і переконатися, що рухливі частини «сіли» на шептало; 

— обертаючи гвинт пристосування проти ходу годинникової стрілки, відокремити пристосування від 

затворної рами; 

— витягти патрон з лінії досилання  згідно п.  4.15.11; 
— поставити важіль ручного перезарядження у вихідне положення. Необхідно пам'ятати, що гвинт 

пристосування утримує рухливі частини тільки до половини ходу затворної рами вперед. 

 

Можливі несправності системи живлення гармати 2А42 

Несправність Причина несправності Спосіб усунення несправності 
Не подається  патрон у 

прийомні вікна гармати 

Збільшення зусилля при 

проходженні стрічки по трактах 

живлення : 

 

 - через ушкодження стінок 

трактів живлення (пом’ятості, 

частин, що виступають) 

Усунути підгинанням, 

рихтуванням 

 - через попадання сторонніх 
предметів і бруду 

Видалити сторонні предмети й 
очистити від бруду 

 Поломка або розтягання ланки Оглянути стрічку, видалити 

дефектні ланки 
 Зменшилося зусилля підтягу 

стрічки (механізм підтягу 

просуває стрічку менш чим на 

1/2 гвинтового рукава) 

Відрегулювати муфту, що здає, 

згідно п. 4.6.4 на момент 24,5 — 

29,4 Н•м (2,5—3,0 кгс•м) 

 Не працює механізм підтягу (не 

подається живлення на 

електродвигун підтягу) 

Включити АЗС СПУСКИ на 

коробці захисту КР-25 

 
 

Можливі несправності кулемету ПКТ 
Несправність Причина несправності Спосіб усунення несправності 

1 2 3 



Недохід затворної рами в 

переднє положення 

Забруднення ствольної коробки 

або патронника, нагар у 
патрубку газової камори 

Не розбираючи кулемета, змазати 

патронник, частини, що труться, 
патрубок газової камори, з першою 

нагодою вичистити кулемет або 

замінити ствол 
 Пом’ятість або забруднення 

патрона або стрічки  

Замінити патрон або стрічку 

Осічка. Затворна рама в 

передньому положенні, патрон 
у патроннику, пострілу не 

відбулося 

Несправність патрона 

Несправність ударника 

Витягти патрон 

Вичистити затвор, а при поломці 
або зносі ударника кулемет 

відправити в ремонтну майстерню 

 Забруднення кулемета або 
застигання змазки 

Прочистити частини, що труться і 
патронник 

Неповний відхід затворної 

рами (рухливих частин) назад 

Забруднення частин, що труться Вичистити і змазати кулемет згідно 

п. 4.3.8. 

  Поставити затворну раму на бойо-
вий взвод і продовжити стрільбу, 

при повторенні затримки переста-

вити регулятор на більшу поділку 
 Заклинювання стрічки, перекіс 

стрічки в приймачі 

Розрядити кулемет, оглянути 

укладання і правильність 

спорядження стрічки 

Мимовільна стрільба Несправність спускового 
механізму 

Зупинити стрільбу, притримавши 
стрічку 

 Зкруглення бойового взводу 

затворної рами 

Розрядити кулемет, оглянути 

шептало і бойовий взвод 
 Забруднення кулемета, 

застигання змазки 

Вичистити і змазати кулемет згідно 

п. 4.3.8. 

 Несправність електроспуску Роз'єднати роз’єм електроспуску і 

продовжити стрільбу за допомогою 
спускового важеля 

Незахоплення або втрата 

патрона 

Несправність зачепів виймача Витягти гільзу, продовжити стріль-

бу, при повторенні затримки огля-
нути зачепи виймача, при неспора-

вності відправити кулемет у ремонт 

 Осадка пружини пальця подачі 

або пружини верхніх пальців 

Оглянути пружини пальця подачі і 

верхніх пальців, при необхідності 
відправити кулемет у ремонт 

Відмовлення електроспуску Низька напруга бортової мережі 

машини 

Продовжити стрільбу, користу-

ючись спусковим важелем 
 Відсутність контакту в роз’ємі 

електроспуску, обрив проводу 

Перевірити з'єднання роз’мі і 

ланцюга електроспуску при 

необхідності з'єднати 

Можливі несправності пускової  установки машини БМП-2 
Несправність Причина несправності Спосіб усунення несправності 

При натисканні на кнопку ПУСК 

не відбувається пуску ПТУР 

Згорів запобіжник Пр-12 на БУ-

25-2С 

Замінити запобіжник 

 Згорів запобіжник Пр-13 у лан-

цюзі пуску на БУ-25-2С 

Замінити запобіжник 

 Згорів запобіжник Пр-17 у сило-

вому щитку корпусу машини 

Замінити запобіжник 

Не горить лампа освітлювача 
перехрестя, що світиться 

приладу 9Ш119М1 

Несправна лампа освітлювача Замінити лампу освітлювача 
приладу 9119М1 згідно п. 4.4.5 

 

ДОГЛЯД   ЗА   ПРИЛАДАМИ   СПОСТЕРЕЖЕННЯ 
Прилади спостереження тримати завжди в чистоті, видаляючи забруднення негайно після закінчення 

роботи. Металеві частини протирати чистою ганчіркою, оптичні — серветкою, що мається в ЗІН приладів. 
Призми, лінзи окулярів чистити чистою фланелевою серветкою. 

При чищенні оптичних поверхонь попередньо здути піщини і пил, потім, подихавши на скло, протерти 

його чистою фланелевою серветкою, роблячи кругові рухи від центра до краю. 



Перелік робіт, виконуваних при технічному обслуговуванні денних приладів і приладу спостереження 

ТКН-3, викладений у пп. 27.1.1 і 27.2.2 ТО и ИЭ, ч. 2. 
Догляд за приладом спостереження ТВНЕ-4Б виконувати відповідно до Інструкції по експлуатації 

приладу ТВНЕ-4Б, що входить у комплект експлуатаційних документів машини. 
 

МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ НІЧНИХ ПРИЛАДІВ СПОСТЕРЕЖЕННЯ 

Можливі несправності приладу ТКН-3 

Несправність Причина несправності 
Спосіб усунення 

несправності 

В окулярах приладу не видно 
зеленуватого фону 

Коротке замикання або обрив у 
проводі живлення 

Не працює ЕОП 

Усунути ушкодження 
 

Замінити прилад 

На екрані приладу видний 
зеленуватий фон, але немає 

зображення, контрольна лампочка 

освітлювача ОУ-3ГА2М горить 

Перегоріла лампа освітлювача 
 

Коротке замикання або обрив у 

проводі живлення освітлювача 

Замінити лампу (див.п. 6.2.1) 
 

Усунути замикання або обрив 

У полі зору приладу спосте-
рігаються спалахи і миготіння 

У прилад потрапила волога 
ЕОП приладу засвічений 

Замінити патрон осушки 
Замінити прилад 

У полі зору приладу з'явилися 

темні плями, що заважають 

спостереженню 

ЕОП приладу зіпсований 

засвіченням джерелами світла 

Замінити прилад 

Зображення в приладі тьмяне, 

неясне 

Забруднилася зовнішня поверхня 

верхньої призми 

 
Забруднилися або запотіли лінзи 

окулярів 

Неузгодженість оптичних осей 

освітлювача і приладу 

Протерти зовнішню поверхню 

призми чистою фланелевою 

серветкою (див. п. 6.2.3) 
Протерти фланелевою серветк-

ою лінзи окулярів (див. п. 6.2.3) 

Перевірити правильність 

узгодження оптичних осей 
(див. п. 6.2.1.3) 

Примітка: Можливі несправності приладу ТВНЕ-4Б викладені в Інструкції з експлуатації приладу ТВНЕ-4Б. 

Можливі несправності прицілу 1ПЗ-3 

Несправність Причина несправності Спосіб усунення несправності 
Відсутнє розжарення ламп 

підсвітки 

Перегорів запобіжник Замінити запобіжник із ЗІН 

прицілу 

 Перегоріла лампа освітлювача Замінити лампу з ЗІН 

Відсутній обігрів захисного скла Перегорів запобіжник Замінити запобіжник з 

одиночного комплекту ЗІН 

Відсутній обігрів окуляра Перегорів запобіжник Замінити запобіжник з 
одиночного комплекту ЗІН 

 Порушено контакт у контактній 

колодці 

Відгвинтити гвинти корпусу ко-

робки і зняти його. За допомо-

гою викрутки переконатися, що 
гвинти кріплення кінців спіралі у 

втулці загвинчені щільно 

Відбулася неузгодженість 

прицілу з гарматою: 
по горизонту 

Порушилася фіксація механізму 

вивірки через від гинчування 
гайки цангового затиску 

Зробити вивірку по горизонту 

згідно п. 4.9.2 

 Ослабнуло кріплення фланця 

прицілу до башти 

Затягти болти і зробити вивірку 

по вертикалі Порушилася фіксація одного з 

вивірочних болтів на важелі 

(відгвинтилася стопорна гайка) 

Зробити вивірку по вертикалі 

згідно п. 4.9.2 

 



 

Можливі несправності  приладу ТКН-ЗБ 

Несправність Причина несправності Спосіб усунення несправності 

При включенні приладу й 
установці важеля поворотного 

дзеркала в положення Н не чутно 

характерного звуку працюючого 
блоку живлення 

Несправний блок живлення Прилад зняти і відправити в 
ремонт 

Блок живлення працює норма-

льно (чутний характерний звук), 

але в окулярі приладу не видно 
зеленого фону 

Не працює ЕОП Прилад зняти і відправити в 

ремонт 

В окулярах видний зелену-ватий 

фон, але немає зобра-ження 
об'єктів і місцевості 

Коротке замикання або обрив у 

проводі живлення освітлювача 

Перевірити й усунути 

пошкодження 

 Перегоріла лампа освітлювача 

ОУ-ЗГА2 

Замінити лампу 

Ближні предмети видні нечітко 
або зовсім не видні 

Неузгодженість оптичної осі 
освітлювача і приладу 

спостереження 

Вивірити напрямок оптичних 
осей згідно п. 4.10.4. 

У полі зору приладу з'явилися 

темні плями 

Ушкодження ЕОП засвіткою 

крапковими джерелами світла 

Замінити ЕОП у майстерні 

 У прилад потрапила волога Продути прилад сухим повітрям. 

Замінити патрон осушки 

 ЕОП засвічений загальною 
засвіткою 

Не працювати з приладом до 
зникнення просторових зарядів зі 

стінок ЕОП. Якщо через 2—3 дні 

ЕОП не відновиться, його 

необхідно замінити 

При включенні освітлювача ОУ-

ЗГА2 через фільтр видні яскраві 

світлі крапки 

Ушкоджено плівку 

інфрачервоного фільтра 

Замінити фільтр 

Зображення в приладі тьмяне, 
неясне 

Забруднилася зовнішня поверхня 
призм 

Протерти чистою фланелевою 
серветкою 

 Часткова неузгодженість 

оптичних осей освітлювача і 
приладу 

Вивірити напрямки оптичних 

осей згідно п. 4.10.4 

 Високовольтна напруга нижче 13 

кВ 

Перевірити вихідну напругу на 

кіловольтметрі в майстерні. При 

необхідності замінити блок 
живлення 

Погойдується голівка верхньої 

призми 

Ослабнуло затягування гвинтів 

кріплення 

Затягти гвинти 

Призма має виколи і тріщини Механічні ушкодження Замінити верхню голівку 

Можливі несправності системи повітряно-рідинного очищення приладів башти. 

Несправність Причина несправності Спосіб усунення несправності 

При повороті рукоятки кранів 

ПК-1 система не спрацьовує 

Відсутнє повітря в балоні. 

Несправний кран ПК-1 

Зарядити балон 

Усунути несправність або 

замінити кран 

 Нема рідини в баці Заправити бак рідиною 

 

Висновок: 

 

4) Озброєння і прилади прицілення та спостереження БТР-80 та БМП-2 відповідають 

вимогам сучасного бою, прості за будовою та догляді за ними; 

5) Знання можливих несправностей продовжує строк експлуатації машини за рахунок 

свєчасного виявлення та правильного усуненя. 
 

 

 

 



Загальний висновок: 

1) БТР-80 являється бойовою машиною механізованих підрозділів і має потужне озброєння, 

що за своїми характеристиками відповідає вимогам сучасного бою. 

2) Озброєння машини, прилади прицілювання та спостереження дозволяють в повній мірі 

вести, як спостереження так і прицільний вогонь по живій силі, вогневим засобам та 

легко броньованим цілям противника.  

3) БМП-2 бойовою машиною механізованих підрозділів і має потужне озброєння, що за 

своїми характеристиками відповідає вимогам сучасного бою. 

4) Озброєння машини, прилади прицілювання та спостереження дозволяють в повній мірі 

вести, як спостереження так і прицільний вогонь по живій силі, вогневим засобам та 

легко броньованим цілям противника 

5) Озброєння і прилади прицілення та спостереження БТР-80 та БМП-2 відповідають 

вимогам сучасного бою, прості за будовою та догляді за ними; 

6) Знання можливих несправностей продовжує строк експлуатації машини за рахунок 

свєчасного виявлення та правильного усуненя. 

 

 

СИЛОВА УСТАНОВКА 

Силова установка являє собою комплекс вузлів; і агрегатів, що включає силовий агрегат і 

обслуговуючий двигун системи живлення паливом, живлення повітрям, змащення, охолодження і 

передпускового підігріву. 
СИЛОВИЙ АГРЕГАТ 

Силовий агрегат складається - з двигуна в зборі зі зчепленням і коробкою передач. На двигуні 

змонтовані повітряний компресор, гідронасос, паливні і масляні фільтри, а також два генератори і 

котел передпускового підігрівача. 

 

1-двигун; 2-гідро насос; 3-компресор; 4-
фільтри тонкої очистки палива; 5,20-
турбокомпресори; 6-ремені приводу 
гідромуфти вентилятора; 7-ремені 
приводу насосу системи охолодження; 
8-свічки ЕФУ; 9-передня опора; 10-
пітримуюча опора; 11-проміжна опора 
карданої передачі на водометний рушій; 
12-КП; 13-зчеплення; 14-генератор; 15-
задня опора; 16-ремені приводу 
генератора; 17-насосний агрегат 
пускового підігрівача; 18-котел 
пускового підігрівача; 19-охолоджувач 
мастила КП. 

 
РОЗТАШУВАННЯ ДЕТАЛЕЙ І МЕХАНІЗМІВ СИЛОВОЇ УСТАНОВКИ БТР-80.  

Силовий агрегат встановлений на деталях і вузлах підвіски у відділенні силової установки. 

- силовий агрегат встанивлений на деталях та вузлах підвіски у віділенні силової установки. 

- підвіска складається: 2-х передніх(вид Б),2-х задніх(вид А) і однї підтримуючої опори(вид В). 

 

 

ПІДВІСКА СИЛОВОГО АГРИГАТУ 



 

 

 

 

 

Передні (по ходу машини) опори розташовані по обидва боки картера зчеплення. 

Між башмаком, кришкою і кронштейном розташована гумова подушка, що виконує функцію 

гасіння коливань. 

Між кришкою і кронштейном встановлені регулювальні прокладки. 

Задні (по ходу машини) опори розташовані по обидва боки блоку двигуна. 

Гумова подушка виконує функцію гасіння коливань.  

 

Підтримуючна опора розташована під передньою частиною картера коробки передач. 

Гумова подушка охоплює полицю кронштейна, що кріпиться до балки, привареної на 

корпусі машини. Між кронштейном і балкою встановлені регулювальні прокладки. 

Дві подовжні тяги, що з'єднують кронштейн(5) із кронштейнами, привареними на 

поперечці корпуса, обмежують подовжні переміщення силового агрегату. 

 

ДВИГУН 

На машині встановлений чотиритактний, рідинного охолодження з V-подібним 

розташуванням восьми циліндровий дизельний двигун 7403 - 8-й комплектації потужністю 

191 кВт (260 к. с.). 

Двигун внутрішнього згорання призначений - для перетворення енергії згорання палива у 

механічну енергію яка приводить в дію силову утановку. 

 

ТЕХНІЧНА ХАРАКТИРИСТИКА 
Двигун: Чотиритактний із запаленням від 

стиску, ріди-нного охолодження, 7403 
восьмої комплектаці  

кількість циліндрів 8 

розташування циліндрів V-подібне під кутом розвалу 90° 

порядок роботи циліндрів  1-5-4-2-6-3-7-8 

напрямок обертання колінчатого валу (з боку маховика) Проти ходу годинникової стрілки 

діаметр циліндрів і хід поршня, мм 120х120 

робочий обсяг, л 10,85 

ступінь стиску 16 
гарантируемая потужність, к. с. (кВт) 260(191) 

частота обертання колінчатого валу двигуна при гарантованій 

потужності, об/хв 

2600 

частота обертання колінчатого валу двигуна при 

максимальному крутному моменті 

1600—1800 

мінімальна частота обертання холостого ходу, об/хв 550—650 

максимально припустима частота обертання холостого ходу і 

у русі, об/хв 

Не більше 2930 

маса, кг 1100 



Заправна місткість паливних баків (2 шт.), л 300 (150х2) 

Температура охолоджуючої рідини, °С: 
- рекомендована 

- короткочасно (не більше 2 г) припустима 

 
80—100 

150 

Температура масла, °С: 
- рекомендована  

- короткочасно (не більш 2 ч) припустима 

 
80—100 

110 

Тиск масла в прогрітому двигуні, кПа (кгс/см2); при частоті  
- обертання 2600 об/хв 

- при частоті обертання холостого ходу 600 об/хв 

 
392—539 (4—5,5) 

98(1) 

Експлуатаційна частота обертання колінчатого валу двигуна 

об/хв: 
- при роботі на суші 

- при роботі на воді 

Від 1600 до 2600 

Від 1600 до 2200 

Максимально припустима частота обертання колінчатого валу 
двигуна, об/хв: 

- при роботі на суші 

- при роботі на воді 

2930 

2400 

 

Двигун складаєнься з : - блоку целіндків; 

- головки блоку целіндків; 

- колінчастого валу; 

- маховика; 

- шатунів; 

- поршнів та поршнєвих кілець; 

- вкладишів; 

- механізму газорозподілу; 

- шестерень газорозподілу і приводу агрегатів. 
 



ПОВЗДОВЖНИЙ РОЗРІЗ ДВИГУНА 
1-коробка термостатів; 
2-ПННТ; 
3-ручний паливо підкачу-ючий насос; 
4-ПНВТ; 
5-автоматична муфта випере-ження вприскування п-ва; 
6-ведуча полумуфта прводу ПНВТ; 
7-дачик тахометра; 
8-фіксатор; 9-маховик; 
10-картер маховика;  
11-мастильний підон; 
12-кришка коріної опори колінчастого валу; 
13-колінчастий вал; 
14-мастильний насос; 
15-розподільний вал; 
16-шків; 

17-гідромуфта; 
18-кришка гідромуфти. 

 ПОПЕРЕЧНИЙ РОЗРІЗ ДВИГУНА 
1-поркладка; 
2-блок циліндрів; 
3-сапун вентиляції картеру; 
4-ліва водозбірна труба; 
5-головка циліндрів; 
6-лівий випускний колектор; 
7-ущільнююче кільце; 
8-фільтр очистки мастила; 
9-опора розподільного валу; 
10-лівий випускний колектор; 
11-скоба кріплення форсунки; 
12-форсунка; 
13-направляюча втулка; 
14-сідло клапану; 
15-кришка клапаного механізму; 
 

БЛОК ЦИЛІНДРІВ І ГОЛОВКИ 

Блок циліндрів — чавунний, відлитий заодно з верхньою частиною картера. 

До блоку з однієї сторони кріпиться кришка з встановленою на ній гідромуфтою приводу 

вентилятора, з іншого боку - картер маховика, що служить кришкою шестерень механізму 

газорозподілу. 

Гільзи циліндрів — чавунні, мокрого типу, легкоз’ємні. 

У з'єднанні гільза — блок циліндрів водяна порожнина ущільнена гумовими кільцями 

круглого перетину. У верхній частині встановлене кільце під бурт у проточку гільзи, у 

нижній частині два кільця встановлені в розточення блоку. 

Головки циліндрів відлиті з алюмінієвого сплаву, мають порожнини для 

охолоджувальної рідини, що з'єднані із сорочкою блоку. Стики головки циліндра і гільзи, 



головки і блоку ущільнені прокладками. Пропускні отвори для охолоджувальної рідини й 

масла, а також головки по контурі ущільнені гумовими прокладками. У розточену канавку на 

нижній площині головки запресоване опорне кільце, що утворює надійний газовий стик між 

головкою і гільзою циліндра. 

Впускні і випускні канали розташовані на протилежних сторонах головки. 

У головку запресовані чавунні сідла і металокерамічні направляючі втулки клапанів. 

Кожна головка закріплена на блоці чотирма болтами. Клапанний механізм закритий 

алюмінієвою кришкою, що ущільнюється прокладкою. 

 
КОЛІНЧАТИЙ   ВАЛ 

Колінчатий вал — сталевий, має п'ять корінних опор і чотири шатунні шийки. 

У шатунних шийках вала виконані внутрішні порожнини, закриті заглушками, де масло 

піддається додатковому відцентровому очищенню. Порожнини шатунних шийок 

повідомляються отворами з поперечними каналами в корінних шийках. 

На носку і хвостовику колінчатого вала встановлена шестерня приводу масляного насосу і 

ведуча шестерня механізму газорозподілу в зборі з масловідбивачем. Противаги – знімні, 

закріплені на валу пресовою посадкою. 

Осьові переміщення колінчатого валу обмежені чотирма сталеалюмінієвими півкільцями, 

встановленими в проточках задньої корінної опори так, щоб сторона з канавками прилягала 

до ударних торців колінчатого валу, а вус входив у паз на кришці заднього корінного 

підшипника. 

Хвостовик колінчатого валу ущільнений гумовим самопідтискним сальником, 

встановленим у картері маховика. 
1-передня противага; 
2-шестерня приводу мастильного насосу; 
3-втулка; 
4-заглушка шатуної шийки; 
5-задня противага; 
6-ведуча шестерня механізму газорозподілу; 
7-мастиловідбивач; 
8-колінчастий вал. 

МАХОВИК 

Маховик — чавунний, закріплений болтами на торці колінчатого валу і зафіксований 

двома штифтами і настановною втулкою. Зубчатий вінець служить для пуску двигуна 

стартером. 

На зовнішній поверхні маховика мається паз з під фіксатор маховика, що 

використовується при регулюваннях систем живлення двигуна паливом і повітрям. 

 
1-фіксатор маховика; 
2-установочна втулка; 
3-сухарь віджимного важеля зчеплення; 
4-болт кріплення маховика; 
5-маховик; 
6-пружине кільце; 
7-установочна втулка; 
8-манжета певиного валу; 
9-зубчастий вінець; 
а-паз. 

 

ШАТУНИ 

Шатуни — сталеві, двотаврового перетину; нижня головка виконана з прямим плоским 

роз’ємом. Шатун остаточно оброблений у зборі з кришкою, тому кришки шатунів 

невзаємозамінні. На кришці і шатуні нанесені мітки спареності у виді тризначних 

порядкових номерів. 

При зборці мітки на шатуні і кришці повинні знаходитися з однієї сторони. Крім того, на 

кришці шатуну вибитий порядковий номер циліндра. 

Підшипник верхньої головки — запресована втулка з 

біметалічної стрічки з робочим бронзовим шаром. Кришка 

шатуна закріплена двома шатунними болтами з гайками 



1-втулка 
верхньої головки; 

2-шатун; 
3-болт; 

4-кришка; 
5-гайка. 

 
 

ПОРШНІ І ПОРШНЕВІ КІЛЬЦЯ 

 Поршні — алюмінієві, з чавунною вставкою під верхнє компресійне кільце і колоїдно-

графітним покриттям спідниці. На поршні встановлені два компресійних кільця й одне 

маслоз’ємне кільце.  

Компресійні кільця — чавунні. Робоча поверхня верхнього компресійного кільця покрита 

хромом, нижнього — молібденом. 

Маслоз’ємне кільце — прямокутного перетину з крученим пружинним розширником і 

хромованою робочою поверхнею. 

Поршень із шатуном з'єднаний сталевим пустотілим пальцем типу, що плаває; осьове 

переміщення пальця в поршні обмежено стопорними кільцями.. 

 

 
1-поршень; 

2-поршньовий палець; 

3-стопорне кільце; 

4-верхнє компресійне кільце; 
5-нижнє компресійне кільце; 

6-мастилозємне кільце; 

 

ВКЛАДИШІ 

Вкладиші корінних підшипників колінчатого валу нижньої головки шатуна — змінні, 

тонкостінні, тришарові, з робочим шаром зі свинцюватої бронзи. 

Верхній і нижній вкладиші корінного підшипника колінчатого валу невзаємозамінні. У 

верхньому вкладиші мається отвір для підведення масла і канавка для його розподілу. 

Вкладиші нижньої головки шатуна — взаємозамінні. 
МЕХАНІЗМ ГАЗОРОЗПОДІЛУ 

Складається: розплдільний вал, штовхачі, клапани, направляючі штовхачів, штанги, коромисло, 

пружини. 
Механізм газорозподілу двигуна — верхньоклапанний. Кулачки розподільного валу у 

визначеній послідовності пускають у хід штовхальники. Штанги повідомляють качательний 

рух коромислам, що, переборюючи опір пружин, відкривають клапани. Закриваються 

клапани під дією сили стиснутих пружин. 

Момент, що крутить, на розподільний вал передається від колінчатого валу через 

шестерні механізму газорозподілу. 

 

1-розплдільний вал; 
2-штовхач; 
3-направляюча штовхача; 
4-штанга; 
5-прокладка кришки головки; 
6-коромисло; 7-гайка; 
8-реголювальний гвинт; 
9-болт кріплення кришки головки; 
10-сухар; 
11-втулка тарілки; 
12-тарілка пружини; 
13-зовнішня пружина; 
14-внутрішня пружина; 
15-направляюча клапану; 
16-шайба;17-клапан; 
А-зазор між носком коромисла та торцем 

стрижня клапану. 



 

Розподільний вал — сталевий, встановлений у розвалі блоку на п'ятьох підшипниках 

ковзання. 

Осьове переміщення розподільного валу обмежено корпусом підшипника, у торці якого 

упираються з однієї сторони маточина шестерні, з іншого боку - упорний бурт шийки валу. 

Корпус підшипника задньої опори закріплений на блоці трьома болтами. 

 

1-розподільний вал; 
2-корпус заднього підшипнику; 
3-шестерня; 
4-шпонка; 
5-підшипник ковзання. 

Штовхачі — плоскі, пустотілі, з циліндричної направляючої; виготовлені зі сталі з 

наплавленням тарілки вибіленим чавуном. Внутрішня циліндрична частина штовхальника 

закінчується сферичним гніздом для упора нижнього кінця штанги. 

Клапани — впу  скний і випускний — виготовлені з жароміцних сталей. Діаметр 

головки випускного клапана менше діаметра головки впускного клапана. Стрижні обох 

клапанів покриті графітом для поліпшення приробки. 

Клапани переміщаються у виготовлених з металокераміки направляючих втулках. 

Для запобігання попадання масла в циліндр по зазорі «стрижень клапана — направляюча 

втулка» на втулці впускного клапана встановлена гумова манжета. 

Направляючі штовхальників — чавунні, знімні. На двигун встановлені чотири 

направляючі у яких переміщаються по чотири штовхальника. Кожна направляюча 

встановлена на двох штифтах і прикріплена до блоку циліндрів двома болтами. 

Штанги штовхальників — сталеві, трубчасті з запресованими наконечниками. Нижній 

наконечник має опуклу сферичну поверхню, верхній — виконаний у виді сферичної чашечки 

для упору регулювального гвинта коромисла. 

Коромисло клапана — сталеве, із бронзовою втулкою, являє собою двуплечий важіль. У 

плече коромисла для регулювання зазору А ввернутий регулювальний гвинт із контргайкою. 

До кожного коромисла через отвори в стійці коромисла підводиться змащення. 

Пружини клапанів — циліндричні, з різним напрямком навивки. На кожному клапані 

встановлено дві пр ужини. Нижніми торцями пружини спираються на головку через сталеву 

шайбу, верхніми — у тарілку. Тарілка упирається у втулку, з'єднану зі стрижнем клапана 

двома конусними сухарями. 

ШЕСТЕРНІ ГАЗОРОЗПОДІЛУ І ПРИВОДУ АГРЕГАТІВ 

Шестерні газорозподілу — прямозубі. Газорозподільний механізм приводиться в дію від 

ведучої шестерні, встановленої на хвостовику колінчатого валу, через блок проміжних 

шестерень. Блок проміжних шестерень обертається на здвоєному конічному 

роликопідшипнику. Шестерня приводу розподільного валу встановлена на хвостовик валу. 

При зборці треба стежити, щоб мітки на торцях шестерень, що знаходяться в зачепленні, 

були сполучені.Привод паливного насосу високого тиску (ТНВД) здійснюється від шестерні, 

що знаходиться в зачепленні із шестернею розподільного валу. Обертання до ТНВД 

передається через ведучу і відому напівмуфти з пружними пластинами, що компенсують 

можливу неспіввісність установки валів паливного насосу і шестерні його приводу. 

Із шестернею приводу ТНВД знаходяться в зачепленні шестерня приводу компресора і 

шестерня приводу насосу гідросистеми. 

 
1.3.18-болти; 2-замкова шайба; 4,17-шайби; 5-манжета; 6-
корпус заднього підшипника; 7-прокладка; 8-сухар; 9-вал 
шестерні приводу ПНВТ; 10,20-шпонки; 11,14-

шарикопідш-ипники; 12-шестерня 
приводуПНВТ; 13,25-упорні шайби; 15-
розподільний вал; 16-крон-штейн з вісью 
ведучої шестерні; 19-конічний дворядний 
роликопідшипник; 21,27-промі-жні 
шестерні; 22-упорне кільце; 23-стопорне 
кільце; 24-ведуча шестерня колінчастого 
валу; 26-проміжна шестерня приводу 
розподільного валу. 



*При зборці треба слідкувати,щоб помітки на торцях шестерен які знаходяться в 
зачеплені,співпадали. 

Порядок роботи двигуна 

 
ДОГЛЯД ЗА ДВИГУНОМ 

Перелік робіт, виконуваних при технічному обслуговуванні двигуна, викладений у п. 27.2.3 ТО и 

ИЭ, ч. 2. 

 

Висновок:   Двигун внутрішного згорання БТР-80,чотиритактний,восьми циліндровий, рідинного 

охолодження з V-подібним розташуванням циліндрів, потужністю 191 кВт, простий 

за будовою є надійний в роботі та легкий в обслуговуванні що відповідає вимогам 

сучасного бою. 

 

 Двигун внутрішнього згорання БМП-2. 
 

СИЛОВА УСТАНОВКА 
Силова установка є джерелом механічної енергії, що приводить машину в рух. До неї входить 

двигун УТД-20С1 з обслуговуючими його системами: живлення паливом, живлення повітрям, 

мащення, охолодження, підігріву і пуску. 

 

 
1-Двигун; 
 

2-Задня опора силового блоку; 

 

3-Передня опора силового блоку; 
 

4-Кронштейн задньої опори; 

 
5-Коробка передач.  

ДВИГУН 

Двигун УТД-20С1 являє собою шестициліндровий V-подібний чотиритактний швидкохідний 

безкомпресорний дизель рідинного охолодження зі струминним розпилюванням палива.  

Двигун внутрішнього згорання призначений - для перетворення енергії згорання палива у 

механічну енергію яка приводить в дію силову утановку. 

Двигун розташований у силовому віділені у загальному силовому блоці,разом зі коробкою 

передач,головним фрик та ПМП. 
 
Двигун складаєнься з : -блоку целіндків і головки; 

-колінчастого валу; 

-маховика; 

-шатунів; 

-поршнів та поршнєвих кілець; 

-вкладишів; 

-механізму газорозподілу; 

-шестерень газорозподілу і приводу агрегатів 



 

 

Потужність від двигуна відбирається на силову передачу з носка колінчатого валу через 

маховик, а на компресор — із протилежного кінця колінчатого валу через вал відбору 

потужності. Обертання колінчатого валу двигуна — праве (по ходу годинникової стрілки), 

якщо дивитися з боку валу відбору потужності на привод компресора. 

Силовий блок кріпиться на двох передніх опорах і задній опорі. Для запобігання 

поперечного переміщення силового блоку в середній частині картера КП напроти передніх 

опор встановлені обмежувальні болти 

 

 
 
 

1,7,30-трубопроводи підводу мастила до механізму газорозподілу; 2-головка блоку циліндрів; 3-
штуцер відводу охолоджуючої родини;4-випускний колектор; 5-кришка головки блоку; 6-паливний 
фільтр тонкої очистки; 8,19-трубопроводи відводу палива і повітря; 9-паливні шланги; 10-паливні 
трубки високого тиску; 11-паливний насос; 12-підвод палива до паливопідкачуючого насосу; 13-
стрижень заміру рівня мастила в регуляторі; 14-паливопідкачуючий насос; 15-регулятор паливного 
насосу; 16-трубопровід підводу палива до паливного насосу; 17-центробіжний мастильний фільтр; 18-
важіль керування паливним насосом; 20-штуцер відводу пару; 21-кришка лючка; 22-впускний 
колектор; 23-пробка отвору зливу мастила з колектора; 24-шланг підводу повітря до генератора; 25-
генератор; 26-вентилятор генератора; 27-трубопроводи повітряпуску; 28-трубопровід підводу мастила 
до повітярозподільнека; 29-повітрярозподільник; 31-шестерня стартера; 32-шпильки крвплення КП; 
33-маховик колінчастого валу; 34-сапун; 35-кришка муфти випередження кута подачі палива; 36-
стрілка-показник; 37-блок картер; 38-кришка; 39-шланг підводу мастила до центр обіжного фільтру; 
40-фільтр грубої очистки мастила; 41-штуцер для підєднання шлангу аригату консервації АКД-1; 42-
трубки обєднаного зливу паливива з форсунок; 43-штуцер відводу мастила до радіатору;44-штуцер 
відводу мастила до фільтру; 45-мастильний насос; 46-штуцер підводу мастила з мастило баку; 47-
водяний насос; 48-кран зливу охолоджуючої рідини. 

 
 



ПОЗДОВЖНІЙ РОЗРІЗ ДВИГУНА 

 

1-вал врівноважуючого механізму; 
2-противажіль врівноважуючого механізму; 
3-противажіль колінчастого валу; 
4-колінчастий вал;  
5-хвостовик колінчастого то валу; 
6-стакан першого підшипнику; 
7,8-роликові підшипники опор колінвалу; 
9-ущільнююче кільце гільзи циліндру; 
10-гільза циліндру; 
11-порожнина охолодження; 
12-поршньовий иалець;  
13-бурт гільзи; 
14-форсунка;  
15-розподільний вал;  
16-пружина клапану;  
17-кришка; 
18-перегородка картеру;  
19-штифт; 
20-обойма підшипнику;  
21-шестерня приводу механізму передач;  
22-стопорне кільця;  
23-маховик; 
24-фланець картеру; 
25-противажіль; 
26-фільтруюча сітка мастиловідстійника. 

ПОПЕРЕКОВИЙ РОЗРІЗ ДВИГУНА 

 

 
1-циліндр; 2,9-мідна прокладка; 

3-розподільний вал впускних клапанів; 
4-мастильний центр обіжний фільтр; 

5-трубопровід високого тиску; 

6-латуна трубка; 7- розподільний вал впускних 
клапанів; 8-форсунка; 

10-зливна пробка;11-клапан повітря пуску; 

12-канал для проходу повітря; 13-поршень; 

14-внутрішній шатун; 15-зливна пробка; 
16-канали для обігрівача картеру охолоджувальної 

рідини; 17стартер; 

18-напівгубець; 19-прилив картера; 
20-генератор; 21-анкерна шпилька. 

МЕХАНІЗМ ПЕРЕДАЧ ДО РОЗПОДІЛЬНИХ ВАЛІВ ТА НАВІСНИМ АГРЕГАТАМ 

ДВИГУНА. 

 

1-шестерняврівноважуючого механізму; 

2-кришка; 3-шестерня колін валу; 4-колінчастий 
вал; 5,10,12,17,18-проміжні шестерні; 6-шестерня 

приводу мастильного та водяного насосу; 7-

шестерні розподільних валів правого блоку; 8-

промі-жна шестерня приводу розподільних валів 
правого блоку; 9-блок шестерень(привід 

тахометру); 11-шестерня привобу паливного 

насосу; 13 -блок шестерень (привід 
повітрярозподільника); 14-промі-жна шестерня 

приводу розподільних валів лівого блоку; 15-

відомі шестерня розпад-ільних валів лівого блоку; 
16-блок шестерень; 19-шестерня приводу 

генератора та вентилятора. 
 



 

РОБОЧИЙ ЦИКЛ ДВИГУНА 

Повний цикл роботи двигуна відбувається за чотири ходи поршня (за два обороти 

колінчатого валу). Такти циклу роботи двигуна: впуск, стиск, робочий хід і випуск. 

Такт впуску відбувається при русі поршня від верхньої мертвої крапки до нижньої. При 

цьому в циліндрі створюється розрідження і зовнішнє повітря через відкриті впускні клапани 

спрямовується в циліндр. Для кращого наповнення циліндра клапани впуску відкриваються за 

20° до підходу поршня до верхньої мертвої крапки, а закриваються після проходження поршнем 

нижньої мертвої крапки на 48°. Таким чином, тривалість впуску складає 248° по куті повороту 

колінчатого валу. 

Такт стиску починається з моменту закриття клапанів впуску і випуску при русі поршня від 

нижньої мертвої крапки до верхньої. Свіже повітря, що надійшло в циліндр, стискується в 

безупинно зменшуваному обсязі надпоршневого простору. Повітря наприкінці такту стискується 

до тиску 36—39 кгс/см2. Температура повітря при стиску підвищується до 550—600°С. При 

положенні поршня за 24—27° до в. м. т. у надпоршневий простір вприскується в 

дрібнорозпиленому виді дизельне паливо. Такт закінчується в той час, коли поршень досягає 

верхньої мертвої крапки. 

Такт робочого ходу. Завдяки високій температурі стиснутого повітря вприснуте в камеру 

згоряння паливо самозаймається. Після того як поршень пройде верхню мертву крапку, тиск газів 

при згорянні палива різко зростає до 80—90 кгс/см2, а температура — до 1800—1900° С. 

Поршень під тиском газів рухається до нижньої мертвої крапки, впливаючи через шатун на 

кривошип колінчатого валу, відбувається робочий хід. 

У результаті розширення тиск газів знижується до 2,5— 3 кгс/см2, а температура — до 700—

800°С. Таким чином, теплова енергія, що створюється при згорянні палива, перетвориться в 

механічну енергію руху поршня. 

Такт випуску газів, що відробили, з циліндра починається з моменту відкриття випускних 

клапанів, тобто при положенні поршня за 48° до н.м. т. у такті робочого ходу. 

Від продуктів згоряння циліндр очищається: 

—  при русі поршня до н.м. т. у такті робочого ходу за рахунок різниці тисків у циліндрі і 

навколишній атмосфері (тиск у циліндрі в момент відкриття випускних клапанів у 2,5—3 рази 

вище атмосферного); 

—  у результаті виштовхування газів, що відробили, поршнем, що рухається до в. м. т. у такті 

випуску; 

—  за рахунок інерції потоку і витиснення його свіжим повітрям при відкритті впускних 

клапанів у такті впуску, коли поршень рухається від верхньої мертвої крапки до нижнього. 

Тривалість випуску газів, що відробили, складає 248° по куті повороту колінчатого валу (у 

такті робочого ходу -48° , примусовий випуск-180° , у такті впуску -20°). 

З початку впуску (20° до в. м. т.) до кінця випуску (20° після в. м. т.), тобто протягом 40° по 

куті повороту колінчатого валу, одночасно відкриті клапани впуску і випуску. У цей період, що 

називається перекриттям клапанів, циліндр продувається, що сприяє кращому очищенню його 

від залишкових газів і кращому наповненню свіжим зарядом повітря. 

Моменти відкриття впускних і випускних клапанів називаються фазами газорозподілу, а 

графічне зображення них — діаграмою фаз газорозподілу. 

Кут початку подачі палива насосом високого тиску при регулюванні встановлюється 24—27° 

до в. м. т. у такті стиску. 

БУДОВА ДВИГУНА 
КРИВОШИПНО-ШАТУННИЙ МЕХАНІЗМ 

Кривошипно-шатунний механізм - призначений для перетворення зворотно-поступального 

руху поршнів в обертальний рух колінчатого вал у. 

Кривошипно-шатунний механізм складається з блоку-картера, колінчатого валу, маховика, 

шатунів, поршнів і валу добору потужності. 

Блок-картер - призначений для монтажу всіх деталей, вузлів і служить силовим кістяком 

двигуна. Всередині блок-картер розділений оребреними поперечними перегородками на три 

циліндрових відсіки і порожнини для установки механізму передачі. У центральні розточення 

перегородок запресовані сталеві обойми. Від повертання обойми стопоряться штифтами.  



У тоннель, утворений розточеннями в перегородках, на чотирьох роликових корінних 

підшипниках встановлюється колінчатий вал. 

У нижній частині перегородок паралельно осі корінних опор зроблені розточення для 

розміщення валу врівноважуючого механізму. У нижній частині другого відсіку вкручена пробка 

для зливу масла з картера. Порожнина над пробкою закрита сіткою. 

На задньому торці блоку - картера виконаний фігурний фланець зі шпильками для кріплення 

до нього картера силової передачі. З лівої сторони блоку-картера мається ложе для встановки 

стартера, що кріпиться до нього напівбугелями. Вище ложа стартера на припливі закріплений 

генератор. 

Зверху по осі розвалу блоку-картера виконаний приплив з розточенням всередині, у якій 

монтується муфта випередження вприскування палива. У розвалі блоку-картера чотирма 

шпильками кріпиться масляний відцентровий фільтр. 

У кожному циліндровому відсіку маються наскрізні розточення, у які вставлені сталеві гільзи. 

У верхній частині гільзи мають бурти, якими вони спираються на торці виточень блоку. На 

зовнішній поверхні гільз виконані два посадкових пояси для центрування гільзи і порожнина, що 

утворить зі стінкою гільзи кільцевий канал для протоки охолоджувальної рідини. 

Гільзи циліндрів виготовлені з високолегованої сталі. Для підвищення твердості і 

зносостійкості внутрішня поверхня гільз азотирована. Для ущільнення порожнини охолодження 

на нижньому посадковому паску гільзи виконані три канавки під гумові ущільнювальні кільця 

прямокутного перетину, а на верхньому — одна канавка під кругле гумове ущільнювальне 

кільце. У верхній частині гільзи встановлена мідна прокладка газового стику. 

Перепуск охолоджувальної рідини з порожнин охолодження гільз у порожнині охолодження 

головок блоку здійснюється через свердління у верхній частині блоку й у головках. Ущільнення 

стику свердлінь забезпечується латунними трубками з надягнутими на них гумовими кільцями. 

У перегородки блоку-картера вкручено по вісім анкерних шпильок для кріплення головок 

блоку. Для виключення попадання рідини й масла в колодязі анкерних шпильок на шпильки 

надіваються гумові ущільнювальні кільця.    

Головка на блоці фіксується по трьох установочних штифтах, запресованих у блок-картер. 

Для з’єднання внутрішньої порожнини блоку-картера з атмосферою встановлений сапун. 

Корпус сапуна циліндричний, заповнений дротовим фільтруючим набиванням (канителлю) і 

закритий кришкою. 

Колінчатий вал двигуна штампований, з легованої сталі, має три шатунні шийки і чотири 

корінні опори, між якими розташовані еліптичні щоки. На першій і другій щоках болтами 

кріпляться противаги. З однієї сторони до валу кріпиться маховик, а з іншої запресований 

хвостовик. 

На першу корінну опору встановлюється завзятий роликопідшипник, що фіксується від 

осьових зсувів фланцем. Зовнішня обойма підшипника спирається на стакан, що з натягом 

запресований в розточення блоку-картера. Зовнішня обойма фіксується розрізним стопорним 

кільцем. Інші три корінні опори є біговими доріжками для роликопідшипників, встановлених у 

втулках, запресованих у розточення блоку-картера. Зовнішні обойми підшипників фіксуються 

кільцями. 

З боку передачі на колінчатому валу встановлена на шпонці шестерня приводу агрегатів і 

механізмів двигуна. 

Колінчатий вал ущільнюється текстолітовими розрізними кільцями, що піджимаються 

пружинами. 

У шатунних шийках колінчатого валу маються порожнини, що з’єднуються між собою 

похилими свердліннями. З торців порожнини закриті заглушками. 

Змащення в колінчатий вал підводяться через канал головної магістралі, просвердлений у 

блоці-картері, канал у склянці б першого підшипника, через порожнину хвостовика і свердління 

в ньому в порожнину шатунної шийки колінчатого валу. Через радіальні свердління в шатунних 

шийках масло подається до тертьових поверхонь вкладишів шатунів. 

Маховик призначений для підвищення рівномірності роботи двигуна. Він кріпиться до 

колінчатого валу болтами і штифтами у визначеному положенні. По зовнішньому контурі 

маховика нарізаний зубчатий вінець для зачеплення із шестернею стартера. На ободу маховика 

нанесене градуювання з ціною розподілу в один градус повороту колінчатого валу. Градуювання 

використовується при перевірці фаз газорозподілу і кутів подачі палива. 



Вал відбору потужності забезпечує передачу потужності від двигуна до редуктора приводу 

компресора, вентилятора компресора і водовідкачуючого насосу. Він встановлений у шліцах 

хвостовика і спирається на шарикопідшипник, встановлений у проставці. У порожнині валу 

відбору потужності нарізані шліци, у котрі входять зовнішні шліци валу приводу шківа пасової 

передачі. Проставка разом із фланцем кріпиться болтами до стакану. До фланця шістьма болтами 

кріпиться корпус валу привода шківа. 

ВРІВНОВАЖУЮЧИЙ МЕХАНІЗМ 

Врівноважуючий механізм призначений для врівноважування інерційних сил, що 

виникають при роботі двигуна. Ці сили врівноважуються двома противагами, закріпленими на 

щоках першої шатунної шийки, місцевою вибіркою металу на ободі маховика і спеціальним 

механізмом, що врівноважує. 

Врівноважуючий механізм складається з валу з противагами на кінцях. Противага виконана у 

виді шестерні, що входить у зачеплення із шестернею колінчатого валу. 

Вал спирається на три підшипники кочення, встановлені в нижній частині блоку-картера, і 

обертається з тим же числом обертів, що і колінчатий вал двигуна, але в зворотному напрямку. 

Шатунний механізм служить для перетворення зворотно-поступального руху поршнів в 

обертальний рух колінчатого валу. Він складається з трьох спарених шатунів двотаврового 

перетину, виготовлених з високолегованої сталі. Кожна пара шатунів складається з вильчатого 

шатуна і внутрішнього (причіпного) шатуна. Нижня головка вильчатого шатуна встановлюється 

на шатунній шийці колінчатого валу, а нижня головка внутрішнього шатуна входить у паз 

вильчатого шатуна й охоплює проставку і кришку. Верхні головки вильчатих шатунів 

з'єднуються з поршнями лівого блоку циліндрів, а внутрішніх — з поршнями правого блоку. Хід 

поршнів правого і лівого блоків однаковий. 

Нижні головки вильчатих шатунів закріплюються на шатунних шийках колінчатого валу за 

допомогою болтів, що стягають за допомогою гайок кришки, вкладиші і проставку зі стрижнем. 

Гайки контрятся шплінтами. 

Нижні головки внутрішніх шатунів стягаються болтами за допомогою гайок, котрі 

контрятьтся шплінтами. 

На площині роз’єму нижніх головок шатунів виконані шліци для запобігання зрушення 

кришок. 

Вкладиші сталеві тонкостінні, покриті тонким шаром свинцюватої бронзи й освинцьовані. 

Зовнішні поверхні вкладишів обміднені. Від провертання вкладиші фіксуються штифтами. 

Змащення до вкладишів внутрішнього шатуна підводиться зі свердлінь шатунних шийок 

колінчатого валу через два отвори у верхній половині вкладишів і отвір у проставках. 

У верхні головки шатунів запресовані бронзові втулки, що служать підшипниками для 

поршневих пальців. Поршневий палець змазується розбризкуванням масла через шість отворів у 

верхній головці шатуна. В один з цих отворів запресована латунна трубка, що утримує втулку від 

зсуву. 

Поршнева група складається з поршнів, поршневих кілець, поршневих пальців і заглушок. 

Поршень сприймає сили тиску, що виникають при згорянні палива в циліндрі, і через 

поршневий палець передає їх на шатун. Поршень виштампуваний з алюмінієвого сплаву. 

Днищу поршня додана спеціальна форма, що сприяє ефективному сумішоутворенню і 

згорянню палива, що впорскується в камеру згоряння. З внутрішньої сторони на спідниці поршня 

мається дві бобишки. У розточення бобишок вставляється поршневий палець. У нижній частині 

бобишок просвердлено по два отвори, через які масло, що розприскується в картері, попадає на 

змащення поршневого пальця. На утворюючій поршня проточені п'ять канавок, чотири з яких 

розташовані вище отвору під поршневий палець, а одна — нижче. Четверта і п'ята зверху канавки 

мають фаски з маслосточними отворами. У канавки поршня встановлюються поршневі кільця. 

Два верхніх кільця що ущільнюють, сталеві, трапецеїдального перетину, покриті пористим 

хромом. Третє і четверте кільця комбіновані, тобто поряд з ущільненням від прориву газів 

служать для видалення зайвого масла з дзеркала гільз циліндрів. Комбіновані кільця конічного 

перетину, з кутом нахилу по утворюючої, виготовлені зі спеціального чавуна. Кільця покриті 

тонким шаром твердого хрому. 

П'яте кільце маслоскидуюче зі спеціального чавуна, з кутом конусу по утворюючій 6°. 



Поршневий палець типу, що плаває, сталевий, цементований, пустотілий. По обидва боки в 

поршневий палець встановлюються бронзові заглушки обмежуючі його осьове переміщення і 

запобігаючі дзеркало циліндра від задиру торцями пальця. 

Головка блоку загальна для трьох циліндрів, відлита з алюмінієвого сплаву. На нижній 

площині головки мається три розточення в котрі входять бурти гільз, що виступають за площину 

блоку-картера. Кріпиться головка до блоку вісьма анкерними і дванадцятьма зшивними 

шпильками і фіксується трьома установочними штифтами. 

Стик між площиною головки і буртами гільз ущільнюється мідними кільцями. Знизу в 

головці розточені три порожнини камер згоряння, у кожній з яких мається чотири отвори, що 

з'єднують камеру з впускними і випускними каналами. У розточення цих отворів запресовані 

сталеві сідла, до яких щільно прилягають фаски клапанів. У верхній частині головок 

просвердлені отвори, у які запресовані бронзові направляючі втулки. У цих втулках 

переміщаються стрижні клапанів. 

По осі камери згоряння розточений отвір для установки форсунки. 

Впускні і випускні канали виходять на бічні площини головки, до яких кріпляться впускний і 

випускний колектори. 

У тіло головок нижче впускного вікн а вкручені різьбові втулки, у яких установлені клапани 

системи повітряного запуску. 

На верхній площині голівки закріплені чотири підшипники розподільних валів, один із яких 

(перший з боку передачі) упорний. 

Головка блоку закрита зверху кришкою, відлитою з алюмінієвого сплаву. Роз’єм між 

головкою і кришкою ущільнюється паронітовою прокладкою. Три люки на кришці головки, що 

закриваються штампованими кришками, забезпечують можливість установки і знімання 

форсунок без зняття кришки головки. 

Впускний і випускний колектори 

Впускний колектор кріпиться на шпильках до бічної площини головки циліндрів із 

зовнішньої сторони. Стик між фланцями колектору і головкою ущільнюється залізоазбестовою 

прокладкою. 

Колектор штампований, зварений із двох половин. Збоку колектора виконаний фланець із 

дванадцятьма отворами для проходу шпильок кроплення колектора. У нижній частині колектора 

приварена бонка з різьбовим отвором, закритим пробкою. Отвір служить для зливу змащення, що 

попадає в колектор із впускних вікон головки циліндрів при консервації двигуна. 

Випускний колектор відлитий з жароміцного чавуну і кріпиться на шпильках до бічної 

площини головки циліндрів з боку розвалу блоків. Стик між фланцями колектору і головкою 

ущільнюється мідно-азбестовими прокладками. Закінчується колектор трикутним фланцем для 

приєднання до нього випускної труби. 

На машинах випуску з 1975 р. для підвищення терміну служби усередину колекторів 

запресовані сталеві циліндри. Циліндри вставляються через отвори на торцях колекторів, закриті 

заглушками. 

МЕХАНІЗМ ГАЗОРОЗПОДІЛУ 

Механізм газорозподілу служить для забезпечення наповнення циліндрів повітрям і 

очищення їх від газів, що відробили, у порядку, що відповідає робочому циклу двигуна. Він 

змонтований на головці блоку і складається з клапанів впуску і випуску і розподільних валів із 

шестернями приводу. 

Клапани впуску і випуску відрізняються один від іншого розмірами грибків і матеріалом. 

Випускний клапан має менший діаметр грибка і виготовлений з жароміцної сталі.  

У стрижні клапана виконаний різьбовий отвір для укручування тарілки клапана. Нарізне 

сполучення дозволяє встановлювати необхідний зазор між тарілкою клапану і потилицею 

кулачка розподільного валу при регулюванні фаз газорозподілу. 

Положення тарілки фіксується замком. Дві концентричні пружини притискають торцеві 

шліци замка до шліців тарілки. 

Впускний і випускний розподільні вали встановлені в чотирьох підшипниках на верхній 

площині головки циліндрів. 

На кінцях розподільних валів змонтовані шестерні, що знаходяться між собою в зачепленні. 

Шестерня, встановлена на розподільному валу, одержує обертання від шестерні механізму 

передач. Шестерні з'єднані з розподільними валами регулювальними втулками і притиснуті до 



упорних буртів валів гайками. Гайки від самовідвернення фіксуються стопорним кільцем. Зовні 

регулювальної втулки маються трикутні шліци, а усередині — прямокутні. Шліци призначені для 

регулювання фаз газорозподілу. Регулювальна втулка з'єднана з гайкою замковим кільцем, за 

допомогою якого при вивертанні гайки втулка виводиться з зачеплення з валом і шестернею. 

Кожен розподільний вал має шість кулачків. Профіль кулачків розподільних валів впуску і 

випуску однаковий. 

Розподільні вали виконані порожніми, канал служить мастилопроводом. Для виходу масла до 

підшипників у кожній опорній шийці просвердлений отвір. У потилицях кулачків просвердлені 

отвори для змащення кулачків і тарілок клапанів. З переднього торця розподільного валу масляна 

порожнина закрита різьбовою заглушкою, що фіксується пружинним замком, 

Масло до розподільних валів підводиться через канал в осі проміжної шестерні приводу 

газорозподілу, вертикальний канал у головці циліндрів і канали в упорному підшипнику. 

МЕХАНІЗМ ПЕРЕДАЧ ДО РОЗПОДІЛЬНИХ ВАЛІВ 

 І НАЧІПНИХ АГРЕГАТІВ ДВИГУНА 

Механізм змонтований у фігурній кишені блоку-картера з боку маховика. Усі шестерні і 

підшипники змазуються розбризкуванням масла, що стікає з головок блоків циліндрів. 

Безпосередньо із шестернею колінчатого валу в зачепленні знаходяться шестерня 

врівноважую чого механізму, проміжна шестерня, що передає обертання шестерні приводу 

масляного і водяного насосів, і велика шестерня  блоку шестерень. 

Від великої шестерні блоку через проміжні шестерні обертання передається на шестерню 

приводу генератора і вентилятора генератора. Від малої шестерні блоку обертання передається 

через проміжну шестерню на блок шестерень і шестерню приводу паливного насосу. З блоком 

шестерень за допомогою шпонки з'єднаний валик приводу повітророзподілювача. 

З малою шестернею блоку через проміжну шестерню зв'язані шестерні розподільних валів 

лівого блоку циліндрів. 

Шестерня приводу паливного насоса з'єднана із шестернями розподільних валів правого 

блоку циліндрів, із проміжними шестернями і блоком шестерень, від якого одержує привод валик 

датчика тахометра. 

Муфта приводу генератора 

Муфта приводу генератора змонтована у фасонному припливі блоку-картера. Вона 

складається з порожнього циліндричного корпусу, що обертається на двох підшипниках качання, 

валика з внутрішніми шліцами і шести гумових шпонок. 

Шестерня механізму передач через проміжну шестерню приводить в обертання шестерню, що 

виконана заодно з корпусом. На одному кінці корпусу на шліцах посаджений вентилятор, що 

кріпиться гайкою, а з іншого кінця в його порожнині вільно сидить валик приводу генератора. 

Зв'язок між корпусом і валиком здійснюється за допомогою шести циліндричних гумових 

шпонок, що грають роль демпфера. 

Від валика до генератора обертання передається через рессорку, зв'язану з валиком шліцами. 

Рессорка додатково зм'якшує динамічні навантаження, що виникають при різкій зміні числа 

обертів колінчатого валу двигуна. 

 

Висновок: 

1. БМП-2 являється бойовою машиною механізованих підрозділів і є потужним 

озброєнням, що за своїми характеристиками відповідає вимогам сучасного бою. 

2. Двигун БМП-2 простий за будовою і надійний у роботі. 
 



 

МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ СИЛОВОЇ УСТАНОВКИ БТР-80 
Несправність Причина несправності Спосіб усунення несправності 

1 2 3 

Двигун не пускається Порожні паливні баки Заповнити паливні баки, 

прокачати систему живлення 

 Загустіло паливо в холодний час 

року (паливо не по сезону) 

Замінити фільтруючі елементи 

тонкої очистки палива, промити 

фільтр грубої очистки, замінити 

паливо на відповідне сезону, 

прокачати систему живлення 

 Повітря в паливній системі Усунути негерметичність, 

прокачати систему живлення 

 Порушилося регулювання кута 

випередження вприскування палива 

Відрегулювати кут виперед-

ження вприскування палива 

 Несправне електрофакельний 

пристрій полегшення пуску (у 

холодний час року) 

Див. п. 7.7.1 «Можливі 

несправності ЭФУ» 

 Змерзнула вода, що потрапила з 

паливом у паливопроводи або на 

сітці фільтра паливоприймальної 

трубки паливного бака 

Обережно прогріти паливні 

фільтри, трубки, баки ганчіркою, 

змоченою гарячою водою, або 

паром; не користуватися 

відкритим полум'ям для прогріву 

 Не загвинчений важіль ручного 

паливопідкачуючого насосу 

Загорнути важіль 

Двигун не розвиває 

необхідної потужно-

сті, працює нестійко, 

димить 

Засмітився повітряний фільтр Провести обслуговування 

повітряного фільтру 

 Недостатня подача палива через 

засміченість фільтрів 

Замінити фільтруючі елементи 

тонкої очистки палива, промити 

фільтр грубої очистки 

 Підсмоктування повітря Підтягти з'єднання в 

паливопроводах від паливних 

баків до насосу низького тиску 

 Порушилося регулювання кута 

випередження вприскування палива 

Відрегулювати кут 

випередження вприскування 

палива 

 Засмітилася форсунка (закоксовка 

отворів розпилювача, зависання 

голки), або порушилося її 

регулювання 

Промити форсунку, перевірити і 

при необхідності відрегулювати 

 Важіль керування регулятором не 

доходить до болту обмеження 

максимальної частоти обертання 

колінчатого валу 

Перевірити і відрегулювати 

привід важеля 

 Зламалася пружина штовхальника 

ТНВД 

Замінити пружину ТНВД 

 Потрапив бруд між сідлом і 

клапаном паливопідкачуючого 

насосу або зламалася пружина 

Промити клапан або замінити 

насос 

1 2 3 

 Порушилася герметичність 

нагнітальних клапанів ТНВД або 

зламалася пружина 

Замінити ТНВД 



 Заклинило плунжер секції ТНВД Замінити ТНВД 

 Порушилося регулювання теплових 

зазорів у механізмі газорозподілу 

Відрегулювати зазори 

 Погана компресія через 

несправності поршневої групи або 

нещільне прилягання клапанів 

газорозподілу до сідел 

Перевірити стан поршнів і 

поршневих кілець: притерти 

клапани 

 Ослабнуло кріплення або лопнула 

трубка високого тиску 

Підтягти гайку кріплення або 

замінити трубку 

 Низький тиск повітря, що 

нагнітається: 

— негерметичність у з'єднанні 

турбокомпресора з впускним 

трубопроводом двигуна 

Підтягти стяжні хомути, при 

необхідності замінити рукав 

 — засміченість і забруднення 

турбокомпресора 

При тугому обертанні ротора 

через нагароутворення 

турбокомпресор замінити 

 — прорив газів у з'єднанні 

турбокомпресора з випускним 

трубопроводом двигуна 

Підтягти гайки кріплення 

турбокомпресора з фланцем 

випускного трубопроводу, при 

необхідності замінити прокладку 

 — заїдання ротора 

турбокомпресора 

Замінити турбокомпресор 

Двигун стукає Раннє вприскування палива в 

циліндри 

Відрегулювати кут 

випередження вприскування 

палива 

 Великі зазори в газорозподільному 

механізмі 

Відрегулювати теплові зазори 

 Клапани газорозподілу заїдають у 

втулках (поршень доторкається 

клапана) 

Розібрати і промити клапанний 

механізм. При необхідності 

замінити клапан 

 Підвищена циклова подача палива 

(вийшов із зачеплення фіксатор 

рейки з віссю повідця поворотної 

втулки) 

Замінити ТНВД 

Шуми в 

турбокомпресорі 

Зачіпання обертових частин эа 

нерухомі деталі турбокомпресора: 

— великий шар нагару 

Замінити турбокомпресор 

 — зношений підшипник Замінити турбокомпресор 

 — знос азбостальний прокладки Замінити прокладку 

 — ослабнули кріплення корпусів 

турбіни і компресора 

Замінити кріплення 

Знижений тиск у 

системі змащення 

Висока температура масла Відкрити кран включення 

масляних радіаторів; усунути 

несправність системи 

охолодження масла 

 Забруднилися фільтруючі елементи 

повнопоточного масляного фільтру 

Замінити фільтруючі елементи 

 Засмітився маслозабірник 

масляного насосу 

Промити забірник 

1 2 3 

 Нещільності, витік в системі 

мащення 

Перевірити кріплення масляного 

насосу, маслозабірника і 

маслопроводів, масляних 

фільтрів, масляних радіаторів на 

відсутність течі; усунути 



несправність 

 Порушення герметичності 

магістралей підведення масла до 

турбокомпресора 

Перевірити з'єднання 

маслопідвідних трубок до 

турбокомпресорів і магістраль 

зливу. 

При необхідності підтягти 

з'єднання, замінити прокладки й 

ущільнювальні кільця трубки 

зливу 

 Засмітилися або несправні клапани 

масляного насосу 

Промити клапани, замінити 

зламані пружини 

 Неприпустимо збільшений зазор у 

підшипниках колінчатого валу 

Замінити двигун 

Підвищений тиск мас-

ла в системі мащення 

Висока в'язкість олії Замінити масло на відповідну 

сезону 

 Заїдає клапан системи мащення Перевірити клапани й усунути 

заїдання; при необхідності 

замінити несправні деталі 

Підвищена 

температура 

охолоджувальної 

рідини 

Вмикач гідромуфти встановлений у 

положення О 

Перевести важіль вмикача в 

положення А 

 Несправний вмикач гідромуфти Тимчасово перевести важіль 

вмикача в положення П; з 

першою нагодою замінити 

вмикач 

 Слабко натягнуті або обірвалися, 

ремені приводу водяного насосу 

Натягнути або замінити ремені 

 Несправні термостати Замінити термостати 

 Забруднилася зовнішня поверхня 

серцевин радіатора 

Очистити від бруду серцевини 

радіатора 

 Ушкоджено радіатор Усунути несправності або 

замінити радіатор 

 Витік рідини через з'єднання в 

системі охолодження 

Підтягти з'єднання, при 

необхідності замінити прокладки 

й ущільнювальні кільця 

 Течія рідини через сальник (торцеве 

ущільнення) насосу системи 

охолодження 

Замінити сальник 

 Охолоджувальна рідина попадає в 

систему мащення по гумових 

ущільнювальних кільцях гільз 

циліндрів або через гумову 

прокладку головки циліндра 

Замінити ущільнювальні кільця 

гільз циліндрів або гумову 

прокладку головки циліндра 

 



 

 

МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ СИЛОВОЇ УСТАНОВКИ БМП-2 
Ознака несправності Можлива  причина Спосіб усунення несправності 

Двигун не 

запускається 

Засмічення фільтруючих елементів 

паливних фільтрів 

Промити паливні фільтри. У разі 

потреби замінити фільтруючий 

елемент згідно п. 6.2.11 або 

додатку 21.6 

 Засмічення паливопроводів (у 

зимовий час можливе утворення 

крижаних пробок) 

Послідовним від'єднанням 

паливопроводів визначити місце 

засмічення, промити і продути 

паливопровід, у випадку 

утворення крижаних пробок 

відігріти, паливопровід 

 Потрапило повітря в систему 

живлення паливом 

Прокачати систему включенням 

БЦН 

 Недостатньо прогрітий двигун Прогріти двигун 

 Повітряно-пусковий пристрій не 

забезпечує достатню частоту  

обертання колінчатого валу 

двигуна: 

- недостатній тиск повітря в 

балоні (влітку — менше 4,4 

МПа (45 кгс/см2), взимку -— 

менше 7,8 МПа (80 кгс/см2) 

Заправити балон 

 - нещільність з'єднань, тріщини 

в трубопроводах системи 

повітрепуску 

Оглядом і на слух визначити 

місце дефекту й усунути його 

 Електростартер не забезпечує 

достатню частоту обертання 

колінчатого валу двигуна: 

- розряджено акумуляторні 

батареї 

Перевірити стан акумуляторів і 

при необхідності направити на 

зарядку 

Двигун розвиває 

недостатню 

потужність 

Розрегулювався привід подачі 

палива 

Перевірити і відрегулювати 

привід подачі палива згідно п. 

6.2.12 

 Засмічено паливні фільтри Промити фільтр грубої очистки 

палива згідно п. 6.2.10. Промити 

фільтр тонкої очистки палива і 

замінити фільтруючий елемент 

згідно п. 6.2.11 і додатку 21.6 

 Засмічено сітку труби забору 

повітря 

Очистити сітку 

 Несправна форсунка По черзі зняти і перевірити 

форсунки. Несправні форсунки 

замінити 

 Несправний паливний насос 

(зависання плунжера, поломка 

пружини плунжера) 

Від’єднати трубки високого 

тиску, важіль паливного насосу 

встановити в положення повної 

подачі. 

При провертанні колінчатого 

валу двигуна з несправних 

секцій подачі палива не буде. 

Замінити насос 

1 2 3 

Двигун розвиває Недостатньо прогрітий двигун після Знизити навантаження і прогріти 



недостатню потуж-

ність, чорний дим — 

на випуску 

пуску двигун 

Засмічено сітку труби забору 

повітря 

Очистити сітку 

 Несправність форсунок (зависання 

голки, підтікання палива по 

розпилювачах) 

Почерговим відключенням 

форсунок виявити і замінити 

дефектні 

 У літній період експлуатації відкри-

та заслінка зимового забору повітря 

Закрити заслінку 

 Велика витрата масла внаслідок 

підвищеного зносу поршневих кіле-

ць і попадання масла в камеру 

згоряння 

Двигун підлягає ремонту 

Двигун йде вразнос 

(мимовільно 

збільшується частота 

обертання 

колінчатого валу) 

Несправність регулятора або 

заїдання рейки паливного насосу 

Негайно зупинити двигун, викл-

ючивши подачу палива і закрив-

ши кран системи живлення пали-

вом. При можливості максималь-

но навантажити двигун, включи-

вши передачу. Паливний насос 

підлягає ремонту 

Тиск масла в головній 

магістралі двигуна 

низький або відсутній 

Недостатня кількість масла в баці Дозаправити бак 

Засмічено фільтр грубої очистки 

масла 

Промити фільтр згідно п. 6.4.9 

 Засмічено редукційний клапан 

масляного насосу 

Промити редукційний клапан, не 

порушуючи його регулювання 

 Несправний манометр Замінити манометр 

Після пуску двигуна 

тиск масла підвищив-

ся і відразу ж впав 

Недостатнє надходження масла з 

баку до масляного насосу (забруд-

нений трубопровід, холодне масло) 

Прогріти двигун за допомогою 

підігрівача, очистити трубопро-

від, створити тиск у головній 

магістралі і пустити двигун 

Стрілка манометра 

масла коливається 

Підсмоктування повітря в 

з'єднаннях труби підведення масла 

від баку до нагнітаючої секції 

насосу при роботі двигуна. При 

зупинці двигуна в місцях 

підсмоктування з'являється течія 

Усунути негерметичність 

системи 

Збільшення витрати 

масла (більше 3,5 л/г), 

димління і пробива-

ння газів через суфлер 

Підвищений знос поршневих кілець 

і внаслідок цього попадання масла в 

камеру згоряння 

Двигун підлягає ремонту 

Зменшення або 

відсутність витрати 

масла 

Попадання палива в масло через: 

- нещільності з'єднань по конусах 

трубок високого тиск з боку головок 

Підтягти штуцера трубок 

високого тиску 

 - тріщини в розпилювачі або в 

щілинному фільтрі форсунки  

Перевірити форсунки, несправні 

замінити 

 - негерметичність об'єднаного зливу 

палива з форсунок під кришками 

головок 

Перевірити герметичність систе-
ми опресуванням дизельним 
паливом за допомогою скляної 
трубки діаметром 15мм, висотою 
1 м, приєднаної до трійника 
системи зливу. Падіння рівня 
цілком залитої трубки протягом 
5 хв. не повинно перевищувати 
30 мм. Виявлену негермети-
чність усунути 

1 2 3 

Падіння рівня масла в 

масляному баці на 

стоянці (при 

Перетікання масла з масляного баку 

в картер через масляний насос 

Замінити масляний насос 



непрацюючому 

двигуні). Рівень масла 

в баці відновлюється 

при пуску двигуна 

Течія 

охолоджувальної 

рідини в контрольний 

отвір водяного насосу 

Несправність торцевого ущільнення 

водяного насосу 

Замінити водяний насос 

Висока температура 

охолоджувальної 

рідини на виході з 

двигуна 

Закриті жалюзі. Недостатня 

кількість ОР у системі охолодження 

Відкрити жалюзі. Дозаправити 

систему охолодження, 

попередньо остудивши двигун 

Забруднено радіатори.  Очистити і промити радіатори 

 Несправний термометр Замінити термометр 

 Велике відкладення накипу в 

системі охолодження 

Видалити накип, для чого злити 

охолоджувальну рідину із 

системи і замінити її розчином, 

складеним з розрахунку 1 кг 

білизняної соди і 0,5 л гасу на 10 

л води. Пустити двигун і 

попрацювати 10—15 хв. 

Залишити розчин у системі на 

8—10 г, після чого пустити 

двигун, прогріти його протягом 

5— 10 хв. і зупинити. Злити 

розчин і заправити систему 

чистою водою. Знову пустити 

двигун, прогріти воду до 

температури не менше 65°С и 

злити її. Заправити систему 

охолодження 

 Несправний водяний насос або 

зламана ресора водяного насосу 

Перевірити циркуляцію води. 

Несправний насос або зламану 

ресору замінити 

 Двигун перевантажений Зменшити навантаження, для 

чого перейти на нижчу передачу 

і збільшити частоту обертання 

колінчатого валу. Якщо 

температура не знижується, 

з'ясувати причину перегріву 

Висока температура 

масла на виході з 

двигуна 

Двигун перевантажений Перейти на нижчу передачу. 

Зменшити навантаження 

 Несправний термометр 

Забруднено радіатор 

Замінити термометр 

Очистити і промити радіатор 

Заслінки ежектора не 

закриваються 

Нагар на заслінках, осях заслінок, а 

також на кулачку і ролику 

перехідного містка 

Очистити від нагару згідно п. 

6.5.10 

Горіння в котлі 

підігрівача нестійке 

або узагалі відсутнє 

Потрапило повітря в систему Прокачати паливо при відкритих 

паливних кранах шляхом 

короткочасного включення БЦН 

1 2 3 

 Засмічено форсунку Від’єднати паливну трубку від 

форсунки, вийняти форсунку з 

котлу підігрівача і знову з'єднати 

її з паливною трубкою. Відкрити 



паливний кран котла підігрівача 

і включити вимикач ОХЛАЖД. 

ДВИГАТ. Якщо з форсунки 

паливо не надходить, розібрати і 

прочистити її 

 Свічка накалювання не запалює 

паливо 

Від’єднати електропровід від 

свічки і вивернути свічку з котлу 

підігрівача. Знову з'єднати 

електропровід зі свічкою, 

замкнути свічку корпусом на 

«масу» і включити вимикач 

СВЕЧА. Якщо свічка не 

нагрівається, замінити її 

Падіння тиску масла 

при роботі МЗН-3 

Засмічено фільтр МЗН-3 Перевірити стан фільтру і при 

необхідності промити його 

згідно п. 6.4.10 

При натисканні на 

кнопку ПУСК лампи 

1—4 СВЕЧИ на 

щитку керування 

БФП не загоряються 

Перегоріли запобіжники Пр1-Пр4 

на коробці керування БФП 

Замінити запобіжники 

При натисканні на 

кнопку ПУСК не 

горить одна або 

кілька ламп на щитку 

керування БФП 

Перегорів запобіжник, що 

відповідає даній лампі 

Перегоріла нитка лампи 

Коротке замикання свічки 

 

 

Замінити запобіжник 

Замінити лампу 

Замінити свічку 

Димний випуск і 

викид крапель палива 

Осмолення двигуна через тривалу 

роботу при низькій температурі 

охолоджувальної рідини 

Попрацювати на режимі 

максимально можливого 

навантаження двигуна при 

температурі охолоджуючої 

рідини й масла не менше 75°С. 

Надалі не допускати 

безперервну роботу двигуна без 

навантаження більш 4 г при 

температурі охолоджуючої 

рідини й масла нижче 75°С 
 

 

 

 

Висновок: Знання можливих несправностей продовжує строк експлуатації машини за рахунок 

свєчасного виявлення та правильного усуненя. 



Загальний висновок:1 Двигун внутрішного згорання БТР-80,чотиритактний,восьми циліндровий, 

рідинного охолодження з V-подібним розташуванням циліндрів, 

потужністю 260 к.с, простий за будовою є надійний в роботі та легкий в 

обслуговуванні що відповідає вимогам сучасного бою. 

2. Двигун внутрішного згорання БМП-2, шестициліндровий V-подібний 

(під кутом 120°) чотиритактний швидкохідний дизель зі струминним 

розпилюванням палива і високотемпературним рідинним охолодженням 

простий за будовою є надійний в роботі та легкий в обслуговуванні що 

відповідає вимогам сучасного бою. 

3. Знання можливих несправностей продовжує строк експлуатації 

машини за рахунок своєчасного виявлення та правильного усунення 

несправностей. 

 

 
 

Система живлення двигуна БТР-80 паливом. 
 

Система живлення двигуна служить для подачі палива і повітря ( в змішаному стані або 

окремо ) в циліндри двигуна та для відводу з них продуктів згорання в навколишнє середовище. 

В залежності від функцій, які виконуються, елементи системи живлення можна розділити на 3 

групи: 

 прилади, які забезпечують подачу повітря; 

 прилади, які забезпечують подачу палива; 

 прилади, які забезпечують відвід відпрацьованих газів в навколишнє середовище. 

За способом сумішеутворювання всі сучасні двигуни діляться, як відомо, на двигуни з 

зовнішнім і на двигуни з внутрішнім сумішеутворюванням. До перших відносяться карбюраторні 

двигуни, до других - дизельні. 

Система живлення паливом призначена - для збереження, очищення і подачі палива в циліндри 

двигуна. 

У системі живлення застосовувати дизельне паливо за ДСТ 305—82. 

У залежності від умов експлуатації застосовуються чотири марки палива, зазначені в табл.3. 

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА 
Кількість палива 300 (2*150) 
Росхід палива :  на 100км пробігу                    - по шосе 

- по ґрунтовим дорогам 
48 
60-130 

Запас ходу по паливу:                                  - на плаву 
- по шосе 
- по ґрунтовим дорогам 

12 год (1800-2200об/хв) 
600км 
200-500км 

Марка палива й умови застосування Позначення 
Літнє. Для експлуатації при температурі навколишнього повітря 0° С і вище Л-0,2-40 

Л-0,5-40 
Зимове. Для експлуатації при температурі навколишнього повітря мінус 20° С і 
вище (температура застигання палива не вище мінус 35°С). 

3-0,2 мінус 35 
3-0,5 мінус 35 

Зимове. Для експлуатації при температурі навколишнього повітря мінус 30° С і 
вище (температура застигання палива не вище мінус 45° С). 

3-0,2 мінус 45 
3-0,5 мінус 45 

Арктичне. Для зимової експлуатації при температурі мінус 50° С і вище. А-0,2 і А-0,4 

В умовні позначки входять: 

- палива марки Л — масові частки сірки 0,2 і 0,5, температура спалаху плюс 40° С; 

- палива марки 3 — масові частки сірки 0,2 і 0,5, температура застигання мінус 35 або 

мінус 45° С; 

- палива марки А — масові частки сірки 0,2 і 0,4. 

Зимові марки палива 3-0,2 мінус 35, 3-0,5 мінус 35, 3-0,2 мінус 45 і З-0,5 мінус 45 

допускається застосовувати всесезонно. 

При температурі повітря від мінус 20 до мінус 55° С і короткочасно при температурі вище 

мінус 20° С (не більш 10% від загального ресурсу) допускається в якості резервного 

застосовувати паливо ТС-1за ДСТ 10227—62. 

ЗАГАЛЬНА БУДОВА 

- паливні баки; 

- паливо міри; 



- паливні крани; 

- паливні фільтри (грубої та тонкої очистки); 

- паливний насос високого тиску; 

- паливний насос низького тиску; 

- ручний паливопідкачуючий насос; 

- автоматична муфта випередження подачі палива; 

- форсунка; 

- паливопроводи 

- привід керування подачею палива 
 

ПАЛИВНІ БАКИ 

Паливні баки служать для збереження і транспортування палива в машині. Вони встановлені 

в кормі по лівому і правому бортах машини. Кріплення баків до постелі і кормового листа 

корпусу здійснюється стяжними стрічками. 

 

1-електричний дачик рівня палива; 

2-штуцер зливу палива; 

3-рукав заправ очної горловони; 

4-заправочна горловина; 

5-повітряний фільтр; 

6-пробка; 7-трійник; 8-шланг; 

9,13,26-стяжні срічки; 

10-стріжневий показник рівня палива; 

11-трубка показника палива з відбивачем; 

12-хомут; 14-зливний клапан; 

15-фланець; 16-паливоприйомна трубка; 

17-перегородка; 18-смітявідбивник; 

19-стакан клапану; 20-пружина; 

21,28-прокладки; 22-клапан; 

23-зливна пробка; 24-гайка; 25-кільце;  

27-корпус паливного баку. 
Для зливу відстою і палива з паливного баку служить клапан зливу, що забезпечує злив без 

попадання палива на руки й одяг. 

Заправна горловина з'єднується з корпусом баку гумовим рукавом і хомутами. У заправну 

горловину встановлюється трубка покажчика палива з відбивачем, що запобігає виплескуванню 

палива з баків при заправці. Горловина закривається герметичною пробкою. З'єднання паливних 

баків з атмосферою здійснюється через повітряний фільтр. Забір палива з баків здійснюється через 

паливоприймальні трубки із сітчастими фільтрами. 

ПАЛИВОМІРИ 
Кількість палива в баках контролюється електричним покажчиком, розташованим на щитку 

приладів механіка-водія. Датчики рівня палива встановлені в паливних баках. Підключення 

покажчика до датчиків здійснюється перемикачем, що може займати одне з двох положень: ліве — 

при вимірі кількості палива в лівому баці і праве — при вимірі кількості палива в правому баці. 

Перемикач розташований на щитку приладів механіка-водія. 

Паливні баки обладнані також стрижневими покажчиками рівня палива, розташованими в 

заправних горловинах 

ПАЛИВНІ КРАНИ 

У паливній системі встановлені два паливних крани. Кран призначений для переключення 

системи на забір палива з лівого або правого паливного бака, а кран — для зливу надлишків 

палива із системи живлення в той бак, з якого відбувається його забір. Привод обох кранів 

зблокований, тому переключення їх на кожній з паливних баків виконувати одною рукояткою. 

Обидві рукоятки розташовані на перегородці відділення силової установки з боку бойового 

відділення. На перегородці розташована інструкційна табличка, якою треба керуватися при роботі 

кранами. 

Якщо поворот однієї з рукояток буде утруднений, то повертати необхідно одночасно обома 

рукоятками убік того самого бака (правого або лівого). 

 

 



ПАЛИВНІ ФІЛЬТРИ 

Фільтр грубого очистки палива 
Фільтр грубого очистки палива попередньо очищає паливо, що надходить у паливний насос 

низького тиску. Він встановлений в усмоктувальній магістралі системи живлення. Стакан 

з'єднаний з корпусом чотирма болтами й ущільнений кільцем. У стакані є зливальна пробка. 

Паливо з паливного бака надходить у стакан. Великі сторонні частки і вода збираються в нижній 

частині стакану. З верхньої частини паливо через фільтруючу сітку подається до паливного насосу 

низького тиску. 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

1-зливна пробка; 

2-стакан; 

3-заспокоювач; 

4-фільтруюча сітка; 

5-відбивач; 

6-розподільник; 

7-болт; 

8-фланець; 

9-ущільнююче кільце; 

10-корпус. 

Фільтр тонкої очистки палива 

Фільтр тонкої очистки остаточно очищає паливо перед надходженням його в ТНВД. Він 

складається з двох секцій і має два стакани зі стрижнями, корпус і два фільтруючі елементи. У 

стрижні вкручені зливальні пробки. 

Між стаканами і корпусом, що фільтрує елементом і корпусом є ущільнювальні прокладки. 

Стакани з'єднані з корпусом болтами, ущільненими шайбами. Фільтр встановлений у найвищій 

крапці системи живлення для збору і видалення в бак живлення повітря, що проникнуло у 

систему, разом з частиною палива через клапан-жиклер, встановлений у корпусі. Початок 

зрушення клапана-жиклера відбувається, при тиску в порожнині а, рівному 0,025 — 0,045 МПа 

(0,25— 0,45 кгс/см2), а початок перепуску палива з порожнини а в порожнину б - при тиску в 

порожнині а, рівному 0,22—0,24 МПа (2,2— 2,4 кгс/см2). Регулюється клапан підбором 

регулювальних шайб, розташованих усередині пробки клапану. 

 

 
1-корпус; 

2-болт; 

3-ущільнююча шайба; 

4-пробка кланану-жикльору; 

5,6,9-прокладки; 

7-фільтруючий елемент; 

10-стрижень; 

11-зливна пробка; 

12-пружина фільтруючого елементу. 

ПАЛИВНИЙ НАСОС ВИСОКОГО ТИСКУ 

Паливний насос високого тиску (ТНВД) призначений для подачі через форсунки в циліндри 

двигуна у визначені моменти часу строго дозованих порцій палива під високим тиском. 

У корпусі установлені вісім секцій, кожна з яких складається з корпусу, втулки плунжера, 

плунжеру, поворотної втулки, нагнітального клапану, притиснутого через ущільнювальну 

прокладку до втулки плунжеру штуцером. Плунжер робить зворотно-поступальний рух під 

дією кулачка валу і пружини. Осьовий зазор кулачкового валу - регулюється прокладками. 

Величина зазору повинна бути не більш 0,1 мм. 

Для збільшення подачі палива плунжер повертають втулкою, з'єднаною через вісь повідця з 

рейкою насосу. Рейка переміщається в направляючих втулках. З протилежної сторони насосу 

знаходиться болт, що регулює подачу палива всіма секціями насосу. Цей болт закритий 

пробкою і запломбований. 



Паливо до насосу підводиться через штуцер, до якого болтом кріпиться трубка низького 

тиску. Далі по каналах у корпусі воно надходить до впускних отворів втулок плунжерів. 

На торці корпусу на виході палива з насосу встановлений пропускний клапан, відкриття 

якого відбувається при тиску 60—80 кПа (0,6—0,8 кгс/см2). Тиск відкриття клапану 

регулюється підбором регулювальних шайб усередині пробки клапану. 

Змащення насосу — циркуляційне, пульсуюче, під тиском від загальної системи мащення 

двигуна. 

Регулятор частоти обертання — всережимний, прямої дії, змінює кількість палива, що 

подається в циліндри, у залежності від навантаження, підтримуючи задану частоту.  

Регулятор встановлений у розвалі корпусу паливного насосу високого тиску. На 

кулачковому валі насосу встановлена ведуча шестерня регулятору, обертання на яку 

передається через гумові сухарі. Ведена шестерня виконана заодно з державкою вантажів. При 

обертанні державки вантажі під дією відцентрових сил розходяться і через упорний підшипник 

переміщають муфту вантажів, що, у свою чергу, переміщає важіль муфти вантажів до упору в 

коректор, встановлений у важелі регулятора. Переборюючи зусилля пружини регулятора, 

важелі переміщають рейки убік зменшення подачі палива доти, поки відцентрова сила вантажів 

не зрівноважиться зусиллям розтягання пружини, підтримуючи задану частоту обертання 

колінчатого валу. 

Коректор при упорі важеля в болт і частоті обертання колінчатого валу менше 2200 о/хв під 

дією пружини коректора переміщає рейки на збільшення подачі палива, забезпечуючи задану 

величину максимального моменту двигуна, що крутить. 

Протидимовий коректор під дією пружини переміщає важіль з рейками убік зменшення 

подачі палива при частоті обертання менш 1800 о/хв., обмежуючи максимальну димність 

відпрацьованих газів двигуна. 

Подача палива виключається поворотом важеля зупинки до упора в болт, при цьому важіль, 

переборовши зусилля пружини, через штифт поверне важелі; рейка переміститься до повного 

вимикання подачі палива. При знятті зусилля з важеля зупинки під дією пружини важіль 

повернеться в робоче положення, а стартова пружина через важіль поверне рейку паливного 

насосу в положення максимальної подачі палива, необхідної для пуску. 

  
1-корпус; 2-ролик штовхача; 3-вісь роліка; 4-втулка роліка; 5-п’ята штовхача; 6-сухар; 7-тарілка 
пружини штовхача; 8-пружина штовхача; 9,36,42,46,48,57-шайби; 10-поворо-тна втулка; 11-
плунжер; 12,13-ущільнюючі кільця; 14-встановочний штифт; 15-рейка;  16-втулка плунжеру; 17-
корпус секції; 18-прокладка нагнітаючого клапану; 19-нагні-таючий клапан; 20-штуцер; 21-
фланець корпусу секції; 22-ручний паливопікачувальний насос; 23-пробка пружини; 24,27,44-
прокладки; 25-втулка штоку; 26-корпус ПННТ; 28-пружина штовхача; 29-штовхач; 30-стопорний 
гвинт; 31-вісь роліка;32-ролик штовхача; 33-вісь важеля; 34-направляюча втулка рейки; 35-
перепускний клапан; 37-пробка рейки; 38,50-кришки підшипника; 39,55-шпонки; 40-муфта 
випередження вприску палива; 41,58-гайки; 43-манжета з пружиною; 45-ущільнююче кільце; 47-
кулачковий вал; 49-роликопідшипник; 51-упорна втулка; 52-ведуча шестерня регулятора; 53-сухар 
ведучої шестерні регулятора; 54-фланець ведучої шестерні регулятора; 56-ексцентрик приводу 
ПННТ; 59-реголювальна покладка. 

ПАЛИВНИЙ НАСОС НИЗЬКОГО ТИСКУ І 

РУЧНИЙ ПАЛИВОПІДКАЧУЮЧИЙ НАСОС 
Паливний насос низького тиску поршневого типу призначений для подачі палива від баку 

через фільтри грубої і тонкої очистки до впускної порожнини ТНВД. 



Насос встановлений на задній кришці регулятора і приводиться від ексцентрика кулачкового 

валу ТНВД. 

У корпусі насосу встановлені поршень, пружина поршня, втулка штоку і шток штовхальника, 

впускний і нагнітальний клапани з пружинами. Ексцентрик кулачкового валу ТНВД через ролик, 

штовхальник і шток повідомляє поршневі насосу зворотно-поступальний рух. 

При опусканні штовхальника поршень під дією пружини рухається вниз. У порожнині а 

усмоктування створюється розрідження, і клапан, стискаючи пружину, пропускає паливо в 

порожнину а. Одночасно паливо, що знаходиться в порожнині б, витісняється в магістраль, 

минаючи клапан, з'єднаний каналами з обома порожнинами. У вільному положенні клапан 

закриває канал усмоктувальної порожнини. 

При русі поршня нагору паливо, що заповнило усмоктувальну порожнину, через клапан 

надходить у порожнину б під поршнем, при цьому клапан закривається. При підвищенні тиску в 

нагнітальній магістралі поршень не робить повного ходу слідом за штовхальником, а залишається 

в положенні, що визначається рівновагою сил від тиску палива, з одного боку, і від зусилля 

пружини — з іншої. 

Ручний паливопідкачуючий насос призначений для прокачування системи паливом і 

видалення повітря з неї. Насос поршневого типу закріплений на фланці паливного насосу низького 

тиску. 

Для прокачування системи необхідно відвернути рукоятку насосу. При русі рукоятки нагору 

під поршнем створюється розрідження. Впускний клапан, стискаючи пружину, відкривається, і 

паливо з бака через фільтр грубої очистки надходить у порожнину а паливний насос низького 

тиску. При русі рукоятки вниз нагнітальний клапан відкривається, і паливо під тиском надходить 

у фільтр тонкої очистки й у ТНВД. 

В міру заповнення системи надлишки палива разом з повітрям, що потрапило, відводяться 

через клапан-жиклер фільтру тонкої очистки в паливний бак. 

Після прокачування системи рукоятку обов'язково навернути на верхній різьбовий хвостовик 

циліндра. При цьому поршень пригорнеться до гумової прокладки, ущільнить отвір під шток і 

виключить підсмоктування повітря в систему. 

Для зручності прокачування системи (без виходу з бойового відділення) на перегородці 

відділення силової установки праворуч, поруч з рукояткою крану переключення подачі палива з 

баків, встановлений другий ручний паливопідкачуючий насос. Пристрій цього насосу і 

користування їм аналогічні насосу, встановленому на двигуні. 

АВТОМАТИЧНА МУФТА ВИПЕРЕДЖЕННЯ ПОДАЧІ ПАЛИВА 

Автоматична муфта випередження подачі палива змінює початок подачі палива в залежності 

від частоти обертання колінчатого валу двигуна. 

Муфта закріплена на конічній поверхні кінця кулачкового валу ТНВД. 

При збільшенні частоти обертання валу вантажі під дією відцентрових сил розходяться, 

унаслідок чого відома напівмуфта повертається щодо ведучої напівмуфти в напрямку обертання 

кулачкового валу, що викликає збільшення кута випередження подачі палива. При зменшенні 

частоти обертання валу вантажі під дією пружин сходяться, відома напівмуфта повертається разом 

з валом насосу убік, протилежний напрямку обертання валу, що викликає зменшення кута 

випередження подачі палива. 

ФОРСУНКА 

Форсунка встановлюється в головці циліндра і закріплюється скобою. 

Форсунка закритого типу, із багатоструменевим розпилювачем і гідравлично керованою 

голкою. 



 
Паливо до 

форсунки 

подається від 

ПНВТ під 

високим тиском 

через штуцер, у 

якому 

встановлений 

сітчастий 

фільтр. Далі по 

каналах 

корпусу, 

проставки і 

корпус 

розпилювача 

паливо 

надходить у 

порожнину між 

корпусом 

розпилювача і 

голкою і, 

віджимаючи її, 

впорскується в 

циліндр. 

Паливо, що 

просочилося 

через зазор між 

голкою і 

корпусом 

розпилювача 

відводиться 

через канали в 

корпусі 

форсунки на 

злив. 

Торець гайки 

розпилювача 

ущільнений від 

прориву газів 

гофрованою 

шайбою. 

Ущільнювальне кільце охороняє порожнина між форсункою і головкою 

циліндрів від попадання пилу і води. 

1-корпус розпилювача;  2-гайка розпилювача;  

3,5-встановлювальні штифти; 4-прокладка; 

 6-штанга;  7-корпус;  

8-ущільнювальне кільце;  9-штуцер;  

10-фільтр;  11-ущільнювальна втулка; 

12-реголювальні шайби;  13-пружина; 

14-голка розпилювача. 



ПАЛИВОПРОВОДИ 

Паливопроводи підрозділяються на паливопроводи низького і високого тиску. 

Паливопроводи високого тиску виготовлені зі сталевих трубок. Герметичність 

з'єднання трубопроводів високого тиску забезпечується притисненням 

конусоподібних кінців паливних трубок накидними гайками через шайби до 

конусних гнізд штуцерів паливного насосу і форсунок. 
Паливопроводи низького тиску виконані комбінованими з гумового шланга і сталевої трубки. 

Щоб уникнути поломок від вібрації паливопроводи закріплені спеціальними скобами і 

кронштейнами. 

 

1,17,29,30,33-паливопроводи низького тиску; 
2,21,23-трійники; 3,8-паливопроводи перед-
пускового підігрівача;4-паливний кран перед-
пускового підігрівача; 5-паливний насос 
передпускового підігрівача; 6-паливо-провід до 
фільтру тонкої очистки; 7-котел передпускового 
підігрівача; 9-фільтр тонкої очистки палива; 10-
паливопровід до ПНВТ; 11,22,24,25,26-зливні 
паливо проводи;12-електро магнітний клапан; 
13-дренажний паливо провід ПНВТ; 14,34,36-
дренажні паливо проводи;15-ПННТ;16-
паливопровід високого тиску; 18,38-ручні 
паливо підкач-ующі насоси; 19-ПНВТ; 20-
факельна свіча; 27,28-паливні баки; 31-кран 
зливу палива; 32-кран переключення паливних 
баків;35-форсунка; 37-фільтр грубої очистки. 

ПРИВІД КЕРУВАННЯ ПОДАЧЕЮ ПАЛИВА 

Привід керування подачею палива служить для зміни кількості палива, що подається в 

циліндри двигуна, для установки постійної частоти обертання колінчатого валу двигуна і для 

припинення подачі палива при зупинці двигуна. Привод обладнаний механізмом його 

відключення при спрацьовуванні системи ППО. 

Привід керування складається з педалі, механізму ручного приводу, механізму відключення 

приводу керування подачею палива і системи тяг, важелів і валиків. 

Педаль приводу керування подачею палива розташована на похилому листі передньої частини 

корпусу перед механіком-водієм. Через систему тяг і важелів вона з'єднана з важелем керування 

регулятором і з важелем зупинки. 

При натисканні на педаль зусилля через систему тяг і важелів передається на наконечник, що 

впливає на палець важеля керування регулятором. Важіль повертається, і подача палива в 

циліндри двигуна збільшується. При відпусканні педалі важіль регулятора повертається у вихідне 

положення, і подача палива зменшується. 

Механізм ручного приводу встановлений праворуч під щитком приладів механіка-водія і 

тягою з'єднаний із приводом керування подачею палива. Механізм складається із сектору, 

рукоятки керування і важеля ручного приводу. 

Праворуч від механізму ручного керування встановлена інструкційна табличка, якою треба 

керуватися при роботі ручним приводом. 

Ручний привід призначений для тривалої підтримки постійної частоти обертання, для 

встановлення і підтримки мінімальної частоти обертання і для зупинки двигуна. При опусканні 

рукоятки ручного приводу в положення II — ПОДАЧА ПАЛИВА палець давить на кінець важеля 

ручного приводу і повертає його. Важіль, повертаючи, впливає через тягу на привод керування 

подачею палива — подача палива збільшується. 

При припиненні опускання рукоятки ручного приводу вона стопориться щодо сектору, 

утримуючи всю систему тяг і важелів у заданому положенні, — частота обертання двигуна 

залишається незмінною. При цьому педаль займає положення, що відповідає встановленій частоті 

обертання двигуна. При натисканні на педаль частоту обертання двигуна можна збільшити до 

максимальної, але при відпусканні педалі частота зменшується до значення, установленого 

ручним приводом. Тому при керуванні подачею палива за допомогою педалі необхідно важіль 

ручного приводу завжди встановлювати в положення I. 

Для зупинки двигуна необхідно натиснути на рукоятку уздовж її осі і перевести в положення 

III — ОСТАНОВ. При натисканні на рукоятку палець входить у паз важеля ручного керування, 



забезпечуючи твердий зв'язок важеля і рукоятки. Завдяки твердому зв'язкові зусилля, що 

прикладається до рукоятки, передається на важіль ручного керування, а з його через систему тяг, 

двоплечих важелів і наконечник тяги передається на палець планки, що кріпиться на важелі 

зупинки. Зусилля, прикладене до важеля, повертає його — подача палива припиняється. При 

цьому тяга вільно переміщається щодо важеля керування регулятором завдяки наявності пазу в 

наконечнику. 

При підготовці двигуна до пуску рукоятку ручного привода необхідно встановлювати в 

положення I. 

 

1-механізм ручного приводу; 2-ричаг ручного 
приводу; 3-сектор; 4,9,10-палеці; 5-рук-оядка; 
6-двуплечий ричав; 7,18,23,25,26,27,29,30-
тяги; 8-наконечник; 11-планка ричала 
зупинки; 12,14-болти; 13-ричаг зупинки ДВЗ; 
15-обмежувальний болт мінімальної частоти 
обертів(показаний в положені для 
регулювання приводу); 16-ричаг керування 
регулятором; 17-обмежувальний болт 
максимальної частоти обертів; 19,21-
кронштейни поперечного приводу; 20-
поперечний привод; 22-ущільнення; 24-ричаг; 
28-механізм вимкнення приводу керування 
подачею палива; 31-упорний болт; 32-педаль; 
33-валик педалі; 34-зворотня пружина; 35-
перехідний валик;  

36-електро магніт вимкнення приводу керування подачею палива; І-положення педалі і рукоятки 
ручного приводу при підгот-овці ДВЗ до пуску; ІІ-переміщення педалі,рукоятки і ричала 
регулятора ПНВТ для збільшення чи зменшення частоти обертівДВЗ; ІІІ-переміщення рукоятки та 
планки ричала зупинки для зупинки ДВЗ. 
Механізм відключення приводу керування подачею палива призначений для зупинки двигуна 
при спрацьовуванні системи ППО. 

До складу механізму відключення приводу керування входять електромагніт, шток, дві кульки, 

що блокують важелі. Важіль складає одне ціле з втулкою і може вільно повертатися щодо 

кронштейна. 

При спрацьовуванні системи ППО електромагніт втягує шток. Кульки провалюються 

усередину втулки, важелі розблокуються і під дією поворотної пружини і пружини регулятору 

важіль керування регулятором встановлюється в положення нульової подачі — подача палива 

припиняється, двигун зупиняється.  

Щоб знову підключити привод керування подачею палива, необхідно зблокувати важелі 

 

. Для цього треба зняти ногу з педалі й установити 

рукоятку ручного приводу в положення ОСТАНОВ. 

Переміщати педаль на себе доти, поки шток не 

вичавить кульки у вихідне положення, заблокувавши 

важелі. 
1-електромагніт; 
2-шток; 
3-втулка; 
4-кронштейн; 
5-шарик; 
6,9-тяги; 
7,8-ричаги; 
а-робоче положення; 
б-положення при спрацюванні системи ППО. 

 

ДОГЛЯД ЗА СИСТЕМОЮ ЖИВЛЕННЯ ПАЛИВОМ 

Перелік робіт, виконуваних при технічному обслуговуванні системи живлення паливом, 

викладений у пп. 27.2.3 (подп. 1, 5, 6, 9 і 10), 25.1.1 і 25.2.1 ТЕ и ИЭ, ч. 2. 

 

Висновок: 

7) Система живлення двигуна БТР-80 паливом проста та невибаглива в експлуатації та 

забезпечує надійну та безперебійну роботу двигуна на різноманітних режимах в умовах 

високих і низьких температур. 

8) Система живлення двигуна БТР-80 паливом не потребує надмірних зусиль під час її 

технічного обслуговування. 



 

Система живлення двигуна БМП-2 паливом. 

 
Система живлення двигуна паливом призначена - для збереження, очищення і подачі палива в 

двигун.  

Вона складається - з паливних баків, паливоміра, паливопідкачуючого насосу БЦН, паливних 

кранів, фільтра грубої очистки, дренажної системи з клапаном і паливною системою двигуна 

(паливопідкачуючого насосу, фільтра тонкої очистки, насосу високого тиску, всережимного 

регулятора, автоматичної муфти кута випередження подачі палива, форсунок і системи 

об'єднаного зливу палива з форсунок).  

Трубопроводи системи живлення і дренажної системи пофарбовані в жовтий колір. 

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

Паливо, що використовується: 

літом                          дизельне паливо літнє марки Л-0,2 ( t  0 o C ) 

зимою                          дизельне паливо зимове З-0,2-35 ( до -20 o C ) 

З-0,2-45 ( до -30 o C ) 

                      дизельне паливо арктичне А-0,2-50 ( нижче -30 o C ) 

дублюючі -                         керосин Т-1 ( ТС-1 ) всесезонно 

Заправна ємність паливних баків, л. 

Загальна    462 

-основний бак    225 

-дверний правий   67 

-дверний лівий   55 

-боковий правий   58 

-боковий лівий   55 

Паливний насос високого тиску -     шестиплунжерний, блочний 

Регулятор паливного насосу -     всережимний, центробіжний 

Форсунки, шт.       шість ( закритого типу ) 

Кут початку подачі палива, град. -     24-27о, до в.м.т. 

Тиск початку підйому голки розсіювача форсунки, кгс/см2- 2503 

СХЕМА СИСТЕМИ ЖИВЛЕННЯ ДВЗ ПАЛИВОМ  

 
1-фільтр тонкого очищення палива;2-ДВЗ; 3-паливопідкачувальний насос; 4-форсунка; 5-паливний 
насос підігрівача; 6-насосний вузол підігрівача; 7-фільтр грубого очищення палива;8-правий 
паливний бак; 9,22-дренажні трубки; 10-паливопідкачувальний насос (БЦН); 11-паливний бак; 12-
дренажний клапан; 13,18-паливопроводи; 14-заправочна горловина; 15-трубопровіди дренажної 
системи; 16-правий дверний паливний бак; 17-лівий дверний паливний бак; 19-кришка лючка 
баку; 20,29,35-пробки; 21-лівий паливний бак; 23-паливомір; 24-трубка; 25-паливний кран; 26-
паливний кран підігрівача; 27-трубки об’єднаного зливу палива з форсунок; 28-клапан зливу 
палива з баку; 30-пробка заправ очної горловини; 31,36-сідчастий фільтр; 32-заправочна 
горловина; 33-з’єднувальний рукав; 34-патрубок; 37-корпус крана; 38,41-пружини; 39,44-
ущільнюючі кільця; 40-ексцентрік; 42-рукоятка; 43-шток клапану; 45-клапан. 



 

ЗАГАЛЬНА БУДОВА 

1. Паливні баки – 5шт. ( 3 в БМП-1 ) 

2. Паливомір 

3. Паливопідкачуючий насос БЦН 

4. Паливні крани – 2шт. 

5. Паливні фільтри – 2 шт. ( грубої та тонкої очистки ) 

6. Паливопідкачуючий насос двигуна 

7. Паливний насос високого тиску 

8. Регулятор числа обертів 

9. Автоматична муфта випередження подачі палива 

10. Форсунки – 6 шт. 

11. Трубопроводи ( жовтого кольору ) 

12. Дренажна система з клапаном  

13. Приводи управління подачею палива 

Паливні  баки 

Паливні баки служать для збереження і транспортування палива в машині. Основний бак і 

додаткові баки розміщені в десантному відділенні. Основний паливний бак поділяє десантне 

відділення на дві частини. Додаткові баки-сидіння розташовані по обидва боки основного 

паливного бака. Порожнини кормових дверей є також додатковими баками. Основний паливний 

бак і дверні баки мають заправні горловини. Додаткові паливні баки з'єднані трубопроводами між 

собою і з основним баком. Паливні баки через дренажні труби і дренажний клапан з’єднуються з 

атмосферою. Загальна місткість паливних баків 462 л. Основний і додатковий баки зварені з 

алюмінієвих листів. Паливні баки кріпляться болтами до балок днища корпусу машини через 

гумові прокладки. Забирається паливо в двигун з основного паливного бака, а тому що баки 

з'єднані між собою, вироблення палива здійснюється з усіх баків одночасно. Зливається паливо 

через клапан основного паливного баку. 

Паливомір 

Паливомір служить для визначення кількості палива в паливних баках. Він являє собою 

трубку з органічного скла, що вставлена в металевий кожух з поділками. Ціна кожного розподілу 

50 л. Паливомір знаходиться з лівої сторони передньої частини основного баку і з'єднаний з ним 

трубопроводами. 

Паливопідкачуючий насос БЦН 

Паливопідкачуючий насос БЦН — відцентрового типу, служить для заповнення паливом 

живильної магістралі перед пуском двигуна, а також для видалення повітря з цієї магістралі через 

дренажну систему. 

Насос БЦН кріпиться на правій стороні паливного баку і складається з електродвигуна Д-100 і 

відцентрового насосу. 

Відцентровий насос складається з корпусу, крильчатки, ущільнень, кришки насосу і 

пропелера. 

Корпус насосу — алюмінієвий. Він призначений для розміщення в ньому виступаючої з 

електродвигуна частини вала якоря, шарикоподшипника, деталей ущільнення і крильчатки, а 

також для кріплення БЦН на паливному баці. 

Для запобігання електродвигуна від попадання палива на валу встановлені манжета і 

лабіринтове ущільнення. Крильчатка встановлена на валу двигуна на шпонці. 

 

Пропелер встановлений на хвостовику валу двигуна разом із 

крильчаткою закріплений гайкою. Він призначений для 

створення підпору палива на вході в крильчатку, а також для 

часткового відділення газових пухирців. 

Паливо, що знаходиться в баці, самопливом надходить до 

насосу і при працюючому насосі крильчаткою подається в 

паливну магістраль. Надлишок палива разом з пухирцями 

повітря витісняється назад у бак. 
1,17-гайка; 2-пропелер;  3-шпонка; 4-кришка; 5-крильчатка; 6-вал 
електродвигуна; 7-втулка; 8-манжета; 9-опорний конус; 10-корпус 
насосу; 11-втулка лабиринтного ущільнення; 12-електродвигун; 13-
розетка розйому;14-пробка; 15-відбивач; 16-пружина манжету; 



 

Паливні крани 

На перегородці силового відділення праворуч від сидіння механіка-водія встановлені два 

паливних крани: кран — для включення подачі палива до двигуна з паливних баків, кран — для 

подачі палива до форсунки підігрівача. 

Кран складається з корпусу, клапана, штока, пружин, ексцентрика, важеля, ущільнювальних 

кілець. При передньому положенні важеля (положення 3) клапан притискається до торця штуцера 

циліндра крана пружиною, при цьому перекривається вихідний отвір крану і переривається подача 

палива до паливопідкачуючого насосу двигуна. При задньому положенні важеля (положення О) 

ексцентрик піднімає шток із клапаном, відкриває вихідний отвір крану і паливо надходить до 

паливопідкачуючого насосу двигуна. 

Паливні фільтри 

Фільтр грубої очистки — щілинного типу, призначений для попереднього очищення палива 

від механічних домішок перед надходженням його в паливопідкачуючий насос. Він складається з 

фільтруючого елементу, стакану, корпусу, кришки з вхідним і вихідним штуцерами. Фільтр грубої 

очистки встановлений у силовому відділенні. 

 

Паливо через вхідний штуцер надходить у порожнину між 

фільтруючим елементом і корпусом фільтру, звідки через 

зазори фільтруючого елементу, очищаючись від 

механічних часток, надходить у вихідний штуцер. 
 

1-гайка; 
2,9-вихідний і вхідний штуцера; 
3-кришка фільтру; 
4,5-ущільнення; 
6-фільтруючий елемент; 
7-стакан фільтруючого елементу; 
8-корпус філтру; 
10-кронштейн кріплення фільтру; 

Паливний фільтр тонкої очистки служить для очищення палива від механічних домішок і 

відводу повітря, що потрапило в паливну систему. Фільтр розташований між блоками циліндрів 

двигуна. Основними частинами фільтра є корпус, набір картонних фільтруючих пластин, 

розділених капроновими (або картонними) вхідними і вихідними проставками, пружина, 

шовковий чохол, надягнутий на металеву сітку, зворотний клапан, кришка, що стяжним стрижнем 

і гайкою кріпиться до корпусу фільтра. Порожнини фільтрованого і нефільтрованого палива 

роз'єднані сальником і ущільнювальним кільцем. Паливо надходить через вхідний штуцер у 

порожнину між фільтруючим елементом і корпусом фільтру. Наявне у паливі повітря піднімається 

у верхню частину порожнини фільтру і через зворотній клапан, що відкривається під дією тиску,  

 

створюваного БЦН або паливопідкачуючим насосом при 

працюючому двигуні, разом з частиною палива відводиться 

через дренажний трубопровід у паливний бак. Проходячи 

через проставки, картонні пластини, чохол і сітку, паливо 

очищається і по каналах у стяжному стрижні й у корпусі 

фільтру надходить до вихідного штуцеру. 
 
11-прокладка; 12-кришка фільтру; 13-гайка; 14,22-ущіль-
нюючі кільця; 15-пружина; 16-сальник; 17-корпус; 18-
зворотній клапан;19-вхідна проставка; 20-вихідна проставка; 
21-стяжний стрижень;23-сітка; 24-шовковий чохол; 25-
картонні фільтруючі пластини; 

Паливопідкачуючий насос двигуна. 

Призначений для подачі палива від паливних баків до паливного насосу високого тиску, 

поршневого типу. 

Розміщений на корпусі паливного насосу високого тиску. Привід насосу здійснюється від 

ексцентрика кулачкового валу паливного насосу. 



 

Паливний насос високого тиску. 

Призначений для подачі під тиском до форсунки кожного циліндру в необхідні моменти 

визначених порцій палива. 

Розміщений разом з регулятором числа обертів та паливопідкачуючим насосом в розвалі 

блоків двигуна і кріпиться двома болтами і бугелем. 

Будова: корпус, кулачковий вал, шість насосних секцій, регулятор, привід управління. 

Кулачковий вал насосу має 3 кулачка для приводу насосних секцій ( через кожні 60о ) та 

ексцентрик для приводу паливопідкачуючого насосу. 

Насосна секція складається з: плунжера, гільзи плунжера, обертової гільзи, корпуса 

магнітного клапана, магнітного клапана, рейки паливного насосу, корпуса штовхача, пружини 

плунжера, ролика штовхача, осі штовхача. 

 

1-стопорний гвинт гільзи плунжера; 2-трубка 
відводу повітря і палива; 3-кришка; 4-фільт-
руючий елемент; 5-кор-пус мастильного філь-
тру; 6-кулачковий вал; 7-паливо підкачу-
вальний насос; 8-фіксуючий гвинт штовхача; 
9-корпус паливного насосу; 10-штифт; 11-
нижні тарілки пружин; 12-плунжер; 13,34-
гайки; 14-гільза плунжера; 15-зубчастий 
вінець; 16-верх-ня тарілка пружини; 17-
поворотна гільза; 18-пружина плунжера; 19-
рейка; 20-болт штовхача; 21-контргайка; 22-
рол-ік штовхача; 23-корпус штовхача; 24-
голь-чатий підшипник; 25-конічна тарілка; 
26,36-упори; 27-різьбова гільза упору; 28-
глуха гайка; 29-крестовина регулятора; 30-
тарілка регулятора; 31-упорний шарі-
копідшипник; 32-важіль регулятора;33-шар 
регулятора; 35,44-вілі важелів; 37-ролик; 38-
ланка рейки; 39-кришка; 40-пружина; 41-
корпус регулятора; 42-важіль пружини; 43-
важ-іль керування; 45-нагнітаючі клапани; 46-
трубопровід; 

Регулятор числа обертів. 

Механічний, всережимний, центробіжного типу. 

Призначений для підтримки стійкої роботи двигуна на холостому ході, захисту двигуна від 

надмірного підвищення обертів при різкому пониженні навантаження та підтримці у встановлених 

межах заданого числа обертів на різноманітних режимах навантаження. Розміщений в корпусі 

насоса на кінці кулачкового валу. Будова: конічна тарілка, хрестовина, п’ять куль ( грузів ), плоска 

тарілка, упорний підшипник, упор, ролик і важільна система. 

Автоматична муфта випередження подачі палива. 

Призначена для забезпечення зміни кута початку подачі палива в залежності від числа 

обертів двигуна. Крім того, муфта передає Мкр від механічних передач двигуна на кулачковий вал 

паливного насосу. 

Будова: корпус, сервомеханізм слідкуючої дії, центробіжний вимірювач швидкості. 

Розміщена в розточці приливу блок - картера. 

 
1,21-гайки; 2-кришка; 3-фланець; 4-блок-
картер; 5-шестерня приводу ПНВТ;  

6-регулювальна втулка; 7-кільце; 8-вісь 
вантажика; 9-вантажик вимірювача 
швидкості; 10-корпус вимірювача 
швидкості; 11-золотник; 12-сервопорш-ень; 
13-ущільнююче кільце; 14-пружина 
сервопоршня; 15-кулачковий вал паливного 
насосу; 16,22-замкові кільця; 17-втулка; 18-
корпус муфти; 19-пружина золотника; 20-
віль золотника; 23-стопо-рні кільця; 24-
паливний насос; 25-регуля-тор; 26-
паливопідкачувальний насос;  
а-перепускний канал; б-кільцевий канал; в-
отвір для підводу мастила; г,д-отвір для 
зливу мастила. 



Форсунка. 

Форсунка двигуна закритого типу, з багатоотвірним розсіювачем. 

Призначення: для подачі в камеру згорання порцій палива в дрібнорозпиленому виді та 

рівномірного його розподілення. Розміщені в головці блока по осі циліндрів. 

 

Будова: корпус, гайка, розсіювач, розсіювач з голкою, 

щілинний фільтр, штанга з пружиною та гайка пружини. В 

нижній частині корпуса розсіювача рівномірно по колу 

розміщені 7 розсіюючих силових отворів діаметром 0,25 

мм. 
1-гайка пружини; 2-упорна шайба; 3-контр гайка; 4-пружина; 5-
корпус;6-штанга;7-гайка розпилювача; 8-зовнішня втулка 
щілиного фільтру; 9-голка розпилювача; 10-корпус 
розпилювача; 11-ущільнююче кільце;12-цел-індр щілиного 
фільтру; 13-трубка високого тиску; 14-нажимна гайка; 15-
стопорне кільце; 16-конусна шайба; 17,22-гумове кільце; 18-
нажимна гайка; 19-ніпель; 20-фор-сунка; 21-нажимний штуцер; 
23-кільце; 24-шайба; 25-штуцер; а-отвір для зливу палива; б-
кільцеві канавки голки розпилювача; в-верхній конус голки 
розпилювача; г-соплові отворл корпусу розпилювача; д-
порожнина; е-канал у корпусі розпилювача; ж-кільцева канавка 
на торці корпусу розпилювача; з-канал; и-вхі-дна канавка; к-
вихідна канавка; л-кільцева канавка. 

Приводи керування подачею палива 

Приводи керування подачею палива служать для зміни кількості палива, що подається в 

циліндри двигуна, у залежності від дорожніх умов і швидкості руху машини, для швидкого 

припинення подачі палива при спрацьовуванні систем колективного захисту і ППО і для 

установки постійної подачі палива. Керувати подачею палива можна ручним або ніжним 

приводами. 

Ножний привід складається з педалі, тяг, містка з важелями, механізму зупинки двигуна, 

вертикального валика з важелями і стійки з двуплечим важелем. 

Ручний привід складається з важеля, тяги, корпуса кульки, пружин, гайки. Для обмеження 

обертання важеля і виключення заклинювання при зменшенні частоти обертання встановлений 

штифт.Тяга утримується від мимовільного провертання за рахунок зубчатого торцевого 

зачеплення важеля з корпусом. 

При натисканні на педаль через систему тяг і важелів приводу зусилля передається на важіль 

регулятора паливного насосу. Важіль повертається, і паливний насос збільшує подачу палива. При 

цьому ручний привід залишається нерухомим, тому що палець двуплечного важеля вільно 

рухається по подовженому пазу вушка тяги. 

Положення педалі, вижатої до упору в регулювальний болт, відповідає максимальній подачі 

палива. При цьому між важелем і упором-обмежником максимальної подачі палива повинний 

зберігатися зазор 0,15—0,3 мм. 

При відпусканні педалі важіль повертається, і подача палива зменшується. 

При цілком відпущеній педалі і відсутності зазору між важелем і упором-обмежником подача 

палива припиняється (двигун не працює), при цьому між пальцем важеля і вушком тяги повинний 

бути зазор 0,5— 1,0 мм. 

Ручним приводом користуються для установки мінімально стійкої частоти обертання 

колінчатого валу двигуна, а також при необхідності тривалої підтримки постійної частоти 

обертання на будь-якому режимі. 

Для зміни частоти обертання колінчатого валу двигуна ручним приводом необхідно важіль, 

потягнувши нагору, вивести з зачеплення з зубами корпусу й обертати по ходу або проти ходу 

годинникової стрілки, при цьому тяга переміщається нагору (униз) і повертає двуплечий важіль. 

Важіль, повертаючи, впливає через іншу систему тяг і важелів приводу на педаль і на важіль 

регулятора паливного насосу — подача палива зменшується (збільшується). При досягненні 

необхідної частоти обертання колінчатого валу двигуна важіль необхідно відпустити. 

Впливаючи ногою на педаль, подачу палива можна збільшити до максимальної, але потім 

зменшити її можна тільки до встановленої ручним приводом. 



 

Механізм зупинки двигуна (МОД) є виконавчим механізмом при спрацьовуванні системи 

ППО і колективного захисту і призначений для зупинки двигуна. 

МОД складається з кронштейна, на якому змонтовані всі деталі механізму, електромагніту 

ЭЛС-3, втулки, важелів, двох кульок, штоку, пружини, серги, стопорних кілець шайби. 

Шток з'єднаний з якорем електромагніту сергою. Важіль приварений до втулки, а важіль має 

вільну посадку на втулці і від осьового переміщення утримується стопорним кільцем. У важелі 

маються два пази, у котрі входять кульки. 

При відключеному електромагніті під зусиллям пружини шток утримує кульки в пазах своєю 

циліндричною частиною великого діаметру. Важелі разом із втулкою обертаються як одне ціле, 

забезпечуючи передачу зусиль від педалі ніжного і важеля ручного приводів до важеля паливного 

насосу. 

При включеному електромагніті якір за сергу переміщає шток, що звільняє кульки. Під дією 

скосів пазів важеля кульки переміщаються по отворах усередину втулки. Важіль виходить із 

зачеплення з втулкою, і під дією пружини регулятора важіль паливного насосу встановлюється на 

нульову подачу незалежно від положення педалі або важеля ручного приводу. Двигун 

зупиняється. 

Для відновлення дії приводу керування подачею палива необхідно виключити вимикач ПАЗ на 

центральному щитку, а приводи установити на нульову подачу палива. Під дією пружини шток 

переміщає кульки в пази важеля й утримує них у цьому положенні. Важіль буде обертатися як 

одне ціле з втулкою важелем, передаючи зусилля від педалі або важеля ручного приводу до 

важеля регулятора паливного насосу. 

 

 
НОЖНИЙ ПРИВІД: 3-педаль; 4,12,15,20-тяги; 
21,24-місток з ричагами; 19-механізм зупинки ДВЗ; 
10-вертикальний валик з ричагами; 13-стійка з 
двуплечим ричагом;  
РУЧНИЙ ПРИВІД: 9-рукоядка; 28-тяга; 34-корпус; 
29-кулька; 26,30-пружини; 32-гайка; 27-штифт; 28-
тяга з тримачем від самовільного прокручування за 
рахунок зубчатого торцевого зщеплення рукоятки з 
корпусом. 

Робота системи живлення паливом 

Перед пуском двигуна механік-водій відкриває паливний кран, включає паливопідкачуючий 

насос БЦН (вимикач БЦН на центральному щитку), при цьому паливо заповнює живлячу двигун 

магістраль (трубопроводи, фільтр грубої очистки, паливопідкачуючий насос, фільтр тонкої 

очистки, паливний насос), витісняє з неї повітря і по дренажних трубках повертається в бак. 

Під час роботи двигуна паливо з баку по трубопроводу через кран, фільтр грубої очистки 

надходить у паливопідкачуючий насос, що подає паливо через фільтр тонкої очистки до паливного 

насосу, звідки по трубках надходить до форсунок, а надлишки палива по дренажних трубках через 

штуцер на фільтрі тонкої очистки повертаються в бак. 

ОБСЛУГОВУВАННЯ СИСТЕМИ ЖИВЛЕННЯ ПАЛИВОМ. 

При КО перевірити: заправку системи живлення паливом і відсутність його підтікання. 

При ЩТО виконати роботи КО і додатково перевірити рівень масла в регуляторі числа обертів і 

кріплення паливного насосу. 

При ТО №1 ( 2400-2500 км ) виконати роботи ЩТО і додатково промити фільтр грубої очистки 

палива. 

При ТО №2 ( 4800-5000 км ) виконати роботи ТО №1 і додатково: 

 замінити масло в регуляторі числа обертів паливного насосу; 

 перевірити регулювання приводу управління подачею палива ( 5000 км ); 

 промити фільтр тонкої очистки палива ( через 500 год. роботи ); 

 промити дренажний клапан. 

Висновок:1.Система живлення двигуна БМП-2 паливом проста та невибаглива в експлуатації та 

забезпечує надійну та безперебійну роботу двигуна на різноманітних режимах в умовах 

високих і низьких температур, високої запиленості повітря та на плаву.  

2.Система живлення двигуна БМП-2 паливом не потребує надмірних зусиль під час її 

технічного обслуговування. 



 

МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ СИСТЕМИ ЖИВЛЕННЯ ДВИУНА БТР-80 

ПАЛИВОМ 

Несправність Причина несправності Спосіб усунення несправності 

1 2 3 

Двигун не пускається Порожні паливні баки Заповнити паливні баки, прокачати 

систему живлення 

 Загустіло паливо в холодний час 

року (паливо не по сезону) 

Замінити фільтруючі елементи тонкої 

очистки палива, промити фільтр 

грубої очистки, замінити паливо на 

відповідне сезону, прокачати систему 

живлення 

 Повітря в паливній системі Усунути негерметичність, прокачати 

систему живлення 

 Порушилося регулювання кута ви-

передження вприскування палива 

Відрегулювати кут випередження 

вприскування палива 

 Несправне електрофакельний 

пристрій полегшення пуску (у 

холодний час року) 

Див. п. 7.7.1 «Можливі несправності 

ЭФУ» 

 Замерзла вода, що потрапила з 

паливом у паливопроводи або на 

сітці фільтра паливоприймальної 

трубки паливного бака 

Обережно прогріти паливні фільтри, 

трубки, баки ганчіркою, змоченою 

гарячою водою, або паром; не 

користуватися відкритим полум'ям 

для прогріву 

 Не загвинчений важіль ручного 

паливопідкачуючого насосу 

Загорнути важіль 

Двигун не розвиває 

необхідної потужності, 

працює нестійко, 

димить 

Недостатня подача палива через 

засміченість фільтрів 

Замінити фільтруючі елементи тонкої 

очистки палива, промити фільтр 

грубої очистки 

Підсмоктування повітря Підтягти з'єднання в паливопроводах 

від паливних баків до насосу низького 

тиску 

 Порушилося регулювання кута 

випередження вприскування палива 

Відрегулювати кут випередження 

вприскування палива 

 Засмітилася форсунка (закоксо-вка 

отворів розпилювача, зависа-ння 

голки), або порушилося її 

регулювання 

Промити форсунку, перевірити і при 

необхідності відрегулювати 

 Важіль керування регулятором не 

доходить до болту обмеження 

максимальної частоти обертання 

колінчатого валу 

Перевірити і відрегулювати привід 

важеля 

 Заклинило плунжер секції ТНВД Замінити ТНВД 

 Зламалася пружина штовхальника 

ТНВД 

Замінити пружину ТНВД 

 Потрапив бруд між сідлом і 

клапаном паливопідкачуючого 

насосу або зламалася пружина 

Промити клапан або замінити насос 

 Порушилася герметичність 

нагнітальних клапанів ТНВД або 

зламалася пружина 

Замінити ТНВД 

 Порушилося регулювання теплових 

зазорів у механізмі газорозподілу 

Відрегулювати зазори 

1 2 3 

 Погана компресія через 

несправності поршневої групи або 

Перевірити стан поршнів і поршневих 

кілець: притерти клапани 



нещільне прилягання клапанів 

газорозподілу до сідел 

Двигун стукає Раннє вприскування палива в 

циліндри 

Відрегулювати кут випередження 

вприскування палива 

 Великі зазори в газорозподільному 

механізмі 

Відрегулювати теплові зазори 

 Клапани газорозподілу заїдають у 

втулках (поршень доторкається 

клапана) 

Розібрати і промити клапанний 

механізм. При необхідності замінити 

клапан 

 Підвищена циклова подача палива 

(вийшов із зачеплення фіксатор 

рейки з віссю повідця поворотної 

втулки) 

Замінити ТНВД 

МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ СИСТЕМИ ЖИВЛЕННЯ ДВИГУНА БМП-2 

ПАЛИВОМ 

Ознака несправності Можлива  причина Спосіб усунення несправності 

Двигун не 

запускається 

Засмічення фільтруючих 

елементів паливних 

фільтрів 

Промити паливні фільтри. У разі потреби 

замінити фільтруючий елемент згідно п. 6.2.11 

або додатку 21.6 

 Засмічення паливопроводів 

(у зимовий час можливе 

утворення крижаних 

пробок) 

Послідовним від'єднанням паливопроводів 

визначити місце засміче-ння, промити і 

продути паливо провід, у випадку утворення 

крижаних пробок відігріти, паливопровід 

 Потрапило повітря в 

систему живлення паливом 

Прокачка систему включенням БЦН 

Двигун розвиває не-

достатню потужність 

Розрегулювався привід 

подачі палива 

Перевірити і відрегулювати привід подачі 

палива згідно п. 6.2.12 

 Засмічено паливні фільтри Промити фільтр грубої очистки палива згідно 

п. 6.2.10. Промити фільтр тонкої очистки 

палива і замінити фільтруючий елемент згідно 

п. 6.2.11 і додатку 21.6 

 Засмічено сітку труби 

забору повітря 

Очистити сітку 

 Несправна форсунка По черзі зняти і перевірити форсунки. 

Несправні форсунки замінити 

 Несправний паливний 

насос (зависання плунжера, 

поломка пружини 

плунжера) 

Від’єднати трубки високого тиску, важіль 

паливного насосу встановити в положення 

повної подачі. При провертанні колінчатого 

валу двигуна з несправних секцій подачі 

палива не буде. Замінити насос 

Двигун розвиває недо-

статню потужність,  

чорний дим — на 

випуску 

Недостатньо прогрітий 

двигун після пуску 

Знизити навантаження і прогріти двигун 

Несправність форсунок 

(зависання голки, 

підтікання палива по 

розпилювачах) 

Почерговим відключенням форсунок виявити 

і замінити дефектні 

Двигун йде вразнос 

(мимовільно 

збільшується частота 

обертання колінчатого 

валу) 

Несправність регулятора 

або заїдання рейки 

паливного насосу 

Негайно зупинити двигун, виключивши 

подачу палива і закривши кран системи 

живлення паливом. При можливості макси-

мально навантажити двигун, включи-вши 

передачу. Паливний насос підлягає ремонту 

 

1 2 3 

 Двигун перевантажений Зменшити навантаження, для чого перейти на 

нижчу передачу і збільшити частоту 

обертання колінчатого валу. Якщо 



температура не знижується, з'ясувати причину 

перегріву 

Димний випуск і викид 

крапель палива 

Осмолення двигуна через 

тривалу роботу при низькій 

температурі 

охолоджувальної рідини 

Попрацювати на режимі максима-льно 

можливого навантаження дви-гуна при 

температурі охолоджуючої рідини й масла не 

менше 75°С. Надалі не допускати безперервну 

роботу двигуна без навантаження бі-льш 4 г 

при температурі охолоджую-чої рідини й 

масла нижче 75°С 

 

Висновок: Знання можливих несправностей продовжує строк експлуатації машини за рахунок 

своєчасного виявлення та правильного усунення несправностей. 

 

Загальний висновок: 

1. Системи живлення двигунів БТР-80 і БМП-2 паливом прості та невибагливі в експлуатації та 

забезпечують надійну та безперебійну роботу двигунів на різноманітних режимах в умовах 

високих і низьких температур. 

2. Системи живлення двигунів БТР-80 і БМП-2 паливом не потребують надмірних зусиль під час 

їх технічного обслуговування. 

3. Знання можливих несправностей продовжує строк експлуатації машини за рахунок 

своєчасного виявлення та правильного усунення несправностей. 

 
 

Система живлення двигуна БТР-80 повітрям. 
 

Система живлення двигуна повітрям призначена - для добору повітря з атмосфери, очищення 

його від пилу і розподілу по циліндрах. 

Пристрій для випуску відпрацьованих газів призначений - для викиду в атмосферу газів, що 

відробили, а також часткового відводу тепла від двигуну. 

. ЗАГАЛЬНА БУДОВА  

1. повітряний фільтр 

2. індикатор  засміченості  повітряного  фільтру 

3. пристрій для пиловидалення 

4. турбокомпресори 

5. впускні трубопроводи 

6. пристрій для випуску газів, що відробили 

СХЕМА СИСТЕМИ ЖИВЛЕННЯ ДВИГУНА ПОВІТРЯМ 

 

1 – повітряний фільтр; 2 – шланг 
індикатора засміченості; 3 - 
індикатор засміченості; 4- 
приймальна труба; 5,17 - труби 
повітре воду; 6,12 – хомути; 7 - 
трубка шланга індикатора; 8 - 
захисний ковпак повітре 
забірника; 9 - хомут кріпленя 
фільтру; 10 - кронштейн кріпленя 
фільтру;11,13,15,16 - з’єднувальні 
шланги; 14 - патрубок. 

Повітряний фільтр 

Повітряний фільтр — сухого типу, двоступінчастий, з інерційними ґратами, автоматичним 

видаленням пилу і змінним картонним фільтроелементом; призначений для очищення повітря, що 

надходить у двигун. 

Повітряний фільтр встановлений у відділенні силової установки на ніші правого четвертого 

колеса. Корпус повітряного фільтру має у внутрішній частині інерційні ґрати (пиловідбійник), що 

є першою ступінню очищення повітря з видаленням пилу по каналі через патрубок, з'єднаний з 

ежекторами пиловидалення. 



 

Фільтруючий елемент складається з зовнішнього-

внутрішнього кожухів, виготовлених з перфорованого 

сталевого листа і гофрованого фільтруючого картону, 

з'єднань по торцях металевими кришками, що приклеєні 

спеціальним клеєм. 

Фільтруючий елемент щільно притиснутий до днища 

корпусу й ущільнюється гумовим кільцем. 
 

1 – корпус фільтра; 2 – вхідний патрубок; 3 – фільтруючий 
елемент; 4,10 – ущільнюючі кільця; 5 – зщіпка; 6 – кришка; 7 – 
гайка кріпленя фільтруючого елементу; 8 – патрубок системи 
відсмоктування пилу; 9 – вихідний патрубок. 

Індикатор  засміченості  повітряного  фільтру 
Індикатор засміченості повітряного фільтру встановлений на екрані повітрезабірного патрубку, 

шлангом і трубкою з'єднаний із прийомною трубою. В міру засмічення повітряного фільтру в 

прийомній трубі зростає розрідження. При досягненні розрідження 700 мм вод. ст. індикатор 

спрацьовує, при цьому сигнальний червоний прапорець закриває вікно індикатора і не відкриває 

його після зупинки двигуна. Це свідчить про необхідність обслуговування повітряного фільтру. 

 

У верхній частині індикатора розташований диск із накаткою, 

призначений для повернення сигнального прапорця у вихідне положення. 

Перед початком експлуатації і після обслуговування фільтра диск повернути 

до упору в напрямку, зазначеному стрілкою, і відпустити. Прапорець 

залишається зафіксованим у зазначеному положенні й автоматично 

переводиться в сигнальне положення тільки при досягненні засміченості 

повітряного фільтра, що допускається гранично, (розрідження у впускній 

трубі 700 мм вод. ст.). 
1 – диск з накаткою; 2 – сигнальний прапорець. 

Пристрій для пиловидалення 

Пристрій призначений для видаленням пилу з першої ступіні повітряного фільтру і викиду її в 

атмосферу. 

Ежектори, розташовані на випускних патрубках глушителів, з'єднуються з повітряним 

фільтром системою трубопроводів через клапан, розташований на правому борті корпусу машини 

у відділенні силової установки. 

 
1 – сопло; 2 – корпус ежектора; 3 – упор; 

4 – пилевідвідна труба. 

Ежектор являє собою круглий корпус, у який 

уварені сопло і пиловідвідна трубка. Через 

сопло з великою швидкістю викидається 

струмінь випускних газів. Цим струменем із 

трубки підхоплюється повітря і з пилом 

викидається назовні.Для запобігання 

попадання води і випускних газів у 

повітряний фільтр при зануренні корми у 

воду або накритті хвилею служить клапан. 

Керувати клапаном рукояткою, розташованої з правої сторони перегородки відділення силової 

установки з боку бойового відділення. 



 

Клапан має два положення: 

ВІДКРИТИЙ і ЗАКРИТИЙ. Клапан 

закривати тільки при подоланні 

водних перешкод, після подолання 

водної перешкоди клапан обов'язково 

відкрити. 
 

1 –ручка тяги клапану; 2 – перегородка 
відділення силової установки; 3,10 – 
відвідні труби; 4 – розподільна труба; 5 – 
глушник; 6 – ежектор пилевидаленя; 7 – 
ежектор охолодження кожухів; 8 – 
клапаний механізм; 9 – тяга клапану; 11 
– кутовий з’єднуючий шланг; 12 – ричав 
валика клапану; 13 – валик клапана; 14 – 
клапан; І - відкрите положення клапану; 
ІІ закрите положення клапану. 

Турбокомпресори 

Турбокомпресори призначені для збільшення масового заряду повітря в циліндрах двигуна за 

рахунок використання енергії газів, що відробили. 

Турбокомпресори встановлені безпосередньо на випускних колекторах по одному на кожен 

ряд циліндрів. 

З випускних колекторів випускні гази надходять на колесо турбіни, змушуючи його 

обертатися, а потім через систему випуску викидаються в атмосферу. 

Змащення підшипника — циркуляційне під тиском від загальної системи змащення двигуна. 

Підведення масла до турбокомпресору здійснюється через металеві трубопроводи з внутрішнім 

діаметром 8 мм, що приєднуються до перехідника. Зливати масло з турбокомпресору в картер 

маховика двигуна через отвір у корпусі підшипників і сполучні патрубки. 

Обертаючий момент із колеса турбіни через вал передається на колесо компресора, що нагнітає 

очищене у фільтрі повітря у впускні трубопроводи і далі в 

циліндри двигуна. 

 

1 – мастило відкидаючий екран; 2 – 
фіксатор; 3,6,13 – прокладки;    4,10 – 
ущільнююче кільце;  
5 – перехідник; 7 – екран; 8 – кришка 
ущільнювача;   9 – корпус турбіни;     10 – 
ротор;  
11 – втулка-кільцетримач; 12 – випускний 
колектор; 15 – корпус підшипників; 16 – 
екран корпусу компресора; 17 – вставка 
дифузора; 18 – корпус компресора; 19 –
підшипнек; 20 – масло відбивач; 21 – 
колесо комресора; 22 – гайка кріплення 
колеса компресора. 

Впускні трубопроводи 
Впускні трубопроводи відлиті з алюмінієвого сплаву і кріпляться на бічних поверхнях голівок 

циліндрів з боку розвалу за допомогою болтів і сталевих ввертишів через ущільнювальні 

паронітові прокладки.  

 

Впускні трубопроводи обох рядів циліндрів з'єднані 

патрубками з впускними каналами голівок циліндрів.Впускні 

трубопроводи лівої і правої половин блоку з'єднані між собою 

об'єднавчим патрубком. Патрубок кріпиться до фланців 

трубопроводів шпильками. Стик фланців ущільнюється 

гумовою прокладкою товщиною 4 мм. 
 

1,4 – правий і лівий випускні трубопроводи; 2 – об’єднуючий 
патрубок; 3 – шпильки; 5 – гумова прокладка. 

Пристрій для випуску газів, що відробили 

Пристрій складається з двох колекторів, двох приймалень труб із гнучкими металорукавами і 

двох глушителів, на випускні патрубки яких встановлені ежектори пиловидалення. На виході 

газів, що відробили, з ежекторів пиловидалення встановлені ежектори для охолодження 

зовнішнього і внутрішнього кожухів глушителів і зниження температури газів. 



Прийомні труби складаються з гнучкого металорукаву, патрубків із фланцями і термоізоляції. 

Гнучкі металорукави компенсують коливання двигуна і температурні деформації деталей.  

Глушителі закріплені зовні на опорах драбинами і з'єднані бічними патрубками (правими і лівим) 

із прийомними трубами. 

 

Глушителі працюють за принципом перетворення 

звукової енергії в теплову, що здійснюється 

установкою на шляху газів перфорованих труб, в 

отворах яких потік газів дробиться, і послідовно 

розташованих акустичних камер, де пульсації газів 

загасають. 
 

1 – боковий патрубок; 2 – накидний фланець; 3 – 
прокладка; 4,13 – листи корпусу; 5 – отримуюча труба; 6 
– термоізоляція; 7,8 – хомути; 9 – внутрішній кожух; 10 – 
опора; 11,14 – стримянки; 12 – азбестова пркладка; 15 – 
захистна огорожа; 16 – паранітова пркладка; 17 – болт; 18 
– ежектор охолодження кожухів; 19 – огорожа ежектора; 
20 – ежектор пиловидалення; 21 – глушник; 22 – 
турбокомпресор; 23 – колектор. 

РОБОТА СИСТЕМИ ЖИВЛЕННЯ ДВИГУНА ПОВІТРЯМ 

Повітря через повітрезабірник надходить для попереднього очищення в першу ступінь фільтра. 

У результаті різкої зміни напрямку потоку повітря в інерційних ґратах великі частки пилу 

відокремлюються і під дією розрідження в шлангу, з'єднаному з ежектором, викидаються з газами, 

що відробили, в атмосферу. Очищений попередньо в першій ступіні повітря надходить у другу 

ступінь, де, проникаючи через пори картону фільтра, залишає на його поверхні дрібні частки пилу.  

В міру засмічення повітряного фільтра зростає величина розрідження в трубах, унаслідок чого 

індикатор спрацьовує, сигналізуючи про необхідність промивання або заміни фільтруючого 

елемента. 

Очищене повітря через прийомну трубу, патрубок і турбокомпресори надходить у впускні 

повітропроводи, що розподіляють повітря по циліндрах. 

Обслуговування повітряного фільтра 
Для промивання корпусу з інерційними ґратами повітряного фільтру: 

— від’єднати від фільтру трубопровід видалення пилу і повітровід; 

— зняти фільтр із машини; 

— зняти кришку фільтру і фільтроелемент; 

— промити корпус з інерційними ґратами дизельним повітрям, а потім гарячою водою, продути 

стисненим повітрям і просушити; 

— зібрати фільтр і встановити його в машину. 

Після спрацьовування індикатора засміченості повітряного фільтра при проведенні ЩТО 

обслужити паперовий фільтруючий елемент. Методика обслуговування фільтру викладена в 

інструкції, поміщеній на внутрішній стороні кришки фільтру. Обслуговування фільтруючого 

елементу можна проводити продувкою або промиванням не більш 6 разів, з них промиванням — 

не більш 2 разів. При наявності на картоні елементу пилу без кіптяви (елемент сірий) продути 

елемент стисненим повітрям до повного її видалення. Щоб уникнути прориву фільтруючого 

картону тиск стиснутого повітря повинний бути не більш 196—294 кПа (2—3 кгс/см2). Струмінь 

повітря направляти під кутом до поверхні внутрішнього кожуха фільтруючого елементу й 

обдувати елемент до повного видалення пилу. 

При наявності на картоні кіптяви й масла промити елемент у теплій (40—50° С) воді з 

застосуванням миючих речовин ОП-7Т ОП-10 (ДСТ 8433—57) або побутових пральних порошків з 

розрахунку 20—25 м на 1 л води, занурюючи його на півгодини в розчин з наступним інтенсивним 

обертанням або занурюючи протягом 10—15 хв. Після промивання прополоскати елемент у чистій 

воді і просушити. Після кожного обслуговування елементу або при установці нового ретельно 

перевірити його на герметичність підсвічуванням переносною лампою зсередини. При наявності 

розривів картону і відставання кришок від фільтруючої штори елемент замінити. 

Ущільнення елементу в корпусі повітряного фільтру і цілість елемента перевіряти в насту-

пному порядку: 

— зняти кришку повітряного фільтру і, відвернувши гайку кріплення елементу, зняти його;' 



— очистити торці фільтруючого елементу від пилу, переконатися в наявності рівномірної плями 

контакту ущільнювальних прокладок у корпусі фільтру, а також у відсутності слідів пилу 

усередині елемента; 

— при виявленні видимих слідів проходження неочищеного повітря замінити фільтруючий 

елемент, переконавши в площинності днища фільтру і підтискної кришки фільтруючого 

елементу 

Перевірка індикатора засміченості повітряного фільтра 

Точність показань індикатора засміченості повітряного фільтру перевіряти при підготовці 

машини до літньої експлуатації. Відхилення величини розрідження при спрацьовуванні 

індикатора засміченості не повинне бути більш ніж ±50 мм вод. ст. від настановної норми для 

індикатора (700 мм вод. ст.). Величину розрідження при спрацьовуванні індикатора визначати в 

стендових умовах при установці його в робочому положенні (вертикально). До трубки, по якій до 

індикатора надходить вимірюване розрідження, підключити водяний п’єзометр або вакуумметр із 

межами виміру розріджень 0—9,8 кПа (0—0,1 кгс/см2). Збільшувати розрідження від 0 зі 

швидкістю не більш 15 мм вод. ст. у секунду до моменту спрацьовування індикатору. Якщо 

відхилення величини спрацьовування індикатору від норми перевищить ±50 мм вод. ст., індикатор 

замінити. 

Перед установкою на двигун перевести сигнальний прапорець індикатора у вихідне положення 

(робоче), повернувши диск із накаткою до упору в напрямку, зазначеному стрілкою. 

Рекомендації з усунення характерних несправностей повітряного тракту 
При порушенні герметичності в з'єднаннях тракту надійно затягти хомути. При установці 

гумових патрубків, прокладок, шлангів використовувати герметизируючі склади типу 

ущільнювальної пасти, білил і Гумові шланги, патрубки і прокладки з тріщинами і розривами 

замінити. 

Не округлості посадкових поверхонь під гумові шланги і патрубки на штампованих 

трубопроводах усунути виправленням. 

 

Висновок :Система живлення двигуна повітрям проста та невибаглива в експлуатації та 

забезпечує надійну  і безперебійну роботу двигунів БТР-80 на різноманітних 

режимах експлуатації ( температур, запиленості ). 

 

Системи живлення двигуна БМП-2 повітрям. 
 

 

   Система живлення двигуна повітрям призначена – для очищення від пилу повітря, що 

надходить у циліндри двигуна.  

ЗАГАЛЬНА БУДОВА 

1. Повітрезабірна труба (телескопічна); 

2. Кільцевий повітровід з кишенею; 

3. Повітреочищувач (пиле збірник, збірник очищеного повітря і блок з 39-и цеклонів); 

4. Впускні колектори; 

5. Ежектором видалення пилу 

СХЕМА СИСТЕМИ ЖИВЛЕННЯ ДВИГУНА ПОВІТРЯМ 

 

 
1 - повітрезабірна труба; 2 – трубки 
підводу повітря з пнемо системи; 3 – 
патрубок забирання повітря в ФВУ; 4 – 
клапан зливу води з підону; 5 – 
кільцевий повітровід; 6 – кишеня 
кільцевого повітроводу; 7 – клапани; 8 
- патрубок забирання повітря в 
компресор; 9 – лючок зимового 
забираня повітря; 10 - патрубок 
забирання повітря в генератор; 11 – 
повітреочищувач; 12 – ежектор 
пиловидалення. 

У літній період і при подоланні водних перешкод повітря у повітреочищувач надходить тільки 

через повітрезабірну трубу, а в зимовий час і через лючок з коробу ежектора.  



Повітрезабірна труба 

Повітрезабірна труба — висувна, телескопічна, знаходиться на даху машини між баштою і 

люками десантного відділення. Усередині труби встановлений пневмоциліндр, за допомогою якого 

труба висувається нагору для захисту від попадання води при подоланні водних перешкод.  

Над трубою передбачена кришка для захисту від атмосферних опадів. Для зливу води, що 

потрапила в піддон повітрезабірної труби, передбачений клапан. 

 
 

 
1 – пнемо циліндр; 2 – болт кріплення пнемо 
циліндру; 3 – стопорна гайка; 4 – труба підводу 
повітря на опускання повітря забірної труби; 5 – дах 
корпусу машини; 6,31 – ущільнювачі; 7,12,15 – гайки; 
8 – нижнє коліно труби; 9 – щиток пнемо циліндра; 10 
– середнє коліно труби; 11 – верхнє коліно труби; 13 – 
захисна сітка; 14 – каркас сідки; 16 – кришка труби; 17 
– пружина; 18 – ребро жорсткості верхнього коліна; 
19 – гайка штока; 20 – обмежувач; 21 – болт; 22 – 
планка; 23 – кільцевий повітровід; 24 – трубка підводу 
повітря з пнемо системи; 25 – шланг; 26 – стойка; 27 – 
підон коробки повітре забірної труби; 28 – стакан 
основного паливного бака; 29 – паливний бак; 30 – 
зливний клапан; 32 – поршень пнемо циліндра; 33 – 
пробка пнемо циліндра; 34,36 – штуцери; 35 - труба 
підводу стисненого повітря для піднімання повітря 
забірної труби; 37 – патрубок; 38 – коробка повітре 
забірнї труби. 

Кільцевий повітровід з кишенею 

Кільцевий повітровід розташований навколо погонного пристрою башти. 

Кишеня кільцевого повітроводу знаходиться в перегородці силового відділення. Усередині 

кишені встановлена сітка, що охороняє від попадання сторонніх предметів. 

Доступ до сітки здійснюється через лючок, закритий кришкою. У нижній частині кишені 

розташовані три клапани, два з яких призначені для зливу води, що потрапила, третій (середній)- 

для збору твердих часток. 

Повітреочищувач 

Повітреочищувач — безкасетний з автоматичним ежекційним видаленням пилу з 

пилозбірника. Він кріпиться до днища коробу ежектора. 

Основними частинами повітреочищувача є циклонний апарат, пилозбірник і збірник 

очищеного повітря. До корпусу повітреочищувача приварені патрубки, що шлангами і хомутами 

з'єднані з повітроводом, впускними колекторами двигуна і патрубком обдуву генератора. У 

корпусі повітреочищувача маються два отвори для зливу води. 

Очищення повітря, що надходить у циліндри двигуна, здійснюється циклонним апаратом, що 

складається з 39 однакових по будові циклонів. Циклон складається з  

конусоподібного корпусу з повітреприточним вікном, що представляє собою трубку, 

спрямовану тангенціально до корпусу циклона, і центральної трубки, ввареної в кришку циклону. 

Корпус циклонного апарата з однієї сторони з’єднаний з пилозбірником, а з іншого боку — зі 

збірником очищеного повітря. На виході з пилозбірника в клапанній коробці встановлений клапан 

видалення пилу, що у закритому положенні запобігає попаданню води у повітреочищувач при русі 

машини на плаву. 

Для сигналізації положення клапана видалення пилу на повітреочищувачі встановлений 

кінцевий вимикач з важелем. Керування клапаном здійснюється тим же приводом, що і керування 

повітрезабірною трубою. 

У днищі ежектора встановлена заслінка зимового забору повітря, що закриває лючок, що 

з'єднує підрадіаторний простір ежектора з порожниною корпусу повітреочищувача. Заслінка 

керується приводом. Привод заслінки складається з маховичка, каретки з кульками, гвинту, 

важелів, валика і пружини. У літній період і при подоланні водних перешкод заслінка повинна 

бути закрита, тобто маховичок закручений у напрямку стрілки ЗАКРИТО, у зимовий період 

заслінка повинна бути відкрита, тобто маховичок вивернутий до упору в напрямку стрілки 

ВІДКРИТО. 



 

1 – ежектор; 2 – ежектор відсмо-ктування 
пилу; 3 – трубка підводу відпрацьованих 
газів; 4 – кронштейн; 5 – клапана коробка; 6 – 
пиле збірник; 7 – повітре подаючі вікна 
цеклонів; 8 – цеклони; 9 – вхідний 
повітряний патрубок в повітре очисник; 10 – 
корпус повітре очисника; 11,16 – ричаги; 12 – 
заслінка  траси зимового забираня повітря; 13 
– маховик заслінки; 14 – гвинт; 15 – каретка з 
шариками; 17 – валик; 18 – пружина; 19 – 
отвір зливу води; 20 – інерційна решітка; 21 – 
перегородка; 22 – з’єднувальні патрубки; 23 
– трубки відбору очищеного повітря з 
цеклонів; 24 – збірник очищеного повітря; 25 
– шток пнемо циліндра; 26 – ричав кінцевого 
вимикача; 27 – кінцевий вимикач; 28 – 
клапан відсмоктування пилу; 29 – гумова 
накладка; 30 – пружина клапана; 31 – траса 
викиду відпрацьованих газів; 32 - патрубок 
забирання повітря для охолодження 
компресора; 33 - патрубок забирання повітря 
в генератор; 34 – пнемо циліндр; 35 – 
масляний радіатор двигуна; 36 - масляний 
радіатор корбки передач; 37 – водяний 
радіатор; 38 – кільцевий повітровід; 39 – 
клапан зливу води з кишені повітроводу. 

Робота системи живлення двигуна повітрям 

У літній період експлуатації при закритій заслінці атмосферне повітря через повітрезабірну 

трубу і кільцевий повітровід надходить у кишеню кільцевого повітроводу, де розгалужується на 

два потоки: один — по патрубку на охолодження компресора, інший — через сітку і патрубок у 

повітреочищувач. 

У повітреочищувачі частина повітря проходить через решітку, де під дією інерційних сил 

очищається від пилу і направляється через патрубок на охолодження генератора, інша частина 

через повітреприточні вікна — у циклони. Проходячи через тангенціально спрямовані вікна, 

повітря одержує обертальний рух. Частки пилу під дією відцентрових сил відкидаються до стінок 

циклонів і попадають у пилозбірник, звідки пил по трубопроводу відсмоктується ежектором 

видалення пилу і разом з газами, що відробили, викидається в атмосферу. Очищене повітря з 

циклонів надходить у збірник і далі через впускні колектори до циліндрів двигуна. У зимовий час 

при відкритій заслінці повітря, що проходить через радіатори, розташовані в коробі ежектору, 

підігрівається і через лючок зимового забору повітря надходить у корпус повітреочищувача, де 

змішується з повітрям, що надходить з кільцевого повітроводу.  

ОБСЛУГОВУВАННЯ СИСТЕМИ ЖИВЛЕННЯ ПОВІТРЯМ 
При контрольному огляді перевірити справність повітрезабірної труби. 

При щоденному технічному обслуговуванні очистити сітку над повітрезабірною трубою. 

При технічному обслуговуванні №1 крім роботи щоденного технічного обслуговування 

перевірити роботу привода повітрезабірної труби, клапана видалення пилу, стан клапанів спуску 

води з повітреочищувача, очистити кишеню повітроводу через клапан зливу води. 

При технічному обслуговуванні №2 виконати всі роботи технічного обслуговування № 1 і 

додатково перевірити: 

— кріплення дюритового шлангу підведення повітря на охолодження генератора і дюритів 

повітреочищувача; 

— кріплення патрубка підведення повітря до щитка корпусу генератора. 
 

 

 

Восновок: Система живлення двигуна повітрям проста та невибаглива в експлуатації та 

забеспечує надійну  і безперебійну роботу двигуна  БМП-2 на різноманітних 

режимах експлуатації (температур,запиленості). 

 

 

 



МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ СИСТЕМИ ЖИВЛЕННЯ ДВИГУНА БТР-80 

ПОВІТРЯМ  
Несправність Причина несправності Спосіб усунення несправності 

Двигун не розвиває 

необхідної потужності, 

працює нестійко, димить 

Засмітився повітряний фільтр Провести обслуговування 

повітряного фільтру 

Низький тиск повітря, що 

нагнітається: 

— негерметичність у з'єднанні 

турбокомпресора з впускним 

трубопроводом двигуна 

Підтягти стяжні хомути, при 

необхідності замінити рукав 

— засміченість і забруднення 

турбокомпресора 

При тугому обертанні ротора 

через нагароутворення турбоко-

мпресор замінити 

— прорив газів у з'єднанні 

турбокомпресора з випускним 

трубопроводом двигуна 

Підтягти гайки кріплення 

турбокомпресора з фланцем 

випускного трубопроводу,при 

необхідності замінити прокладку 

— заїдання ротора 

турбокомпресора 

Замінити турбокомпресор 

Шуми в 

турбокомпресорі 

Зачіпання обертових частин эа 

нерухомі деталі турбокомпресора: 

— великий шар нагару 

Замінити турбокомпресор 

— зношений підшипник Замінити турбокомпресор 

— знос азбостальний прокладки Замінити прокладку 

— ослабнули кріплення корпусів 

турбіни і компресора 

Замінити кріплення 

МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ СИСТЕМИ ЖИВЛЕННЯ ДВИГУНА БМП-2 

ПОВІТРЯМ  
Ознака несправності Можлива  причина Спосіб усунення несправності 

Двигун розвиває 

недостатню потужність 

Засмічено сітку труби забору 

повітря 

Очистити сітку 

Двигун розвиває 

недостатню потужність, 

чорний дим — на 

випуску 

Засмічено сітку труби забору 

повітря 

Очистити сітку 

У літній період експлуатації 

відкрита заслінка зимового забору 

повітря 

Закрити заслінку 

 

Висновок: Знання можливих несправностей продовжує строк експлуатації машини за рахунок 

свєчасного виявлення та правильного усуненя. 

Загальний висновок: 

1. Система живлення двигуна повітрям проста та невибаглива в експлуатації та забеспечує надійну  

і безперебійну роботу двигунів БТР-80 на різноманітних режимах експлуатації 

(температур,запиленості). 

2. Система живлення двигуна повітрям проста та невибаглива в експлуатації та забеспечує надійну  

і безперебійну роботу двигуна  БМП-2 на різноманітних режимах експлуатації 

(температур,запиленості). 

3. Знання можливих несправностей продовжує строк експлуатації машини за рахунок свєчасного 

виявлення та правильного усуненя. 

 

Система мащення двигуна БТР-80 . 
 

Система змащення призначена - для розміщення масла і подачі його до 

тертьових поверхонь деталей і вузлів двигуна з метою зменшення їхнього зносу і 

відводу від них тепла. 
 



ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

ЗАГАЛЬНА БУДОВА 

- масляний піддон 

- масляний насос 

- повнопоточний фільтр очищення масла 

- фільтр відцентрового очищення масла 

- масляні радіатори 

- масляний теплоовмінник 

- вентиляція картера 

- прилади контролю 

СХЕМА СИСТЕМИ МАЩЕННЯ ДВИГУНА  

 

1 – компресор; 2 – паливний 
насос високого тиску; 3 – кран 
вмикання гідро муфти; 4 - 
термосиловий датчин; 5 - 
гидромуфта приводу вентиля-
тора; 6 - показчик температури 
масла; 7 - зливний краник; 8 - 
масляний радиатор; 9- масля-
ний теплообмінник; 10 - поддон 
масляного картера; 11 – запо-
біжний клапан радиаторної 
секції; 12 - радиаторная секция 
масляного насосу; 13 – нагні-
тальна секция масляного 
насоса; 14 - запобіжний клапан 
нагнітальної секцфї; 15 - клапан 
системи змащування; 16 - 
повнопоточний фильтр очистки 
масла; 17 - головна масляна 
магістраль; 18 - перепускний 
клапан повнопоточного филь-
тра; 19 - датчик сигнализатора 
засміченості фнльтроелементів; 
20 - покажчик рівня масла; 21 - 
сапун; 22 - манометр; 23 - 
шланг; 24 - зливний клапан 
центробіжного фільтру; 25 - 
перепускной клапан центробі-
жного фільтра; 26 - кран 
вмикання масляних радіаторів; 
27 - фильтр центробіжної очи-
стки масла; 28 – турбокомпре-
сор; 29 - сигнальна лампа 
засміченості масляного 
фильтру. 

Порядок роботи системи 

З піддона через маслоприймач масло надходить у секції масляного насосу; з нагнітальної 

секції. 

Через канал у стінці блоку масло надходить у повнопоточний фільтр чищення масла, де воно 

очищається двома фільтруючими елементами. Потім масло надходить у головну масляну 

магістраль, звідки по каналах у блоці і голівках циліндра — до корінних підшипників колінчатого 

валу, підшипників розподільного валу, втулкам коромисел і верхніх наконечників штанг 

штовхальників. До шатунних підшипників колінчатого валу масло подається по отворах усередині 

валу від найближчої корінної шийки. Масло, що знімається зі стінок циліндра маслоз’ємним 

кільцем, відводиться в поршень і змазує опори поршневого пальця в бобишках і підшипник 

Тип циркуляційна, комбінована, з 

мокрим картером. 

Заправочна ємність системи змащення двигуна; л  28 

Температурний режим. рекомендований/max. 80-100/110 не більше-2год 

Тиск масла впрогрітому ДВЗ при 2600 об/хв. кгс/см2(кПа) 4 -5,5(392—539) 

Тиск масла впрогрітому ДВЗ при 600 об/хв.кгс/см2(кПа) 1(98) 

Марка мастила:             -всесезоне 

основне/дублююче       -літнє 

                -зимове 

М-6з/10В / ДВ-АСЗп-10В 

М-10Г2К / М-10ДМ 

М-8Г2К / М-8ДМ 



верхньої голівки шатуна. Через канали в передній стінці блоку циліндрів і картера маховика масло 

під тиском надходить до підшипників компресора, через канали в задній стінці блоку — до 

підшипників паливного насосу високого тиску. З магістралі передбачений добір масла до 

термосилового датчика гідромуфти, що встановлений на задньому торці блоку і керує роботою 

гідромуфти приводу вентилятора. 

З радіаторної секції масляного насосу масло надходить до відцентрового фільтру, а також у 

радіатори, масляний теплообмінник і потім зливається в піддон. При закритому крані масло з 

відцентрового фільтру через зливальний клапан зливається в піддон, минаючи радіатори і 

теплообмінник. 

Інші деталі і вузли двигуна змазуються розбризкуванням і масляним туманом. 

МАСЛЯНИЙ ПІДДОН 

Масляний піддон — сталевий, штампований, має в середній частині перегородку. Для підігріву 

масла при низьких температурах до піддону приварений кожух, що утворює порожнину для 

проходження гарячих газів з котла передпускового підігрівача. 

Піддон кріпиться до блоку циліндрів болтами з пружинними шайбами. 

Між піддоном і блоком встановлена герметизуюча резинопробкова прокладка. 

МАСЛЯНИЙ НАСОС 

Масляний насос закріплений на нижній площині блоку циліндрів. Привод насосу здійснений від 

шестірні колінчатого валу двигуна. 

Нагнітаюча секція насосу подає масло в головну магістраль двигуна, радіаторна секція — у 

відцентровий фільтр, радіатори і масляний теплообмінник. У корпусах секцій встановлені 

запобіжні клапани, відрегульовані на тиск відкриття 834—932 кПа (8,5—9,5 кгс/см2) і призначені 

 

для обмеження максимального тиску масла на виході із секцій 

насосу, і клапан системи змащення, що підтримує тиск 392—

539 кПа (4—5,5 кгс/см2) у головній масляній магістралі 

двигуна. 
 

1 - корпус радиаторної секцфї; 2 - ведуча шестерня радіаторної 
секції; 3 - проставка; 4 - ведуча шестерня нагнітаючої секції; 5 -
корпус нагнітаючої секції; 6 - ведома шестерня приводу насосу; 7 - 
шпонка; 8 - гайка; 9 - валик ведущих шестерень; 10 - ведома 
шестерня нагнітаючої шестерні; 11 - запобіжний клапан радиаторної 
секції; 12,15,17 - пружини; 13 - пробка клапана; 14 - клапан системи 
мащення; 16 - пробка клапана; 18 - запобіжний клапан нагнітаючої 
секції; 19 - ведома шестерня радиаторної секції. 

ПОВНОПОТОЧНИЙ ФІЛЬТР ОЧИЩЕННЯ МАСЛА 

Повнопоточний фільтр очищення масла встановлений на блоці циліндрів. У корпусі фільтра 

 

 встановлений пропускний клапан, що пропускає неочищене 

масло в головну магістраль при низькій його температурі або 

значному засміченню фільтруючих елементів. 

На корпусі фільтра встановлений датчик засміченості 

фільтроелементів, датчик тиску масла і датчик сигналізації про 

неприпустиме зниження тиску в головній магістралі. 
 
 

1 - корпус; 2 - втулка корпуса; 3.8.12 - прокладки; 4 - фильтруючий 
елемент; 5 - стакан; 6 - стяжний болт; 7 - стопорне кільце; 9 – ущіль-
нююче кільце; 10 - шайба; 11 - зливна пробка. 

 



ФІЛЬТР ВІДЦЕНТРОВОГО ОЧИЩЕННЯ МАСЛА 

Фільтр відцентрового очищення масла встановлений на блоці циліндрів двигуна. 

Масло з радіаторної секції насосу під тиском подається у фільтр. 

Ротор у зборі з ковпаком приводиться в обертання струменем масла, щовипливає з щілини-сопла в 

осі ротора, а також реактивними силами, що виникають при виході масла з ротора в канал осі 

через сопла. 

Під дією відцентрових сил механічні частки відкидаються до стінок ковпака ротора і 

затримуються, а очищене масло через отвір в осі ротора і трубку надходить у масляні радіатори 

або при перекритому крані через пропускний клапан у корпусі фільтру, відрегульований на тиск  

 

49—69 кПа (0,5—0,7 кгс/см2), у картер двигуна. Пропускний 

клапан, встановлений у корпусі фільтра, відрегульований на тиск 

588—637 кПа (6— 6,5 кгс/см2) і обмежує максимальний тиск масла 

перед його входом у фільтр. 

Щоб уникнути порушення балансування при обслуговуванні 

фільтра на роторі і ковпаку нанесені мітки, котрі необхідно 

сполучати при зборці фільтра. 
 

1 - ущільнююча прокладка; 2 - ковпак; 3 - ротор; 4 - зовнішній ковпак 
фільтра; 5 - гайка; 6 - упорний шарикопідшипник; 7 - упорна шайба; 8 - 
гайка кріплення ротора; 9 -гайка кріплення ковпака фільтра; 10 - верхня 
втулка ротора; 11 - вісь ротора; 12 - экран; 13 - нижня втулка ротора; 14 - 
палець стопора; 15 - пластина стопора; 16 - пружина стопора; 17 - трубка 
відводу масла; 18 - перепускний клапан. 

МАСЛЯНІ РАДІАТОРИ 

 

Масляні радіатори служать для охолодження масла двигуна при 

русі машини на суші. На машині встановлені два масляних 

радіатори, що закріплені на радіаторі системи охолодження. 

Обидва радіатори однакові по конструкції і взаємозамінні. 

Радіатор виконаний з оребренної алюмінієвої трубки. 

МАСЛЯНИЙ ТЕПЛООВМІННИК 
Масляний теплообмінник служить для охолодження масла двигуна при русі машини на плаву. 

 При русі машини на плаву забортна вода надходить через патрубок всередину масляного 

теплообмінника, проходить по трубках і прохолоджує масло, що омиває зовнішні стінки трубок. 

 Для зливу масла з теплообмінника передбачений 

краник. 
1,10 - штуцери для підводу і відводу масла; 2 - патрубок 
для відводу забортної води; 3,5 - кришки теплообміника; 4 
- корпус; 6 - прокладка; 7 - решітчата перегородка; 8 - 
штуцер зливного крана; 9 - охолоджуюча трубка; 11 - 
патрубок для  підводу  забортної води. 

ВЕНТИЛЯЦІЯ КАРТЕРА 

Вентиляція картера запобігає можливість підвищення тиску в картері двигуна, перешкоджає 

старінню масла і корозії металу під дією газів, що відробили, проникаючих у картер. Вентиляція 

картера — відкрита, без відсмоктування газів. Картерні гази проходять через сапун, що 

відокремлює частки масла від газів, що витісняються. 

 

 
1 — шланг відводу газів; 2 -кронштейн; 3 - ущільнююче 

кільце; 4 - зовнішня труба; 5 - внутрішня труба; 6 - стакан; 7 - 
блок целіндрів; 8 - маслозливний шланг. 

ПРИЛАДИ КОНТРОЛЮ 
Для контролю за станом і роботою системи змащення в машині встановлені покажчики 

температури і тиску масла, а також сигналізатори аварійного тиску масла і засміченості масляного 

фільтра. 

У корпусі масляного фільтра встановлений датчик сигналізатора засміченості 

фільтроелементів, датчик манометра тиску і датчик сигналізації про неприпустиме зниження — 

менш 69 кПа (0,7 кгс/см2) тиску масла в головній магістралі. 

Ступінь засміченості фільтроелементів можна визначити на прогрітому до експлуатаційних 

температур двигуні при частоті обертання 2600 о/хв. Світіння лампочки МАСЛЯНИЙ ФІЛЬТР, 

встановленої на щитку приладів механіка-водія, указує на необхідність заміни фільтроелементів. 

Про неприпустиме падіння тиску масла в головній магістралі сигналізує світіння лампочки 

ТИСК МАСЛА на щитку приладів механіка-водія. 



Перевірка рівня і заміна масла в двигуні 

При перевірці рівня масла машина повинна знаходитися на горизонтальній площадці. Рівень 

масла перевіряти через 4 — 5 хв. після зупинки двигуна по мітках покажчика рівня масла. Рівень 

повинний бути між мітками В и Н на покажчику рівня (щупі). Якщо рівень масла доходить тільки 

до мітки Н або нижче неї, дозаправити масло до мітки В. Для дозаправлення масла від мітки Н до 

мітки В потрібно 3,5 л масла. Заміняти масло в двигуні після прогріву двигуна, поки масло не 

вистигло. Зливати масло з картеру двигуна за допомогою пристосування з ЗІН машини, що 

застосовується для зливу палива з паливних баків. 

Для заміни масла: 

— вивернути пробку в днищі машини під картером двигуна й встановити під цей отвір ємність для 

масла, що зливається; 

–– через отвір у днищі відкрити маслозливну пробку в піддоні картеру двигуна і за допомогою 

пристосування злити масло в ємність; 

–– відкрити кришки люків над відділенням силової установки;  

–– відкрити зливальний краник і злити залишок масла з масляного теплообмі-нника в підставлену 

ємність, після чого закрити краник; 

— закрити маслозливну пробку і пробку отвору в днищі корпусу; 

— відкрити кришку маслозаливної горловини; 

— встановити в маслозаливну горловину пристосування (патрубок) із ЗІН машини і залити свіже 

масло в картер двигуна до норми; 

—закрити кришку маслозаливної горловини; 

–– пустити двигун на 2—3 хв., після чого зупинити його; 

— перевірити рівень масла через 4—5 хв. після зупинки двигуна і при необхідності дозаправити 

до норми, після чого закрити кришки над відділенням силової установки. 

Заміна фільтруючих елементів повнопоточного масляного фільтра 

Для заміни: 

— відвернути зливальні пробки і злити масло в підставлену ємність; 

— відвернути болт і зняти стакан; 

— вийняти фільтруючий елемент зі стакану; 

у тім же порядку зняти другий стакан і вийняти фільтруючий елемент;  

— промити в дизельному паливі стакани фільтрів; 

— замінити фільтруючі елементи і зібрати фільтри; 

— перевірити на працюючому двигуні, немає чи течі в з'єднаннях фільтрів. При наявності 

підтікання переконатися в правильності установки прокладки і підтягти болти стаканів; 

— перевірити рівень масла і при необхідності дозаправити до норми. 

Промивання фільтру відцентрового очищення масла 

Для промивання: 

— відвернути гайку ковпака фільтру і зняти ковпак; 

— повернути ковпак ротора навколо осі так, щоб пальці ввійшли в отвори ротора; 

— відвернути гайку кріплення ковпака ротора і зняти ковпак; 

— видалити осад з ковпака фільтра і промити його в дизельному паливі; 

— перевірити затягування гайки кріплення ротора на осі, і при необхідності підтягти її моментом 

79—88 Н-м (8—9 кгс-м). Не знімати ротор при обслуговуванні фільтра; 

— надягти ковпак на ротор, сполучивши мітки на ковпаку і роторі; 

— навернути гайку ковпака і затягти моментом 20—29 Н м (2—3 кгс м); 

— віджати планку стопорного пристрою і перевірити обертання ротора на осі. Ротор повинний 

обертатися легко, без заїдань; 

— перевірити стан ущільнювальної прокладки зовнішнього ковпака фільтру. При необхідності, 

замінити прокладку; 

— надягти зовнішній ковпак, встановити гайку і затягти її моментом 20—29 Н-м (2—3 кгс-м); 

— пустити двигун і перевірити, немає чи течі масла з з'єднань. 
 

Висновок: Система змащення двигуна БТР-80 є циркуляційна, комбінована, з мокрим картером 

яка розміщує масло і подає його до тертьових поверхонь деталей і вузлів двигуна з 

метою зменшення їхнього зносу і відводу від них тепла , вона проста за будовою 

деталей і вузлів надійна в експлуатації та легка в обслуговуванні що відповідає 

вимогам сучасного бою.  



 

Системи мащення двигуна БМП-2 . 

 
   Система змащення двигуна призначена - для подачі масла до тертьових поверхонь деталей 

двигуна з метою зменшення тертя і зносу деталей, а також для відводу від них надлишкового 

тепла і видалення продуктів зносу. 

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА. 

Тип примусова, циркуляційна, із сухим картером. 

Масло, що використовується МТ-16п, МТЗ-10п або М-16ИХП-3 

Тиск масла        min /рекомендований /max 2,5 / 6-12 /14 

Температурний режим для:масла, 

min/рекомендований//max./max (t=10хв.) 
 

55 / 80-100//120 / 125 

Заправна місткість системи, л 58 

Заравочна місткість бака, л 48 

Мінімально припустима кількість масла в баці, л 20 

ЗАГАЛЬНА БУДОВА 

- масляний бак із заправним бачком; 

- маслозакачуючий насос МЗН-3; 

- масляний насос двигуна; 

- масляний фільтр(ротор з послідовно включеним фільтром грубої очистки); 

- масляний радіатор; 

- пропускний клапан; 

- трубопроводи (пофарбовані в коричневий колір). 

СХЕМА СИСТЕМИ МАЩЕННЯ ДВИГУНА  

 
1 – фільтр; 2,13,14 – прокладки; 3 – щуп; 4,28 – накидні гайки; 5 – сапун; 6 – перепускний клапан; 7 – 
заправний бак; 8 – масляний радиатор; 9 – щито механіка-водія; 10 – підігрівач; 11 – центобіжний 
масляний фільтр; 12 – двигун; 15 – масляний насос двигуна; 16 – ущільнююче кільце; 17 –фільтруючий 
елемент фільтра грубої очистки; 18 – зворотній клапан; 19 – корпус фільтру; 20,23,26 – кришки; 21 – 
маслозакачуючий насос МЗН-3; 29 – фільтр; 30 – масляний бак; 31,34 – пружини; 32 – ключ сб20-30-67; 
33 – шпилька ротора; 35 – клапан. 
 



Масляний бак 

Масляний бак розташований у силовому відділенні, встановлений на опорах на днищі і 

кріпиться стяжною стрічкою до правого борту машини. Заправна ємність бака 48 л. 

У масляний бак вмонтований котел підігрівача, при роботі якого маслоперед пуском двигуна в 

зимовий період попередньо розігрівається. На верхній частині баку передбачена горловина, 

з'єднана з заправним бачком, а в днищі - клапан зливу масла з баку. На кришці бачка мається 

штуцер, через який проходить покажчик рівня масла (щуп). На штуцері щуп кріпиться за 

допомогою накидної гайки. У пробку вмонтований сапун. 

Зворотний клапан, встановлений на коробі ежектора, служить для з’єднання з атмосферою й 

охороняє систему змащення від попадання води і пилу. 

Маслозакачуючий насос МЗН-3 

Маслозакачуючий насос МЗН-3 — шестерінчастий, із приводом від електродвигуна МН-1. 

МЗН-3 призначений для подачі масла в двигун перед його пуском, кріпиться до масляного баку.  

 

У корпусі насосу змонтований пропускний клапан, що 

попереджує підвищення тиску в системі. Пружина клапана 

відрегульована на тиск (1,2±0,2) МПа (12±2) кгс/см2. 

Включається насос кнопкою НАСОС на центральному щитку. 
 

1 – корпус насоса; 2 -  самопіджемний сальник; 3 – зєднувальна 
муфта; 4 – єлєктро двигун; 5 – вал єлєктро двигуна; 6 – кришка 
насоса; 7 – ведома шестерня; 8 – пробки корпуса; 9 – ведуща 
шестерня; 10 – прбка клапана; 11-шарик клапана; 12 – пружина; а – 
канал перепускного клапана; б – канал. 

Масляний насос 

Масляний насос двигуна — шестерінчастий, двухсекційний. Він призначений для подачі масла 

до тертьових поверхонь деталей двигуна і відкачки масла з блоку-картера через радіатор у 

масляний бак. Насос кріпиться внизу з правої сторони блоку-картера двигуна. 

Масляний насос має дві секції — нагнітаючу й відкачуючу. У корпусі насосу змонтований 

редукційний клапан для підтримки тиску масла в головній магістралі двигуна в межах (0,6—1,2) 

МПа (6—12) кгс/см2 на експлуатаційних режимах. 

 

 
1 –ведуча секція відкачуючої секції; 2 – кільце; 3,4 – ведомі 
шестерні відкачуючої секції; 5 – кришка-фланець; 6 – корпус 
відкачуючої секції; 7 – корпус нагнітаючої секції; 8 – зворотній 
клапан; 9 – ведуча шестерня нагнітаючої секції; 10 - ведома 
шестерня нагнітаючої секції; 12 – шестерня приводу масляного 
насосу; 13 – штуцер; 14 – самопіджемний сальник; 15 – 
заглушка; 16 – ресора приводу; 17 –корпус редукційного 
клапана; 18 – стяжний болт; 19 – шайба; 20 – винт; 21 – 
пружина; 22 – клапан; 23 – сідло клапана; 24 -  контргайка 
гвинта; а – отвір для підводу масла з картера; б - отвір для 
підводу масла з центобіжного фільтру; в – клапан виходу масла з 
відкачуючої секції радіатора; г – вісевий клапан; д – радіальний 
клапан. 

Масляний фільтр 

Відцентровий масляний фільтр призначений для очищення масла від механічних домішок. Він 

встановлюється в розвалі блоків двигуна і кріпиться болтами. 

Масляний фільтр містить у собі ротор і послідовно включений з ротором фільтруючий елемент 

грубої очистки. 

Ротор відцентрового фільтру складається з корпусу і кришки, стягнутих шпильками. 

Усередині ротора встановлені дві маслозабірні трубки. У центрі корпусу і кришки запресовані 

бронзові підшипники, через які проходить порожній стрижень, що є віссю обертання ротора. У 

стрижні завальцьована мідна трубка, що іншим кінцем входить у порожнину зворотного клапана. 

Під ротором встановлені масловідбивний щиток і зворотний клапан, що запобігає перетіканню 

масла з центрального каналу двигуна у фільтр при прокачуванні масла насосом МЗН перед пуском 

двигуна. Зверху ротор закритий кришкою, під якою встановлена прокладка. 

Фільтруючий елемент грубої очистки являє собою порожній сітчастий циліндр, надягнутий 

на стрижень. Зверху фільтруючий елемент притиснутий пружиною і закритий кришкою, що 

кріпиться до корпусу фільтра двома шпильками й ущільнюється чотирма гумовими кільцями. 

Під час роботи двигуна масло надходить у порожнину фільтру, проходить через сітку 

фільтруючого елемента в порожнину стрижня і далі через канали й отвори попадає у внутрішню 



порожнину ротора. Частина масла через захисні сітки маслозабірних трубок підводиться до 

форсунок і, випливаючи з них, обертає ротор, потім зливається через вікна в масловідбивному 

щитку і корпусі фільтра в канал блоку картера. Під дією відцентрових сил частки, що знаходяться  

 

в маслі, відкидаються до стінки ротора й осідають. 

Очищене масло попадає всередину стрижня, 

віджимає кульку й іде в канал масляної магістралі 

для змащення вузлів і механізмів двигуна. 
 

1 – бронзова втулка; 2 – форсунка; 3 – кришка ротора; 4 – 
масло забірна трубка; 5,14,22 – гайки; 6 – кришка 
фільтра; 7 – корпус ротора; 8 – сітка; 9 – стержень 
ротора; 10 – втулка; 11 – пробка спостережного отвору; 
12 – стопорне кільце; 13 -   бронзова втулка стерженья 
ротора; 15 – шпилька; 16 – щиток; 17- резинове кільце; 
18 – сідчатий целіндр; 19 – пружина; 20 – кришка фільтра 
грубого очистки; 21 – стержень; 23 – корпус; 24 – 
масловідбивний щиток; 25 – упорний підшипник; 26 – 
штуцер; 27 – трубка відводу очищеного масла; 28 – 
заглушка; 29 – шарик зворотнього клапана; а – отвір 
стержня ротора; б – канал; в – верхній отвір; г – нижній 
овір; д – нижній отвір стержня. 

Масляний радіатор 

Масляний радіатор — трубчасто-пластинчастий, призначений для охолодження масла, що 

виходить із двигуна. Він розташований у коробі ежектора під жалюзі даху.  

Гаряче масло від масляного насосу по трубопроводу підводиться до радіатора і, по черзі 

проходячи через колектори і пакети трубок, прохолоджується потоком повітря.  

Робота системи змащення 
Перед пуском двигуна механік-водій включає насос МЗН-3, і масло з баку під тиском через 

сітчастий фільтр і трубопровід подається до двигуна. Після пуску двигуна МЗН-3 відключають, і 

вступає в дію масляний насос двигуна. 

Масло з баку, пройшовши трубопровід, що обігрівається в кожусі подається нагнітаючою 

секцією насосу по гнучкому шлангу до відцентрового фільтра, де очищається й іде в канал 

масляної магістралі для змащеннявузлів і механізмів двигуна. 

Минуле через двигун масло зливається в блок-картер, збирається в масловідстійник, 

відсмоктується відкачуючою секцією масляного насосу, далі по трубопроводу направляється в 

радіатор, де прохолоджується і надходить у бак. Масло, що накопичуються в маслобаку пари, і 

гази викидаються через зворотний клапан в ежектор.  

Перевірка заправлення і дозаправлення системи змащення двигуна 

Інструмент, приналежності й експлуатаційні матеріали: ключ 27x30, вороток, подовжувач 

(у шухляді механіка-водія), лійка з фільтром (у цебрі під лівим сидінням у десантному відділенні), 

ганчір’я, масло.  

Очистити від пилу і бруду пробку на даху машини і вивернути її.Відвернути накидну гайку, 

витягти щуп, обтерти його чистим ганчір’ям, знову встановити на місце, потім вийняти і 

перевірити кількість масла, що знаходиться в баці. Перевіряти через 15—16 хв. після зупинки 

двигуна. 

Якщо рівень масла по щупі нижче верхньої мітки, необхідно дозаправити систему змащення 

маслом, для чого:- вивернути пробку; 

вийняти сітчастий фільтр; 

встановити в заправну горловину роздавальний пістолет маслозаправщика і дозаправити бак 

маслом до верхньої мітки щупа; при відсутності маслозаправщика дозаправлення робити цебром 

через лійку з фільтром, при цьому сітчастий фільтр із заправної горловини масляного бака не 

виймати. 

Встановити щуп і навернути на нього накидну гайку. 

Ввернути пробку заправного бачка. 

Ввернути пробку на даху машини. 

Змішування різних марок масел не допускається. 

Заміна масла в системі змащення двигуна 

Інструмент, приналежності й експлуатаційні матеріали: ключ 27X30 (у шухляді механіка-

водія), ключ 765-93-сб159, голівка, шланг (у сумці з ЗІН двигуна), дріт КО1 (у шухляді ЗІН), цебро 

(під лівим сидінням у десантному відділенні), ганчір’я, масло. 

Очистити від пилу і бруду пробки в днище і пробку на даху машини, вивернути пробки. 



Вивернути пробку заправного бачка. Витягти фільтр із заправного бачка. Розконтрити і 

вивернути пробку зливального клапана масляного бака. 

Приєднати до ключа 765-93-сб159 шланг, ввернути ключ в отвір зливального клапана 

масляного бака і злити масло в тару. Зливати масло необхідно відразу ж після зупинки двигуна. 

Вивернути ключ 765-93-сб159. 

Ввернути пробку в отвір днища масляного баку і законтрити дротом. 

Вивернути пробку з отвору в картері двигуна і злити залишок масла в тару. Ввернути пробку в 

отвір картера двигуна. Ввернути пробки в отвори днища машини. Відвернути накидну гайку, 

витягти щуп і протерти його. 

Установити в заправну горловину роздавальний пістолет маслозаправщика і дозаправити бак 

маслом до верхньої мітки щупа. При відсутності маслозаправщика дозаправлення робити цебром 

через лійку з фільтром, при цьому сітчастий фільтр із заправної горловини масляного бака не 

виймати. 

Встановити щуп і ввернути пробку заправного бачка. Включити МЗН, натиснувши кнопку 

НАСОС на центральному щитку, і створити тиск у системі змащення не менш 0,25 МПа (2,5 

кгс/см2). Пустити двигун, встановити частоту обертання колінчатого валу 800—1000 о/хв. і через 

2—3 хв. зупинити двигун. Перевірити через 15—16 хв. після зупинки двигуна рівень масла в 

масляному баці, при необхідності дозаправити. 

Ввернути пробку на даху машини. 
 

Висновок:Система змащення двигуна БМП-2 є примусова, циркуляційна, із 

сухим картером яка розміщує масло і подає його до тертьових поверхонь 

деталей і вузлів двигуна з метою зменшення їхнього зносу і відводу від 

них тепла , вона проста за будовою деталей і вузлів надійна в 

експлуатації та легка в обслуговуванні що відповідає вимогам сучасного 

бою.  
 

МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ СИСТЕМИ МАЩЕННЯ ДВИГУНА БТР-80  
Несправність Причина несправності Спосіб усунення несправності 

1 2 3 

Знижений тиск у 

системі змащення 

Висока температура масла Відкрити кран включення масляних 

радіаторів; усунути несправність системи 

охолодження масла 

Забруднилися фільтруючі 

елементи повнопоточного 

масляного фільтру 

Замінити фільтруючі елементи 

Засмітився маслозабірник 

масляного насосу 

Промити забірник 

Нещільності, витік в 

системі мащення 

Перевірити кріплення масляного насосу, 

маслозабірника і маслопроводів, масляних 

фільтрів, масляних радіаторів на відсутність 

течі; усунути несправність 

Порушення герметичності 

магістралей підведення 

масла до турбокомпресора 

Перевірити з'єднання маслопідвідних трубок до 

турбокомпресорів і магістраль зливу.При необ-

хідності підтягти з'єднання, замінити прокладки 

й ущільнювальні кільця трубки зливу 

Засмітилися або несправні 

клапани масляного насосу 

Промити клапани, замінити зламані пружини 

Неприпустимо збільше-

ний зазор у підшипниках 

колінчатого валу 

Замінити двигун 

Підвищений тиск мас-

ла в системі мащення 

Висока в'язкість масла Замінити масло на відповідну сезону 

Заїдає клапан системи 

мащення 

Перевірити клапани й усунути заїдання; при 

необхідності замінити несправні деталі 



  

МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ СИСТЕМИ МАЩЕННЯ ДВИГУНА БМП-2   
Ознака несправності Можлива  причина Спосіб усунення несправності 

1 2 3 

Тиск масла в головній 

магістралі двигу-на 

низький або відсутній 

Недостатня кількість масла в баці Дозаправити бак 

Засмічено фільтр грубої очистки 

масла 

Промити фільтр згідно  

Засмічено редукційний клапан 

масляного насосу 

Промити редукційний клапан, не 

порушуючи його регулювання 

Несправний манометр Замінити манометр 

Після пуску двигуна 

тиск масла підвищи-вся 

і відразу ж впав 

Недостатнє надходження масла з 

баку до масляного насосу 

(забруднений тру-бопровід, 

холодне масло) 

Прогріти двигун за допомогою 

підігрівача, очистити трубопровід, 

створити тиск у головній магістралі і 

пустити двигун 

Стрілка манометра 

масла коливається 

Підсмоктування повітря в 

з'єднаннях труби підведення масла 

від баку до нагні-таючої секції 

насосу при роботі двигуна. При 

зупинці двигуна в місцях підсмо-

ктування з'являється течія 

Усунути негерметичність системи 

Збільшення витрати 

масла(більше3,5 л/г), 

димління і пробива-ння 

газів через суфлер 

Підвищений знос порш-невих 

кілець і внаслідок цього 

попадання масла в камеру 

згоряння 

Двигун підлягає ремонту 

Зменшення або 

відсутність витрати 

масла 

Попадання палива в масло через: 

- нещільності з'єднань по конусах 

трубок високого тиску з боку 

головок 

Підтягти штуцера трубок високого 

тиску 

- тріщини в розпилювачі або в 

щілинному фільтрі форсунки  

Перевірити форсунки, несправні 

замінити 

- негерметичність об'єднаного 

зливу палива з форсунок під 

кришками головок 

Перевірити герметичність системи 

опресуванням дизельним паливом за 

допомогою скляної трубки діаметром 

15мм, висотою 1 м, приєднаної до 

трійника системи зливу. Падіння рівня 

цілком залитої трубки протягом 5 хв. не 

повинно перевищувати 30 мм. Виявлену 

негерметичність усунути 

Падіння рівня масла в 

масляному баці на сто-

янці (при непрацюючо-му 

двигуні). Рівень масла в 

баці відновлю-ється при 

пуску двигуна 

Перетікання масла з масляного 

баку в картер через масляний 

насос 

Замінити масляний насос 

Висока температура 

масла на виході з 

двигуна 

Двигун перевантажений Перейти на нижчу передачу. 

Зменшити навантаження 

Несправний термометр 

Забруднено радіатор 

Замінити термометр 

Очистити і промити радіатор 

Заслінки ежектора не 

закриваються 

Нагар на заслінках, осях 

заслінок, а також на кулачку і 

ролику перехідного містка 

Очистити від нагару  

Падіння тиску масла 

при роботі МЗН-3 

Засмічено фільтр МЗН-3 Перевірити стан фільтру і при 

необхідності промити його  
 

Висновок: Знання можливих несправностей продовжує строк експлуатації машини за рахунок 

свєчасного виявлення та правильного усуненя. 



Загальний висновок: 

1.Система змащення двигуна БТР-80 є циркуляційна, комбінована, з мокрим картером яка 

розміщує масло і подає його до тертьових поверхонь деталей і вузлів двигуна з метою 

зменшення їхнього зносу і відводу від них тепла , вона проста за будовою деталей і вузлів 

надійна в експлуатації та легка в обслуговуванні що відповідає вимогам сучасного бою. 

2. Система змащення двигуна БМП-2 є примусова, циркуляційна, із сухим картером яка розміщує 

масло і подає його до тертьових поверхонь деталей і вузлів двигуна з метою зменшення їхнього 

зносу і відводу від них тепла , вона проста за будовою деталей і вузлів надійна в експлуатації та 

легка в обслуговуванні що відповідає вимогам сучасного бою. 

3. Знання можливих несправностей продовжує строк експлуатації машини за рахунок своєчасного 

виявлення та правильного усунення несправності. 

 

Система охолодження двигуна БТР-80 . 

 
 

Система охолодження призначена - для відводу надлишкового тепла від деталей двигуна, 

що стикаються з гарячими газами, і підтримки температури цих деталей у необхідних межах. 

 

 

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Тип системи охолодження Рідинна, закритого типу, із примусовою    

циркуляцією охолоджуючої рідини . 

Заправна місткість, л      50(49-НОР) 

Застосовувані охолодні рідини: 

взимку        Низькозамерзаюча рідина марки (А,М) 40 або 65 

влітку         Вода з трикомпонентною присадкою. Температурний режим. 

рекомендований/max   80-100/150 не більше-2год 

Термостати працюють в діапазоні     80-95°С 

Термосиловий клапан гідромуфти діапазон   86-90°С 

Тип підігрівача       Форсуночний з жаротрубним котлом 

Тип системи підігріву      Рідинна з примусовою циркуляцією 

Система забезпечення холодного пуску двигуна   Електро факельний пристрій (ЕФУ) 

 

 

 

ЗАГАЛЬНА БУДОВА 

 

 

1. радіатор;  

2. теплообмінник; 

3. пароповітряний клапан; 

4. розширювальний бачок; 

5. 2-а термостати; 

6. насос; 

7. гідро муфта приводу вентилятора. 

8. вентилятор з приводом і кожухом кожух (об'єднані в окремий агрегат що кріпиться в 

кормовій частині машини за двигуном на чотирьох гумових опорах); 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СХЕМА СИСТЕМИ ОХОЛОДЖЕНЯ ДВИГУНА  

 

1 - кожух вентилятора; 2 - захват кожуха; 
3 - заливна горловина радіатора; 4 - 
заливна горловина расширювального 
бачка; 5 -расширозширювальний бачок; 6 
- гідромуфта; 7 - ведомий вал гідромуфти; 
8 - підвідний шланг радіатора; 9 - муфта 
приводу вентилятора; 10 - масляный 
радіатор; 11 - радіатор; 12 - направляюча 
кожуха вентилятора; 13 - хомут кріплення 
радіатора; 14 - вентилятор; 15,16 - опоры 
радіатора з вентилятором; 17 - відвідний 
шланг радіатора; 18 - хомут кріпленя 
разширювального бачка; 19 - тяга 
керування зливним краніком; 20 - ручка 
вмикача гідромуфты; 21 - патрубок 
відводу рідини до водяного насосу; 22 - 
водяний теплообмінник; 23 - підвідний 
патрубок теплообміника; 24 - шланг зливу 
рідини з теплообміника; 25 - відвідний 
патрубок теплообміника; 26 - масляний 
теплообміник; 27 - підвідний шланг до 
верхнього лівого масляного радіатору 

Радіатор 

На машині встановлений трубчасто-стрічковий, шестирядний радіатор з алюмінієвих сплавів. 

Радіатор служить для розсіювання в навколишнє середовище тепла, що відводиться 

охолоджуючою рідиною від деталей двигуна. 

Радіатор складається з правої і лівої серцевин верхнього і нижнього бачків. Кожна серцевина 

складається з охолодних трубок, гофрованих стрічок і бічних пластин, що збільшують твердість 

радіатора. 

На верхньому бачку радіатора маються патрубок, що підводить, заправна горловина і 

паропідвідна трубка. 

На нижньому бачку радіатора приварений патрубок, що відводить. Внутрішня порожнина 

кожного бачка радіатора розділена перегородками на два відсіки.  

 

Тому охолоджуюча рідина робить у радіаторі три 

ходи, що сприяє кращому розсіюванню тепла в 

навколишнє середовище. У середній частині радіатора 

мається отвір для вала приводу вентилятора. Радіатор 

встановлений на двох гумових подушках на рамі, 

кріпиться до кожуха вентилятора двома хомутами. 
 
1,10,11 - бокові пластини; 2 - заправна горловина; 3,6 – осе-
редки; 4 - верхній бачок; 5 - паропровідна трубка; 7 – підвід-
ний патрубок; 8 - відвідний патрубок; 9 - нижній  бачок. 

Теплообмінник 

Теплообмінник служить для відводу тепла від охолоджуючої рідини в забортну воду при русі 

машини на плаву. 

Знизу до корпусу теплообмінника припаяний фланець зливального краника. Теплообмінник 

кріпиться двома стяжними хомутами до кронштейна, привареному з правої сторони до балки 

задньої підвіски двигуна. При русі машини на плаву забортна вода надходить через патрубок 

всередину теплообмінника, проходить по трубках і прохолоджує рідину системи охолодження, що 

надходить у корпус через патрубок. 
 
1 - патрубок відводу заборної води; 2 - патрубок відводу 
охолоджуючої рідини; 3 - патрубок підводу охлоджуючої 
рідини; 4,6 - кришки; 5 - корпус; 7 - прокладка; 8 -
решітчата перегородка; 9 - охолоджуюча трубка; 10 - 
фланець зливного крана; 11 - патрубок підводу забортної 
води. 

  
Пароповітряний клапан 

Впускний клапан служить для впуску відсутньої охолоджуючої рідини з розширювального 

бачка в систему охолодження при розрідженні в системі 1—10 кПа (0,01—0,1 кгс/см2). 

Випускний клапан (паровий) складається з чашки, пружини прокладки. 

Випускний клапан служить для випуску надлишку охолоджуючої рідини із системи 

охолодження, коли тиск у системі перевищить 64—78 кПа (0,65—0,8 кгс/см2). 



З підвищенням температури охолоджуючої рідини в системі підвищується тиск, що виникає 

через розширення охолоджуючої рідини при нагріванні. Якщо сила тиску перевищить силу опору 

пружини, то клапан відкриється, надлишок охолоджуючої рідини або пару вийде через трубку в 

розширювальний бачок і тиск у системі зменшиться. Клапан закриється. 

При остиганні охолоджуючої рідини в системі охолодження створюється розрідження. Тому 

що впускной клапан не має пружини, то під дією зовнішнього атмосферного тиску він 

переміщається вниз (відкривається) і охолоджуюча рідина між чашкою і прокладкою впускного 

клапана повертається з розширювального бачка в систему охолодження. Для розрізнення паро-

повітряного клапану від клапанів інших марок машин на кришці вибите маркування “80”. 
 

1 - кришка; 2 - прокладка; 3 - тарільчата пружина; 4 - пружина випускного 
клаплана; 5 - стойка; 6 - заливна горловина радіатора; 7 - паровідвідна трубка; 

8 - паровідвідний шланг; 9 - прокладка випускного клапана; 10 - чашка 

впускного клапана; 11 - прокладка впускного клапана; 12 - палець; 13 - 
упорна шайба впускного клапана; 14 - верхній бачок радіатора; 15 – чашка.

  
Розширювальний бачок. 

 

Розширювальний бачок служить резервуаром для охолоджуючої 

рідини, що розширюється при нагріванні. Для з’єднання 

розширювального бачка з атмосферою в пробці мається отвір. 

Розширювальний бачок встановлений на кронштейні, привареному 

до кожуха вентилятора, і кріпиться стяжною стрічкою. 
 
1- верхня половина корпусу бачка; 2 - заправа горловина; 3 - пробка заправної 
горловини; 4 - нижня половина корпусу бачка; 5 - штуцер для зєднання з 
радіатором. 

Термостати 

Термостати призначені для автоматичного регулювання теплового режиму двигуна. У системі 

охолодження двигуна встановлені два термостати з твердим наповнювачем і прямим ходом 

клапана. Вони розміщені в коробці, закріпленій на корпусі-кронштейні гідромуфти. На холодному 

двигуні вхід рідини в радіатор перекритий клапаном, а вхід у пропускну трубу до водяного насосу 

відкритий клапаном. Охолоджуюча рідина циркулює, минаючи радіатор, що прискорює прогрів 

двигуна. При досягненні температури охолоджуючої рідини 78—82°С активна маса (суміш 

церезину й алюмінієвого порошку), укладена в балоні, плавиться, збільшуючись в обсязі. При 

цьому балон переміщається вниз, відкриваючи клапан, а клапан закриває вхід у пропускну трубу 

до водяного насосу. Охолоджуюча рідина починає циркулювати через радіатор. У діапазоні 

температур від 80 до 93°С клапани відкриті частково й охолоджуюча рідина циркулює через радіа- 

 

тор і пропускну трубу на вхід насосу. При температурі 91-95°С 

відбуваються повне відкриття клапана і закриття клапана, при цьому вся 

рідина циркулює через радіатор. При зниженні температури 

охолоджуючої рідини до 80°С і нижче обсяг активної маси зменшується, і 

клапани і під дією пружини займають первісне положення. 
 
1,5 - стойки; 2 - балон; 1 - активна маса; 4,10 - пружини; 6 - шток; 7,12 - 
регулювальні гайки; 8 - резинова вставка з шайбою; 9,11 – клапани. 

Насос 

Насос призначений для створення безперервного примусового руху охолоджуючої рідини в 

системі охолодження. Насос відцентрового типу встановлений на задній (по ходу машини) 

частини блоку циліндрів. На шків насосу крутний момент передається ременями від шківа носка 

колінчатого валу через шків гідромуфти. Змазувати підшипники насосу через масельничку до 

виходу змащення з контрольного отвору в корпусі насосу. Сальник, що перешкоджає витіканню 

охолоджуючої рідини з порожнини насосу, складається з корпуса, гумової ущільнювальної 

манжети, розтискної пружини і графітового кільця ковзання. Сальник запресований у корпусі 

насосу, графітове кільце постійне притиснуто до упорного сталевого кільця; між упорним кільцем 

 і крильчаткою встановлене ущільнювальне гумове кільце, вставлене в 

латунну обойму. Для контролю справності торцевого ущільнення в корпусі 

насосу мається дренажний отвір. Помітне підтікання рідини через цей отвір 

свідчить про несправності ущільнення насосу. Необхідно пам'ятати, що його 

закупорка приводить до виходу з ладу підшипників. 
 

1 - пилевідбивач; 2 
- стопорное кільце; 
3,7 - 
шарикопідшипник; 
4 - шків; 5 - валік; 
6 – масленка; 8 - 
сальнік; 9 - упорне 
кільце; 10 - корпус; 
11 - крильчатка; 12 



– ущільню-вальне кільце; 13 - ковпачкова гайка; 14 - стопорна шайба; 15 - обойма 
ущільнюючого кільця; 16 – манжета. 

 

 

Вентилятор і його привод 

У системі охолодження встановлений відцентровий вентилятор. Вентилятор служить для 

створення потоку охолоджуючого повітря через радіатори. Він виготовлений з алюмінієвого 

сплаву і розташований у кормовій частині машини, у спіральному корпусі повітревідводу. 

 Вентилятор кріпиться болтами до фланця валу, встановленого на двох шарикоподшипниках у 

литій алюмінієвій опорі. Опора в зборі з вентилятором через гумову прокладку кріпиться до 

кожуха повітревідводу. Змазувати підшипники вентилятора через прес-масельничку. Привод 

вентилятора здійснюється від маточини, закріпленої на відомому валу гідромуфти двигуна. Він 

складається з двох гумових муфт, короткої і довгої вилок і шлицевого валика. Вилок. Для фіксації 

валика в шлицевих отворах встановлений шплінт. Наявність у приводі гумових муфт із кульовими 

елементами пальців, що  центрують,  компенсує  неспіввісність  валу  вентилятора і  відомого валу  

 

гідромуфти двигуна. Момент, що крутить, на ведучу 

частину гідромуфти від колінчатого валу передається 

ременями. 
 
1 - шків: 2 - ступица приводу вентилятора; 3 – фланец; 4 - 
муфта приводу вентилятора; 5 - коротка вилк; 6 - вал 
приводу вентилятора; 7 - довга вилк; 8 – венти-лятор; 9 - 
прес-масленка; 10,16 - шарикоподшипники; 11 - шайба; 12 
- гайка; 13 - кришка; 14 - вал вентиля-тора; 15 - кронштейн 
опори вентилятора; 17 - стопорне кільце; 18 - сальник; 19 - 
опора вентилятора; 20 - шплінт; 21 - центровочний палець; 
22 - манжета; 23 - стопорна шайба; 24 - ремені; 25 - 
направляюче кільце; 26 - лопатка; 27 — диск вентилятора. 

Гідромуфта привода вентилятора 
Гідромуфта призначена для передачі моменту, що крутить, від колінчатого валу до 

вентилятора і гасіння інерційних навантажень, що виникають при різкій зміні частоти обертання 

колінчатого валу. Гідромуфта встановлена в порожнині, утвореної корпусом підшипника і 

корпусом-кронштейном. 

Момент, що крутить, на ведучу частину гідромуфти від колінчатого валу передається пасовою 

передачею через шків. Масло в гідромуфту підводиться через торцевий ущільнювач по 

свердліннях у корпусі-кронштейні і кришці. У картер масло зливається через патрубок і кришку 

блоку. Ведучий вал у зборі з кожухом, ведуче колесо, маточина і шків, з'єднані болтами, 

складають ведучу частину гідромуфти, що обертається в кулькових підшипниках. Ведене колесо в 

зборі з валом, на якому закріплена маточина привода вентилятора, складає відому частину 

гідромуфти, що обертається в кулькових підшипниках. Гідромуфта ущільнена гумовими 

манжетами. На внутрішніх тороїдальных поверхнях ведучого і веденого коліс відлиті радіальні 

лопатки. Міжлопаточний простір коліс утворить робочу порожнину гідромуфти. Передача  

 

моменту, що крутить, з ведучого колеса гідромуфти на ведене колесо 

відбувається при заповненні робочої порожнини маслом. Частота 

обертання відомої частини залежить від кількості масла, що надходить 

у гідромуфту. Масло в гідромуфту надходить через вмикач 

гідромуфти. 
 
1 - ведомий вал; 2 - ступиця приводу вентилятора; 3,6 - манжеты; 4,7,11,12 - 
шарикоподшипники; 5 - шків приводу генератора; 8 - масловідбивач; 9 - 
корпус-кронштейн гідромуфти; 10 - кожух; 13 - ведущий вал; 14 - пружина 
ущільнювача; 15 - ущільнювач ведучого вала гідромуфти; 16 - ущільнююче 
пружинне кільце; 17 - кришка корпуса-кронштейна; 18,20,24 - прокладки; 19 
- ведомое колесо; 21 - корпус підшипника; 22 - ведущее колесо; 23 - ступица 
ведучого колеса; 25 - упорна втулка. 

Вмикач гідромуфти 



Вмикач гідромуфти керує роботою гідромуфти приводу вентилятора. Він 

встановлений на патрубку, що підводить охолоджуючу рідину до лівого 

(по ходу машини) ряду циліндрів. 
 
1 - рычаг пробки; 3 - кришка; 3 - шарик; 4 - пробка; 5 - корпус вмикача; 6 – термо-
силовий клан; 7 - датчик; 8 - клапан; 9 - ущільнюючі кільця; 10 – пружина. 

  
Вмикач має три фіксованих положення і забезпечує роботу вентилятора в одному з трьох 

режимів: 

 

— автоматичний — стрілка важеля вмикача встановлена проти букви А, що 

відповідає крайньому правому положенню рукоятки переключення режимів. У 

цьому випадку при підвищенні температури охолоджуючої рідини, що омиває 

термосиловой датчик, активна маса, що знаходиться в балоні датчика, починає 

плавитися і, збільшуючись в обсязі, переміщає клапан у корпусі термосилового 

клапана. При температурі рідини 86—90°С клапан відкриває масляний канал у 

корпусі термосилового клапана. Масло з головної масляної магістралі двигуна по 

каналах у корпусі вмикача, блоку, у ведучому валові і по отворах у веденому 

колесі надходить у робочу порожнину гідромуфти. 

При температурі охолоджуючої рідини нижче 86°С клапан під дією поворотної пружини 

перекриває масляний канал у корпусі термосилового клапана і подача масла в гідромуфту 

припиняється; при цьому масло, що знаходиться в гідромуфті, через отвори в кожусі зливається в 

картер двигуна і вентилятор відключається; 

— відключення вентилятора — стрілка важеля вмикача встановлена проти букви О, що 

відповідає крайньому лівому положенню рукоятки переключення режимів. У цьому випадку 

масло в гідромуфту не подається; при цьому маточина приводу вентилятора може обертатися з 

невеликою частотою, захоплюючись тертям у підшипниках і ущільненнях гідромуфти; 

— постійне включення вентилятора — стрілка важеля вмикача встановлена проти букви П 

(середнє положення рукоятки переключення режимів). При цьому в гідромуфту постійно 

подається масло незалежно від температури охолоджуючої рідини, вентилятор обертається 

постійно з частотою, приблизно рівній частоті обертання колінчатого валу. 

Основний режим роботи гідромуфти — автоматичний. При відмовленні вмикача гідромуфти в 

автоматичному режимі (характеризується перегрівом двигуна) включити гідромуфту в постійний 

режим (встановити важіль у положення П) і з першою нагодою усунути несправність вмикача. 

РОБОТА СИСТЕМИ ОХОЛОДЖЕННЯ 
При працюючому двигуні насос створює циркуляцію охолоджуючої рідини по магістралях 

системи охолодження. 

Рідина з насосу нагнітається в порожнину правого ряду циліндрів (по ходу машини), а через 

патрубок — у порожнину лівого ряду циліндрів. Омиваючи зовнішні поверхні гільз циліндрів, 

охолоджуюча рідина через отвори у верхніх привалочних площинах блоку циліндрів надходить у 

порожнині голівок циліндрів. 

З голівок циліндрів гаряча рідина по трубах надходить у коробку термостатів. При цілком 

відкритих клапанах термостатів (температура охолоджуючої рідини дорівнює 91—95°С) рідина 

направляється через випускний патрубок термостатів до радіатора. 

З нижнього бачка радіатора рідина по трубопроводу направляється в теплообмінник, а з нього 

— у всмоктувальну порожнину насосу, що знову нагнітає неї в сорочки циліндрів. 

При температурі охолоджуючої рідини нижче 80°С клапани термостатів закриті. У цьому 

випадку рідина, не прохолоджуючи, із блоку двигуна надходить через пропускну трубу в насос. 

Частина охолоджуючої рідини при обох положеннях клапанів термостатів із сорочки двигуна 

надходить у сорочку компресора, прохолоджує його і по трубці повертається у всмоктувальну 

порожнину насосу. 

Рідина в радіаторі прохолоджується потоком повітря, створюваним відцентровим 

вентилятором. Вентилятор засмоктує через отвір повітрепритоку атмосферне повітря, що, 

проходячи по відділенню силової установки, обдуває двигун, радіатори і через отвори 

повітревідводу викидається назовні. Інтенсивність повітряного потоку регулюється вмикачем 

гідромуфти, що у залежності від температури охолоджуючої рідини підтримує необхідну частоту 

обертання вентилятора. 

При русі машини на суші при плюсовій температурі зовнішнього повітря кришки 

повітрепритоку і повітревідводу повинні бути завжди цілком відкриті. 



При мінусовій температурі повітря, а також у випадку зниження температури охолоджуючої 

рідини при постійно включеній гідромуфті тепловіддача радіатора регулюється зміною положення  

  

кришок повітрепритоку і повітревідводу. Пристрій і робота 

повітрепритоку і повітревідводу. 

При русі машини на плаву, коли кришки повітрепритоку і 

повітревідводу закритий і відсутній потік повітря через 

відділення силової установки, рідина прохолоджується в 

теплообміннику забортною водою. 
 
1 - котел предпускового підігріву двигуна; 2 - насос предпускового 
підігрівача; 3 - головка циліндрів; 4 - вмикач гідромуфти приводу 
вентилятора; 5 - патрубок підвідної труби; 6 - підвідна труба лівого 
полублока; 7 - паровідвідна трубка; 8 - ліва труба; 9 - патрубок 
відводу охолоджуючої рідини в опалювач; 10 - компрессор; 11 - 
коробка термостатів; 12 - зєднувальна труба; 13 - права труба; 14 - 
перепускна труба термостатів; 15 - головка цилиндрів; 16 - трубка 
зливу охолоджуючої рідини з компресора; 17 - насос; 18 - 
розширювальний бачок; 19 - труба від теплообміника до насосу; 20 - 
теплообмінник; 21 - паровідвідна трубка; 22 - зливний краник; 23 - 
заправна горловина радіатора з пароповітряним клапаном; 24 - труба 
від радіатора до теплообміника; 15 - вентилятор; 21 – радіатор. 

ДОГЛЯД ЗА СИСТЕМОЮ ОХОЛОДЖЕННЯ 

Попередження. Забороняється відкривати пробку радіатора на гарячому двигуні, тому що в 

системі надлишковий тиск і частина охолоджуючої рідини витиснута в розширювальний бачок. 

Відкриття пробки приведе до падіння тиску в системі до атмосферного, до неможливості 

зворотного перетікання рідини з розширювального бачка в радіатор і до викиду рідини із системи 

в ході наступної експлуатації машини. 

Заправляти систему охолодження низькозамерзаючою рідиною марки «40» (антифриз-40) 

ДСТ 159—52 всесезонно при експлуатації машини в районах з температурою повітря не нижче 

мінус 40°С и низькозамерзаючою рідиною марки «65» (антифриз-65) ДСТ 159—52 всесезонно — 

у районах з температурою повітря до мінус 60°С. 

При відсутності низькозамерзаючої рідини або при експлуатації машини при температурі 

навколишнього повітря вище плюс 40°С в якості охолоджуючої рідини допускається застосування 

чистої, без механічних домішок, води. У воду додавати антикорозійну трикомпонентну присадку.  

При википанні з розчину води додавати в систему охолодження воду, а при витоку із системи 

розчину — додавати розчин початкової концентрації. 

Необхідно мати у виді, що низькозамерзаючі рідини, а також трикомпонентна присадка 

отрутні, тому при роботі з ними варто вживати заходів обережності, що виключають попадання їх 

у їжу і т.п. Категорично забороняється засмоктування рідини ротом за допомогою шланга. 

Варто уникати попадання в систему охолодження нафтопродуктів (масла і т.п.), тому що в 

присутності їх низькозамерзаюча рідина сильно спінюється і викидається із системи охолодження. 

Якщо під час літньої експлуатації машини система охолодження за якихось причин 

заправлялася водою без трикомпонентної присадки, то при переході на зимову експлуатацію її 

необхідно промити. Промивання полягає в зливі води, заправленню системи охолодження чистою 

водою з трикомпонентною присадкою, пуску і прогріві двигуна до температури 80—90°С (при 

включеній системі опалення) і повному зливі промивної рідини через дві години після зупинки 

двигуна. 

 

 

Висновок: 1. Система охолодження надійно відводить надлишкове тепло від деталей двигуна, 

що стикаються з гарячими газами, і підтримує температуру цих деталей у 

необхідних межах. 

2. Система охолодження рідинна, закритого типу, із примусовою циркуляцією 

охолоджуючої рідини, проста за будовою та надійна в експлуатації. 

 

 

 

 



Системи охолодження двигуна БМП-2 . 

 
 

Система охолодження призначена -для відводу тепла від деталей двигуна, що стикаються з 

гарячими газами, і підтримки температури цих деталей у припустимих межах.  

 

 

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Тип системи охолодження Рідинна, високотемпературна, закритого типу, із 

примусовою циркуляцією охолоджуючої рідини і 

ежекційним просмоктуванням повітря через 

радіатори 

Заправна місткість, л     52 (48-НОР) 

Застосовувані охолодні рідини: 

-взимку        Низькозамерзаюча рідина марки (А,М) 40 або 65 

-влітку        Вода з трикомпонентною присадкою 

Температурні режими: 

-для води             рекомендований/max   80-120/150 не більше-2год 

-для НОР             min/рекомендований,    55 / 80-95 

max/max (t=10хв.)     100 / 105 

Тип підігрівача       Форсуночний з жаротрубним котлом 

Тип системи підігріву      Рідинна з примусовою циркуляцією 

Система забезпечення холодного пуску двигуна  Бесфорсуночний смолоскиповий підігрівач  

(БФП) впускного повітря двигуна 

 

 

 

ЗАГАЛЬНА БУДОВА 

 

1. водяний насос двигуна; 

2. радіатор; 

3. розширювальний бачок; 

4. пароповітряний клапан; 

5. ежектор; 

6. кран обігрівачів; 

7. жалюзі і заслінки ежектора; 

8. трубопроводи (пофарбовані в зелений колір). 



СХЕМА СИСТЕМИ ОХОЛОДЖЕНЯ ДВИГУНА 

 
1 – ежектор;2 – радіатор; 3 – пробка заправної горловини з пароповітряним клапаном; 4 – розширюва-
льний бачок; 5 – трос крана зливу; 6 – ручка керування заслінкою підігрівача; 6 – показкик системи 
охолодженя і системи мащеня двигуна; 8 – дачик покажчика системи охолодженя двигуна; 9 - ручка 
керування краном зливу охолоджуючої рідини; 10 – опалювач ФВУ; 11 – опалювач десантного віділення; 
12 – кран вимкнення опалювачів; 13 – клапан зливу охолоджуючої рідини; 14 – підон підігріву коробки 
передач; 15 – водяний насос двигуна; 16 – кожух обігріву маслозабірного трубопроводу; 17 – ролик троса; 
18 – котел підігрівач; 19 – ручка кришки лючка підігрівача; 20 – насосний вузел підігрівача; 21 - клапан 
зливу води з ежектора; 22 – кран зливу води з ежектора; 23 – кришка; 24 – повітряний клапан; 25 – 
паровий клапан; 26 – пружина повітряного клапана; 27 - пружина парового клапана; 28 – корпус парового 
клапана; 29 – корпус пробки; 30 – відвідний патрубок; 31 – підвідний патрубок; 32 – корпус клапана 
опалювача; 33 – клапан; 34 – шток; 35 – пружина; 36 – вісь ексцентрика; 37 – ексцентрик; 38 – ручка зі 
стопором; 39 - ковпачок; 40 – пружина; 41 – шток з клапаном; 42 - клапан зливу охолоджуючої рідини з 
водяного насосу двигуна; 

Водяний насос 

Водяний насос розміщений внизу з правої сторони блоку-картера двигуна. До торця корпусу 

водяного насосу кріпиться фланець зі шлангом, по якому підводиться охолоджуюча рідина. 

Вихідний патрубок водяного насосу безпосередньо приєднаний до блоку-картера. У зовнішній 

приплив на равлику насосу ввернуті кран для зливу охолоджуючої рідини із системи і патрубок 

забору охолоджуючої рідини — у насос підігрівача. 

 

Кран зливу охолоджуючої рідини через трос з'єднаний з 

рукояткою, розташованою на перегородці силового 

відділення.Клапан зливу охолоджуючої рідини встановлений 

праворуч за сидінням механіка-водія і складається з корпуса, 

штока з клапаном, пружини і ковпачка. Клапан відкривається 

натисканням на ковпачок і поворотом його по ходу годинникової 

стрілки. 
 
1 – валик водяного насосу; 2 – раструб; 3 – крильчатка; 4,7,15 – 
прокладки; 5 – корпус водяного насосу; 6 – фланець; 8 – обойма; 9 – 
резинове кільце; 10 – ущільнювальне кільце; 11 – манжета; 12,27 – 
шайби; 13 – шарікопідшипники; 14 – шліцева втулка; 16,28 – гайки; 17 
– шплінт; 18 – шптлька; 19 – пружина; 20 – зливний кран; 21 – 
патрубок; 22 – ущільнюючий диск; 23 – стержень крана; 24 – 
ущільненя;  25 – патрубок; 26 – корпус крана; 29 – штуцер; 30 – 
клапан; 31 – кільце; 32 – пружина клапана; 33 – втулка; 34 – нажимна 
гайка; а,б,в – отвори; г – сверлення. 



Радіатор 

Радіатор — трубчасто-пластинчастого типу, служить для охолодження рідини, що виходить із 

двигуна. Він розташований у коробі ежектора під масляними радіаторами і кріпиться до короба 

ежектора стяжними стрічками. 

Радіатор має два патрубки і штуцер. Один патрубок трубопроводом з'єднується з голівками 

блоку циліндрів, інший — із трубопроводом водяного насосу. Паровідвідна трубка, з'єднана зі 

штуцером, відводить пар в розширювальний бачок. 

 

 
1 – патрубок від бачка до трубо-
проводу системи; 2 – паровідвідна 
трубка; 3 – штуцер паровідвідної 
трубки; 4 – мірна лінійка; 5 – крон-
штейн кріплення; 6 – пробка з паро-
повітряним клапаном; 7 – контро-
вочна гайка; 8 – розширювальний 
бачок; 9 – пружина парового клапа-
на; 10 – корпус парового клапана; 
11 – корпус пробки; 12 – кришка; 
13 – повітряний клапан; 14 – 
паровий клапан; 15 – гумове сідло 
парового клапану; 16 – пружина 
зовнішнього клапана; 17 – втулкка; 
18 – гайка; 19 – шток; а,б,в – сту-
пені мірної лінійки; г – щілина; д – 
отвір зєднаня з атмосферою. 

Розширювальний бачок 

Розширювальний бачок служить резервуаром для 

охолоджуючої рідини, що розширюється при нагріванні, 

заправлення системи охолодження рідиною, збору і конденсації 

пари, що відводиться від блоків циліндрів і радіатора. Бачок 

розташований над двигуном і кріпиться болтами до знімної 

балки корпусу. 

Розширювальний бачок складається з корпуса, заливної 

горловини, що закривається пароповітряним клапаном, знімного 

патрубка, з'єднаного трубопроводами з водяним насосом, і 

патрубка паровідвідної трубки. Усередині розширювального 

бачка розміщена контрольна лінійка з гребенями для виміру 

рівня рідини. 

Пароповітряний клапан 
Пароповітряний клапан у пробці призначений для підтримки 

тиску в системі. Він складається з корпуса, кришки, штока з 

пружиною, парового клапана, повітряного клапана з пружиною. 

Пружина парового клапана відрегульована на тиск 200—220 

кПа (2,0—2,2 кгс/см2), пружина повітряного клапана— на 

розрідження 2—10 кПа (0,02—0,1 кгс/см2). 

З підвищенням температури охолоджуючої рідини в системі 

підвищується тиск. Якщо сила тиску пару перевищить силу 

тиску пружини, клапан відкриється, пара через отвори в корпусі 

пароповітряного клапану вийде в атмосферу. 

При остиганні охолоджуючої рідини в системі створюється 

розрідження. Якщо розрідження буде більше величини тиску, на 

яку відрегульована пружина, клапан відкриється, повітря надійде 

в систему і розрідження в ній зменшиться. 

Ежектор 
Ежектор призначений для створення потоку охолоджуючого повітря через радіатори за 

рахунок використання енергії газів двигуна, що відробили. 

Ежектор розташований у силовому відділенні і кріпиться до поперечних балок корпусу. 

Ежектор містить у собі: короб, два випускних колектори із соплами, ежектор відсмоктування газів 

із силового відділення, ежектор відсмоктування пилу з пилозбірника повітреочищувача. 

Колектори ежектора з'єднані з випускними колекторами двигуна системою трубопроводів, 

кульових компенсаторів і клапанних коробок. 

На коробі ежектора розташована заслінка лючка для з’єднання з повітреочищувачем при 

зимовому заборі повітря. 

Для зливу води, що потрапила в короб ежектора, у нижній його частині мається кран, 

з'єднаний трубопроводом зі зливальним клапаном. Кран складається з корпусу, штока з запірним 

конусом і кільця. 

Для закривання або відкривання крана необхідно обертати шток за кільце відповідно по ходу 

або проти ходу годинникової стрілки. 

Клапан зливу води з ежектора встановлений на днищі в передньому правому куті бойового 

відділення. Його конструкція аналогічна конструкції клапану зливу води із системи охолодження. 

Випускні колектори із соплами служать для створення розрідження за рахунок витікання 

через сопла газів, що відробили, з великою швидкістю. 



Ежектор відсмоктування газів із силового відділення закріплений на коробі болтами. З торця 

ежектора встановлений клапан, що запобігає попаданню води в силове відділення під час 

подолання водних перешкод при зупинці двигуна. 

Привод клапана об'єднаний із приводом клапанів захисту двигуна. Клапан закривається 

автоматично разом із клапанами захисту при зупинці двигуна, а відкривається вручну рукояткою. 

З протилежної сторони короба закріплений ежектор відсмоктування пилу з пилозбірника 

повітреочищувача. 

Клапанна коробка повітреочищувача в нижній своїй частині має отвір для зливу води, що 

потрапила в ежектор відсмоктування пилу.  

Ежектор відсмоктування газів і ежектор відсмоктування пилу мають сопла, що з'єднані з 

випускною трасою двигуна. Гази, проходячи через сопла, створюють у порожнинах ежекторів 

розрідження, забезпечуючи відсмоктування газів із силового відділення і пилу з пилозбірника 

повітреочищувача. 

 

1 – ущільнювальна прокладка; 2,13 - 
розділювальні перегородки; 3 - 
повздовжня перегородка; 4 - ручка; 
5 - ущільненя від проникнения 
відпрацьоих газов до радіаторів; 6 - 
короб ежектора; 7 - эжектор 
відсмоктування пилу; 8 - 
поперечная перегородка; 9 - стінка 
дифузора; 10 - трубка підводу 
відпрацьоих газов; 11 - постіль 
радіаторів; 12 - випускні колектори 
эжектора; 14 - эаслінка траси 
зимового забору повітря; 15 - сопла 
випуску відпрацьоих газів; 16 - 
шарові компенсатори; 17 - труба 
підводу відпрацьоих газів; 18 - гачок 
кріплення ленти радіаторів; 19 - 
клапан захисту від попадания води в 
силовое віділеня; 20 - пружина 
захистного клапана; 21 - фланець 
встановлення форсуики ТДА; 22 - 
трубка відсмоктування конденсату і  

газів з шаровых компенсаторів; 23 - клапана коробка; 24 - трубопровід відсмоктування газів з масляного бака; 
25 - зворотній (захистний) клапан; 26 - гумова манжета ущільнення трубопроводів; 27 - кришка монтажного 
лючка; 28 - ежектор відсмоктування газів з силового віділення; 29 - масляный радіатор двигуна; 30 - радіатор 
охолоджуючої рідини; 31 - масляний радіатор коробки передач; 32 - кран зливу води з ежектора; 33 - дифузор; 
34 - корпус; 35 - шток з запірним конусом; 36 - ущільненя; 37 – накидна гайка; 38 – кільце. 

Кран обігрівачів 
Для включення і вимикання обігрівачів від системи охолодження двигуна служить кран, 

розташований на внутрішній поверхні даху в задньої стінки відсіку ФВУ. Кран складається з 

корпуса, штока, рукоятки, клапана з ущільненнями і пружини. 

Кран відкривається натисканням на рукоятку з переводом її в положення О, закривається — 

переводом рукоятки в положення. 

Жалюзі і заслінки ежектора 
Жалюзі служать для регулювання інтенсивності охолодження рідини й масла в радіаторах. 

Крім того, жалюзі і заслінки ежектора захищають агрегати силового відділення від попадання 

сторонніх предметів і від поразки їх кулями й осколками гранат. Жалюзі і заслінки закриті 

сітками. 

Жалюзі, розташовані над радіаторами двигуна і КП, являють собою ґрати з рухливими і 

нерухомими броньовими планками, укріпленими в спеціальній рамці. 

Заслінки ежектора розташовані над випускною частиною ежектора, являють собою ґрати з 

двома рухливими й однієї нерухомої броньовими планками в спеціальній рамці. 

Привод керування жалюзі і заслінками ежектора забезпечує ручне керування в звичайних 

умовах експлуатації й автоматичне закривання жалюзі і заслінок ежектора при спрацьовуванні 

системи захисту. 

Привод складається з рукоятки, двох тяг з перехідним містком, що відтягають пружин, містка 

і механізму відключення привода, що здійснює автомагическое закривання. При автоматичному 

закриванні жалюзі і заслінок ежектора наконечник і гільза механізму відключення роз'єднуються. 

Щоб з'єднати наконечник і гільзу механізму відключення, тобто привести привод керування в 

робочий стан, необхідно установити засувку у вертикальне положення і перевести рукоятку в 



положення ЗАКРИТО і потім у положення ВІДКРИТО, після чого засувка повинна бути 

переведена в горизонтальне положення. 

Для послідовного відкривання спочатку заслінок ежектора, а потім жалюзі служить місток, що 

включає кронштейн, важелі і кулачок. 

Поворотом рукоятки вправо нагору тяги і важелі, послідовно переміщаючи, впливають через 

тягу на важіль, що повертається і відкриває заслінки. При подальшому повороті рукоятки важіль, 

впливаючи на двуплечий важіль і тягу, відкриває жалюзі. 

РОБОТА СИСТЕМИ ОХОЛОДЖЕННЯ 

При роботі двигуна водяний насос подає охолоджуючу рідину в канал блоку-картера, звідки 

вона надходить у порожнині сорочок циліндрів і, прохолоджуючи них, надходить у голівки 

блоків, де прохолоджує стінки камер згоряння і гнізда форсунок. Далі через штуцера у верхній 

частині двигуна і трубопроводи охолоджуюча рідина надходить у обігрівачі, котел підігрівача й у 

радіатор. Радіатори прохолоджуються потоком повітря, що проходить через них, за рахунок 

розрідження, створюваного в коробі ежектора випускними газами, що минають через сопла. 

Охолоджена рідина знову надходить у водяний насос. Пара, що зібралася в голівках блоків 

циліндрів відводиться пароповітряними трубками в розширювальний бачок. 

При зупинці двигуна в момент відключення генератора спрацьовує реле коробки КР-65 і на 

електродвигун насосного вузлу підігрівача подається живлення. Насос підігрівача включається, 

забезпечуючи примусову циркуляцію охолоджуючої рідини по системі охолодження. 

Виключати систему охолодження після зниження температури охолоджуючої рідини 

натисканням кнопки ВЫКЛ. ОХЛ. ДВИГАТ. на центральному щитку. Включення насосу 

підігрівача при непрацюючому двигуні можливо також включенням вимикача ОХЛАЖД. 

ДВИГАТ. на центральному щитку. 

Якщо електродвигун насосу підігрівача був включений вимиканням ОХЛАЖД ДВИГАТ., то і 

виключати його необхідно цим же вимикачем. 

Перевірка заправлення і дозаправлення системи охолодження 
Інструмент, приналежності й експлуатаційні матеріали: ключ 27X30, подовжувач, 

вороток, змінна голівка 27, лінійка (у шухляді механіка-водія), лійка з насадкою і фільтром, 

полотно (у цебрі під лівим сидінням у десантному відділенні), ганчір’я, охолоджуюча рідина. 

Очистити від пилу і бруду пробку на даху силового відділення і вивернути її. 

Вивернути пароповітряний клапан і через отвір для клапана перевірити рівень охолоджуючої 

рідини в розширювальному бачку: рівень води повинний знаходитися між верхнім і середнім 

гребенями контрольної лінійки, а рівень низькозамерзаючої рідини — між середнім і нижнім 

гребенями контрольної лінійки. 

Якщо рівень охолоджуючої рідини виявиться нижче, дозаправить систему охолодження, для 

чого: 

вставити лійку з насадкою в отвір для пароповітряного клапана, попередньо уклавши в лійку 

полотно і фільтр; 

дозаправити систему охолоджуючою рідиною і перевірити її рівень, після чого ввернути 

пароповітряний клапан і пробку на даху силового відділення. 

Заправлення і зливання охолоджуючої рідини 
Інструмент, приналежності й експлуатаційні матеріали: ключ 27X30, змінна голівка 27, 

вороток, подовжувач, лінійка (у шухляді механіка-водія), цебро (під лівим сидінням у десантному 

відділенні), насадка, дріт К1 (у шухляді для ЗІН), лійка, фільтр, полотно (у цебрі), охолоджуюча 

рідина, ганчір’я, трикомпонентна присадка. 

Для заправлення охолоджуючою рідиною системи необхідно: 

- очистити від пилу і бруду пробку на даху силового відділення; 

- вивернути пробку і пароповітряний клапан; 

- відкрити кран обігрівачів, розташований на внутрішній поверхні даху в задньої стінки відсіку 

ФВУ; 

- з'єднати насадку з лійкою; 

- вкласти в лійку полотно, а потім встановити фільтр; 

- вставити лійку з насадкою в отвір для пароповітряного клапана; 

- заправити систему охолодження охолоджуючою рідиною. 

При заправленні системи охолодження водою добавити трикомпонентну присадку, що 

складається із суміші калієвого хромпика, нітрату натрію, тринатрийфосфата (по 25 м кожного 

компонента на 50 л води), для чого в чистій ємності розчинити трикомпонентну присадку, вводячи 



її малими порціями в прокип'ячену воду, нагріту до 60—80°С при постійному перемішуванні; 

приготовленим розчином заповнити систему охолодження; 

- пустити двигун, встановити частоту обертання колінчатого вала двигуна 800—1000 о/хв. і через 

3—5 хв. зупинити двигун; 

- перевірити рівень охолоджуючої рідини в розширювальному бачку через отвір для 

пароповітряного клапана; 

- довести рівень охолоджуючої рідини до норми; 

- ввернути пароповітряний клапан і пробку. 

У виняткових випадках дозволяється присадку додавати безпосередньо в систему 

охолодження під час роботи двигуна при температурі води 40—60°С невеликими порціями. Для 

повного розчинення присадки двигунові необхідно попрацювати 10—15 хв. 

Для зливу охолоджуючої рідини необхідно: 

- очистити від пилу і бруду пробку на даху силового відділення, пробку в днищі машини і клапан 

отвору зливу води; 

- вивернути пробку і пароповітряний клапан; 

- відкрити зливальний клапан, натиснувши на нього і повернувши по ходу годинникової стрілки 

до упору; 

- відкрити кран обігрівачів; 

- відкрити зливальний кран водяного насосу, повернувши рукоятку крана в положення О, і злити 

охолоджуючу рідину; 

- вивернути пробку; 

- вивернути пробку в піддоні КП, попередньо розконтрив її, і злити залишок охолоджуючої 

рідини; 

- ввернути пробку і законтрити дротом; 

- ввернути пробку в отвір днища машини; 

- ввернути пароповітряний клапан у заправний отвір розширювального бачка; 

- ввернути пробку на даху силового відділення; 

- закрити кран обігрівачів і кран зливу води з двигуна; 

- закрити зливальний клапан, натиснувши на нього і повернувши проти ходу годинникової 

стрілки. При зливі охолоджуючої рідини машина повинна бути встановлена на горизонтальній 

площадці. 
 

Висновок: 1. Система охолодження надійно відводить надлишкове тепло від деталей двигуна, 

що стикаються з гарячими газами, і підтримує температуру цих деталей у 

необхідних межах. 

2. Система охолодження високотемпературна, рідинна, закритого типу, із 

примусовою циркуляцією охолоджуючої рідини, проста за будовою та надійна в 

експлуатації. 
 

МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ СИСТЕМИ ОХОЛОДЖЕННЯ ДВИГУНА БТР-80 

Несправність Причина несправності Спосіб усунення несправності 

1 2 3 

Підв. температура охо-

лоджувальної рідини 

Вмикач гідромуфти вста-

новлений у положення О 

Перевести важіль вмикача в положення А 

 Несправний вмикач 

гідромуфти 

Тимчасово перевести важіль вмикача в 

положення П; з першою нагодою замінити 

вмикач 

 Слабко натягнуті або 

обірвалися, ремені 

приводу водяного насосу 

Натягнути або замінити ремені 

 Несправні термостати Замінити термостати 

 Забруднилася зовнішня 

поверхня серцевин 

радіатора 

Очистити від бруду серцевини радіатора 

1 2 3 

 Ушкоджено радіатор Усунути несправності або замінити 

радіатор 



 Витік рідини через 

з'єднання в системі 

охолодження 

Підтягти з'єднання, при необхідності 

замінити прокладки й ущільнювальні 

кільця 

 Течія рідини через саль-

ник (торцеве ущільнення) 

насосу системи 

охолодження 

Замінити сальник 

 Охолоджувальна рідина 

попадає в систему маще-

ння по гумових ущільню-

вальних кільцях гільз 

циліндрів або через 

гумову прокладку голо-

вки циліндра 

Замінити ущільнювальні кільця гільз 

циліндрів або гумову прокладку головки 

циліндра 

МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ СИСТЕМИ ОХОЛОДЖЕННЯ ДВИГУНА БМП-2 

Ознака несправності Можлива  причина Спосіб усунення несправності 

Течія охолоджувальної 

рідини в контрольний 

отвір водяного насосу 

Несправність торцевого 

ущільнення водяного 

насосу 

Замінити водяний насос 

Висока температура 

охолоджувальної ріди-

ни на виході з двигуна 

Закриті жалюзі. 

Недостатня кількість ОР 

у системі охолодження 

Відкрити жалюзі. Дозаправити систему 

охолодження, попередньо остудивши двигун 

 Забруднено радіатори.  Очистити і промити радіатори 

 Несправний термометр Замінити термометр 

 Велике відкладення 

накипу в системі 

охолодження 

Видалити накип, для чого злити 

охолоджувальну рідину із системи і замінити 

її розчином, складеним з розрахунку 1 кг 

білизняної соди і 0,5 л гасу на 10 л води. 

Пустити двигун і попрацювати 10—15 хв. 

Залишити розчин у системі на 8—10 г, після 

чого пустити двигун, прогріти його протягом 

5— 10 хв. і зупинити. Злити розчин і 

заправити систему чистою водою. Знову 

пустити двигун, прогріти воду до 

температури не менше 65°С и злити її. 

Заправити систему охолодження 

 Несправний водяний 

насос або зламана ресора 

водяного насосу 

Перевірити циркуляцію води. Несправний 

насос або зламану ресору замінити 

 Двигун перевантажений Зменшити навантаження, для чого перейти 

на нижчу передачу і збільшити частоту 

обертання колінчатого валу. Якщо 

температура не знижується, з'ясувати 

причину перегріву 

Димний випуск і викид 

крапель палива 

Осмолення двигуна через 

тривалу роботу при 

низькій температурі 

охолоджувальної рідини 

Попрацювати на режимі максимально 

можливого навантаження двигуна при 

температурі охолоджуючої рідини й масла 

не менше 75°С. Надалі не допускати 

безперервну роботу двигуна без 

навантаження більш 4 г при температурі 

охолоджуючої рідини й масла нижче 75°С 
 

Висновок: Знання можливих несправностей продовжує строк експлуатації машини за рахунок 

своєчасного виявлення та правильного усунення. 

 

Загальний висновок:  



1. Системи охолодження надійно відводять надлишкове тепло від деталей двигунів що стикаються 

з гарячими газами, і підтримують температуру цих деталей у необхідних межах. 

2. Системи охолодження рідинні, закритих типів із примусовою циркуляцією охолоджуючої 

рідини, прості за будовою та надійні в експлуатації. 

3. Знання можливих несправностей продовжує строк експлуатації машини за рахунок своєчасного 

виявлення та правильного усунення. 
 

 

 Система підігріву двигунів БТР-80 та БМП-2. 

 
БТР-80.   ПЕРЕДПУСКОВИЙ ПІДІГРІВАЧ 

 

Передпусковий підігрівач призначений – для підігріву охолоджуючої рідини в системі 

охолодження й масла в піддоні двигуна, що сприяє полегшенню пуску двигуна при негативних 

температурах. 

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Тип підігрівача       Форсуночний з жаротрубним котлом 

Тип системи підігріву      Рідинна з примусовою циркуляцією 

 

ЗАГАЛЬНА БУДОВА 

 

1. Котел: 

- теплообмінник; 

- пальник (в нього встановлені  блок електромагнітного клапану та електроіскрова свіча); 

- камера штифтового електронагрівача палива; 

- форсунки.  

2. Насосний вузол: 

- електро двигун; 

- паливний насос; 

- рідинний насос; 

- повітряний насос. 

3. Трубопроводи.  
СХЕМА СИСТЕМИ ПІДІГРІВУ ДВИГУНА 

 

 
1 - газовідвідний патрубок; 2 - 
теплообмінник; 3 - свічка; 4 - 
кришка паливного фільтра; 5 - 
камера штифтового электро-
нагрівача; б – контрольна пробка; 7 
- электромагнітний клапан; 8 - 
транзисторний комутатор; 9 - 
відвідна трубка; 10 - пальник; 11 - 
відвідниий патрубок; 12 - 
ковпачкова гайка реголювального 
гвинта; 13 - паливний насос; 14 - 
насосний агрегат; 15 - трійник; 16 - 
паливна трубка; 17 - клапан бачка; 
18 - бачок; 19 - краник; 20 - воронка; 
21 - перемикач підігрівача; 22 - 
паливний фільтер двигуна; 23 - 
шиток; 24 - рукчка зливних кранів; 
25 - підвідні патрубки; 26,27 - 
підвідні труби; 28 - котел 
підігрівача; 29 - зливні крани; 30 - 
піддон масляного картера двигуна; 
31 – газо-відвідна труба; 32 - 
кришка газовідвідної труби. 

 

ФОРСУНКА ПІДІГРІВАЧА 
 

1 - прокладка; 2 - розпилювач; 3 - корпус;  
4 - вставка; 5 - пробка; 6 – фільтер. 

 

 



Підігрівач складається з котла, насосного агрегату і трубопроводів. 

Котел складається з теплообмінника і пальника з встановленим на ньому блоком 

електромагнітного клапану, камери штифтового електронагрівача палива і форсунки. У пальнику 

встановлена електроіскрова свіча. 

Насосний агрегат містить у собі рідинний, повітряний і паливний насоси, що приводяться в 

дію одним електродвигуном. Керувати роботою підігрівача перемикачем, встановленим на 

перегородці відділення силової установки з боку відділення силової установки. Перемикач має 

чотири положення: ВЫКЛ.; ПРОДУВКА, НАГРІВ ПАЛИВА; РОБОТА; ПУСК. 

На трубах установлена лійка для заливання води в котел і два зливальних краники з 

рукоятками. У відділенні силової установки (на перегородці) у ніші четвертого лівого колеса 

розташований щиток, у якому встановлені: 

— запобіжник типу АЗС; 

— три реле і контактор керування передпусковим підігрівачем. 

Робота передпускового підігрівача 
Для надійної роботи підігрівача необхідно, щоб його паливна система була прокачана паливом. 

Для прокачування трубопроводів рукоятка краника ставиться в положення ПРОКАЧУВАННЯ 

(у напрямку до фільтра). 

Прокачування системи здійснюється ручним паливопідкачуючим насосом, розташованим на 

насосі високого тиску двигуна. Бачок служить для відділення повітря, що потрапило в 

паливопроводи. Повітря з бачка видаляється через клапан. 

Після прокачування рукоятка краника ставиться в положення РОБОТА (у напрямку від 

фільтра).Паливо для роботи підігрівача відбирається через трійник від системи живлення двигуна. 

З бачка паливо надходить у паливний насос. 

Насос подає паливо в блок електромагнітного клапану, де перед пуском підігрівача воно 

нагрівається в камері штифтовим нагрівачем. Включення нагрівача, коли його камера не 

заповнена паливом, неприпустимо. 

Паливо при відкритому електромагнітному клапані розпорошується форсункою в камеру 

згоряння, перемішується з повітрям, що нагнітається вентилятором насосного агрегату, і згоряє, 

віддаючи тепло охолоджуючій рідині в теплообміннику. Рідина під дією насосу насосного 

агрегату циркулює в системі охолодження і підігріває двигун. 

Лійка використовується при застосуванні води як охолоджуючої рідини. У цьому випадку 

через лійку заливається 6 л води. Вода заповнює тільки котел, і розігрів двигуна здійснюється 

паром. 

Гарячі гази з котла по газовідвідному патрубку направляються в порожнину між подвійними 

стінками масляного картеру, нагрівають масло і видаляються по газовідвідній трубі. 

Положеннями перемикача включаються наступні режими роботи підігрівача: 

— ПРОДУВКА, НАГРІВ ПАЛИВА — включений електродвигун насосного агрегату і 

штифтовий нагрівач. У це положення перемикач ставиться перед пуском підігрівача для 

нагрівання палива, а після вимикання підігрівача — для продувки котла; 

— ПУСК — включений електродвигун насосного агрегату, відкритий електромагнітний 

клапан, включена свіча. При цьому паливо і повітря подаються в пальник і здійснюється 

запалювання; 

— РОБОТА — включений електродвигун насосного агрегату, відкритий електромагнітний 

клапан. Горіння підтримується від раніше запаленого полум'я; 

— ВЫКЛ. — все виключено. 

Якщо паливопроводи заповнені паливом, герметичні, підігрівач справний і правильно 

відрегульований, то він легко пускається, працює зі слабким димленням перші — 10 хв., потім 

димлення припиняється. У випадку невпевненого пуску або довільного припинення роботи 

підігрівача допускається збільшити витрати палива, як зазначено нижче. Однак перш ніж 

збільшити витрати палива, переконатися, що трубопроводи герметичні і заповнені паливом, 

фільтри і форсунки чисті. Перевірити якість розпилу палива. Для цього зняти блок клапану, 

щільно пригорнути його до котла для надійного електричного контакту, направити форсунку в 

підставлену ємність і короткочасно включити перемикач на режим РОБОТА. Паливо повинне 

розпорошуватися у виді рівномірного конуса дрібних крапель і тумана з кутом при вершині 

близько 90°. При негативних температурах паливо необхідно попередньо підігріти, повернувши 

ручку перемикача режимів роботи підігрівача в положення ПРОДУВКА, НАГРІВ ПАЛИВА. Не 



допускати підвищеної витрати палива, ознакою чого є проблиски полум'я, видимі в глибині 

газовідвідної труби, і що не припиняється димлення. 

 

Догляд за передпусковим підігрівачем 

 

При підготовці машини до зимової експлуатації: 

— продути газовідводи підігрівача стисненим повітрям, подаючи його в повітряний патрубок 

котлу, знявши шланг вентилятора; 

— очистити від нагару електроди й ізолятор свічки; 

— заповнити паливну систему паливом, виконавши прокачування, а потім для заповнення 

камери штифтового електронагрівача паливом відвернути на 4/2 обороту контрольну пробку і, 

поставивши ручку перемикача в положення РОБОТА, прокачати систему до появи палива з-під 

пробки; 

— перевірити роботу нагрівача палива по нагріванню його камери, включивши перемикач у 

положення ПРОДУВКА, НАГРІВ ПАЛИВА; 

— перевірити роботу підігрівача і при необхідності промити фільтри, форсунку, 

електромагнітний клапан і відрегулювати підігрівач. 

Для витягу фільтра форсунки відвернути два болти кріплення блоку клапана до пальника, 

зняти блок і вивернути форсунку. 

Для регулювання витрати палива відвернути колпачкову гайку на паливному насосі, послабити 

контргайку й обертати регулювальний гвинт. Для збільшення подачі загортати гвинт не більш 1/4 

обороту за один раз, для зменшення — викручувати. 

 
 

БМП-2.     СИСТЕМА ПІДІГРІВУ 

 

вона призначена - для підготовки двигуна до пуску і підтримки його в постійній готовності до 

пуску в умовах низьких температур.  

 
 

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

 

Тип підігрівача       Форсуночний з жаротрубним котлом 

Тип системи підігріву      Рідинна з примусовою циркуляцією 

 

 

ЗАГАЛЬНА БУДОВА 

 

1. Котел: 

- зовнішньній кожух;  

- жарова труба;  

- жаровий конус; 

2. Камера згорання: 

- пальник (в нього встановлені  форсунка та свіча накалювання); 

- камера;  

3. Насосний вузол: 

- електро двигун; 

- паливний насос; 

- рідинний насос; 

- повітряний насос. 

4. Паливний кран підігрівача; 

5. Трубопроводи. 

 

 

 

 



СХЕМА СИСТЕМИ ПІДІГРІВУ ДВИГУНА 

 

1 - опора; 2 - зовнішній кожух; 3 - жарова труба; 
4 - повздовжні перегородки; 5 - масляний бак; 6 
– простір згорання; 7 - патрубок відвкдення 
нагрітої рідени з котла підігрвача; 8 - камера 
згорання; 9 - пальник; 10 - трубопровід підводу 
підігрітого палива від котла підігрівача до 
форсунки; 11 - форсунка; 12 - свічка 
накалювання; 13 - патрубок випуску згорівших 
газів; 14 - ручка лючка підігрівача; 15 - 
трубопровід з заслонкою регулюючий підвід 
повітря в камеру згорання, 16 - розпилювач; 17 - 
пружина розпилювача; 18 - фільтр; 19 - корпус 
розпилювача; 20 - корпус форсунки; 21 - 
трубопровід підводу палива до крану 
підігрівача; 22 - насосний вузол; 23 - патрубок 
підводу рідени з системи охолодження; 24 - 
днище машини; 25 - фланець патрубка; 26 - 
ущільнення; 27 - трубопровід поданя палива з 
паливної магістралі; 28 - трубопровід 
підведення охолоджуючої рвдени в котел 
підігрівач; 29 - електрод; 30 - корпус свічки; 31 - 
спіраль; 32 - ізолятор; 33 - ведома шестерня 
паливного насосу; 34 - ведуча шестерня 
паливного насосу; 35 - корпус насосу; 36 - 
шарик редукційного клапану; 37 - пружина 
редукційного клапану; 38 - гвинт редукційного 
клапану; 39 - стопорна гайка; 40 - накидна 
ганка; 41 - кільце; 42 - запірна голка; 43 - 
ущільнення; 44 – корпус крана. 

Підігрівач 

У систему підігріву входять підігрівач, насосний вузол, паливний кран підігрівача і кришка 

лючка підігрівача. 

Він встановлений у силовому відділенні і призначений для нагрівання охолоджуючої рідини, а 

також для розігріву масла в масляному баці двигуна і картері КП у зимовий період (при 

температурі навколишнього повітря нижче 5°С).  

Він складається з котла і камери згоряння. 

Котел підігрівача вмонтований у масляний бак і кріпиться до нього болтами, а опорою 

встановлений в отвір кронштейна, привареного до перегородки баку. По периметрі між фланцем 

баку і фланцем котла підігрівача встановлена прокладка. 

Котел — суцільнозварної конструкції. Він складається з зовнішнього кожуха, жарової труби і 

жарового конуса. Кожух котла і жарова труба мають подвійні циліндричні стінки, між якими 

утворяться внутрішні порожнини. Порожнини з'єднані між собою трубками, утворюючи водяний 

простір котла. 

Знизу до кожуха котла приварений патрубок для підведення охолоджуючої рідини, зверху — 

патрубок для відводу гарячої рідини. Для збільшення площі теплообмінника до кожуха котла і 

жарового конусу приварені ребра. 

Камера згоряння: До котла болтами кріпиться камера згоряння з пальником, у яку 

встановлені форсунка і свіча. Крім того, на камері згоряння маються патрубки для підведення 

повітря і палива, штуцер для встановки трубки підігріву палива, а також патрубок для відводу 

газів, що відробили. 

Свіча накалювання служить для запалювання палива при розпалюванні. Вона вкручена в 

нижній отвір камери згоряння і складається з корпусу, електроду, спіралі, ізоляторів і трьох 

затискних гайок. Живлення свічі підводиться від акумуляторних батарей. 

Форсунка підігрівача розпилює паливо в камері згоряння під тиском. Форсунка складається з 

корпусу, розпилювача, корпусу розпилювача, пружини, упорного гвинта і фільтру. Усі деталі 

форсунки монтуються в корпусі, що, у свою чергу, вкручується в штуцер із фланцем. Для обігріву 

палива, що надходить у форсунку, на штуцер намотана спіраль, ізольована азбестовою ниткою і 

спеціальною ізоляційною трубкою. 

Паливо, що надходить у канал корпусу, підігрівається і через фільтр і розпилювач 

впорскується в пальник камери згоряння. 

Насосний вузол 

Насосний вузол призначений для забезпечення роботи котла підігрівача і циркуляції 

охолоджуючої рідини по магістралях системи підігріву. Він містить у собі: електродвигун, палив- 



ний насос, повітряний і водяний насоси. 
Встановлюється насосний вузол на кронштейні, 
прикріпленому болтами до днища в силовому 
відділенні. 
 
1,6 – реголювальні прокладки; 2 – крильчатка водяного 
насосу; 3 – шпонка сегментна; 4 – кільце стопорне; 5,11 – 
гвинти; 7 – електро двигун МБП-3Н; 8 – паливний насос; 
9 - крильчатка повітряного насосу; 10 – манжета; 12 – 
пружина манжети; 13 – огорожа; 14 – корпус; 15 – болт; 
16 – патрубок; 17 – провід; 18 – гайка. 

 
Паливний насос — шестерінчатого типу, призначений для подачі палива у форсунку. 

Потужність на хвостовик ведучої шестірні насосу передається з хвостовика валика 

електродвигуна. 

Корпус паливного насосу ввернутий у кришку корпусу електродвигуна. Електродвигун від 

попадання палива захищений двома сальниками. У корпус вкручені два штуцери для підведення і 

відводу палива. Знизу у свердлінні корпусу встановлений редукційний клапан, що при підвищенні 

тиску на виході з насосу спрацьовує і частина палива повертає в усмоктувальну порожнину 

насосу. 

Повітряний насос — відцентрового типу, подає повітря, необхідне для згоряння палива, у 

камеру згоряння котла. Равлик (корпус) повітряного насосу шпильками кріпиться до кришки 

корпусу електродвигуна і виконаний заодно з відвідним патрубком. Крильчатка за допомогою 

втулки і гвинтів кріпиться на валику електродвигуна. Від провертання втулка стопориться 

гвинтом. До равлика гвинтами кріпиться кришка, що одночасно є корпусом водяного насосу. 

Вхідні вікна повітряного насосу закриті сіткою. 

Водяний насос — відцентрового типу, служить для примусової циркуляції охолоджуючої 

рідини в системі підігріву. Для запобігання порожнини вентилятора від попадання охолоджуючої 

рідини в корпус насосу на валик електродвигуна встановлена манжета, що утримується кільцем. 

Крильчатка водяного насосу встановлюється на хвостовик валика електродвигуна й 

утримується від провертання шпонкою. Крильчатка на валу закріплена гайкою. 

Кришка водяного насосу виконана як одне ціле, а вхідним патрубком і кріпиться до корпусу 

насоса болтами. 

Паливний кран підігрівача 
Паливний кран підігрівача складається з корпусу, запірної голки, ущільнення і кільця. 

При закрученій голці до упору в напрямку стрілки ЗАКРИТО подача палива до форсунки 

підігрівача відключена і при включеному прокачуванні охолоджуючої рідини після зупинки 

двигуна паливний насос підігрівача прокачує паливо по замкнутому контурі: паливний насос 

підігрівача — кран підігрівача — паливний насос підігрівача. 

При вивернутій голці до відмовлення в напрямку стрілки ВІДКРИТО паливо подається до 

форсунки підігрівача. 

Робота системи підігріву 
При роботі підігрівача водяний насос прокачує охолоджуючу рідину через водяний простір 

котла, де вона підігрівається. Нагріта охолоджуюча рідина подається насосом підігрівача через 

патрубок у систему охолодження, де вона розгалужується на три потоки. 

Перший потік проходить через двигун, розігріває голівки і блоки циліндрів і через водяний 

насос двигуна надходить у котел підігрівача. 

Другий потік проходить через піддон КП, розігріває масляний насос КП, потім надходить на 

обігрів масляного трубопроводу від масляного бака до двигуна і далі через водяний насос двигуна 

надходить у котел підігрівача. 

Третій потік проходить через радіатор, розігріває його і через водяний насос двигуна 

надходить у котел підігрівача. У котлі підігрівача рідина підігрівається і знову циркулює по 

зазначеним вище потоках. 

 

Висновок: 1. Система передпускового підігрівача БТР-80 надійно підігріває охолоджуючу рідину 

в системі охолодження й масла в піддоні двигуна, що сприяє полегшенню пуску 

двигуна при негативних температурах вона рідинна, закритого типу, із примусовою 

циркуляцією охолоджуючої рідини, проста за будовою та надійна в експлуатації. 

2. Система передпускового підігрівача БМП-2 надійно підігріває охолоджуючу рідину 

в системі охолодження й масло в баці системи мащеня двигуна,а також підтримки 



його в постійній готовності до пуску в умовах низьких температур, вона рідинна, із 

примусовою циркуляцією; 

 

Система  забезпечення холодного пуску двигуна БТР-80 та БМП-2. 
 

 

БТР-80.   ЕЛЕКТРОФАКЕЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ 
Електрофакельний пристрій (ЕФУ) призначено - для полегшення пуску холодного двигуна при 

негативних температурах навколишнього повітря до мінус 20° С. 

 

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Тип системи забезпечення холодного пуску двигуна -  Електро факельний пристрій (ЕФУ) 

 

ЗАГАЛЬНА БУДОВА 

 

1. Кнопка включення ЕФУ (на щитку приладів механіка-водія); 

2. 2-і електрофакельні свічки; 

3. Паливний електромагнітний клапан; 

4. Сигнальна лампа; 

5. Електрообладнання (коробка опорів і сполучні проводи); 

6. Паливо проводи. 

 

СХЕМА ЕФУ В СИСТЕМІ ЖИВЛЕННЯ ДВИГУНА  

 
1 – електромагнітний клапан ЕФУ; 

2 – паливна трубка електромагнітного клапану ЕФУ; 
3 – електро факельна свічка; 

4 – ліва дренажна трубка форсунок; 

6 – паливопрвід високого тиску; 
7 – фільтр тонкї очистки палива; 

8 - паливний насос низькокого тиску; 

9 – трійник кріплення паливних трубок; 

10 – паливна трудка між ПННТ і ПФТО; 
14 – дренажні трубки паливної системи; 

20 – паливна зливна трубка. 

Порядок роботи ЕФУ 

Принцип дії його полягає в прогріві повітря 

смолоскипом полум'я, що утвориться у впускних 

трубопроводах двигуна від згоряння дизельного 

палива в період стартерного прокручування. 

Факельні вкручені у впускні трубопроводи. 

Паливо до них підводиться із системи живлення 

двигуна через електромагнітний паливний 

клапан. 

При натисканні на кнопку включення ЕФУ на 

щитку приладів механіка-водія подається напруга 

на спіралі свічок. Як тільки свічки нагріються, 

включаються паливний клапан і сигнальна лампа  

ЕЛЕКТРО ФАКЕЛЬНА 

СВІЧКА 
1 – корпус; 
2 – нагрівач; 
3 – затискна гільза; 
4 – сітка; 
5 – випаровувач; 
6 – контр гайка; 
7 – гайка з фільтром; 
8 – жиклер; 
 

 

 
на щитку приладів механіка-водія, що сигналізує про готовність ЕФУ до пуску двигуна. 

При включенні стартера подається повна напруга акумуляторних батарей на спіралі свічок. 

Паливний насос низького тиску подає паливо через відкритий клапан до розпечених свічок, де 

паливо випаровується і загорається. Смолоскип, що утворився у впускних трубопроводах, 

підігріває повітря, що надходить у циліндри, що сприяє швидкому пускові двигуна. 

Після пуску двигуна стартером допускається кнопку ЕФУ утримувати в натиснутому 

положенні до виходу двигуна на режим всталеної роботи, але не більш 3 хв. 



Догляд за ЕФУ 

При підготовці машини до зимової експлуатації: 

— очистити від відкладень захисну гільзу і сітку факельних свіч ЕФУ, після чого промити їх 

бензином; 

— звільнити паливо проводи ЕФУ від літнього палива (після заміни палива в системі живлення 

двигуна на зимове) і прокачати їх ручним паливопідкачуючим насосом; 

— перевірити працездатність ЕФУ. 

Для звільнення паливопроводів ЕФУ від літнього палива і їхнього прокачування: 

— пустити двигун і дати йому попрацювати із середньою частотою обертання колінчатого 

валу протягом 1—3 хв. За цей час цілком виробляться залишки літнього палива із системи 

живлення; 

— зупинити двигун. 

Роботу ЕФУ перевіряти при справних і заряджених акумуляторних батареях у наступному 

порядку: 

— перевірити справність контрольної лампи ЕФУ на щитку приладів (натисканням кнопки 

контролю); 

— включити ЕФУ і перевірити справність свічок по відхиленню стрілки амперметра. 

Розрядний струм, що відповідає 30 А, свідчить про справний стан нагрівачів свічок. Одночасно 

визначити час від моменту включення ЕФУ до загоряння контрольної лампи. Для першого 

включення ЕФУ воно повинно складати при позитивній температурі повітря 50— 70 с, а при 

негативної — 70—110 с. 

Примітка при повторному включенні ЕФУ час загоряння контрольної лампи скорочується, 

тому для одержання достовірного значення необхідно дати охолонути термореле до температури 

навколишнього повітря; 

— перевірити наявність факелу полум'я у впускних колекторах. Наявність факелу визначається 

на ощуп по нагріванню полум'ям впускних колекторів на відстані 70—100 мм від свічок убік 

вентилятора. 

Для перевірки факелу: 

— встановити в нейтральне положення важіль переключення передач у КП; 

— встановити важіль ручної подачі палива в положення мінімальної частоти обертання 

холостого ходу двигуна; 

— включити акумуляторні батареї; 

— натиснути на кнопку ЕФУ і перевірити показання амперметра. Стрілка амперметра повинна 

бути в положенні, що відповідає току 30 А. При зашкаленні стрілки негайно відпустити кнопку, 

виявити причину й усунути несправність; 

— після загоряння контрольної лампи ЕФУ Один-два разу включити стартер не більше ніж на 

15 с. Перерва між включеннями стартера не більш 1 хв. Наявність факелу свідчить про 

працездатний стан ЕФУ. 
 

БМП-2 СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ХОЛОДНОГО ПУСКУ ДВИГУНА 

Призначена для – експлуатації в екстрених випадках при негативних температурах 

навколишнього повітря і машини до мінус 20°С, коли за часом не представляється можливим 

розігріти силову установку, пускати двигун можна без попереднього розігріву (холодний пуск). 

Однак холодний пуск двигуна можливий, якщо система змащення двигуна заповнена маслом 

МТЗ-10п, трансмісія — маслом ТСЗп-8, а тиск повітря в балоні не менш 9,8 МПа (100 кгс/см2). 

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

Тип системи забезпечення холодного пуску двигуна -Бесфорсуночний смолоскиповий підігрівач  

(БФП) впускного повітря двигуна 

ЗАГАЛЬНА БУДОВА 

1. Кнопка включення (на щитку керування БФП над щитком механіка-водія); 

2. 2-і електрофакельні свічки; 

3. Паливний електромагнітний клапан; 

4. Сигнальна лампа; 

5. Електрообладнання (щиток керування, коробку керування, коробку опорів і сполучні 

проводи); 

6. Паливо проводи.  

 



СХЕМА СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ХОЛОДНОГО ПУСКУ  ДВИГУНА  

 

 
1,10,12,15 – прубопроводи; 

2 – двигун; 
3 – свічка; 

4 – впускний колектор; 

5 – екран; 

6 – сітка; 
7 – нагрівальний елемент; 

8 – фільтр; 

9 – жиклер; 
11 – планка; 

13 – трійник; 

14 – клапан; 

Пристрій системи БФП 
Система забезпечення холодного пуску двигуна (система БФП) містить у собі: чотири 

електрофакельні свічі, електромагнітний клапан (ЕК), трубопроводи й електроустаткування 

системи. 

Електрофакельні свічі служать для дозування і запалення палива в момент прокручування 

колінчатого валу двигуна при пуску і забезпечення горіння палива при наступній роботі двигуна. 

Свіча складається з нагрівального елемента, металокерамічного фільтру, жиклера, сітки, 

екрану. На кожному впускному колекторі двигуна встановлено по дві електрофакельні свічі. 

Електромагнітний клапан призначений для включення і відключення подачі палива до 

еэлектрофакельних свічок. Відкривається клапан при подачі до нього напруги і закривається при 

знятті напруги. Клапан за допомогою кронштейна кріпиться на двигуні.  

Електроустаткування системи призначене для керування БФП і містить у собі: щиток 

керування, коробку керування, коробку опорів і сполучні проводи. 

Щиток керування закріплений над щитком механіка-водія. На ньому розміщена кнопка ПУСК, 

лампи 1, 2, 3, 4, свічі, лампа ЕК, кнопка ВЫКЛ. 

Коробки керування і коробки опорів розміщені в ніші лівого борту в сидіння механіка-водія. 

На коробці керування розташовані п'ять запобіжників і два роз’єми для підключення коробки 

до бортмережі. 

На коробці опорів розташовані два роз’єми для підключення коробки до бортмережі. 

Робота системи БФП 

Для пуску бесфорсуночного смолоскипового підігрівача натиснути і відпустити кнопку ПУСК 

(Кн-1), розташовану на пульті керування БФП, при цьому відбувається спрацьовування реле Р2 по 

ланцюгу: Кн-1, нормально замкнуті контакти реле часу РВ-2, нормально замкнуті контакти реле 

Р4, обмотка реле Р2. Реле Р2 одною парою своїх контактів замикає ланцюг свіч, другою парою — 

включається в схему керування. 

Свічі підключаються через низкоомні опори (0,3 Ом), що знаходяться в коробці опорів, по 

ланцюгу: Пр 20 (50 А) силового щитка СЩ, контакти реле Р2, запобіжник Пр1 (Пр2-пр4), опір 0,3 

Ом, свіча 1 (2—4). 

Одночасно пускається реле часу РВ-1 (РВЭ-1), також нормально замкнутими контактами реле 

Р2 розмикає ланцюг керування реле ДМР-400Т. На щитку керування з підключенням свіч 

загоряються лампи 1, 2, 3, 4 СВІЧІ, що сигналізують про початок циклу розігріву свіч. 

Після закінчення 90с спрацьовує реле часу РВ-1, контакти якого замикають ланцюг обмотки 

реле РЗ, що, спрацьовуючи, підключає свою обмотку і пускає реле часу РВ-2. Друга пара 

контактів реле РЗ замикає ланцюг электроклапану, а також ланцюг лампи ЕК на щитку керування. 

Загоряння лампи ЕК сигналізує про закінчення розігріву свіч і початку подачі палива до свіч. 

Після загоряння лампи ЕК виробляється пуск двигуна. При натисканні кнопки СТАРТЕР 

спрацьовує реле Р1, що своїми контактами на час включення стартера шунтує опору КС щоб 

уникнути спадання напруги на свічках нижче 18 В, включається БЦН, що підкачує паливо в 

паливну систему двигуна і подающий паливо до свічок, де воно загоряється. Гарячі продукти 

згоряння, підігріваючи впускной повітря, всмоктуються в циліндри двигуна. Після пуску двигуна 

напруга бортмережі залишається колишньою, тому що генератор відключений від бортмережі, що 

здійснюється контактами реле Р2, не подається напруга на керуючі реле ДМР-400Т и його силові 

контакти розімкнуті. 



Робота двигуна протягом 180 с від моменту загоряння лампи ЕК супроводжується роботою 

БФП, що досягається за допомогою реле часу РВ-2. Контакти реле часу РВ-2 розривають ланцюг 

обмотки реле Р2, відключаючи всю схему керування БФП. Знеструмлюються обмотки реле Р2, РЗ, 

РВ-1, РВ-2, гаснуть лампи 1, 2, 3, 4 СВІЧІ на щитку керування, знімається напруга з 

електромагнітного клапану і свічок. Електромагнітний клапан закривається і відключає подачу 

палива до свічок. 

Для відключення системи БФП в аварійних ситуаціях або з метою скорочення часу супроводу 

роботи двигуна системою на щитку керування системою БФП мається кнопка ВЫКЛ. При 

натисканні цієї кнопки включається реле Р4 і розмикає ланцюг живлення обмотки реле Р2. Реле Р2 

відключається і знімає живлення зі схеми БФП. Для повторного включення системи потрібно 

знову натиснути кнопку ПУСК. 
 

Висновок: 1. Система забеспечення холодного пуску двигуна БТР-80 (ЕФУ)полегшує пуску 

холодного двигуна при негативних температурах навколишнього повітря до мінус 

20° С,проста за будовою та надійна в експлуатації. 

2.Система забеспечення холодного пуску двигуна БМП-2 бесфорсуночного 

смолоскипового підігріву (БФП) впускного повітря використовується в екстрених 

випадках при негативних температурах навколишнього повітря і машини до мінус 

20°С, коли за часом не представляється можливим розігріти силову установку, 

пускати двигун можна без попереднього розігріву, якщо система змащення двигуна 

заповнена маслом МТЗ-10п, трансмісія — маслом ТСЗп-8, а тиск повітря в балоні не 

менш 9,8 МПа (100 кгс/см2),проста за будовою та надійна в експлуатації.  

 

 

МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ СИСТЕМИ ПІДІГРІВУ ТА ЗАБЕСПЕЧЕННЯ ХОЛОДНОГО  

ПУСКУ ДВИГУНА БТР-80 

Несправність Причина несправності Спосіб усунення несправності 

МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ ЕФУ 

Стрілка амперметра 

зашкалює 

Замикання свічі на масу Від’єднати провід від виводу правої (по ходу маини) 

свічі, виключивши контакт наконечника з «масою», і 
знову включити ЕФУ. При зашка-ленні стрілки 

від'єднувати провід від виводу лівої свічі. Відсутність 

зашкалення стрілки вка-зує на замикання лівої свічі. 
Замінити свічу, що відмовила. Після усунення 

замикання свіч рекомендується перевірити стан 

ізоляції електропроводки зовнішнім оглядом 

 Замикання спіралі 
термореле 

Якщо свічі справні, від’єднати від термореле про-від, 
що з'єднує його з кнопкою включення ЕФУ. 

Відсутність відхилення стрілки на розряд при 

повторному включенні вказує на замикання спіралі 
термореле. Замінити термореле 

 

Стрілка амперметра не 

відхиляється 

Перегоряння спіралі 

термореле 

Включити ЕФУ і перевірити контрольною лампою 

напругу на виводах термореле. Відсутність напруги 
на одному з виводів при наявності напруги на іншому 

свідчить про перегоряння спіралі.Замінити термореле. 

 Перегоряння свіч або 

відсутність контакту в 
ланцюзі 

Включити ЕФУ і перевірити наявність напруги на 

виводах кожного виробу ЕФУ, починаючи із смоло-
скипових свіч. Наявність напруги на виводі лівої свічі 

свідчить про перегоряння свіч. Замінити свічі або 

відновити контакт 

Стрілка амперметра 

показує вдвічі менший 

струм розряду (знахо-

диться між відмітками -
30 і 0, одна зі свіч 

холодна) 

Перегоряння однієї зі 

свіч 

Замінити холодну свічу 



У зоні підігріву  повітре-

воду відзначається 
підвищена  температу-ра, 

а двигун не пускається 

Підвищена витрата 

палива через ослаблення 
кріплення жиклера у 

свічі 

Підтягти гайку в жиклері свічі 

Під час включення 

передчасно гасне лампа 
при  натисну-тій кнопці 

ЕФУ 

Малий час утримання 

контактів термореле 

Замінити термореле 

У зоні підігріву 
повітреводу смолоскипом 

не спостерігається 

підвищення температури   

Паливо не проходить 
через свічу або мала 

витрата палива 

Якщо паливо надходить до свічі, її варто вивернути 
з повітеводу і знову приєднати паливопровід. 

Відкрити електромагнітний клапан, подавши на 

його штекер напругу. При прокачуванні ручним 

насосом через свічу повинно прохадити паливо біля 
однієї краплі в секунду. Точна витрата палива через 

свічу визначається на стенді і при надлишковому 

тиску 0,75 кгс/см2 повинно складати 5,5—6,5 см3/хв 

 Паливо не надходить до 

свічі 

Послабити паливопідвідний штуцер на свічі. 

Включити ЕФУ і після загоряння контрольної 

лампи (відкриття електромагнітного клапану) 

прокрутити стартером колінчатий вал. Якщо паливо 
при відкритому клапані не просочується через 

нещільно закручене нарізне сполучення штуцера, 

усунути несправність у паливній системі 

МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ ПЕРЕДПУСКОВОГО ПІДІГРІВАЧА 

Підігрівач не 

пускається   

Паливопроводи не 

заповнені паливом 

Прокачати паливопроводи 

 Течія палива або 
підсмоктува-ння повітря в 

паливну систему 

Усунути негерметичність 

 Засмітилися форсунка або 

фільтри 

Промити форсунку і фільтри 

 Нема іскри на свічі Перевірити з'єднання проводів, очистити свічу від 

нагару 

 Не працює штифтовий 

нагрівач палива 

Перевірити з'єднання проводів, замінити нагрівач 

 Мала подача палива Перевірити розпил палива, промити фільтри і 

форсунку, збільшити подачу палива 

 Мала напруга 

акумуляторних батарей 

Зарядити батареї 

Зрив полум'я в котлі Течія палива або 

підсмоктува-ння повітря в 

паливну систему 

Усунути негерметичність, прокачати 

 Засмітилася форсунка або 
фільтри 

Промити форсунку і фільтри 

Густий, не 

зупиняючийся дим з 
газовідвідної труби 

Засмічення газоходів 

підігрівача. 
Велика подача палива 

Продути газоходи 

Зменшити подачу 

Електродвигун 

підігрівача не 

обертається 

Виключено запобіжник 

АЗС на щитку підігрівача 

Уключити запобіжник 

 Обрив проводки або 

неправильне приєднання 

Перевірити за схемою, усунути обрив 

 Заклинено вал 

електродвигуна 

Усунути заклинювання валу або зачіпання 

крильчатки вентилятора 

Течія палива з 

дренажного отвору 

паливного насосу 

(знизу корпусу) 

Несправний сальник Замінити сальник. 

Закривати дренажний отвір забороняється 



МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ СИСТЕМИ ПІДІГРІВУ ТА ЗАБЕСПЕЧЕННЯ ХОЛОДНОГО 

ПУСКУ ДВИГУНА БМП-2 

Несправність Причина несправності Спосіб усунення несправності 

Горіння в котлі 
підігрівача хитливе або 

узагалі відсутнє 

Потрапило повітря в 
систему 

Прокачати паливо при відкритих паливних кранах 
шляхом короткочасного включення БЦН 

При натисканні на 

кнопку ПУСК лампи 
1—4 СВІЧІ на щитку 

керування БФП не 

загоряються 

Перегоріли запобіжники 

Пр1-Пр4 на коробці 
керування БФП 

Замінити запобіжники 

При натисканні на 
кнопку ПУСК не 

горить одна або кілька 

ламп на щитку 
керування БФП 

Перегорів запобіжник, що 
відповідає даній лампі 

Замінити запобіжник 

Перегоріла нитка лампи Замінити лампу 

Коротке замикання свічі Замінити свічу 

Димний випуск і викид 

крапель палива 

Осмолення двигуна через 

тривалу роботу при низькій 

температурі охолоджуючої 
рідини 

Попрацювати на режимі максимально можливого 

навантаження двигуна при температурі 

охолоджуючої рідини й масла не менше 75°С. 
Надалі не допускати безперервну роботу двигуна 

без навантаження більш 4г при температурі 

охолоджуючої рідини й масла нижче 75°С 
 

Висновок: Знання можливих несправностей продовжує строк експлуатації машини за рахунок 

свєчасного виявлення та правильного усуненя. 

Загальний висновок:  
1. Система передпускового підігрівача БТР-80 надійно підігріває охолоджуючу рідину в системі 

охолодження й масла в піддоні двигуна, що сприяє полегшенню пуску двигуна при негативних 

температурах вона рідинна, закритого типу, із примусовою циркуляцією охолоджуючої рідини, 

проста за будовою та надійна в експлуатації. 

2. Система передпускового підігрівача БМП-2 надійно підігріває охолоджуючу рідину в системі 

охолодження й масло в баці системи мащеня двигуна,а також підтримки його в постійній 

готовності до пуску в умовах низьких температур, вона рідинна, із примусовою циркуляцією; 

3. Система забеспечення холодного пуску двигуна БТР-80 (ЕФУ)полегшує пуску холодного 

двигуна при негативних температурах навколишнього повітря до мінус 20° С,проста за 

будовою та надійна в експлуатації. 

4. Система забеспечення холодного пуску двигуна БМП-2 бесфорсуночного смолоскипового 

підігріву (БФП) впускного повітря використовується в екстрених випадках при негативних 

температурах навколишнього повітря і машини до мінус 20°С, коли за часом не представляється 

можливим розігріти силову установку, пускати двигун можна без попереднього розігріву, якщо 

система змащення двигуна заповнена маслом МТЗ-10п, трансмісія — маслом ТСЗп-8, а тиск 

повітря в балоні не менш 9,8 МПа (100 кгс/см2),проста за будовою та надійна в експлуатації 

5. Знання можливих несправностей продовжує строк експлуатації машини за рахунок свєчасного 

виявлення та правильного їх усуненя. 

 

Система повітряного пуску двигуна БМП-2. 
 

ПНЕВМООБЛАДНАННЯ 

Призначення: Призначена для живлення систем машини стиснутим повітрям: 

 системи повітряного запуску двигуна 

 системи повітряно - рідинного очищення приладів спостереження 

 пневмоприводу керування хвилевідбивним щитком, повітрезабірною трубою і клапаном 

видалення пилу з повітреочищувача 

 дублюючого пневмоприводу затяжки зупиночних гальм 

 дублюючого пневмоприводу виключення головного фрикціону. 



 

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПНЕВМАТИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ 

Компресор: 

Тип:     поршневий, 2-х циліндровий, 3-х ступінчатий. 

Марка:    АК-150 МКВ 

Робочий тиск, кгс/см2  150 

Балон: 

Кількість, шт.   1 

Ємність балону, л   5 

Автомат тиску: 

Тип:     клапанний 

Марка:    АДУ-2С 

Фільтри: 

Войлочний, шт.   2 

Каркасний, шт.   1 

Редуктори повітряні: 

Редуктори високого тиску: 2 

Марка:    ИЛ-611-150/70 

Тиск на виході, кгс/см2  70 

Редуктор низького тиску, шт. 1 

Марка:    669300/М-14 

Тиск на виході, кгс/см2  14 

Вологомасловідділювач: 

Кількість, шт.   1 

Тип:     центробіжний 

Електропневмоклапани: 

Кількість, шт.   3 або 2 
Марка:    ЕК-48 

  

БУДОВА СИСТЕМИ ПНЕВМАТИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ  

 компресор 

 балон 

 автомат тиску 

 три повітряні редуктори 

 вологомасловідділювач 

 три повітряних фільтри 

 масловідстійник 

 три електропневмоклапани 

 чотири крани керування 

 дві перехідні коробки 

 чотири пневмоциліндри 

 манометр 

 зворотній клапан 

 трубопроводи і арматуру. 

 

 

СИСТЕМА ЗАПУСКУ ДВИГУНА СТИСНУТИМ ПОВІТРЯМ. 

Призначена - для запуску двигуна. 

На машині є дві системи запуску: система запуску стиснутим повітрям (основна ) і система 

запуску електричним стартером. 

В особливо важких умовах ці системи можуть використовуватися одночасно (комбінований 

запуск ). Система повітряного пуску двигуна є основною. 

ЗАГАЛЬНА БУДОВА 

1. електропневмоклапан  ЭК-48;  

2. повітрерозподілювач; 

3. пускові клапана; 

4. відстійник; 

5. балон; 

6. редуктори тиску; 

7. трубопроводи. 



СХЕМА СИСТЕМИ ПІДІГРІВУ ДВИГУНА 

 

1     – редуктори пневмо системи; 
2     – повітряний фільтр; 
3,10 – розподільчі коробки; 
4      – пускові клапани; 
5      – перегородка силового віділення; 
6      – зливна пробка масовідстійника; 
7      – повітряний балон; 
8      – вентиль; 
9      – електро пневмо клапан ЭК-48; 
11    – відстійник; 
12    – повітрерозподільник; 
13    – зворотній клапан на трубопроводі до 

повітре розподільника; 
14    -- зворотній  клапан на трубопроводі 

доповітре електропневмоклапану; 
15    – кран ручного запуску; 

Електропневмоклапан ЭК-48 

служить для подачі стиснутого повітря 

в повітрерозподілювач двигуну при 

його пуску. Він розташований на лівому 

борті машини у відділенні керування і 

складається з впускного і випускного 

клапанів, поршня, сервоклапану, 

електромагніту, впускного і випускного 

штуцерів. 

 
 

1 – електомагніт; 
2 – пружина; 
3 – ричаг; 
4 – поршень; 
5 – випускний клапан; 
6 – випускний штуцер; 
7 – сервоклапан; 
8 – впускний клапан; 
9 – впускний штуцер. 

 
 

 

Повітророзподілювач призначений для подачі стиснутого 

повітря в циліндри при пуску двигуна повітрям. Він закріплений 

шпильками на торці лівого блоку двигуну і являє собою 

золотниковий пристрій, синхронно зв'язаний з колінчатим валом. 

У корпусі повітрерозподілювача є шість отворів для затисків 

кріплення трубок повітрепуску й один отвір для підведення 

змащення до валика. 

У центральний різьбовий отвір корпусу ввернутий ковпак з 

подвійним штуцером: на одному кріпиться трубка приєднання 

агрегату консервації двигуну, на іншому — косинець підведення 

стиснутого повітря до повітрерозподілювача. 
 
1,9 – ковпачки;  
2,7 – штуцера;  
3 – трубка;  
4 – розподільчий диск;  
5 – пружина;  
6 – тарілка;  
8 – повертовий кутник;  
10 – гайка;  
11 – замок;  
12 – муфта;  
13 – ковпак;  
14 – затискник трубки повітрепуску. 

 



Пускові клапани призначені для пуску повітря в 

циліндри двигуна. Вони вкручені в різьбові втулки 

головок блоків. 
 
1 – тарільчатий клапан; 2 – корпус; 3 – ущільнюючі 
кільця; 4 – ковпачок; 5 – пружина; 6 – гайка; 7 – 
стержень клапана; а – радіальний отвір. 

 
Відстійник призначений для уловлювання конденсату вологи і крапель масла, що знаходяться 

в повітрі, що надходить з компресора. Він являє собою пустотілий циліндр із двома штуцерами і 

пробкою для зливу відстою. Відстійник кріпиться до стійки на перегородці силового відділення. 

Повітряні трубопроводи виготовлені зі сталевих трубок, на кінцях яких приварені поворотні 

косинці. Кінці трубок з однієї сторони приєднуються до повітрерозподілювача, з іншого боку - до 

пускових клапанів. 

 

Робота системи повітряного пуску 
Пуск двигуна стисненим повітрям здійснюється натисканням кнопки ПУСК ВОЗД., при 

цьому включається електромагніт, що, впливаючи на сервоклапан, переміщує поршень і відкриває 

впускний клапан, при цьому стиснене повітря з балону через редуктори, електропневмоклапан 

надходить до повітрерозподілювача. Тому що при будь-якому положенні колінчатого валу 

двигуна вікно розподільного диску збігається з одним або двома отворами в корпусі 

повітрерозподілювача, та стиснене повітря відповідно до порядку роботи двигуна надходить до 

пускових клапанів і через них у циліндри двигуна. Діючи на поршні, стиснене повітря приводить в 

обертання колінчатий вал двигуна. 

При відпусканні кнопки ПУСК ВОЗД. виключається електромагніт електропневмоклапану, 

при цьому сервоклапан під дією пружини повертається у вихідне положення і закриває отвір 

впускного клапану, поршень повертається в первісне положення. 

При несправній кнопці ПУСК ВОЗД. пуск двигуна стисненим повітрям може здійснюватися 

натисканням на важіль електропневмоклапану. 

Для запуску двигуна необхідно, щоб тиск повітря був не менше 30 кгс/см2. 

При відкритті вентиля балону стиснуте повітря з балона поступає в розподільчу коробку, 

проходить через войлочний фільтр в редуктори, де понижується тиск до 70 кгс/см2. 

Потрібні оберти двигуна для запуску 100 - 150 об/хв. 

 

Догляд за системою пневмообладнання. 

При КО перевірити: 

 відсутність виходу повітря через з’єднання трубопроводів 

 тиск повітря в балоні 

 наявність води в бачку повітряно-рідинного очищення. 

При ЩТО видалити: 

 конденсат з вологомасловідділювача і перевірити роботу системи повітряно-рідинного 

очищення. 

При ТО № 1 і ТО № 2 крім робіт ЩТО: 

 видалити відстій з масловідстойника 

 перевірити роботу системи пневмоуправління 

 перевірити регулювання натягнення ременів компресора 

 змастити підшипники ведучого валу приводу компресора і шківу натяжного механізму та 

промити повітряні фільтри 

 

Висновок: Система повітряного запуску двигуна завдяки високій надійності та компактності є 

основною системою запуску двигуна, при цьому дозволяється проводити запуск 

двигуна електричним стартером або комбінований запуск. 

 



 Система  забезпечення холодного пуску двигуна БТР-80 та БМП-2. 
 

Призначений - для захисту двигуна від попадання в нього води при подоланні водних 

перешкод. 

ЗАГАЛЬНА БУДОВА 

1. 2-і клапанні коробки з тарілчастими клапанами; 

2. клапан захисту від проникнення води в двигун через ежектор видалення пилу; 

3. ежектор видалення газів з силового відділення; 

4. приводи керування клапанами (електричний та ручний) 

СХЕМА СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ХОЛОДНОГО ПУСКУ  ДВИГУНА 

 

 
1 – ручка приводу клапанів;  

2,15 – троси;  

3 – стопор;  
4 – валик;  

5 – палець;  

6 – муфти натягненя тросів;  

7 – клапан захисту двигуна;  
8 – клапана коробка;  

9,13,17 – пружини;  

10 – клапан ежектора відсмоктування газів;  
11,14 – ричаги;  

12 – куліса;  

16 – зливний клапан 

Тарільчаті клапани захищають від проникнення води в двигун з короба ежектора через 

вихідні колектори. 

Клапан захищає силове відділення від проникнення води через ежектор видалення газів. 
Клапан закріплений на кульовій опорі в важелі, який коливається на осі, встановленій в клапанній коробці. 

Для захисту від проникнення води в двигун через ежектор видалення пилу, 

повітреочищувач та випускні колектори, встановлений клапан, який закривається одночасно з 

підняттям хвилевідбивного щитка та повітрезабірної труби. 

Привід механізму електричний, автоматичної дії ( дублюється ручним приводом ). 

Привід електричний складається з: 

механізму приводу клапанів ( замок, шток, зв’язаний линвами з клапанами, 

електромагніт, кінцевий вимикач в ланці електромагніту та реле РКД, встановленому в 

релейній коробці КР-40 системи захисту ). 

В ручний привід входять: ручка з ексцентриком, шток з пружиною, зв’язаний з линвою зі 

штоком та роликом. 

На центральному щитку механіка - водія є сигнальна лампа КЛАПАН системи захисту. 

Перед входом в воду необхідно привести до готовності систему захисту двигуна, для чого 

ручка приводу повинна бути переведена в верхнє положення та включити вимикач “ПЛАВ” на 

центральному щитку. Крім цього, при піднятті хвилевідбивного щитка закриється клапан 

ежектора видалення пилу з повітреочищувача. 

Робота механізму захисту. 

При працюючому двигуні реле РКД ( реле клапанів захисту двигуна ), обмотка якого 

приєднана до ланцюга генератора машини, знаходиться під напругою і його контакти 

розмикаються і переривають ланцюг електромагніта. 

При зупинці двигуна генератор також зупиняється і обмотка реле знеструмлюється. 

Контакти реле замикаються і живлення від АКБ через включений вимикач ПЛАВ. потрапляє 

на обмотку електромагніта. Електромагніт втягує сердечник, який тягне за собою плече замка ( 

защіпки ). Защіпка виходить з зачеплення з зубом штока і звільнює його. При переміщенні 

шток повертає важіль і вимикає кінцевий вимикач, внаслідок чого ланцюг електромагніта 

розмикається і вмикається сигнальна лампа КЛАПАН. 

Одночасно при закритті клапанів повертаються важелі, які відкривають зливні клапани, 

розміщені в клапанних коробках, чим забезпечується запобігання попадання води у вхідні 

колектори двигуна. 

Приведення клапанів у вихідний стан здійснюється вручну поворотом ручки вниз. 

Вмикач ПЛАВ. повинен бути виключений. При цьому трос тягне шток, який через три троси 



відкриває клапани і закриває зливні клапани. Замок ( защіпка ) заходить за зуб штока і фіксує 

його. Контакти кінцевого вимикача розмикаються і сигнальна лампа гасне. 
 
1  – генератор ВГ-7500Н; 
2  – сигнальний ліхтар клапан; 
3  – вимикач плав; 
4  – вимикач батареї; 
5  – центральний щиток механіка-водія; 
6  – сигнальний ліхтар клапан відсмо-

ктування повітря; 
7  – ричаг клапану захисту двигуна; 
8  – тарілка клапану; 
9  – пружина; 
10 –ежектор відсмоктування газів з 

силового відсіку; 
11 – зливний клапан; 
12 – ричаг кінцевого вимикача; 
13 – кінцевий вимикач; 
14 – стопор; 
15 – шток; 
16 – електро магніт ЭЛС-3; 
17 –замок механізму приводу клапанів; 
18 – ручка приводу клапанів; 
19 - силовий щиток; 
20 – релейна коробка захисту КР40-1С. 

 

  
Обслуговування механізму захисту двигуна. 

При КО і ЩТО перевірити: 

 положення ручки приводу відкривання клапанів і його роботу. 

При ТО № 1,2 додатково перевірити: 

 кріплення і стан клапанів зливу води з короба ежектора 

 щільність прилягання клапана ежектора видалення газів із силового відділення 

 натяжіння тросів клапанів захисту двигуна від попадання води 

 роботу приводу клапанів захисту 

Регулювання натягу тросів клапанів захисту перевіряється після 4500 - 5000км пробігу. 

Перевірка і регулювання натягу тросів клапанів захисту двигуну 
Інструмент, належності й експлуатаційні матеріали: ключі 5,5X7, 14X17, лінійка, 

плоскогубці (у шухляді механіка-водія), дріт КО1 (у шухляді для ЗІН). 

Відвернути болти кріплення кришки люку над двигуном і відкрити її. 

Відкрити клапани захисту двигуну до упору, встановивши рукоятку в нижнє положення (про 

перебування клапанів на упорах свідчить відсутність стукоту при різкому натисканні на троси). 

При відкритих клапанах провисання тросів не повинне бути. При додатку зусилля пальцем до 

середини тросів (по черзі) їхній прогин повинний бути 20—25 мм. 

Для регулювання натягу тросів: закрити клапани захисту двигуну, включивши і виключивши 

вимикач ПЛАВ, на центральному щитку при включених акумуляторних батареях, зняти дріт з 

муфт, розшплінтувати і вийняти палець, відрегулювати натяг тросів обертанням стяжок муфт так, 

щоб при переводі рукоятки з нижнього положення у верхнє валик переміщався на (4±0,5) мм. 

При регулюванні тросів забезпечити однаковий вихід наконечників з муфт, для чого відкрити 

клапани захисту двигуну і знову перевірити натяг тросів, перевірити роботу клапанів захисту 

двигуну згідно п. 16.4.3, закрити люк над двигуном і ввернути болти його кріплення. 

Після перевірки і регулювання натягу тросів клапани захисту двигуну відкрити, перевівши 

рукоятку в нижнє положення і закріпивши її в кліпсах. 

Підтяжка гайок болтів кріплень клапанних коробок захисту двигуну і гайок болтів 

бугелів кульових компенсаторів 

Інструмент, належності й експлуатаційні матеріали: ключі 27x30, 14X17, вороток, 

подовжувач, змінні головки 17 і 19 (у шухляді механіка-водія), ключ накидний 17X22, жароміцний 

дріт, шплінти 3,2X25 (у шухляді для ЗІН), голівки ключів 17 і 19 (у груповому комплекті ЗІН). 

Викрутити болти кріплення ребристого листа корпусу і підняти його до 

установки на стопор. 
Викрутити болти кріплення кришки люку над двигуном і відкрити кришку. Розконтрити гайки 

болтів кріплення клапанних коробок. 

Встановити на подовжувача головку ключа і за допомогою ключа 27X30, надягнутого на 

шестигранник подовжувача, підтягти по одному болті кріплення клапанних коробок. 



Встановити на подовжувача накидну головку 19 або змінну головку 17 і за допомогою ключа 

27X30, надягнутого на шестигранник подовжувача, підтягти на кожній клапанній коробці по двох 

гайки болтів кріплення. 

Законтрити шплінтами гайки болтів кріплення клапанних коробок. 

Лівий крайній болт лівої клапанної коробки зручно підтягувати з відділення керування через 

люк у перегородці силового відділення ключем 17X22. 

Розконтрити гайки болтів бугелів кульових компенсаторів. 

Встановити на подовжувача змінну головку 17 і через люк над двигуном підтягти гайки. При 

підтяжці легко постукувати молотком по бугелях. Законтрити гайки. Закрити кришку люка над 

двигуном і ребристий лист і закріпити їх. 

При контровці з'єднань для сполучення отворів у болтах із прорізами гайок провертати гайки 

тільки убік затягування. 

Зняття й установка даху над двигуном 

Інструмент, належності, обладнання: ключ 10X12, змінна головка 17, вороток, подовжувач, 

викрутка, плоскогубці (у шухляді механіка-водія), дріт КО1 (у шухляді для ЗІН), ломик (на стійці 

в моторної перегородки), таль або кран-стріла з комплектом чалочних пристосувань. 

Для зняття даху над двигуном: 

- додати кут узвишшя спареній установці; 

- зняти захисний кожух; 

- викрутити болти кріплення кришки люку над двигуном і відкрити її; 

- розконтрити і роз'єднати роз'єми кінцевого вимикача приводу жалюзі; 

- розконтрити, вийняти палець і від'єднати тягу від важеля; 

- викрутити болти кріплення даху над двигуном і зняти дах. 

Для установки даху над двигуном: 

- встановити дах і закріпити його болтами, встановити і закріпити захисний кожух; 

- з'єднати і законтрити роз'єми кінцевого вимикача приводу жалюзі, з'єднати тягу з важелем 

пальцем, законтрити палець; 

- закрити кришку люку над двигуном і закріпити її болтами. 

 

Висновок: Механізм захисту двигуна від попадання води добре захщають двигун від попадання в 

нього води при подоланні водних перешкод, тим самим забезпечує більш надійнішу 

роботу двигуна при подоланні водних перешкод. 

 

 
 

ОБСЛУГОВУВАННЯ СИСТЕМИ ЗАПУСКУ СТИСНЕНИМ ПОВІТРЯМ 
При контрольному огляді і щоденному технічному обслуговуванні перевірити тиск у балоні 

пневмосистеми і відсутність витоку повітря з трубопроводів і їхніх з'єднань. 

При технічному обслуговуванні № 1 і 2 крім робіт щоденного технічного обслуговування 

перевірити чистоту повітряного фільтру і злити конденсат з відстійника. 

Регулювання повітрерозподілювача перевіряється при виявленні ненормальної роботи або 

після ремонту повітрерозподілювача в такій послідовності: 

— підняти лобовий ребристий лист; 

— викрутити болти кріплення кришки лючка картеру головного фрикціону і зняти кришку; 

— викрутити болти кріплення кожуху над стрілкою і зняти кожух; 

— закріпити болтами на лючку головного фрикціону пристосування для провертання 

колінчатого валу двигуна; 

— розшплінтувати і вивернути штуцер трубки підведення повітря до повітрерозподілювача і 

від’єднати трубку, 

— вивернути ковпак повітрерозподілювача; 

— обертаючи колінчатий вал по ходу обертання (проти ходу годинникової стрілки, якщо 

дивитися з боку маховика), встановити поршень третього лівого циліндра в положення 18 

±2° після в. м. т. у такті робочого ходу (впускні і випускні клапани закриті). 

У цьому положенні колінчатого валу отвір у корпусі повітрерозподілювача, через яке повітря 

надходить у третій лівий циліндр, повинне бути цілком відкрито, а що набігає (передня по ходу) 

крайка овального отвору розподільного диска повинна збігатися з крайкою цього отвору. 



У випадку розбіжності крайок відрегулювати повітрерозподілювач, для чого: 

— розшплінтувати і відвернути гайку, зняти розподільний диск і пружину; 

— шляхом послідовних перестановок регулювальної втулки на шліцах валика і підбору 

положення розподільного диску домогтися сполучення крайок отворів; помітити 

положення розподільного диску щодо корпусу повітрерозподілювача і зняти диск; 

— встановити пружину, розподільний диск і навернути гайку; 

— провернути колінчатий вал проти ходу на 20—30° і знову встановити поршень третього 

лівого циліндру в положення 18±2° після в. м. т.; 

— при правильному регулюванні зашплінтувати гайку й встановити на місце ковпак; 

— приєднати трубку підведення повітря і зашплінтувати дротом; 

— зняти пристосування для провертання колінчатого валу двигуна; 

— встановити на місце кожух, кришку люка головного фрикціону і лобовий ребристий лист 

корпусу машини 

ОБСЛУГОВУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ЗАХИСТУ ДВИГУНА 

При контрольному огляді і при щоденному технічному обслуговуванні, у передбаченні 

плаву,перевірити положення рукоятки привода відкривання клапанів і її роботу. 

— кріплення   і   стан   клапанів   зливу   води   з   короба ежектора; 

— щільність прилегания клапана ежектора отсоса газів із силового відділення; ' 

— натяг тросів клапанів захисту двигуна від улучення води; 

— роботу привода клапанів захисту. 

Регулювання натягу тросів клапанів захисту перевіряється по потребі при виявленні ненормальної 

роботи і після 4500—5000 км пробігу, для чого необхідно: 

—відвернути болты кріплення кришки люка над двигуном і відкрити кришку; 

— відкрити   клапани   захисту  двигуна,    поставивши   рукоятку)  у   нижнє положення; 

— перевірити натяг тросів   клапанів   двигуна (не повинне бути,провисання тросів від власної 

маси); при додатку зусилля пальцем до середини тросів їхнє прогинання повинне бути 

приблизно 20мм. 

Якщо натяг тросів не відповідає вищевказаному, регулювати натяг у такій послідовності: 

При   технічному   обслуговуванні №1 і 2 перевірити: 

— закрити    клапани   захисту двигуна,   повернувши    рукоятку догори; 

— відвернути болт , щостягає планки кріплення троса; 

— натягнути    трос    і   затиснути планки, увернувши болт; 

— відкрити    клапани    захисту двигуна і знову перевірити натяг троса; 

— закрити люк над двигуном. 

Після перевірки і регулювання натягу тросів клапани захисту двигуна повинні бути відкриті, тобто 

рукоятка повинна бути в нижнім положенні. 

На машинах випуску з 1975 р. кріплення тросів інше, тому замість другої і третьої послідовності 

необхідно: 

— зняти дріт, що шплінтує наконечник троса; 

— расшшшнтовать    і    вийняти палець   кріплення; 

— відрегулювати довжину троса вворачиванием      (вивертанням) муфти на наконечнику; 

— уставити палець і зашплінтувати його і наконечник. 
 

 

Висновок: Знання можливих несправностей продовжує строк експлуатації машини за рахунок 

свєчасного виявлення та правильного усуненя. 



Загальний висновок:  

1. Система повітряного запуску двигуна завдяки високій надійності та компактності є основною 

системою запуску двигуна, при цьому дозволяється проводити запуск двигуна електричним 

стартером або комбінований запуск. 

2. Механізм захисту двигуна від попадання води добре захщають двигун від попадання в нього 

води при подоланні водних перешкод, тим самим забезпечує більш надійнішу роботу двигуна 

при подоланні водних перешкод. 

3. Знання можливих несправностей продовжує строк експлуатації машини за рахунок свєчасного 

виявлення та правильного їх усуненя. 

 
 

Зчепленя БТР-80. 
 

ТРАНСМІСІЯ 

На машині застосована механічна ступінчата трансмісія, що представляє собою сукупність 

агрегатів і механізмів, що передають і перетворюють по величині і напрямку крутний момент від 

двигуна до коліс, гребному гвинту водометного рушія і до редуктора лебідки. 

 
 
1 - редуктор лебідки; 2 - передній карданий вал приводу лебідки; 3 - карданий вал приводу колісного 
редуктора; 4 - колісний редуктор; 5 - задній карданий вал приводу лебідки; 6 - карданий вал приводу 
третього міста; 7 - проміжний карданий вал; 8 - передній карданий вал приводу водометного рушія; 9 - 
проміжна опора карданої передачі на водометний рушій; 10 - коробка передач; 11 - задній карданий вал 
приводу водометного рушія; 12 - щеплення; 13 - редуктор водометного рушія; 14 - вал гребного ггвинта; 15 
- двигун; 16 - гребний гвинт; 17 - четвертий міст; 18 - задній карданий вал приводу четвертого моста; 19 - 
проміжна опора карданої передачі на четвертий міст; 20 - третий міст; 21 - передній карданий вал приводу 
четвертого моста; 22 - роздавальна коробка; 23 - карданий вал приводу другого моста; 24 - другий міст; 25 - 
задній карданнй вал приводу першого моста; 26 - проміжна опора карданої передачі на перший міст; 27 - 
передній карданий вал приводу першого моста; 28 – первий міст. 
 

 

ЗЧЕПЛЕННЯ 
 

Зчеплення призначене - для відключення двигуна від трансмісії, а також для їхнього плавного 

з'єднання.  

 
 

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

Тип: Фрикційне, сухе, дводискове, з периферійним 

розташуванням натискних пружин 

Переданий момент, Н•м (кгс•м)   785 (80) 

Число тертьових поверхонь    4 



Кількість натискних пружин    24 (12+12) 

Кількість відтяжних важелів натискного диска 4 

Привод зчеплення      гідравлічний 
 

ЗАГАЛЬНА БУДОВА 

1. Картер щеплення; 

2. Ведучі частини: 

- наживний диск; 

- середній диск з ричажним механізмом; 

- кожух щеплення; 

- нажимні пружини; 

- вимикаючий пристрій(чотири відтяжні важелі, упорне кільце, муфта вимкненя щепленя з 

підшипником та вилки вимиканя з валом). 

3. Ведомі частини: 

- ведомі диски – 2 шт.(металевий диск, маточина, демпферний меанізм та фрекційні 

накладки) 

4. Привід вимкнення: 

- педаль; 

- головний циліндр; 

- сервопружина; 

- робочий циліндр; 

- штовхач; 

- відтяжна пружина; 

- трубопровід. 

СХЕМА ЗЧЕПЛЕННЯ 
 

1 - ведомий диск;  
2 - средній ведучий диск;  
3 - встановочна втулка;  
4 — натискний диск;  
5 - вилка відтяжного ричага;  
6 - відтяжний ричаг;  
7 - пружина опорного кольця;  
8 - шланг змащування муфти;  
9 - петля пружини;  
10 - опорний підшипник;  
11 - відтяжна пружина;  
12 - муфта вимкненя щеплення;  
13 - вилка вимкненя щеплення;  
14 - опорне кільце; 15 - валик вилки;  
16,23 - натискні пружини;  
17 - кожух; 18 - теплоизолююча шайба;  
19 - болт кріплення кожуха;  
20 - картер;  
21 - маховик;  
22 - фрикційна накладка;  
24 - первиний вал КП;  
25 - диск демфера щепленя;  
26 - пружина демфера щеплення;  
27 - кільце демпфера щеплення;  
28 - ричажний механізм. 

 
Відключення необхідне при зупинці і різкому гальмуванні машини, при переключенні передач 

у КП і в РК, при включенні і вимиканні водометного рушія і лебідки. Плавне включення необхідне 

при з'єднанні двигуна з трансмісією, щоб уникнути різких навантажень на агрегати трансмісії і на 

двигун. 

Зчеплення забезпечує передачу крутного моменту двигуна до агрегатів трансмісії при русі 

машини й охороняє деталі трансмісії від поломок при різкій зміні частоти обертання колінчатого 

валу двигуна або при раптовій зміні швидкості руху машини. 

Ведучі диски — нажимний і середній — мають на зовнішній поверхні по чотири шипа, що 

входять у спеціальні пази маховика і передають крутний момент двигуна на поверхні тертя 



відомих дисків, маточини яких встановлені на шліцах первинного валу коробки передач. Між 

кожухом зчеплення і нажимним диском розміщені нажимні пружини, під дією яких відомі диски 

зажимаються між нажимними і середнім ведучими дисками і маховиком. 

Середній ведучий диск має ричажний механізм. Він автоматично встановлює диск у середнє 

положення при вимиканні зчеплення. 

 

Вимикаючий пристрій зчеплення складається з встановлених на натискному диску відтяжних 

важелів із упорним кільцем, муфти вимикання зчеплення з підшипником, змонтованої на кришці 

первинного валу коробки передач, і вилки вимикання, розміщеної на  валику в картері зчеплення. 

 

ПРИВІД ЗЧЕПЛЕННЯ 

Привод зчеплення — призначений для керування зчепленням. 

Педаль, головний циліндр і сервопружина кріпляться на одному кронштейні і складають 

єдиний складальний вузол. 

 

1 - голвний циліндр; 2 - сферична 
гайка; 3,16,22 - контргайки; 4 - 
натяжний стержень 
сервопружини; 5 - сервопружна; 
6 - опорний болт педалі; 7,19 - осі 
педалі; 8 - ричаг вилки вимкненя 
щеплення; 9 - відтяжна пружина; 
10 - скоба відтяжної пружини; 11 
- робочий циліндр вимкненя 
щеплення; 12 - ковпачок 
перепускного клапану; 13 - 
магистраль гідроприводу; 14 - 
картер щеплення; 15 - штовхач 
поршня робочго циліндра; 17 - 
скоба штока; 18 - педаль; 20 - 
тяга; 21 - зєднувальний стержень; 
23 - шестиграна головка 
штовхача; 24 - штовхач; 25 - 
поршень головного циліндра. 

 

 

1 - впускний клапан;  
2 - випускний клапан;  
3,23 - пружини; 4,6 - манжети;  
5,19 - шайби; 7 - опорна шайба;  
8 - стопорне кільце;  
9,14 - прокладки; 10 - пробка;  
11 - кришка пробки;  
12 - ущільнююче кільце;  
13 - кришка циліндра; 15 - сітка фильтру;  
16 - зєднувальний стержень;  
17 - контргайка; 18 - захитний кожух;  
20 - корпус; 21 - штовхач;  
22 - поршень; 24 - зєднувальна муфта;  
25 - трубка; а - конпенсуючий отвір;  
б - перепускний отвір; в - отвори в поршні. 
 

1 - штовхач;  2 - втулка;  
3,6 - стяжні кольця;  
4 - захистний кожух;  
5 - стопорне кільце;  
7 - ущільнююче кільце;  
8 - манжета; 9 - поршень;  
10 - корпус циліндра;  
11 - клапан; 12 - ковпачок;  
13 - трубка; 14 - гайка;  
15 - штуцер; 16 – прокладка. 

 

Порядок роботи зеплення 

При відпущеній педалі сервопружина відтягає педаль назад до упору болтом у кронштейн, 

захоплюючи в тім же напрямку штовхальник. При цьому поршень головного циліндру під дією 

поворотної пружини знаходиться в крайнім заднім положенні, упираючись у шайбу, а резервуар 

корпусу з робочою рідиною через компенсаційний отвір зв'язаний з робочою порожниною 

головного циліндру і через пропускний отвір — з неробочою порожниною головного циліндру. 

У робочому циліндрі поршень під впливом штовхальника і відтяжної пружини упирається в 

днище циліндра. У цей час у самому зчепленні між упорним підшипником муфти вимикання 

зчеплення і упорним кільцем під впливом відтяжної пружини встановлюється зазор 3,2—4 мм. 



При цьому відтяжні важелі вільні від навантаження і нажимні пружини через нажимний диск 

затискають відомі диски. Зчеплення включене. 

При натисканні на педаль штовхальник пересуває поршень, стискаючи поворотну пружину. 

Пересуваючись, поршень перекриває манжетою компенсаційний отвір і витісняє рідину під 

тиском з головного циліндру по трубопроводу до робочого циліндра. У цей же час вісь педалі, 

повертаючись разом з педаллю, переводить сервопружину через нейтральне положення і 

сервопружина створює додаткове зусилля на поршень і на рідину в гідросистемі. Під дією тиску 

рідини поршень робочого циліндру переміщається і через штовхальник давить на важіль вилки 

вимикання зчеплення. Вилка переміщає муфту разом із упорним підшипником. Підшипник через 

упорне кільце давить на відтяжні важелі, віджимаючи нажимний диск від відомого диска. 

Одночасно середній ведучий диск за допомогою механізму автоматичної установки займає 

середнє положення. У результаті передача крутного моменту від двигуна на первинний вал 

коробки передач припиняється. Зчеплення виключене. 

При відпусканні педалі зчеплення під дією пружин зчеплення і пружин приводу вимикання 

зчеплення всі деталі повертаються у вихідне положення, а рідина з робочого циліндру 

витісняється в робочу порожнину головного циліндру. Поршень головного циліндру повертається 

у вихідне (крайнє заднє) положення; при цьому він, впливаючи на штовхальник, повертає педаль з 

віссю і переводить сервопружину за нейтральне положення. Сервопружина встановлює педаль у 

вихідне положення і забезпечує зазор між штовхальником і поршнем 0,5— 1,0 мм. 

Заповнення системи гідроприводу зчеплення робочою рідиною 

Для заповнення приводу робочою рідиною: 

— підняти хвилевідбивний щиток; 

— відкрити лючок над головним циліндром приводу вимикання зчеплення; 

— очистити кришку від пилу і бруду щоб уникнути попадання бруду в головний циліндр; 

— зняти кришку з пробки головного циліндру; 

— залити в головний циліндр робочу рідину до рівня верхньої крайки квадратного отвору в 

пробці. 

Після заповнення робочою рідиною резервуару головного циліндра прокачати гідравлічний 

привід зчеплення, для чого: 

— зняти ковпачок пропускного клапана робочого циліндру і надягти замість нього спеціальний 

ключ і гумовий шланг із ЗІН машини (що використовуються для прокачування гальм). Вільний 

кінець шланга опустити в робочу рідину, налиту в скляний посуд місткістю не менш 0,5 л до 

половини його висоти; 

— відвернути на 1/2 – 3/4 обороту пропускний клапан, натиснути на педаль зчеплення до 

відмовлення, закрутити пропускний клапан і відпустити педаль зчеплення; 

— долити робочу рідину в головний циліндр до норми. Повторити операцію прокачування і 

доливки кілька разів (до припинення виділення пухирців повітря зі шланга, що опущений в 

посуд). Щоб уникнути влучення повітря в систему доливати рідину після кожних двох качків. 

По закінченні прокачування: 

— при натиснутій педалі щільно закрутити пропускний клапан; 

— перевірити величину переміщення штовхальника поршня робочого циліндру, що при цілком 

вижатій педалі зчеплення повинна бути в межах 24—25,5 мм; 

— зняти шланг і спеціальний ключ, поставити ковпачок на місце, долити рідину до норми (до 

рівня верхньої крайки квадратного отвору в пробці), закрутити кришку пробки головного 

циліндру, не додаючи великих зусиль; 

— закрити лючок над головним циліндром вимикання зчеплення; 

— опустити хвилевідбивний щиток. 

Регулювання приводу зчеплення 

Регулювання приводу зчеплення включає регулювання вільного ходу штовхальника поршня 

головного циліндру, регулювання вільного ходу важеля вилки вимикання зчеплення, регулювання 

зусилля сервопружини й установку педалі зчеплення. 

Після проведення монтажних робіт з вузлом головного циліндру необхідно перевірити зазор 

між переднім похилим листом корпусу і повністю вижатою педаллю зчеплення, а також чіткість 

повернення педалі зчеплення у вихідне положення при цілком натягнутій сервопружині. 

Для натягу сервопружини: 

— розконтритит контргайку на натяжному стрижні сервопружини; 

— натягнути сервопружину, нагвинчуючи сферичну гайку до упору; 



— законтрити контргайку. 

У випадку якщо зазор між переднім похилим листом корпусу і повністю витиснутою педаллю 

менше 10 мм або у випадку нечіткого повернення («зависання») педалі у вихідне положення 

виконати регулювання положення педалі (підняти педаль). Регулювання здійснюється 

вивертанням болта на 1—2 обороти з наступним підрегулюванням вільного ходу штовхальника 

поршня головного циліндру. 

Вільний хід штовхальника поршня головного циліндру повинний бути в межах 0,5—1 мм. 

Фактична величина вільного ходу штовхальника заміриться при переміщенні педалі зчеплення від 

верхнього фіксованого положення до початку контакту штовхальника з поршнем. Первинний 

вільний хід площадки педалі при цьому повинний бути в межах 3,5—7 мм. 

Для регулювання вільного ходу штовхальника поршня головного циліндру: 

— розконтрити контргайку; 

— шляхом обертання шестигранної головки штовхальника встановити зазначений вище зазор між 

поршнем і штовхальником; 

— законтрити контргайку. 

Вільний хід важеля вилки вимикання зчеплення повинний бути в межах 3,7—4,6 мм. Для виміру 

вільного ходу: 

— встановити лінійку паралельно осі штовхальника; 

— перемістити важіль вилки вимикання зчеплення, переборовши зусилля відтяжної пружини, до 

відчутного упору; 

— по лінійці визначити величину переміщення кінця штовхальника. 

Для регулювання вільного ходу: 

— розконтрити контргайку; 

— повертаючи штовхальник щодо скоби, встановити необхідний вільний хід важеля вилки 

вимикання зчеплення; 

— законтрити контргайку. 

Сумарний вільний хід педалі зчеплення в результаті регулювань вільного ходу штовхальника і 

важеля вилки повинний бути в межах 38—58 мм. 

При цілком справному, добре прокачаному і правильно відрегульованому приводі повний хід 

важеля вилки вимикання зчеплення повинний бути в межах 24—25,5 мм. 

 

Висновок: 1.Зчеплення БТР-80 забезпечує плавне включення при з'єднанні двигуна з трансмісією, 

охороняючи тим самим від різких навантажень агрегати трансмісії і двигун.  

2.Зчеплення забезпечує передачу крутного моменту двигуна до агрегатів трансмісії при 

русі машини й охороняє деталі трансмісії від поломок при різкій зміні частоти 

обертання колінчатого валу двигуна або при раптовій зміні швидкості руху машини. 

 

 

Коробка передач БТР-80 
Коробка передач (КП) призначена - для зміни передаточних чисел у трансмісії з метою 

одержання тягових зусиль на ведучих колесах і на водометному рушії, а також швидкостей руху 

машини в більш широких межах, чим це може бути забезпечене за рахунок зміни режимів роботи 

двигуна. 

КП забезпечує також рух машини заднім ходом і відключення двигуна від трансмісії. 

 

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Тип      механічна, пятиступінчата, триходова КП. 

Кількість мастила.л    8,5 

Марка мастила      -основне    МТ-16п до-30,ТСЗ-9ГИП до-50 

-дублююче    ТСп-15к до-30,ТСп-10 до-45 



 

ЗАГАЛЬНА БУДОВА 

1. Картер (верхня і нижня частина); 

2. масло охолоджувач(радіатор встановлений на бокові кришці люка з ліва по ходу машини); 

3. Первиний вал (з ведучою шестерною, масло нагнітаючим кільцем); 

4. Проміжний вал(виконаний заодно з шестернями І,ІІ,ЗХ передач та насаженими шестернями 

ІІІ,ІV передач та приводу проміжного валу); 

5. Вториний вал (зборі із шестернями, він встановлений соосно з первинним валом); 

6. 2-ва синхронізатора ІІ-ІІІ,ІV-V передач які знаходяться на вторинному валу (кжен 

складається двох конусних кілець, жорстко зв'язаних між собою пальцями з 

розвальцьованими кінцями, каретки із сухарями і пружинами. Пальці в середній частині 

мають конічні поверхні, що блокують); 

7. муфта включення І-ЗХ (знаходяться на вторинному валу); 

8. Блок шестерня ЗХ; 

9. Механізм переключення передач(три штоки, три вилоки переключення, дві головоки 

штоків, три фіксатори, запобіжник включення першої передачі і заднього ходу та замок 

штоків); 

10. Привід переключення передач(важель,картер,тяги). 

 

СХЕМА КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ 

 

 
 
1 – шток; 2 – ричаг; 3 – стопорний болт; 4,31 – фланці; 5,59 – пресс-маслянки; 6,27 – манжети; 7 – шланг 
підводу мастила до муфти вимикання щеплення; 8 - кришка; 9 - прокладка верхної кришки; 10 - верхняя 
кришка коробки передач; 11 - корпус опори штока; 12 - кришка шарової опори; 13 - сферична опора; 14 - 
роликопідшипник; 15 - проміжна втулка; 16 - блок шестерень заднього ходу; 17 – маслоохолоджувач; 18 - 
прокладка; 19 - стопорна шайба; 20 - болт з штифтом; 21 - вісь блока шестерень заднього ходу; 22,38 — 
опорні шайби; 23 - прокладка кришки підшипника вторичного валу; 24 - кришка переднього підшипника 
ведомого вала; 25 - реголювальні прокладки; 26 - розпірна втулка; 28 - шайба; 29 - гайка кріплення фланця; 
30 - вторичний вал; 32 - передній шарикопідшипник вторичного вала; 33 - стопорне кільце; 34 - гніздо 
переднього підшипника проміжного вала; 35 - сферичний роликопідшипник; 36 - кришка 
роликопідшипника; 37 - стопорна планка; 39 - прокладка кришки переднього підшипника промежного вала; 
40 - прокладка гнізда переднього підшипника промежного вала; 41 - пробка маслосляного отвору; 42 - 
проміжний вал; 43 - картер коробки передач; 44 - прокладка кришки підшипника промежного вала; 45 - 
кришка підшипника промежного вала; 46 - картер щеплення; 47 - вилка вимкненя щеплення; 48 - вал вилки 
вимкненя щеплення; 49 - муфта вимкненя щеплення; 50 - первиний вал, 51 - покажчик рівня масла; 52 - 
ущільнююча шайба; 53 - трубка; 54 - болт кріпленя маслоохолоджувача; 55 - магнітна пробка; 56 - 
ущільнююча прокладка; 57 - болт кріплення кронштейна проміжної опори; 58 - кронштейн; а - проточка 
для встановлення ущільнювача. 
 



 

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ 
Масло в КП заливається через горловину, розташовану на лівій стінці картера. Горловина 

закривається пробкою з вбудованим покажчиком рівня масла. У нижній частині картера в 

бобишках завернуті зливальні пробки. У пробку вмонтований магніт, що уловлює металеві частки, 

що знаходяться у маслі. 

В внутрішній порожнині картеру відлитий маслонакопичувач, куди при обертанні шестерень 

закидається масло і по свердлінню в стінці картера надходить у порожнину кришки первинного 

валу і на маслонагнітаюче кільце. 

З двох сторін картера маються люки, до одного з яких (лівому по ходу машини) кріпиться 

маслоохолоджувач, до другого — кронштейн проміжної опори карданного валу приводу 

водометного рушія. 

Для охолодження масла в коробці передач мається маслоохолоджувач.  

 

Маслоохолоджувач являє собою радіатор і складається з лоткової частини й оребренного 

корпусу, у якому виконані канали масляної і водяних магістралей. 

Маслоохолоджувач встановлений таким чином, що його лоткова частина впритул підходить до 

блоку шестерень заднього ходу, і охоплює його. При обертанні шестерень масло закидається в 

масляну магістраль. Проходячи через корпус по каналі, масло віддає своє тепло алюмінієвому 

корпусу. Охолоджене масло по трубці повертається в коробку передач. 

При русі на суші охолодження корпусу охолоджувача здійснюється вентилятором, 

закріпленим на карданному валу приводу четвертого мосту. 

 

При русі на плаву охолодження здійснюється 

забортною водою, що, проходячи, по рукаву, що 

підводить, каналу і рукаву, що відводить, 

прохолоджує корпус охолоджувача. Рух води через 

охолоджувач здійснюється за рахунок розрідження на 

вході у водометний рушій при його роботі. 
 
1 - коробка передач; 2 - шестерні коробки передач; 3 - 
напорна масляна магістраль; 4 - корпус 
маслоохолоджувача; 5 - трубка зливу масла; 6 - магістраль 
забортної води; 7 - штуцер підводу води в 
маслоохолоджувач; 8 - штуцер відводу води з 
маслоохоллджувача; а,6 - маслоприймальні лотки 
маслоохолоджувача; в - магистраль зливу масла з 
маслоохолоджувача в коробку передач. 

 

Первинний вал КП виконаний заодно із шестернею; його передньою опорою є кульковий 

підшипник, розташований у розточенні колінчатого валу. На передній кінець валу з упором у 

торець шестерні посаджені шарикопідшипник і маслонагнітаюче кільце, що стопориться від 

провертання на валу кулькою. Пакет стягається кільцевою гайкою, пасок якої розкернюється в 

пази валу й у такий спосіб стопориться. 

Маслонагнітаюче кільце на зовнішній 

поверхні має праву, трьохзахідну гвинтову 

нарізку, по якій масло попадає в нагнітальну 

порожнину. 

Осьовий люфт первинного валу 

регулюється набором сталевих прокладок 

товщиною 0,2 і 0,3 мм, встановлюваних між 

торцем кришки первинного валу і 

зовнішньою обоймою підшипника. 

 
1 - стопорний шарик; 2 – маслонагнітаюче кільце;  
3 - кільцева гайка; 4 – стопорное кільце підшипника; 
5 - шарикопідшипник; 6 - первиний вал. 



 

Проміжний вал виконаний заодно з вінцями шестерень першої, другої передач і передачі 

заднього ходу. 

На задньому кінці валу напресовані шестерні третьої і 

четвертої передач і шестерня приводу проміжного 

валу. 
 
1 - проміжний вал; 2 - роликопідшипник; 3 - шестерня 
приводу проміжного вала; 4 - стопорне кільце; 5 - розпірна 
втулка; 6 - шестерня четвертої передачі; 7 - шестерня 
третьої передачі; 8 – шпонка. 

 

Вторинний вал у зборі із шестернями і синхронізаторами встановлений соосно з первинним 

валом. Усі шестерні валу встановлені на роликових підшипниках. Шестерні четвертої і третьої 

передач в осьовому напрямку закріплені замковою шайбою з внутрішніми шліцами, що 

встановлена у виточенні валу таким чином, що її шліци розташовані проти шліців валу, і 

застопорена від провертання підпружиненою замковою шпонкою. По осі валу просвердлений 

канал для підведення змащення по радіальних отворах до підшипників шестерень. Масло в канал 

подається маслонагнітаючим кільцем. Для безударного переключення другої, третьої, четвертої і 

пятої передач маються два пальчикові синхронізатори інерційного типу. 
 
1 - стопорне кільце; 2 - роликопідшипник; 3 - 
синхронізатор четвертої і пятої передач; 4 - 
замкова шайба; 5 - роликопідшипник шестерні 
четвертої передачі; 6 - втулка шестерни 
четвертої передачі; 7 - шестерня третьої 
передачі; 8 - синхронізатор другої і третьої 
передач; 9 - шестерня другої передачі; 10 - 
шестерня заднього ходу; 11 - муфта вмикання 
першої передачі і заднього ходу; 12 - втулка 
шестерні першої передачі; 13 - шестерня 
першої передачі; 14 - опорна шайба; 15 - 
вториний вал; 16 - втулка шестерні заднього 
ходу; 17 - роликопідшипник шестерні третьої 
передачі; 18 - шестерня четвертої передачі; 19 - 
пружина; 20 - проміжна втулка; 21 – занкова 
шпонка. 
 

 

 

 

Синхронізатор складається з двох конусних кілець, жорстко зв'язаних між собою пальцями з 

розвальцьованими кінцями, каретки із сухарями і пружинами. Пальці в середній частині мають 

конічні поверхні, що блокують. Отвори в диску каретки, через які проходять пальці, що блокують, 

 

 
1 - пружина; 2 - сухар; 
3,6 - конусні кільця; 
4 -. каретка; 
5 - блокувальний палець. 

 також мають поверхні, що блокують, у виді фасок із двох 

сторін отвору. Пальці не мають твердого зв'язку з кареткою і 

можуть бути зміщені відносно неї. Вони зв'язані з кареткою 

через фіксуючі сухарі, що підгортаються в напівкруглі канавки 

пальців пружинами. При пересуванні каретки вилкою 

механізму переключення передач конусне кільце, рухаючись 

разом з кареткою, підводиться до конуса шестерні.Унаслідок 

різниці частот обертання каретки і шестерні конусне кільце 

рухається щодо каретки до зіткнення поверхонь пальців, що 

блокують, з поверхнями каретки, що блокують, 

перешкоджаючому подальшому осьовому пересуванню 

каретки. Вирівнювання частот обертання забезпечується тертям 

між конічними поверхнями кільця і шестерні. Коли частоти 

обертання каретки і шестерні вирівнюються блокуючі поверхні 

не заважають осьовому руху каретки і відбувається безшумне 

включення передачі. 



 

Механізм переключення передач змонтований у верхній кришці коробки передач і.  

складається з трьох штоків, трьох вилок 

переключення, двох головок штоків, трьох 

фіксаторів, запобіжника включення першої 

передачі і заднього ходу і замка штоків Замок 

штоків складається з двох пар кульок і штифта. 

Кульки розташовуються між штоками у втулках, 

штифт знаходиться у свердлінні середнього штока 

між кульками. Діаметри кульок і відстані між 

штоками обрані таким чином, що при переміщенні 

будь-якого штока з нейтрального положення 

кульки виходять з лунок переміщуваного штока і 

входять у лунки нерухомих штоків, блокуючи них. 

Зверху на кришку механізму переключення 

встановлюється корпус опори важеля зі штоком, 

що переміщається в сферичній опорі. З правої 

сторони опори ввернуть стопорний болт, що 

фіксує важіль у нейтральному положенні. У 

робочому положенні болт повинний бути 

вивернутий. 

 
1 - заглушка; 2 - верхня кришка коробки 
передач; 3 - вилка переключеня четвертої і пятої 
передач; 4 - встановочний гвинт; 5 – 
шпліттувальний дріт; 6 - вилка перемикання 
другої і третьої передачі; 7 - вилка перемикання 
першої передачі і передачі заднього ходу. 
_________________________________________ 
 
1 - пружина запобіжника; 2 - запобіжник; 3 – 
штовхач запобіжника. 

 
 

Привод переключення передач 

Привод переключення передач призначений - для дистанційного переключення передач у 

коробці передач з місця механіка-водія. 

Переключення передач здійснюється за допомогою важеля, встановленого в сферичному гнізді 

картера. Картер кріпиться болтами до кронштейну, привареним до днища корпусу машини. 

Важіль притиснутий до гнізда пружиною й утримується від провертання навколо вертикальної осі 

штифтами. Нижній кінець важеля знаходиться в зачепленні з повідцем, закріпленим на 

передньому валику. Валик встановлений в отворах, виконаних у припливах картера. У передньому 

припливі картеру встановлений кульковий фіксатор з кулькою і пружиною, що фіксує нейтральне 

положення важеля переключення передач. 

В опорі встановлений шток, жорстко з'єднаний із проміжним штоком і рамкою. Передній валик 

з'єднаний з рамкою тягами з трьома карданними шарнірами і трьома опорами. Тяги з'єднані 

регулювальною муфтою. Тяга має фланцеве з'єднання з тягами. Кожне фланцеве з'єднання 

кріпиться чотирма болтами. 

 

1 - реголювальна муфта; 2 - 
стяжні болти; 3 – контргайка; 
4 - ущільнювач; 5,22,31,32,33 
– тяги; 6 – рамка; 7 - опори 
штока перемикання передач; 8 
- пробка; 9 - опора проміжно-
го штока; 10 – проміжний 
шток; 11 - шток перемикання 
пепедач; 12 - стопорний болт; 
1З - ковпак; 14 - штифт; 15 - 
тарілка пружини; 16,21 - 
пружини; 17 - гайка ковпака; 
18 - повідок 19 - фіксувальний 
шарик; 20 - кронштейни; 23,26 
- болти; 24 - ричаг переми-
кання передач; 25 - картер 
ричага перемикання передач; 
27 - пресс-маслінка; 28 - 
передній валик приводу; 29 - 
блокуваний ричаг пртиска-
тного пристрою; 30 - шарова 
опора; 34 – ролик. 



 

РОБОТА МЕХАНІЗМУ І ПРИВОДУ ПЕРЕКЛЮЧЕННЯ ПЕРЕДАЧ 
Для включення передачі необхідно важелем перемістити передній валик, що через систему тяг 

привода і шток опори впливає на важіль. Останній, входячи своїм хвостовиком у паз головки 

відповідного штока механізму переключення передач, пересуває шток разом із закріпленої на 

ньому вилкою, вводячи в зачеплення шестерні передачі, що включається. 

Перша передача і задній хід включаються зубцюватою муфтою, другими, третіми, четвертими і 

п'ята — синхронізаторами. 

ДОГЛЯД ЗА КОРОБКОЮ ПЕРЕДАЧ 

Перелік робіт, виконуваних при технічному обслуговуванні КП, викладений у пп. 25.1.1, 25.2.1 

і 27.2.4 ТО и ИЭ, ч. 2. 

Контроль рівня, дозаправлення і заміна масла в коробці передач 

Для перевірки рівня масла в коробці передач вивернути пробку з покажчиком рівня масла з 

заправної горловини, протерти насухо покажчик і вставити його знову до упору пробки в 

різьблення горловини, не закручуючи. 

Масло повинно покривати покажчик до мітки В. Якщо рівень масла виявиться нижче 

зазначеної мітки, то долити масло через заправну горловину, попередньо очистивши її від пилу і 

бруду. 

Для заміни масла: 

— вивернути пробку, розташовану в днищі корпусу машини під пробками зливальних отворів 

картера коробки передач, і підставити ємність для масла, що зливається; 

— відвернути спочатку пробку, а потім магнітну пробку і злити масло в підставлену ємність; 

— очистити магнітну пробку від бруду і металевих часток; 

— закрутити пробки в зливальні отвори картера КП і пробку в днищі корпусу машини; 

— залити свіже масло до мітки В покажчика рівня і закрутити пробку заправної горловини. 
 

Регулювання приводу переключення передач 

Регулювання приводу переключення передач полягає в правильній взаємній установці штока і 

важеля приводу. 

Привод відрегульований правильно, якщо при зафіксованому болтом штоку в нейтральному 

положенні важіль у своєму нейтральному положенні буде розташовуватися вертикально, стрижень 

важеля — у середині паза ковпака, а валик буде зафіксований кулькою. 

Для регулювання: 

— зняти сидіння командира і механіка-водія; 

— зняти підлогу над першим мостом для забезпечення доступу до картеру важеля; 

— встановити за допомогою важеля шток у нейтральне положення і застопорити його в цьому 

положенні болтом; 

— відпустити дві контргайки і чотири болти затиску регулювальної муфти; 

— вивернути чотири болти кріплення картера; 

— встановити важелем вал у фіксоване положення і сполучити за допомогою регулювальної 

муфти отвору у вушках картеру з отворами в кронштейнах; 

— встановити на місце і затягти болти; 

— встановити важіль у вертикальне фіксоване положення, після чого затягти дві контргайки 

регулювальної муфти і чотири болти затиску; 

— вивернути стопорний болт в опорі, звільнивши шток законтрити болт гайкою; 

— перевірити включення передач у коробці передач; 

— встановити на місце підлогу над першим мостом і сидіння командира і механіка-водія. 

 

Висновок: 1.Коробка передач БТР-80 забезпечуює зміну передаточних чисел у трансмісії з 

метою одержання тягових зусиль на ведучих колесах і на водометному рушії, а 

також швидкостей руху машини в більш широких межах, чим це може бути 

забезпечене за рахунок зміни режимів роботи двигуна. 

2. КП забезпечує також рух машини заднім ходом і відключення двигуна від 

трансмісії. 

 
 

 

Можливі несправності зчепленя та коробки передач. 



Несправність Причина несправності Спосіб усунення несправності 

ЗЧЕПЛЕННЯ 

Зчеплення пробуксовує Відсутній вільний хід муфти вимикання 

зчеплення 

Відрегулювати привод зчеплення 

(див. підп. 8.1.4,2) 

 Попадання змащення на поверхні тертя Зняти зчеплення з двигуна і промити 

бензином або замінити фрикційні 
накладки або відомі диски в зборі 

 Знос або руйнування фрикційних 

накладок 

Замінити фрикційні накладки або 

відомі диски в зборі, відрегулювати 

привод зчеплення 

 Зменшення зусилля нажимних пружин Замінити нажимні пружини разом з 

паронітовими підкладками 

Зчеплення «веде» Привод зчеплення не забезпечує 

необхідного ходу важеля валу вилки 
вимикання зчеплення 

Перевірити справність приводу 

зчеплення (можливе влучення пові-
тря в гідропривід, витік робочої рі-

дини, збільшений вільний хід).  

 Короблення відомих дисків Відомі диски виправити або замінити 

Заклинювання приводу 
зчеплення 

Розбухання ущільнювальних манжет і 
кілець 

Замінити дефектні деталі 

Шум у механізмі 

зчеплення 

Руйнування підшипника вимикання 

зчеплення 

Замінити підшипник 

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ 

Утруднене включення 

всіх передач, включе-ння 

передачі заднього ходу і 
1-ї передачі зі скрежетом 

Неповне вимикання зчеплення 

(зчеплення «веде») 

Відрегулювати вільний хід муфти 

вимикання зчеплення (див. підп. 

8.1.4.2) 

Включення 2, 3, 4 і 5-ї 

передач з ударом і 

скрежетом 

Знос конусних кілець синхронізатора, 

блокуючих фасок пальців і кареток 

Замінити синхронізатор 

Самовимикання передач 

на ходу машини 

Неповне включення передачі через 

несправність фіксаторів механізму 

переключення, зносу лапок вилок або 

сухарів вилок, осла-блення кріплення 
вилок і важелів 

Підтягти кріплення, замінити зношені 

деталі, відрегулювати привод 

керування (див. підп. 8.2.4.2) 

 Не працює замок шліців відомого валу Замінити вал і відповідний 

синхронізатор 

Передачі не включаються Ослаблення кріплення і розрегулювання 
дистанційного приводу керування 

коробкою 

Відрегулювати привод, підтягти 
кріплення (див. підп. 8.2.4.2) 

 Руйнування підшипників шестерень 
вторинного валу 

Замінити КП 

Підвищений шум при 

роботі коробки передач 

Підвищений знос або поломка зубів 

шестерень. Руйнування підшипників 

шестерень 

Замінити КП 

 Руйнування підшипників валів Замінити КП 

Течія масла з коробки 

передач 

Знос або втрата еластичності манжет Замінити манжети 

 Підвищений тиск у картері коробки 
передач 

Вивернути і промити сапун 
(розташований на кришці КП 

ліворуч) 

 Порушення герметичності по поверхнях, 

що ущільнюють 

Підтягти кріпильні деталі, замінити 

прокладки 
 
Висновок: Знання можливих несправностей продовжує строк експлуатації машини за рахунок 

свєчасного виявлення та правильного їх усуненя. 
 

Загальний висновок:  
1. Зчеплення БТР-80 забезпечує плавне включення при з'єднанні двигуна з трансмісією, 

охороняючи тим самим від різких навантажень агрегати трансмісії і двигун.  



2. Зчеплення забезпечує передачу крутного моменту двигуна до агрегатів трансмісії при русі 

машини й охороняє деталі трансмісії від поломок при різкій зміні частоти обертання 

колінчатого валу двигуна або при раптовій зміні швидкості руху машини. 

3. Коробка передач БТР-80 забезпечуює зміну передаточних чисел у трансмісії з метою 

одержання тягових зусиль на ведучих колесах і на водометному рушії, а також швидкостей 

руху машини в більш широких межах, чим це може бути забезпечене за рахунок зміни 

режимів роботи двигуна. 

4. КП забезпечує також рух машини заднім ходом і відключення двигуна від трансмісії 

5.Знання можливих несправностей продовжує строк експлуатації машини за рахунок 

свєчасного виявлення та правильного їх усуненя. 

 
 

Головний фрикціон БМП-2. 
 

СИЛОВА ПЕРЕДАЧА 

Силова передача — механічна, призначена для передачі моменту, що крутить, від колінчатого 

валу двигуна до ведучих коліс, для зміни величини цього моменту і швидкості обертання ведучих 

коліс. 

Силова передача містить у собі: систему змащення і гідрокерування, головний фрикціон, 

коробку передач, два планетарних механізми повороту, зупиночні гальма, приводи керування, дві 

бортові передачі. 

Головний фрикціон і коробка передач поміщені в загальний картер, до якого з двох сторін 

через проставки кріпляться планетарні механізми повороту. Картер за допомогою шпильок і гайок 

жорстко з'єднаний із двигуном, утворюючи силовий блок. 

 
1 – барабан зупиночного гальма; 2 – гальмо сонячної шестерні ПМП; 3 – планетарний ряд ПМП 4 – 
блокувальний фрикіон ПМП; 5 – шестерня ІІІ передачі; 6 – шестерня ІІ передачі; 7 – шестерня передачі 
зднього ходу; 8 – шестерня І передачі; 9 – ведома шестерня ведомого вала; 10 – ведомий вал; 11 - шестерня 
ІV передачі; 12 - шестерня V передачі; 13 – вантажний вал; 14 – зєднувальний вал; 15 – ведучий вал з 
сонячною шестерньою ботової передачі; 16 – сателіт; 17 – корпус бортової передач(БП); 18 – ведомий вал з 
водилом; 19 – ведуче колесо; 20 – синхронізатор; 21 – колінчатий вал ДВЗ; 22 – головний фрикціон; 23 – 
механізм вмикання головного фрикціону; 24 – вал приводу масляного насосу; 25 – ведучий вал; 26 – 
проміжна шестерня головного фрикціону. 
 
 



ГОЛОВНИЙ ФРИКЦІОН 
 

 

Головний фрикціон призначений: 

 для відключення двигуна від коробки передач під час переключення передач і при 

екстреному гальмуванні машини; 

 для забезпечення плавного трогання машини з місця; 

 для запобігання від поломок деталей двигуна і силової передачі при різкому 

збільшенні навантажень на ведучих колесах. 

  

  
 

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

 
Тип       Багатодисковий, сухого тертя, постійно 

замкнутий кнутий 
Кількість ведучих дисків, шт.   1 
Кількість відомих дисків шт.   2 
Привод керування головним фрикціоном Гідравлічний (при непрацюю-чому двигуні — 

пневматичний) 
 

 

ЗАГАЛЬНА БУДОВА 

 
1. Ведучі частини: 

- опорний диск; 
- ведучий барабан; 
- диск; 
- натискний диск; 
- натискні пружини; 
- деталі кріплення. 

2. Відомі частини: 
- два сталевих диски тертя з фрекційними накладками; 
- відомий барабан. 

3.  Механізм вимикання: 
- кільцевий циліндр; 
- поршнь; 
- радіально-упорний підшипник в спеціальному корпусі; 
- три відтяжі пружини; 
- три двоплечих важелі; 
- три вилки; 
- три регулювальні гайоки з стопорними пластинами. 
Для заправлення змащення в підшипник призначений маслюка. 

4. Привод керування головним фрикціоном: 
- педаль і важель (змонтовані на педальному містку); 
- тяги (що з'єднують важіль з важелем клапанної коробки); 
- золотник (в клапанній коробці); 
- відтяжна пружина. 
Для обмеження і регулювання ходу педалі головного фрикціону є упор. У вихідному 
положенні педаль утримується відтяжною пружиною. 
 



 
1 – двуплечий ричаг; 2 – вилка; 3 – реголювальна гайка; 4 – стопорна пластина; 5 - відтяжна пружина; 6 – 
пробка отвору для змащування; 7 – ведучий вал; 8 – само піджимна манжета; 9 – бустер (целіндр)головнрго 
фрикціону; 10 – поршень бестера; 11 – корпус ущільненя; 12 – підшипнек; 13 – корпус підшипнека 
механізмувимкненя; 14 – кожух головного фрикціону; 15 – картер КП; 16 – нажимні пружини; 17 - ведучий 
барабан; 18 – болт; 19 - опорний диск; 20 - ведучий диск; 21 - ведомий диск; 22 – нажимний диск; 23 - 
ведомий барабан; 24 – стакан пружин; 25 – ведучий вал приводу масляного насосу; 26 –кільце-обмежувач 
ходу поршня; 27,29 – резинові кільця; 28 – кожух; 30 – болт кріплення стопорної планки; 31 – кришка 
корпусу підшипника; а – порожнина бустера. 

 

ПРИВІД КЕРУВАННЯ ГОЛОВНИМ ФРИКЦІОНОМ 

 
1 - педальний місток; 2 - вітяжна пружина педалі; 3 - педаль вимкненя фрикціону; 4 - регулювальні гайки; 5 
- ричаг приводу; 6 - вертикальна тяга приводу головного фрикціону; 7 - картер механізму поворота; 8 - 
верхній місток приводу; 9 - ричаг верхнего містока; 10 - тяга приводу золотника; 11 - клапана коробка; 12 - 
ричаг приводу золотника; 13 - корпус клапана плавності; 14 - клапан плавності; 15 - сапун; 16 - пробка 
заправного отвору коробки передач з масломірним щупом; 17 - штуцер для підєднання трубопроводу до 
сигнализатор тиску; 18 - штуцера підводу і відводу масла від магістралі гидроприводу; 13 - пробка 
змащувального отвору верхнего містока; 20 - пробка змащувального отвору педального містока; 21 - 
дросель клапана плавності; 22 - регулювальні шайби клапану плавності; 23,38 - пружини; 24 - сідчатий 
фільтр; 25 - клапан; 25 - отвір сапуна; 27 - втулка-упор золотника; 28 - зворотня пружина золотника; 29 - 
пружина зворотнього клапану; 30 - зворотній клапан; 31 - вісь ричага приводу; 32 - ричаг золотника; 33 - 
золотник приводу вмикання головного фрикціону; 34 - корпус клапаної коробки; 35 - клапан, підтримки 
тиску в системі гидро керування; 36 - штоки клапанів; 37 - клапан, підтримки тиску в системі змащування; 
39,42 - пробки; 40 - концентруючі пружини; 41 – фрикціон. 

Робота головного фрикціону і приводу керування 



Під дією натискних пружин фрикціон постійно включений, його ведучі і відомі частини 

обертаються як одне ціле і передають момент, що крутить, на ведучий вал коробки передач. При 

цьому під дією трьох відтяжних пружин поршень разом з підшипником відтягнуть убік коробки 

передач. 

При натисканні на педаль головного фрикціону - важіль педального містка, повертаючи, через 

тягу і важелі перехідного містка повертає важіль, що у свою чергу, впливає на золотник головного 

фрикціону. Золотник, переміщаючи, відкриває канал підведення масла до бустеру механізму 

вимикання. Масло під тиском надходить у порожнину а бустера, переміщає поршень і через 

корпус підшипника впливає на двоплечі важелі. Останні, повертаючи навколо своїх осей, 

відтягають натискний диск, стискаючи пружини, у результаті ведучі і відомі диски роз'єднуються і 

головний фрикціон виключається. 

Для плавного включення - головного фрикціону необхідно педаль відпустити на 1/2 її ходу і 

затримати в цьому положенні на короткий проміжок часу. При цьому золотник, переміщаючи, 

відкриває канал зливу масла через клапан плавності. Масло з бустеру головного фрикціону 

надходить у порожнину в клапана плавності, віджимає кульковий клапан і зливається в картер КП 

через канал м. Тиск у порожнині швидко зменшується, кульковий клапан під дією пружини 

перекриває злив масла. Подальший злив масла відбувається через невеликий отвір дроселя, що 

забезпечує плавне включення головного фрикціону. 

У тому випадку, коли немає необхідності користуватися клапаном плавності (наприклад, при 

переключенні передач), педаль відпускати відразу ж на повний хід. При цьому золотник 

повертається у вихідне положення, відкриваючи канал зливу масла. 

Для вимикання головного фрикціону - при зупиненому двигуні (наприклад, якщо двигун 

зупинений при включеній передачі) необхідно після натискання на педаль головного фрикціону 

повернути рукоятку крана головного фрикціону проти ходу годинникової стрілки. У цьому 

випадку в порожнину а бустеру надходить стиснене повітря із системи пневмообладнання. 

Таким чином, вимикання головного фрикціону може здійснюватися двома способами: 

гідравлічно і за допомогою стиснутого повітря. 

Регулювання головного фрикціону 

Інструмент, приналежності й експлуатаційні матеріали: ключі 10X12, 27X30, 14X17, 19x22, 

плоскогубці (у шухляді механіка-водія), дріт КО1, 4, щуп (у шухляді для ЗІН), пристосування для 

провертання колінчатого валу двигуна (у груповому комплекті ЗІН). 

- Викрутити болти кріплення ребристого листа корпусу і підняти його до установки на стопор. 

- Викрутити болти кріплення кришки люка головного фрикціону і кожуха над стрілкою і зняти 

кришку. На її місце установити пристосування для провертання колінчатого валу двигуна, 

попередньо ввівши шестірню пристосування в зачеплення з зубцюватим вінцем маховика. 

- Провертаючи пристосуванням колінчатий вал двигуна, установити кожух головного фрикціону 

так, щоб стакан пружини, розташований ліворуч від виштамповки на кожусі, знаходився по 

центрі люка головного фрикціону. 

- Зняти пристосування з люку головного фрикціону. 

- Розконтрити і викрутити болти кріплення стопорної пластини, що стопорить гайку. 

- Зняти стопорну пластину і відвернути гайку б на 1— 2 обороти. 

- Ввести щуп розміром 6,7 мм у зазор А і, загортаючи гайку, відрегулювати зазор між корпусом 

підшипника і важелем так, щоб щуп переміщався в зазорі з незначним люфтом. 

- Не виводячи щуп з зазору, на гайку встановити стопорну пластину так, щоб отвори в пластині 

збігалися з отворами в кожусі, і зафіксувати її болтами, загорнувши їх від руки. 

- Вивести і знову ввести щуп у зазор А, при цьому щуп розміром 6,7 мм повинний переміщатися 

без зусилля з незначним люфтом, а щуп розміром 7 мм — з незначним зусиллям. 

- Закріпити стопорну пластину, загорнувши болти до притиснення пластини до кожуха, а потім 

відвернути болти на 1—2 обороти, при цьому стопорна пластина повинна вільно переміщатися 

в межах зазору між отворами і болтами. Законтрити болти попарно дротом. 

- Встановити пристосування і провернути колінчатий вал двигуна так, щоб друга виштамповка 

зайняла положення першої виштамповки. Зняти пристосування. Відрегулювати зазор А в 

порядку, зазначеному вище. 

- Встановити пристосування і провернути колінчатий вал двигуна так, щоб третя виштамповка 

зайняла місце другий виштампою. Зняти пристосування. Відрегулювати зазор А в порядку, 

зазначеному вище. 



- Встановити кришку люка головного фрикціону і кожух над стрілкою на місце і закріпити їх. 

- Встановити ребристий лист корпусу на місце і закріпити його. 

- Методика установки щупа між важелем і корпусом підшипника при вимірі зазору А.  

Зазор А перевіряється при положенні стакана пружини ліворуч від виштамповки на кожусі у 

верхній крапці в такий спосіб: 

щуп розміром 6,7 мм, а потім 7 мм підвести ліворуч від стакана пружини до зазору А. При 

прокачуванні щупа уздовж осі двигуна регулювальна гайка повинна мати незначне осьове 

переміщення, це говорить про те, що щуп знаходиться між важелем і корпусом підшипника; 

перевести верхній кінець щупа вправо, як показано пунктиром на схемі, а потім, просуваючи 

його вниз, ввести в зазор А між важелем і корпусом підшипника. 

Заправлення змащення в підшипник механізму вимикання головного 

фрикціону 

Інструмент і приналежності: ключі 10x12, 14X17 (у шухляді механіка-водія), шприц-прес 

(на днищі середнього відділення, праворуч), шланг, стрижень шприц-преса (у сумці з ЗІН 

двигуна), наконечник (у шухляді для ЗІН) і змащення. 

- Викрутити болти кріплення ребристого листа корпусу і підняти його до установки на стопор. 

- Викрутити болти кріплення кришки люка головного фрикціону і зняти кришку. 

- Повернути рукою корпус підшипника так, щоб масельничка виявилася у верхнім положенні. 

- З'єднати шланг плунжерного шприц-преса з масельничкою підшипника головного фрикціону. 

- Заправити змащення в підшипник механізму вимикання головного фрикціону (близько 60 г).  

- Кількість змащення, що заправляється, перевіряти по розподілах, нанесеним на стрижні шприц-

преса. 

- Від’єднати шланг шприц-преса від масельнички. 

- Встановити кришку люка головного фрикціону на місце і закріпити болтами. 

- Встановити ребристий лист корпусу і закріпити його. 
 

СИСТЕМА ЗМАЩЕННЯ І ГІДРОКЕРУВАННЯ 

Система змащення і гідрокерування силової передачі призначена - для вимикання головного 

фрикціону, включення фрикційних елементів ПМП, полегшення переключення передач у коробці 

передач, змащення тертьових поверхонь підшипників, шестерень, сухарів, вилок переключення 

передач і інших деталей коробки передач і планетарних механізмів повороту, а також для 

затягування стрічок зупиночних гальм. 

 

 

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

 

Кількість мастила.л 20 

Марка мастила      -основне МТ-8п, або МТ-16п  

-дублююче ТСЗп-8 

 

 

ЗАГАЛЬНА БУДОВА 

 

1. Масляний насос; 

2. Масляний фільтр-гідроциклон; 

3. Клапанна коробка; 

4. Клапан плавного включення головного фрикціону; 

5. Золотникова коробка;  

6. 2-а сервобустери переключення ІІ-ІІІ,ІV-V передач; 

7. Масляний радіатор; 

8. Перепускний клапан; 

9. Трубопроводи. 

 

 

 

 



СХЕМА ГІДРОКЕРУВАННЯ СИЛОВОЮ ПЕРЕДАЧЕЮ 

 
1 – лента зупиночного гальма; 2 – гідроцеліндр лівого зупиночного гальма; 3 – золотник сервоцеліндра 
перемикання передач; 4 – сервоцеліндр ІІ і ІІІ передачі КП; 5 – поршень сервоцеліндра; 6 – ричаг золотника 
зупиночних гальм; 7 – пружина; 8 – втулка пружини; 9 – золотник правого повороту; 10 - ричаг золотника 
лівого повороту; 11 – пружина золотника правого повороту; 12 – відтяжна пружина; 13 – трубопровід до 
лівого зупиночного гальма; 14 – золотник зупиночних гальм; 15 – золотникова коробка; 16 - сервоцеліндр 
ІV і V передачі КП; 17 - гідроцеліндр правого зупиночного гальма; 18 – золтник лівого повороту; 19 – 
сигналізітор тиску; 20,45 – клапани; 21 – дросіль; 22 – гнучкий шланг відводу мастила до сигналізатору 
тиску; 23 – трубопровід від гідроцеклону до клапаної коробки; 24 – манометр системи мащення силової 
передачі; 25 – прицмач манометра; 26 – масляний радиатор; 27 – гнучкий шланг; 28 – поршень бустера 
головного фрикціону; 29 – головний фрикціон; 30 – перепускний клапан; 31 – клапан зливу масла в картер 
КП; 32 – підон КП; 33 – масляний насос; 34 – сідчатий фільтр; 35 – нижній картер КП; 36 – пробка; 37 – 
бункер гідроцеклона; 38 – гідроцеклон; 39 -  канал підведення мастила до гідроцеклону; 40 – клапан 
системи мащення; 41 – клапан системи гідрокерування; 42 – золотник головного фрикціону; 43 – корпус 
клапаної коробки; 44 – поршень бустера гальма ПМП; 46 – поршень бустера блокувального фрикціону 
ПМП; 47 – зворотній клапан пневмо системи машини;48 – канали системи гідрокерування. 

 

 

 
3 – редукційний клапан; 
4 – ведома шестерня 

масляного насосу; 
5 – ведуча шестерня 

масляного насосу; 

   Масляний насос призначений для 

прокачування масла під тиском у системі 

змащення і гідрокерування силової 

передачі. Він розташований у нижній 

частині КП і складається з корпусу, що веде 

і веденої шестерень і редукційного клапану. 

Гідроциклон призначений для 

очищення масла від механічних 

домішок.  

Він розташований на верхній 

половині картера КП (з лівої 

сторони) і складається з циклону, 

бункеру і пробки. 

 
1 – спускна труба; 
2 – ущільнюююче кільце; 
3 – корпус гдроцеклону; 
4 – фланець кріплення; 
5 – штуцер відводу масла в 

систему; 
6 – овальний отвір входженя масла 

від насосу; 
7 – бункер. 

 
Клапанна коробка призначена для розподілу потоків масла, підтримки необхідного тиску 

масла в системі змащення і гідрокерування КП і ПМП і для керування головним фрикціоном. Вона 

розташована на верхній частині картера КП і складається з корпусу, клапанів і золотника приводу 

керування головним фрикціоном. 

Клапан підтримує тиск масла в системі гідрокерування рівний 0,76—0,93 МПа (7,8—9,5 

кгс/см2), а клапан — тиск у системі змащення 0,25—0,3 МПа (2,5— 3 кгс/см2). При частоті 

обертання колінчатого валу двигуна 900—1000 об/хв. тиск масла в системі змащення повинен 

бути не менш 0,1 МПа (1 кгс/см2). 



Клапан запобігає включенню головного фрикціону при короткочасному зниженні тиску масла 

в момент заповнення сервобустерів при переключенні передач. 

Клапан плавності включення головного фрикціону розташований на кришці і складається з 

корпусу, кулькового клапана, дроселя з фільтром і пробки. 

Золотникова коробка призначена для керування фрикційними елементами ПМП і 

зупиночними гальмами. Вона розташована на верхній половині картера КП поруч із клапанною 

коробкою і складається з корпусу, золотника лівого повороту, золотника правого повороту, 

золотника зупиночних гальм, відтяжних пружин і важелів. 
1 – золотникова коробка; 2 – ричаг золотника повороту лівого 
ПМП; 3 – скос золотника; 4 – золотник поворота правого ПМП; 5 – 
лиска золотника; 6 – канал проходу масла з зплунжерної 
порожнини; 7 – пробки; 8 – золотник приводу зупиночних гальм; 9 
–клапан в золотніку; 10 – штуцер відводу масла до 
бустера(гідроциліндра) лівого зупиночного гальма; 11 – лиска; 12 - 
штуцер відводу масла до бустера(гідроциліндра) правого 
зупиночного гальма; 13 – кришка золотникової коробки; 14 – 
пружина золотника; 15 – відтяжна пружина верхнього ричага; 16 – 
ричаг приводу золотника зупиночних гальм; 17 - ричаг золотника 
повороту правого ПМП; 18 - золотник поворота лівого ПМП; 19 – 
втулка упора пружини; 20 – нижній ричаг золотника керування 
поворотом правого ПМП; 21,24 – пружини золотників; 22 – 
рівчачок для входження сухаря нижнього ричага керування 
золотником; 23 – нижній ричаг золтника керування поворотом 
лівого ПМП; 25 – відтяжна пружина ричага приводу зупиночних 
гальм; 26 - нижній ричаг приводу золтника зупиночних гальм. 

 

 

Сервобустери переключення передач призначені для полегшення переключення II і III, IV і 

V передач у КП. Вони передають і збільшують зусилля від тяг приводів керування коробкою 

 

 передач до вилок переключення передач. Сервобустери 

розташовані на верхній половині картера КП. Вони 

однакові по будові і складаються з корпусу, поршня, 

золотника, стрілки, муфти і пружини. 
 
1 – показчик положення золотника; 2 – горпус гідросерво 
целіндра; 3 – муфта поршня; 4 – поршень гідросерво целіндра; 5 
– ущільнюючі манжети; 6 – золотник; 7 – зворотня тружина; 8 – 
втулка пружини; 9 – упор втулки; 10,13 – кришки гідросерво 
целіндра; 11 – гайка; 12 – прокладка; 14 – кульовой шарнір; а,б – 
порожнини; в – паз. 

 

Масляний радіатор — трубчато-пластинчатий, призначений для охолодження масла системи 

змащення і гідрокерування КП. Він розташований у коробі ежектора і по будові аналогічний 

масляному радіатору системи змащення двигуна. 

Пропускний клапан призначений для запобігання радіаторів від високого тиску при 

переохолодженні масла. Він розташований над силовим блоком у перегородці силового відділення 

і складається з корпусу, кульки і пружини. Пружина клапана відрегульована на тиск відкриття 

0,23—0,25 МПа (2,3—2,5 кгс/см2). 

Для підведення масла до механізмів у картері КП виконані свердління і канали. При 

працюючому двигуні і нейтральному положенні важелів керування масляний насос подає масло з 

картера КП через сітчастий фільтр по каналі картера КП у гідроциклон. Вхідний паз гідроциклона 

розташований по дотичній до циліндричної частини циклона. При проходженні масла механічні 

домішки під дією відцентрової сили відкидаються до стінок циклону і, сповзаючи, осідають у 

бункері. Очищене масло надходить у клапанну коробку. 

Під тиском масла клапан відкривається, і масло з порожнини в надходить по трубопроводу в 

радіатор і далі через порожнину м — на змащення ПМП, підшипників, шестерень, сухарів вилок 

переключення передач і інших деталей КП. Одночасна масло надходить і до золотникової 

коробки. 

При заповненні бустерів системи керування відбувається зниження тиску масла в порожнині в, 

клапан під дією пружини повертається в первісне положення і перекриває канал підведення масла 

на змащення КП і ПМП. Переміщення клапана (відкривання і закривання) забезпечує підтримку 

постійного тиску масла в системі гідрокерування силовою передачею. 

Клапан, працюючи по тому же принципу, що і клапан, забезпечує підтримку тиску масла в 

системі змащення КП. 
 

Висновок: 1.Завдяки головному фрикціону ми можемо на машині відключати двигун від коробки 

передач під час переключення передач і при екстреному гальмуванні машини, 



забезпечувати плавне трогання машини з місця, запобігати від поломок деталей 

двигуна і силової передачі при різкому збільшенні навантажень на ведучих колесах.  

2.Система мащення та гідрокеруваня забезпечує вимикання головного фрикціону, 

включення фрикційних елементів ПМП, полегшення переключення передач у коробці 

передач, змащення тертьових поверхонь підшипників, шестерень, сухарів, вилок 

переключення передач і інших деталей коробки передач і планетарних механізмів 

повороту, а також затягування стрічок зупиночних гальм що полегшує роботу водія 

механіка. 

 
 

Коробка передач БМП-2 

 
Вона призначена: 

 для зміни моменту, що крутить, на ведучих колесах і швидкості руху машини; 

 для забезпечення руху машини заднім ходом; 

 для відключення двигуна від ведучих коліс. 

  
 

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Тип Механічна, з постійним зачепленням шестірень, із 

синхронізаторами на II, III- IV і V передачах 

Кількість передач   5 — вперед, 1 — заднього ходу 

Передаточні числа:   При включеній уповільненій передачі 

I передачі    5,25         7,56 

II передачі    2,842       4,092 

III передачі    1,912       2,753 

IV передачі    1,284       1,849 

V передачі    0,858       1,236 

передачі заднього ходу 5,25         7,56 

Застосовувана олія   МТ-8п, або МТ-16п або ТСЗп-8 

Заправна місткість, л, близько 20 

Маса (з головним фрикціоном, ПМП, гальмами і гідроприводом), кг  536,8 

Привод керування переключенням передач Механічний з гідравлічним сервоприводом на II, 

III, IV, V передачах 

 
 

ЗАГАЛЬНА БУДОВА 

1. Картер : 

- нижньої і верхньої (вони з'єднуються за допомогою шпильок і гайок); 

- маслонасос із приводом і сітчастим фільтром (встановлені в нижній частині картера); 

2. Ведучий вал з конічною шестерньою (на шліци ведучого валу встановлені відомі частини 

головного фрикціону у середині ведучого валу проходить валик приводу до масляного 

насосу); 

3. Ведомий вал (з ведучими шестернями І, ІІ, ІІІ, ІV, V передач, ведома конічна шестерня і 

муфта переключення передач із синхронізатором ІV-V передач); 

4. Вантажний вал (з ведомими шестернями І, ІІ, ІІІ, ІV, V передач, муфта переключення 

передач І-ЗХ, муфта переключення ІІ-ІІІ передачі із синхронізатором передач); 

5. Шестірня ЗХ на осьі; 

6. Приводу керування коробкою передач : 

- важеля переключення передач (закріплений в корпусі кермової колонки); 

- валика; 

- повідкова коробка; 

- три тяги; 

- 2-а сервобустери; 

- важель (I передачі і задній хід); 

- 3-и вилки включеня муфт переключення передач у КП; 
 



 
1 – картер; 2 - ведома шестерня ІІІ передачі; 3 – корпус синхронізатора ІІ і ІІІ передач; 4 – кільце 
синхронізатора; 5 - ведома шестерня ІІ передачі; 6 - ведома шестерня передачі заднього ходу; 7 – зубчата 
муфта  вмикання І передачі і передачі заднього ходу; 8 - ведома шестерня І передачі; 9 - ведома шестерня 
ІV передачі; 10 - вантажний вал; 11 - ведома шестерня V передачі; 12,24,25 – стопори; 13 – зубчата муфта з 
синхронізатором вмикання VІ передачі і V передачі; 14 – ведомий вал; 15 - ведома шестерня V передачі; 16 
- ведуча шестерня ІV передачі; 17 – конічна шестерня; 18 – ведучий вал; 19 –вал пиводу масляного насосу; 
20 - ведуча шестерня ІІ передачі; 21 - зубчата муфта з синхронізатором вмикання ІІ передачі і ІІІ передачі; 
23 – палець; 26,30 – рими; 27 – сапун; 28 – проміжна шестерня заднього ходу; 29 – щуп; 31,32 – шестерні 
приводу масляного насосу; 33 – валик; 34 – масляний насос; 35,37 – порожнини підігріву;36 – сідчатий 
фільтер. 

Картер складається з двох половин: нижньої і верхньої. Вони з'єднуються за допомогою 

шпильок і гайок. У нижній частині картера встановлені маслонасос із приводом і сітчастий фільтр. 

Для підігріву масла КП при низьких температурах навколишнього повітря нижня частина 

картера з'єднується із системою підігріву двигуна порожнинами. Ведучий вал з ведучою 

конічною шестірнею встановлений на роликовому і двох шарикопідшипниках. На шліци 

ведучого валу встановлені відомі частини головного фрикціону. Усередині ведучого валу 

проходить валик приводу до масляного насосу. 
 

Ведомий вал встановлений на трьох підшипниках: двох кулькових і одному сферичному 

роликовому на ведомому валу встановлені:  

- На шліцах валу шестірні ІІ-ІІІ передачі, ведома конічна шестерня і муфта переключення 

передач із синхронізатором. 

- На голчастих підшипниках шестірні ІV, V передач. 

Вантажний вал установлений на чотирьох шарикопідшипниках. На вантажному валу 

встановлені шестірні :  

- На шліцах валу шестірні ІV-V передачі, муфта переключення передач І-ЗХ, муфта 

переключення ІІ-ІІІ передачі із синхронізатором. 

- На голчастих підшипниках шестірні ЗХ, І, ІІ, ІІІ, передач. 

Шестірня ЗХ закріплена на осі, що, у свою чергу, установлена на двох шарикопідшипниках. 

Вона знаходиться в постійному зачепленні із шестірнями І-ЗХ і призначена для забезпечення 

обертання вантажного валу в протилежну сторону при включенні передачі заднього ходу. 

Передачі включаються переміщенням рухливих зубчатих муфт, встановлених на шліцах валів. 

Для полегшення і безшумності включення II, III, IV і V передач зубчаті муфти забезпечені 

синхронізаторами інерційного типу, що забезпечують ненаголошене включення зубчатих муфт 

завдяки зрівнюванню оборотів шестірень (що включаються) з оборотами ведомого і вантажного 

валів. 

Приводу керування коробкою передач 

Привод призначений - для переключення передач у КП механіком-водієм.  

Він складається з важеля переключення передач, закріпленого в корпусі кермової колонки, 

валика, повідкової коробки, трьох тяг, сервобустерів, важеля (I передача і задній хід) і вилки 



переключення передач у КП. Важіль переключення передач кріпиться в рамці на осі і своїй вилці 

входить у пази валика. Місце кріплення важеля закрито захисним чохлом. 

Повідкова коробка - складається з корпусу, трьох повідкових валиків, на яких установлені 

повідці, важеля-виборця передач, кулькового замка і трьох пружинних стопорів з кульками. 

Пружина установлює валик у 

положення, що відповідає 

нейтральному положенню важеля 

переключення передач. При цьому 

важіль-виборець передач входить у 

паз повідця валика IV і V передач. 

Кульковий замок призначений для 

виключення одночасного перемі-

щення двох повідко-вих валиків, а 

отже, і одночасного включення двох 

передач. Він складається з кульок і 

штифта. Пружинні стопори однакові 

по будові і призначені для фіксації 

повідкових валиків у нейтральному 

положенні і положенні включеної 

передачі. Кульки, входячи в одну з 

трьох канавок, що маються на кожнім 

повідковому валику, фіксують зовні-

шнє положення повідкового валика.   
1 - сервоцеліндр ІV і V передачі КП; 2 - сервоцеліндр ІІ і ІІІ передачі КП; 3 – трубоповід підведення масла до правого 
гідроцеліндру зупиночних гальм; 4 - трубоповід підведення масла до лівого гідроцеліндру зупиночних гальм; 5,6 – 
відтяжні пружини; 7 – золотникова коробка; 8 – ричаг золотника зупиночних гальм; 9 – ричаг золотника правого 
повороту; 10,37 – тяги приводу керування поворотом машини; 11,35 – тяги приводу вмикання уповілненої передачі; 12 
–перегородка силового віділення; 13 – чохол(пильник) ущільнення отвору в перегородці силового віділення; 14 – ричаг 
перемикання передач; 15,16 – штифти; 17 – гребінка фіксації положення ричага вмикання уповільненої передачі; 18 – 
ричаг вмикання уповільненої пердачі; 19 – кермо; 20,28,30 – валеки; 21,29 – регулювальні обмежувачі; 22 – рухомий 
упор; 23 – захистний чохол(пильник); 24 – вісь; 25 – рамка ричага перемикання передач; 26 – корпус кермової колонки; 
27 – цапфа; 31,32,41 – ричаги; 33 – повідкова коробка; 34,36,38 – тяги приводу перемикання передач в КП; 39,42 – вилки 
перемикання передач; 40 – ричаг золотника лівого повороту; 43 – наконечник повідка з кульовом шарніром; 44 – 
стопорний болт; 45 – повідки повідкових валеків; 46 – направляюча пластина; 47 – кожух; 48 – повідковий валек ІІ і ІІІ 
передач; 49 – кульові замки; 50 - повідковий валек ІV і V передач; 51 – штифт; 52 – кулька прижимного стопора; 53 – 
пружина стопора; 54 – ричаг-вибирач передач; 55 – корпус повідкової коробки; 56 – пружина фіксатора ричага-
вибирача в середньому положенні; 57 – корпус фіксатора; 58 – повідковий валек І передачі і передачі заднього ходу; 59 
– втулка. 
 

 

Робота коробки передач і приводу керування 
Коробка передач і її привід можуть знаходитися в нейтральному положенні або в положенні 

включеної передачі. 

У нейтралі важіль переключення передач займає середнє положення, у якому утримується 

пружиною. Повідкові валики при цьому фіксуються пружинними стопорами в нейтральному 

положенні (кульки знаходяться в середніх канавках повідкових валиків). 

Муфти переключення передач із синхронізаторами і муфта переключення I передачі і передачі 

заднього ходу знаходяться в середнім положенні (не входять у зачеплення із шестірнями). 

Обертання від двигуна через головний фрикціон передається на ведучий вал і далі через конічні 

шестірні — на відомий вал. 

Перед включенням передачі виключити головний фрикціон. 

Для включення I передачі необхідно важіль перемістити на себе і повернути нагору. При 

переміщенні важеля на себе переміщається валик і важіль-виборець входить у паз повідця 

повідкового валика. 

При повороті важеля нагору важіль-виборець переміщає повідковий валик, що через тягу 

повертає важіль. Разом з важелем повертається вилка переключення передач і своїх сухарів, 

переміщаючи зубчату муфту, вводить її в зачеплення із шестірнею, включається I передача. 

Для включення передачі заднього ходу важіль необхідно перемістити з нейтрального положення 

на себе і повернути вниз. Через систему важелів і тяг вилки повернеться і введе зубчату муфту в 

зачеплення із шестірнею. 

У зв'язку з тим що принцип роботи елементів КП при включенні II, III, IV і V передач 

однаковий, розглянемо роботу їхній тільки при включенні II передачі. 



Для включення II передачі важіль необхідно перемістити від себе і повернути нагору. При 

цьому важіль-виборець входить у паз повідкового валика і переміщає його. Повідковий валик 

через тягу перемістить золотник сервобустера. 

При переміщенні золотника в перший момент поршень не рухається, тому що не вистачає 

зусилля, щоб зрушити важіль вилки переключення передач, пружина стискується, канал д 

з'єднується з порожниною а сервобустера. Масло давить на поршень, що, переміщаючи, повертає 

важіль. Вилка переключення передач своїми сухарями переміщає кільце синхронізатора убік 

шестірні. 

Від кільця рух через чотири пальці передається зубчатій муфті, а від неї через стопори — до 

корпусу синхронізатора. Корпус синхронізатора буде переміщатися доти, поки своєю конічною 

частиною не стикнеться з конусним паском шестірні. 

Унаслідок різниці оборотів зубчатої муфти і шестірні, що включається, між конусами з'явиться 

сила тертя ковзання. Під дією цієї сили корпус синхронізатора захоплюється шестірнею, що 

включається, і повертається щодо зубцюватої муфти до упора стінок вікон корпусу синхронізатора 

у виступи зубцюватої муфти. 

Після вирівнювання оборотів шестірні, що включається, і синхронізатора муфта переміщається 

далі і своїми зубами входить у зачеплення з зубами шестірні, що включається, включається II 

передача. 

Масло залишається в бустері, злив його в картер КП відбувається при вимиканні передачі, 

коли починає переміщатися золотник. 

Для включення III передачі важіль з нейтрального положення необхідно перемістити від себе і 

повернути вниз, при цьому зубцювата муфта своїми зубами входить у зачеплення із шестірнею, 

включається III передача. 

Для включення IV передачі важіль необхідно з нейтрального положення повернути вниз, при 

цьому зубцювата муфта своїми зубами входить у зачеплення з зубами шестірні, включається IV 

передача. 

Для включення V передачі важіль необхідно повернути нагору, при цьому зубцювата муфта 

входить у зачеплення із шестірнею, включається V передача. 

 

 

Перевірка заправлення і дозаправлення маслом картера коробки передач 
Інструмент, приналежності й експлуатаційні матеріали: вороток, подовжувач, змінна 

голівка 27 (у шухляді механіка-водія), насадка (у шухляді для ЗІН), лійка з фільтром (у цебрі під 

лівим сидінням у десантному відділенні), ганчір’я, масло. 

- Очистити від пилу і бруду пробку і вивернути її. 

- Очистити від пилу і бруду місце навколо щупа, витягти щуп. 

- Якщо рівень масла по щупі знаходиться нижче нижньої мітки щупа, дозаправити КП маслом, 

для чого: 

- протерти щуп ганчір’ям насухо; 

- вставити в отвір для щупа лійку з насадкою і фільтром; 

- дозаправити масло в картер КП до верхньої мітки щупа. 

- Перевіряти рівень масла в КП не раніше чим через 15 хв. після зупинки двигуна. 

- Встановити щуп на місце так, щоб лиска на голівці щупа зайшла за виступ на кришці, і 

ввернути пробку. 

Заміна масла в коробці передач 

Інструмент, приналежності й експлуатаційні матеріали: вороток, подовжувач, змінна 

голівка 27 (у шухляді механіка-водія), шланг, ключ 765-93-сб159 (у сумці з ЗІН двигуна), лійка з 

фільтром (у цебрі під лівим сидінням у десантному відділенні), насадка, дріт КО 1,4 (у шухляді 

для ЗІН), ганчір’я, масло. 

- Очистити від пилу і бруду пробку в днищі машини і вивернути Її. 

- Очистити від пилу і бруду пробку в картері КП, розконтрити і вивернути її. 

- Вивернути пробку. 

- Очистити від пилу і бруду місце навколо щупа, витягти щуп і протерти ганчір’ям насухо. 

- Підготувати тару. 

- Завернути ключ 765-93-сб159 в отвір картеру КП, попередньо приєднавши до нього шланг. 

- Злити масло в тару. 



- Вивернути ключ 765-93-сб159 і покласти на місце. 

- Ввернути пробку в картер КП і законтрити її дротом. 

- Ввернути пробку. 

- Через отвір для щупа заправити масло в КП до верхньої мітки щупа (близько 20 л). 

- При заправленні масла в КП із цебра обов'язково застосовувати лійку з насадкою і фільтром. 

- Пустити двигун, попрацювати 3—5 хв. і зупинити двигун. Через 15—16 хв. перевірити рівень 

масла в КП і при необхідності дозаправити. 

- Встановити щуп на місце так, щоб лиска на голівці зайшла за виступ на кришці, і ввернути 

пробку. 

Промивання гідроциклону коробки передач 

Інструмент, приналежності й експлуатаційні матеріали: ключ 19X22 (у шухляді 

механіка-водія), дріт КО1 (у шухляді для ЗІН), дизельне паливо. 

- Зняти кришку люка, відкривши два замки його кріплення. 

- Вивернути пробку, попередньо розконтрив її. 

- Промити пробку в чистому дизельному паливі. 

- Очистити внутрішню порожнину циклону чистим ганчір’ям, змоченим в дизельному паливі. 

- Ввернути пробку і законтрити дротом. Перед загортанням пробки переконатися в наявності 

гумового кільця. 

- Встановити кришку люка і закріпити її замками. 

 

Висновок: Завдяки коробці передач ми можемо змінювати момент, що крутить, на ведучих 

колесах і швидкость руху машини, забезпечувати рух машини заднім ходом, 

відключати двигун від ведучих коліс. 

 
 

Можливі несправності головного фрикціону та коробки передач. 

 

 

Несправність Причина несправності Спосіб усунення несправності 

Коробка передач 

Передачі включаються туго 

або зовсім не включаються 

Неповне вимикання головного 

фрикціону 

 

Відрегулювати головний фрикціон 

згідно п. 7.2.4 

 Знос конусів синхронізаторів Відправити коробці передач у 

ремонт 

 

Головний фрикціон 

Туго вичавлюється педаль 

головного фрикціону 

Перекіс тяг приводу до золо-

тника головного фрикціону 

 

Усунути заїдання в приводі 

Педаль головного фрикціону 

не повертається у вихідне 

положення 

Заїдання в приводі. Слабко 

натягнута відтяжна пружина 

педалі 

 

Усунути заїдання. Відновити натяг 

пружини 

 Заїдання золотника головного 

фрикціону 

Усунути заїдання шляхом 

демонтажу клапанної коробки, 

промивання, продувки або її заміни 

 

Головний фрикціон 

пробуксовує 

Немає зазору в механізмі 

вимикання 

 

Відновити зазор згідно п. 7.2.4 

Головний фрикціон не 

виключається 

Немає достатнього тиску 

масла в системі гід рокеру-

Перевірити рівень масла в КП і стан 

сітчастого фільтру, при не обхідно-



вання (стрілка манометра 

ЗМАЩЕННЯ КП на нулі) 

сті дозаправити і промити фільтри. 

Якщо масла досить і фільтр чистий, 

але є несправність КП відправити в 

ремонт 

 

 Неправильно відрегульований 

механізм вимикання 

 

Відновити зазор згідно п. 7.2.4 

Неповне вимикання голо-

вного фрикціону (головний 

фрикціон веде) 

Заїдання поршня механізму 

вимикання, унаслідок чого 

зменшився хід натискного 

диска 

 

Відправити КП у ремонт 

 Короблення дисків тертя 

 

Відправити КП у ремонт 

 

Висновок:      Знання можливих несправностей продовжує строк експлуатації машини за рахунок 

свєчасного виявлення та правильного їх усуненя. 

Загальний висновок : 

1. Завдяки головному фрикціону ми можемо на машині відключати двигун від коробки передач під 

час переключення передач і при екстреному гальмуванні машини, забезпечувати плавне 

трогання машини з місця, запобігати від поломок деталей двигуна і силової передачі при різкому 

збільшенні навантажень на ведучих колесах. 

2. Система мащення та гідрокеруваня забезпечує вимикання головного фрикціону, включення 

фрикційних елементів ПМП, полегшення переключення передач у коробці передач, змащення 

тертьових поверхонь підшипників, шестерень, сухарів, вилок переключення передач і інших 

деталей коробки передач і планетарних механізмів повороту, а також затягування стрічок 

зупиночних гальм що полегшує роботу водія механіка. 

3. Завдяки коробці передач ми можемо змінювати момент, що крутить, на ведучих колесах і 

швидкость руху машини, забезпечувати рух машини заднім ходом, відключати двигун від 

ведучих коліс. 

4. Знання можливих несправностей продовжує строк експлуатації машини за рахунок свєчасного 

виявлення та правильного їх усуненя. 

 

 
 

Роздавальна коробка БТР-80. 
 

 

Роздавальна коробка (РК) призначенна - для роздачі моменту, що крутить, від силового 

агрегату на ведучі мости, водометний рушій і лебідку, а також для зміни стискальних зусиль на 

ведучих колесах. 

Розміщення та кріплення 

Роздавальна коробка встановлена під багатомісними сидіннями десанту і закріплена через 

гумові подушки на кронштейнах і подовжній балці корпусу машини. 

 

 

 

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА 
 
 

Тип міжосьова, механічна, двоступінчаста. 

Кількість мастила.л 18 

Марка мастила      -основне МТ-16п до-30,ТСЗ-9ГИП до-50 

     -дублююче ТСп-15к до-30,ТСп-10 до-45 

     -для приводу АМС-3,ЛІТОЛ-24 (22-точки змащування) 



 

 

 

ЗАГАЛЬНА БУДОВА 

 

 

І. Роздавальна коробка 

5. Картер (верхня і нижня половини); 

6. Ведучий вал (на ному блок шестерень включення підвищувальної і понижуючої передач, 

ведуча шестерня валу добору потужності на водометний рушій, муфта включення добору 

потужності на лебідку); 

7. Міжосьовий шестеренний диференціал (він складається: корпус з 2-і коробоки сателітів, 

сателіти, напівосьові шестірень диференціала, шестірні підвищувальної і понижуючої 

передач, муфта включення блокування диференціала); 

8. Передній проміжний вал (на ному ведуча шестерня І-ІІІ моста, блокувальний фрикціон  з 

муфтою вмикання, ведуча шестірня приводу спідометра, гальмовний барабан стояночного 

гальма); 

9. Задній проміжний вал (на ному ведуча шестерня ІІ-ІV моста); 

10. Вториний вал приводу ІІІ-го моста з муфтою вмикання І-го моста; 

11. Вториний вал приводу ІV-го моста з муфтою вмикання ІІ-го моста (на ному гальмовний 

барабан стояночного гальма); 

12. Вал добору потужносі на лебідку; 

13. Вал добору потужносі на водометний рушій з муфтою вмикання та приводом масляного 

насосу системи мащення РК; 

ІІ. Система змащення й охолодження роздавальної коробки(масляний насос, масляний бачок, 

радіатори охолодження масла, трубопроводи і сигнальна лампа); 

ІІІ. Приводи керування роздавальною коробкою: 

- Привод включення передніх мостів і блокування міжосьового диференціала; 

- Привод переключення передач роздавальної коробки; 

- Блокувальний механізм; 

- Привод включення добору потужності на лебідку; 



 

 
 

1 - шток блокування диференціала; 2 - гайка штока; 3 - передня ведуча шестерня; 4,9 - муфти; 5 - верхній картер; 6 - 
шток перемикання передач; 7 - шток вмикання лебідки; 8 - гайка штока; 10 - вилка вмикання приводу на лебедку; 11 - 
верхня кришка; 12 - ліва коробка сателітів; 13 - блок шестерень; 14 - сателлит; 15 - вилка штока передач; 16,52 - 
шестерні; 17 - права коробка сателітів; 18 - кришка приводу спідометра; 19 - ведома шестерня приводу спидометра; 20 
- ведуча шестерня приводу спидометра; 21 - корпус масляного насосу; 22 - вал відбору потужності на рушій; 23 - 
ведома шестерня відбору потужності на рушій; 24 - шток вилки вмикання приводу на рушій; 25 - вилка механізму 
вмикання приводу ва рушій; 26 - муфта вмикання приводу на рушій; 27 - вал приводу на рушій; 28 - фланець 
кріплення карданного вала: 29 - ведучий вал; 30 - задня ведуча шестерня; 31 - ведуча шестерня приводу на рушій; 
32,65 - проміжні вали; 33 - маслозгіна шайба; 34 - гайка промвжного вала; 35 - задня кришка проміжного вала; 36,78 - 
штуцера; 37 - нагнітаюча трубка від насосу до дифференціалу; 38 - кришка маслопримача; 39 - кутник; 40 - вториний 
вал приводу 2-го и 4-го мостів; 41 - гальмівний барабан; 42 - нижній картер; 43,51 - полуосіві шестерні; 44,57 - ведомі 
шестерні; 45 - зтяжний болт; 46 - вилка вмикання 2-го моста; 47 - муфта вмикання 2-го моста; 48 - картер механізму 
вмикання 2-го моста; 49 - шток вилки вмикання 2-го моста; 50 - вал приводу 2-го моста; 51 - шестерня полуосі; 53 - 
вториний вал приводу 1-го і 3-го мостів; 54 - ступица ведучого барабана фрикціону; 55,56 - барабани фрикціону; 57 - 
ведома шестерня; 58 - вилка вмикання 1-го моста; 59 - шарик; 60 - картер механізму вмиканя 1-го моста; 61 - шток 
вилки вмикання 1-го моста; 62 - ролики; 63 - вал приводу 1-го моста; 64 - муфта вмикання 1-го моста; 65 - передній 
проміжний вал; 66 - фланець; 67 - гальмівний барабан; 68 - вал приводу на леведку; 69 - ведуча зірочка приводу на 
лебедку; 70 - вилка блокування диференціалу; 71 - стопорний гвинт; 72 - маслоналивний патрубок; 73 - покажчик 
рівня масла; 74,76 - зливні пробки; 75 - зливна пробка з магнітом; 77 - масляний насос; 79 - датчик тиску масла; 80 - 
штуцер шланга; 81 - перехідний штуцер. 

 

І. Роздавальна коробка 

Картер РК складається з верхньої і нижньої половин. Між верхньою і нижньою половинами 

картера встановлені прокладки. У нижній половині картера маються отвори, куди вкручені 

зливальні пробки, а також магнітна пробка. На верхній половині картера мається отвір, у який 

ввернутий покажчик рівня масла. Маслоналивний патрубок з фільтром одночасно служить 

сапуном роздавальної коробки. Картер забезпечений двома рим-болтами для монтажу і демонтажу 

РК. 

Ведучий вал розташований у верхній половині картера на підшипниках. На валу на шліцах 

розміщений блок шестерень включення підвищувальної і понижуючої передач, а в передній 

частині — муфта включення добор потужності на лебідку. 

Міжосьовий шестеренний диференціал встановлений на підшипниках, призначений для 

зменшення циркуляції потужності в трансмісії машини між третім і четвертим мостами.  

На корпусі диференціала на шпонках встановлені ведені шестірні підвищувальної і 

понижуючої передач, а на шліцах — муфта включення блокування диференціала, переміщення 

якого убік вимикання обмежується стопорним кільцем. 

Вивідними валами диференціала служать передні і задній проміжні вали, що спираються на 

внутрішні шліци напівосьових шестірень диференціала і на підшипники в стінах картера.  

Напівосьові шестірні спираються на коробки диференціала через бронзові втулки з гвинтовою 

нарізкою для забезпечення циркуляції масла. 



Передній та задній проміжний вал. 

На проміжних валах на шліцах встановлені ведучі шестірні приводів на мости. 

На передньому кінці проміжного валу встановлена ведуча шестірня приводу спідометра, що 

знаходиться в зачепленні з веденою шестірнею, розташованою в кришці приводу спідометра.  

Передній кінець валу служить також опорою заднього гальмового барабана стояночного 

гальма. 

Ведучі і відомі диски фрикціону встановлені на зубцюватих вінцях ведучих і відомого 

барабанів фрикціону і затиснуті між упорним і натискним дисками зусиллям чотирнадцяти 

пружин. 

Ведучі шестірні знаходяться в постійному зачепленні з веденими шестірнями, що сидять на 

шліцах вторинних валів. 

Вторині вали 

На передніх шлицьованих кінцях вторинних валів встановлені муфти включення передніх 

мостів. Шлицьований хвостовик заднього вторинного валу служить опорою гальмівного барабана 

стояночного гальма. 

На верхній половині картера на двох штифтах, що центрують, встановлена верхня кришка зі 

змонтованими в ній штоками включення передачі включення приводу на лебідку, з'єднаних з 

вилками переключення. В отворі над кулькою-фіксатором штока переключення передач 

встановлений стопор фіксатора механізму блокування переключення передач. Механізми 

включення передніх мостів складаються з картера і розміщених у ньому вала приводу, штока, 

вилки переключення. 

Вал добору потужносі на лебідку 

Добір потужності на лебідку здійснений від ведучого валу через вал приводу на лебідку. На 

шліцах переднього кінця вала приводу встановлена ведуча зірочка ланцюгової передачі приводу 

лебідки. 

Вал добору потужносі на водометний рушій 

Добір потужності на привод водометного рушія здійснений від ведучого валу РК, що 

шестірнями зв'язаний з відомим валом добору потужності. 

На задньому торці припливу верхньої половини картера РК встановлений механізм включення 

приводу на водометний рушій, що складається з картера, вала, штока і вилки. Механізм 

включення приводу на водометний рушій постачений датчиком сигналізатора включення 

водомета. 

Робота роздавальної коробки 
При переміщенні штока переключення передач вилка вводить блок шестірень у зачеплення із 

шестернею. Включені і нейтральні положення блоку шестерень фіксуються кулькою-фіксатором. 

Момент, що крутить, від двигуна через КП підводиться до ведучого валу і далі через блок 

шестерень на одну із шестерень диференціала. Через напівосьові шестірні момент, що крутить, 

передається по проміжних валах шестірням і далі на вторинні вали. Від переднього вторинного 

валу момент, що крутить, передається на третій міст, а від заднього вторинного валу - на 

четвертий міст. 

Включати і виключати передні мости переміщенням штоків, вилок, муфт, що входять у 

зачеплення з зубчатими вінцями валів приводу на передні мости. Обидва мости включаються і 

виключаються одночасно. 

Для підвищення прохідності і виключення пробуксовки коліс при русі по пересіченій 

місцевості одночасно з включенням передніх мостів включається і блокування міжосьового 

диференціала. При включенні блокування повертається шток блокування і разом з ним вилки, що 

переміщає муфту на шліци маточини ведучого барабана фрикціону. При цьому корпус 

диференціала блокується з проміжними валами і диференціал не працює. 

Для виключення перевантаження карданних валів, що ведуть мостів і колісних редукторів при 

заблокованому диференціалі в роздавальній коробці мається фрикціон. Ведучий барабан 

фрикціону при розблокованому диференціалі обертається разом з відомим барабаном, укріпленим 

на передній ведучій шестірні приводу мостів. При заблокованому диференціалі ведучий барабан 

муфтою жорстко зв'язаний з корпусом диференціала і через фрикційні диски — з відомим 

барабаном і шестернею, жорстко посадженою на передньому проміжному валу. Фрикційна муфта 

розрахована на передачу визначеного моменту, що крутить, тому при перевантаженні однієї з пар  



 

ведучих мостів (перше і третє або друге і четвертого) відбувається прослизання фрикційних 

дисків з одночасним спрацьовуванням міжосьового диференціала. 

Включення і вимикання добору потужності на лебідку виробляються переміщенням штока, від 

якого через вилку  переміщається і муфта, входячи в зачеплення з зубчатим вінцем валу приводу і 

жорстко зв'язуючи його з ведучим валом. Момент двигуна, що крутить, при цьому передається на 

ведучу зірочку ланцюгової передачі. 

Включати і виключати добір потужності на водометний рушій переміщенням штока, вилки і 

муфти, що входить у зачеплення з зубчатим вінцем валу, жорстко зв'язуючи його з ведучим валом. 

При цьому момент, що крутить, передається через карданну передачу на редуктор водометного 

рушія. 

При переміщенні штока у включене положення добору потужності на рушій стовщена частина 

штока давить на кульковий наконечник датчика, втоплюючи його і замикаючи контакти 

електроланцюга сигнальної лампи, встановленої на щитку гідророзподільного апарата. Лампа 

загоряється, сигналізуючи механікові-водієві про включення водометного рушія. Виключене 

положення механізму вимикання рушія фіксується кулькою-фіксатором. 

ІІ. Система змащення й охолодження роздавальної коробки 

Система змащення й 

охолодження РК призначена для 

змащення шестірень, підшипни-

кових вузлів і валів РК, а також для 

зниження температури всіх частин 

РК за рахунок охолодження 

циркулюючого масла. 

У систему входять масляний 

насос, масляний бачок, радіатори 

охолодження масла, трубопроводи і 

сигнальна лампа справності системи. 

 
1 - роздавальна коробка; 2 - 
внутрішня секція масляного 
насосу; 3 - зовнішня секція 
масляного насосу; 4 - 
масляний бачок; 5 - 
сигнальна лампа; 6,7,9,12,13, 
14,18 - зєднувальні шланги; 8 
- трійник; 10,19 - масляні 
радіатори; 11 - двигун; 15 - 
картер механізма вмикання 
водометного рушія; 16 - 
зєднувальна трубка; 77 - 
кришка проміжного вала.  

Масляний насос кріпиться до передньої стінки припливу верхнього картера РК через 

перехідну пластину. 

Насос — двосекційний, шестеренний. Кожна секція має редукційний клапан. 

Зовнішня секція з'єднана трубкою з кришкою підшипника заднього проміжного валу, а 

внутрішня секція — шлангами з радіаторами і далі зі штуцером, вкрученим у приплив картера РК 

у зоні шестерень добору потужності на водометний рушій (від правого радіатора), і з кришкою 

механізму включення приводу на водометний рушій (від лівого радіатора). 

Привод масляного насосу здійснюється від відомого вала добору 

потужності на водометний рушій, що має в торці проріз, у котру входить 

хвостовик ведучого валика насосу. 
 

1 - корпус зовнішньої секції; 2 - ведомая шестерня зовнішньої секції; 3 - корпус 
внутрішньої секції; 4 - ведомая шестерня внутрішньої секції; 5 - ведучий валік; 6 
- прокладка; 7 - розділююча пластина; 8 - ведуча шестерня зовнішньої секції; 9 - 
шпонка. 

Масляний бачок встановлений із правої сторони РК і закріплений планкою, з'єднаної з 

кронштейнами підстави, привареними до днища. На кришці бачка з внутрішньої сторони 

змонтований маслоприймач із сітчастим фільтром. 

Масляний бачок з'єднаний шлангом з картером РК через 

патрубок і через патрубок, шланг і трубку — з масляним 

насосом РК. 
 
1 - вхідний патрубок маслоприймача; 2 - кришка маслоприймачів; 
3 - прокладка; 4 - вхідний патрубок; 5 - корпус масляного бачка;  
6 - корпус маслоприймача; 7 - седчатий фильтер маслоприймача;  
8 – пружина. 

 
Радіатори охолодження масла калориферного типу з вентиляторами, при включенні яких 

здійснюється примусова циркуляція повітря через радіатори. 

Радіатори кріпляться на кронштейнах, встановлених на вертикальних листах бортів праворуч і 

ліворуч від двигуна у відділенні силової установки. 

Включати вентилятори масляних радіаторів вимикачем, розташованим на щитку приладів 

механіка-водія. 



Для контролю за роботою системи змащення РК встановлений датчик сигнальної лампи 

наявності тиску в системі, вкручений у корпус масляного насосу через штуцера. Сигнальна лампа 

знаходиться на щитку приладів механіка-водія. Датчик спрацьовує при падінні тиску в 

нагнітальній магістралі нижче 40—60 кПа (0,4—0,6 кгс/см2) і включає сигнальну лампу. 

Робота системи змащення й охолодження 

Масляний насос подає масло в магістраль тільки при включеній (для руху вперед) передачі в 

коробці передач і не подає масло при включенні передачі заднього ходу, а також при 

нейтральному положенні важеля КП. Подача насосу збільшується при збільшенні частоти 

обертання колінчатого валу двигуна і при включенні вищих передач у коробці передач. 

Масляний насос засмоктує масло через маслоприймач із сітчастим фільтром, встановлений 

всередині масляного бачка. Масло з внутрішньої секції насосу подається до радіаторів.  

З правого радіатора масло надходить по шлангах у штуцер на припливі картера РК і через 

нього — у картер на обертові шестірні добору потужності на водометний рушій, змазуючи їхні 

зубчаті вінці і підшипники валу добору потужності і ведучого валу РК. З лівого радіатора по 

шлангах масло надходить у картер механізму включення приводу на водометний рушій і через 

підшипник — у картер РК. При цьому розбризкуванням змазуються деталі механізму включення 

водометного рушія. 

Зовнішня секція насосу подає масло в задню кришку підшипника заднього проміжного валу. З 

кришки масло під тиском надходить через центральний отвір заднього проміжного валу в 

порожнині правої і лівої коробок сателітів міжосьового диференціалу, змазуючи опорні поверхні і 

зуби сателітів і напівосьових шестерень. 

З картера РК масло зливається в масляний бачок. 

Система змащення РК має наступні особливості. Якщо насос не засмоктує масло, у системі 

змащення немає тиску. При цьому сигнальна лампа на щитку приладів горить. Як тільки насос 

починає засмоктувати і подавати масло в систему змащення, створюється тиск, і сигнальна лампа 

гасне. 

При русі машини на поворотах, на крутих підйомах, кренах відбувається зниження тиску 

масло в системі. При цьому сигнальна лампа мигає або горить. 

При малій частоті обертання насосу (на початку руху після стоянки, при русі на зниженій 

частоті обертання колінчатого валу двигуна, на малих швидкостях і на плаву) також можливе 

миготіння сигнальної лампи. При русі заднім ходом сигнальна лампа горить. 

ІІІ. Приводи керування роздавальною коробкою 

 

1 - ричаг вмикання передних мостів і блокування диференціала; 2 
- ричаг перемикання передач раздавальної коровки; 3 - ричаг 
вмикання лебідки; 4 - гребінка кронштейна ричагів керування 
роздавальною коробкою; 5 - кронштейн ричага вмикання лебідки; 
6 - вертикальний валик; 7 - валик блокування диференціала; 8 - 
стопорна гайка, 9 - валик приводу вмикання передніх мостів і 
блокуваня диференціала; 10 - передня тяга приводу вмикання 
лебідки; 11 - передня тяга перемикання передач роздавальної 
коробки; 12,24,27 - тяги вмикання передніх мостів; 13,20,23 - 
ричаги; 14 - проміжної тяги вмиканя лебідки; 15 - проміжна тяга 
перемикання передач роздавальної коробки; 16 - шток вмикання 
первого моста; 17 - задня тяга приводу вмиканя лебідки; 18 - шток 
вмиканя лебідки; 19 - шток вмиканя другого моста; 21 - шток 
перемиканя передач; 22 - задня тяга перемиканя передач 
роздавальної коробки; 25 - тяга вмиканя блокуваня диференціала; 
26 - валик приводу вмиканя другого моста і блокуваня 
диференціалу. 
 

 

 
1 - ричаг блокування валика; 2 - блокувальний валик; 3 - лівий 
кронштейн валика; 4 - передня тяга; 5 - кришка роздавальної 
коробки; 6 - ричаг-качалка; 7 - поперечина корпусу; 8 - вилка; 9 - 
контргайка; 10 - задняя тяга; 11 - болт; 12 - ричаг; 13 - правий 
кронштейн велика; 14 - пружина стопора; 15 - стопор фіксатора; 
16 - шарик-фиксатор; 17 - шток перемикання передач; 18 - палець 
блокувального валика; 19 - відтяжна пружина;20 - скоба відтяжної 
пружини; 11 - регулювальна шайба; А — зазор між блокувальним 
валиком і стопором фиксатора. 



 

Привод включення передніх мостів і блокування міжосьового диференціала. 

Включати і виключати передні мости з блокуванням диференціала можна як на стоянці, так і 

при русі машини. 

Включення передніх мостів одночасно з блокуванням міжосьового диференціала здійснюється 

важелем, встановленим на поперечному валику між сидіннями командира і механіка-водія, через 

поперечні валики, дві вертикальні тяги, двоплечі перехідні важелі і тяги. Тяги з'єднані зі штоками 

механізмів включення першого і другого мостів. Тяга з'єднана з важелем, закріпленим на валику 

блокування диференціала. На задньому кінці тяги приварена шайба, що упирається у важіль при 

вимиканні блокування. Між важелем і гайкою хвостовика тяги встановлена натискна пружина. 

Двом фіксованим на гребінці кронштейна положенням (включеного і виключеному) важеля 

відповідають два фіксованих положення кожного зі штоків механізмів включення першого і 

другого мостів і валика блокування диференціала. 

Для включення передніх мостів і блокування міжосьового диференціала: 

— натиснути на собачку важеля і вивести засувку важеля з паза на гребінці кронштейна; 

— опустити собачку важеля і перемістити важіль уперед до заскакування засувки в паз на гребінці 

кронштейна, що відповідає фіксованому положенню включених передніх мостів. 

При переміщенні важеля зусилля через деталі приводу передається на штоки механізмів 

включення першого і другого мостів. Переміщаючи, штоки включають або виключають передні 

мости. Включення обох мостів відбувається одночасно. 

З включенням передніх мостів зусилля від важеля також передається на важіль. При цьому 

натискна пружина тяги стискується гайкою, повертаючи важіль і шток блокування. Муфта 

включення блокування диференціалу, зв'язана через вилку зі штоком, переміщається по шліцах 

корпусу диференціала і з'єднує його з зубчатим вінцем маточини ведучого барабана фрикціону і 

блокує міжосьовий диференціал. 

Привод переключення передач роздавальної коробки 

Попередження. Переключати передачі в роздавальній коробці можна тільки на нерухомій 

машині і тільки при вижатому зчепленні. 

При цьому включати понижуючу передачу в роздавальній коробці можна, лише попередньо 

включивши передні мости. Розташування пазів на гребінці кронштейна підібрано таким чином, що 

якщо важіль включення передніх мостів буде знаходитися в положенні, що відповідає 

виключеним переднім мостам, те його засувка буде перешкоджати важелеві переключення 

передач зайняти положення включеної понижуючої передачі. 

Переключення передач у роздавальній коробці здійснюється з місця механіка-водія важелем, 

встановленим на поперечному валику між сидіннями командира і механіка-водія через тяги і 

важелі. 

При переміщенні важеля зусилля через деталі приводу передається на шток переключення 

передач і переміщає його, включаючи або виключаючи підвищувальну або понижуючу передачу 

або встановлюючи нейтраль у роздавальній коробці. Кожному з трьох фіксованих положень штока 

відповідає фіксоване положення важеля на гребінці кронштейна, коли засувка важеля знаходиться 

в пазу гребінки. 

Для включення понижуючої передачі: 

— включити передні мости; 

— виключити зчеплення; 

— натиснути на собачку важеля і вивести засувку важеля з паза на гребінці кронштейна; 

— перевести важіль з нейтрального положення вперед і, опустивши собачку важеля, продовжити 

його переміщення до фіксації засувки в пазу на гребінці кронштейна. 

Для вимикання понижуючої передачі: 

— виключити зчеплення; 

— натиснути на собачку важеля, вивести засувку важеля з паза на гребінці кронштейна і перевести 

важіль у нейтральне положення; 

— виключити передні мости. 

Для включення підвищувальної передачі: 

— виключити зчеплення; 

— натиснути на собачку важеля і вивести засувку важеля з паза на гребінці кронштейна; 

— перевести важіль з нейтрального положення назад і, опустивши собачку важеля, продовжити 

його переміщення до фіксації засувки в пазу на гребінці кронштейна. 



Блокувальний механізм 

Блокувальний механізм служить для запобігання мимовільного переміщення штока 

переключення, а отже, і самовимикання передач. 

У кришці РК установлений стопор фіксатора, що пружиною притиснутий до кульки-фіксатора, 

що сидить у лунці штока. Зазор між блокувальним валиком і стопором фіксатора складає 0,15—0,5 

мм і підібраний так, що не дозволяє стопору піднятися при включеній передачі і тим самим не дає 

можливості кульці-фіксаторові вийти з лунки штока. При цьому шток виявляється заблокованим у 

включеному положенні. 

Для вимикання блокування необхідно вичавити педаль зчеплення. При цьому важіль приводу 

поверне блокувальний валик так, що його лиска встане над стопором фіксатора. 

У цьому положенні зазор, що утворився, між блокувальним валиком і стопором фіксатора 

дозволяє стопору фіксатора піднятися і звільнити кульку-фіксатор штока, створюючи можливість 

переміщення штока і переключення передачі в РК. Після переключення передачі і включення 

зчеплення блокувальний валик повернеться і заблокує кульку-фіксатор у лунці штока, крім 

можливості самовимикання передачі. 

Привод включення добору потужності на лебідку 

Привод включення добору потужності на лебідку здійснюється важелем, закріпленим на 

кронштейні поперечки праворуч від сидіння механіка-водія, тягами, важелем і вертикальним 

валиком. Привод приєднаний до штока включення добору потужності на лебідку, встановленому у 

верхній кришці роздавальної коробки. 

Важіль має два положення: включене (переднє) і виключене (заднє), що фіксуються засувкою 

важеля у відповідних пазах на гребінці кронштейна. 

При включенні добору потужності на лебідку зусилля від переміщення важеля передається 

через деталі приводу на шток і далі на вилку і зв'язану з нею муфту. Переміщаючи, муфта входить 

у зачеплення з зубчатим вінцем валу приводу на лебідку, і момент двигуна, що крутить, 

передається на барабан лебідки. 

При вимиканні муфта виходить із зачеплення, і передача моменту припиняється. 

ДОГЛЯД ЗА РОЗДАВАЛЬНОЮ КОРОБКОЮ 

Перелік робіт, виконуваних при технічному обслуговуванні РК, викладений у пп. 27.1.1 і 27.2.4 

ТЕ и ИЭ, ч. 2. При сезонній заміні масла керуватися вказівками пп. 25.1.1 і 25.2.1 ТЕ и ИЭ, ч. 2. 

Перевірка роботи системи змащення й охолодження роздавальної коробки 
Для перевірки: 

— включити вимикач акумуляторних батарей. При цьому сигнальна лампа тиску масла в системі 

змащення й охолодження РК повинна горіти; 

— перевести важіль переключення передач РК у нейтральне положення; 

— пустити двигун; 

— вижати педаль зчеплення і включити четверту або п'яту передачу в коробці передач; 

— відпустити педаль зчеплення, поступово збільшуючи частоту обертання двигуна. Сигнальна 

лампа повинна згаснути; 

— якщо лампа не гасне, усунути несправність згідно п. 8.7.3. 

Перевірка рівня і заміна масла в роздавальній коробці 
Для перевірки рівня масла: 

— підняти ліве багатомісне сидіння і закріпити його ременем; 

— вивернути покажчик рівня масла і протерти його ганчіркою; 

— вставити покажчик до упору в картер і заміряти рівень масла по ризках граничних рівнів на 

стрижні покажчика. При необхідності дозаправлення масла в картер роздавальної коробки 

зняти кришку сапуна і залити масло до рівня верхньої ризки на стрижні покажчика рівня масла; 

— закрутити покажчик рівня масла. Щоб уникнути закручування покажчика не по різьбленню 

необхідно спочатку закрутити його на 2—3 нитки вручну, після чого затягти ключем; 

— опустити на місце ліве багатомісне сидіння десанту. 

Для заміни масла: 

— вивернути три пробки в днищі машини під зливальними отворами картера РК і поставити 

ємності для масла, що зливається; 

— відвернути пробки під правим і лівим припливами і магнітною пробкою в центральній частині 

нижньої половини картера РК і злити масла. Пробки відвертати Г-подібним ключем 10 мм і 

Кільцевим ключем 17X19 мм; при цьому довге плече Г-подібного ключа вставляти в квадратні 

отвори пробок, а Кільцевим ключем повертати мале плече Г-подібного ключа. Магнітну пробку 



відвертати спеціальним ключем 22 мм (ключ маслозливної пробки двигуна) за допомогою 

монтажної лопатки, що вставляється в отвір стрижня ключа; 

— очистити і промити магнітну пробку; 

— загорнути всі пробки в картері роздавальної коробки й у днищі машини; 

— підняти багатомісні сидіння і закріпити їх ременями; 

— зняти кришку сапуна; 

— залити масло до рівня верхньої ризики покажчика рівня масла; 

— поставити кришку сапуна і закрутити покажчик рівня масла. Щоб уникнути закручення 

покажчика не по різьбленню необхідно спочатку закрутити його на 2—3 нитки вручну, після 

чого затягти ключем; 

— опустити і закріпити багатомісні сидіння. 

 

Висновок: Роздавальна коробка (РК) проста по будові та надійна в експлуатації і призначена 

для роздачі моменту, що крутить, від силового агрегату на ведучі мости, 

водометний рушій і лебідку, а також для зміни стискальних зусиль на ведучих 

колесах. 

 
 

Карданні передач БТР-80 

 
Карданні передачі машини призначені - для передачі моменту, що крутить, від двигуна до 

колісних редукторів, водометному рушієві і до лебідки. 

 

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

Тип Механічні,шарнірношліцевого зєднання  

Кількість карданих валів.шт. 19 

Марка мастила – шлфщеві зєднаня, підшипники опор Літол – 24 (Мастило – Лита) 

-- шарнірні зєднаня Мастило №158 (МТ-16п) 

 

ЗАГАЛЬНА БУДОВА КАРДАНОГО ВАЛА 

 

1. Вал; 

2. Вилка з обоймою; 

3. 2-а фланці; 

4. 2-і хрестовини; 

5. 8-м голкових підшипників з кришками; 

6. Ущільнювальні кільця та сальникова набивки. 

 
1,10 - листи перегородки віділення силової установки; 2 - ущільнююча прокладка; 3 - кільце ущільнювача; 4,6,9,12 - 
хомути ущільнювачів; 5,11 - ущільнювачі; 7 - проміжна опора карданої передачі на четвертий міст; 8 -вентилятор; 13 - 
прокладка; 14 - пробка; 15 - проміжна опора карданої передачі на водометний рушій; 16 - кронштейн; 17 - задний 
карданний вал водометного рушія; 18 - передній карданний вал водометного рушія; 19 - карданний вал приводу 
третього моста; 20 - задний карданний вал приводу першого моста; 21 - проміжна опора карданої передачі на перший 
міст; 22 - передній карданий вал приводу першого моста; 23 - карданний вал приводу другого моста; 24 - промежний 
карданий вал; 25 - передній карданний вал приводу четвертого моста; 26 - задний карданний вал приводу четвертого 
моста.



Карданні передачі з'єднують: 
— коробку передач з роздавальною коробкою — проміжний карданний вал; - 1 шт. 

— роздавальну коробку з ведучими мостами — карданні вали;   - 6 шт. 

— ведучі мости з редукторами коліс — карданні вали;    - 8 шт. 

— роздавальну коробку з водометним рушієм — карданні вали;   - 2 шт. 

— роздавальну коробку з лебідкою — карданні вали.    - 2 шт. 

Усі карданні вали постачені шарнірними з'єднаннями на голчастих підшипниках і 

телескопічними шліцьовими з'єднаннями. По розмірності шарнірів, конструкції ущільнення 

голчастих підшипників і шліцьових з'єднань 

Чотири типи карданих валв 

До першого типу — відноситься проміжний вал; 
 
1 - торцеве ущільненя; 2 - болт; 3 - балансирне пластини; 
4 - кришка підшипника; 5 - хрестовина; 6 - подшипник; 
7 —вал; 8 - обойма; 9 - войлочний сальник; 10 - відбивна 
шайба; 11 - ущільнююче кільце; 12 - шайба; 13 - вилка;  
14 — замкова пластина; 15 – фланець.

 
До другого типу — карданні вали приводу мостів і водометного рушія; 

 
1 – фланець; 2 - болт; 3 - замкова пластина; 4 - кришка 
підшипника; 5 - хрестовина; 6 - підшипнек; 7 - 
ущільнююче кільце; 8 - вал; 9 - вилка; 10 - маслянка; 11 – 
обойма;12 - гумове кільце; 13 - войлочне кільце; 14 - 
шайба; 15 - балансировочні пластини; 16 - пробкове 
кільце; 17 - обойма пробкового кільця. 

 

 
 

До третього типу — карданні вали колісних редукторів; 
 
1 - фланець; 2 -торцевий ущільнювач; 3 - кришка; 4 - 
хрестовина; 5 - підшипник; 6 - стопорна пластина; 7 - 
болт; 8 - вилка; 9 - обойма сальників; 10 - внутрішнє 
ущільнююче кільце; 11 - зовнішнє ущільнююче кільце; 
12 - відбивна шайба; 13 - ковзаюча вилка. 
  

До четвертого типу — карданні вали приводу лебідки. 
 
1 - стопорний гвинт; 2,10 - вилки; 3 - підшипник; 4 - 
хрестовина; 5 - стопорне кільце; 6 - ковзаюча вилка; 7 - 
обойма; 8 - відбивна шайба; 3 - войлочний сальник; 11 – 
маслянка. 

 
Деталі карданних шарнірів (хрестовини, підшипники, сальники) уніфіковані з деталями 

карданних шарнірів інших машин, а саме: 

— шарнірів валу першого типу — з деталями карданних шарнірів аналогічних валів вантажного 

автомобіля Камаз-4310; 

— шарнірів валів другого типу — з деталями карданних шарнірів аналогічних валів 

бронетранспортерів БТР-60ПБ, БТР-70 і машин БРДМ-2; 

— шарнірів валів третього типу — з деталями карданних шарнірів аналогічних валів 

бронетранспортера БТР-70; 

— шарнірів валів четвертого типу — з деталями карданних шарнірів аналогічних валів 

бронетранспортерів БТР-6ОПБ, БТР-70 і машин БРДМ-2. 

Карданні шарніри складаються з вилок і фланців, з'єднаних між собою хрестовинами. Шипи 

хрестовини входять у вушка вилок і встановлюються на голчастих підшипниках. 

Ущільнення голчастих підшипників комбіноване. 

Змащення підшипників шарнірів карданних валів виконується при зборці на заводі або ремонті 

з розбиранням шарніру й у процесі експлуатації не вимагають поповнення. 

Проміжні опори: Момент, що крутить, від роздавальної коробки на перший, четвертий мости і 

водометний рушій передається карданною передачею через проміжні опори. Проміжні опори 

карданної передачі першого і четвертого мостів встановлюються на кронштейнах, приварених до 

днища корпусу, і кріпляться до них чотирма болтами, а проміжна опора карданної передачі на 

водометний рушій встановлюється на чотирьох шпильках на литий кронштейн, прикріплений до 

корпусу коробки передач шістьма болтами 



Проміжні опори карданних валів першого і четвертого мостів і водометного рушія однакові. 

Карданні вали четвертого і першого мостів теж однакові. Герметизація отворів у 

 моторній перегородці корпусу під карданні вали на четвертий міст 

і водометний рушій здійснюється гумовими ущільнювачами, що 

з'єднують патрубки отворів у перегородці і кільця ущільнювача на 

проміжній опорі. Ущільнювачі кріпляться хомутами. 
 

1 - фланець; 2 - кільце ущільнювача; 3 – корпус; 4 - пробка; 5 - вал;  
6 - підшипник;7 - манжета. 

ДОГЛЯД ЗА КАРДАННОЮ ПЕРЕДАЧЕЮ 

Перелік робіт, виконуваних при технічному обслуговуванні карданних валів, приведений у п. 

27.2.4 ТЕ И ИЭ, ч. 2. 

Для доступу до гайок кріплення фланця карданного валу до 4-го мосту в днищі корпусу 

передбачений лючок, що закривається кришкою. Інші гайки кріплення карданних валів приводу 

мостів підтягувати при знятих поликах. Підтяжку гайок кріплення карданних валів до фланця 

передніх колісних редукторів виконувати через вікна в корпусах поворотних кулаків. 

Карданні вали приводу мостів і водометного рушія, а також проміжний вал динамічно 

збалансовані. Тому щоб уникнути порушення балансування при розбиранні валів усі деталі 

маркувати для того, щоб під час зборки їх поставити на колишні місця й у колишньому положенні. 

При зборці необхідно стежити, щоб стрілки, що вказують на взаємне положення валів по 

шліцьовому з'єднанню, лежали в одній площині. 

 

Висновок: Карданні передачі машини прості по конструкції та надійні в експлуатації і 

забезпечують надійну передачу крутитьящого моменту від двигуна до колісних 

редукторів, водометного рушія та лебідки. 

 

Можливі несправності зчепленя та коробки передач. 

 
                                         РОЗДАВАЛЬНА КОРОБКА 

Несправність Причина несправності Спосіб усунення несправності 

 

Підвищене нагрівання Недолік або надлишок масла в 

картері 

Довести рівень масла до 

нормального 

Течія масла Ушкоджено або зношені 

гумові манжети або кільця 

Замінити манжети і кільця 

 Ослаблення затягування 

картера, кришок 

Підтягти кріпильні деталі 

Підвищений шум Недостатня кількість масла в 

картері 

Долити масло до норми 

Самовимикання передач Розрегулювання механізму 

блокування 

Відрегулювати механізм 

блокування (див. підп. 8.3.4.5) 

 Знос або погнутість вилки або 

штока 

Замінити вилку або шток 

Самовимикання муфти 

включення передніх мостів 

Знос або погнутість вилки Замінити вилку 

Не включається привод на 

водометний рушій 

Повітря в гідросистемі Прокачати гідросистему шля-

хом 5—6-кратного включення і 

вимикання рушія 

Не гасне сигнальна лампа 

тиску масла в системі змаще-

ння роздавальної коробки 

Несправний датчик або 

ушкоджена електропроводка 

Замінити датчик і перевірити 

електропроводку 

Недостатня кількість масла в 

роздавальній коробці 

Долити масло, перевірити, чи 

немає підтікання масла 

 Несправний насос 

роздавальної коробки 

Замінити насос 



Несправність Причина несправності Спосіб усунення несправності 

Не горить сигнальна лампа 

тиску масла в системі змаще-

ння роздавальної коробки 

Перегоріла лампа. Замінити лампу. 

Несправний датчик 

сигнальної лампи. 

Замінити датчик. 

Ушкоджено електропроводку Перевірити електропроводку 

КАРДАННІ ПЕРЕДАЧІ, МОСТИ, КОЛІСНІ РЕДУКТОРИ 

Стукіт у карданних шарнірах 

при різкій зміні частоти 

обертання 

Знос голчастих підшипників 

або шлицьового з'єднання 

Перевірити карданні вали обер-

танням від руки. При виявленні 

люфту замінити зношені деталі. 

Вібрація карданних валів Вигин труб, неправильно 

зібране шлицьове з'єднання 

(не сполучені мітки на дета-

лях), ослаблення затягування 

болтів кріплення 

Перевірити правильність зборки 

і кріплення карданних валів, 

ушкоджені деталі замінити 

Течія масла з мостів колісних 

редукторів 

Знос або ушкодження 

сальників або прокладок 

Замінити зношені або 

ушкоджені деталі 

Попадання повітря в колісні 

редуктори 

Витік повітря через 

сальникове ущільнення 

прийомного стрижня 

Затягти гайку ущільнення з 

наданям моменту 7,8—9,8 Н•м 

(0,8—1кгс•м). При поновленні 

витоку повітря перевірити стан 

сальників, робочої поверхні 

прийомного стрижня і метало-

керамічних підшипників і при 

необхідності замінити їх. Для 

полегшення демонтажу розпір-

них втулок з ущільнювальним 

кільцем у зборі варто 

користуватися викруткою ИП-

ЗЭ01251-Э пробки кермових тяг 

з комплекту ЗІН машини 

Попадання води в колісний 

редуктор 

Ушкодження прокладки між 

гальмовим барабаном і 

маточиною веденої шестерні 

Замінити прокладку 

Попадання води в порожнину 

гальмового барабана 

Ушкодження ущільнюваль-

ного кільця кришки барабана 

або прокладки лючка 

Замінити ушкоджені деталі 

Биття маточини гальмового 

барабана 

Ослаблення гайок кріплення 

маточини гальмового бара-

бана на шпильках маточини 

веденої шестерні редуктора 

Затягти гайки торцевим ключем 

22 мм 

Стукіт у верхньому шквар-

невому з'єднанні 

Підвищений осьовий люфт у 

з'єднанні 

Провести регулювання (див. 

підп. 8.6.2.5) 

 

 
Висновок: Знання можливих несправностей продовжує строк експлуатації машини за рахунок 

свєчасного виявлення та правильного їх усуненя. 
 



 

Загальний висновок:  
1. Роздавальна коробка (РК) проста по будові та надійна в експлуатації і призначена для роздачі 

моменту, що крутить, від силового агрегату на ведучі мости, водометний рушій і лебідку, а 

також для зміни стискальних зусиль на ведучих колесах. 

2. Карданні передачі машини прості по конструкції та надійні в експлуатації і забезпечують 

надійну передачу крутитьящого моменту від двигуна до колісних редукторів, водометного 

рушія та лебідки. 

3. Знання можливих несправностей продовжує строк експлуатації машини за рахунок свєчасного 

виявлення та правильного їх усуненя. 

 

Планетарний механізм повороту та гальма. 
 

 

Механізми повороту — призначені для передачі моменту, що крутить, від коробки передач до 

бортових передач, здійснення повороту і для короткочасного збільшення стискального зусилля на 

ведучих колесах без переключення передач (включення уповільненої передачі). 

На машині встановлені два планетарних механізми повороту з зупиночними гальмами однакові 

по конструкції. Вони приєднані до коробки передач із двох сторін картера. 

Зупиночні гальма — призначені для зупинки, гальмування машини, здійснення крутого 

повороту й утримання машини в зупиненому стані 
 

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Планетарні механізми повороту 

Тип 

Передаточне число:      -включено фрикціон 

                                -включене гальмо ПМП 

Мінімальний фіксований радіус повороту  

(по центру), теоретичний, м 

Планетарні, двоступінчасті 

1 

1,44 

 

7,063 

Зупиночні гальма 
Тип Стрічкові, плаваючі, двосторонньої дії 

Мінімальний фіксований радіус повороту (по 

центру) при затягнутому зупиночному гальмі, 

теоретичний, м 

 

 

1,275 

Приводи керування 

Привод керування планетарними механізмами 

повороту 

Гідравлічний впливом, на фрикціон і гальмо 

ПМП 

Привод керування зупинними гальмами Гідравлічної стежущої дії (при не працюючому 

двигуні - пневматичний) 

Привод керування стояночним гальмом Механічний 
 

ЗАГАЛЬНА БУДОВА 
І.Планетарний механізм повороту: 

1. Однорядний планетарний редуктор: 
- епіциклічна шестірня (встановлена на вантажному валу КП) 
- водило з трьома сателітами на осях; 
- сонячна шестірня(вона жорстко з'єднана c зовнішнім барабаном блокувального фрикціону); 
- деталі кріплення планетарного редуктора. 
2. Блокувальний фрикціон: 
- чотири ведучих диска (з металокерамічними поверхнями тертя); 
- три відомих диска; 
- зовнішній барабан; 
- натискний диск; 
- натискні пружини; 
- опорний диск; 
- внутрішній барабан (епіциклічна шестірня); 
3. Дискове гальмо ПМП. 
- чотири диска (з металокерамічними поверхнями тертя); 
- три металевих диска; 



- зовнішній барабан; 
- внутрішній барабан (що представляє одне ціле з зовнішнім барабаном блокувального 

фрикціону); 
- натискний диск; 
- натискні пружини; 
- опорний диск; 
- поршень. 
4. Привід керування (складається з керма, розташованого в кермовому стовпчику, валика, 

важелів, тяг, важелів, золотників лівого і правого повороту); 
ІІ.Зупиночне та стоянкове гальмо: 
1. Гальмівний механізм(2шт): 
- Гальмівна стрічка (складена з двох половин, до внутрішньої поверхні якої приклепані 

армовані фрикційні накладки); 
- Відтяжні пружини(що кріпляться до кронштейнів і до гальмової стрічки); 
- Гідро циліндр; 
- Пружини; 
- Регулювальна гайка; 
- Важель; 
- Упор; 
- Гальмівний барабан; 
2. Привід керування зупиночним гальмом ( складається з педалі, розташованої на педальному 

містку й утримуваної у вихідному положенні пружиною, важеля на педальному містку, 
важелів на перехідному містку, тяги, золотника зупинних гальм, розташованого в 
золотниковій коробці, гідро циліндрів). 

3. Привід керування стояночним гальмом (складається з рукоятки, валика, стопора, кінцевого 
вимикача, тяги, важелів, містків, відтяжної пружини з регулювальним гвинтом і упору, 
розташованого на нижньому похилому броньовому листі корпусу).Приводить в дію тільки 
лівий гальмівний механізм. 

Планетарних механізмів повороту 

Кожен механізм повороту складається з однорядного планетарного редуктору, блокувального 

фрикціону і дискового гальма ПМП. 

 

 
1 – зовнішня ущільнююча манжета; 2 – 
бронзова втулка (підшипнек); 3 – опорний 
палець; 4,11 – прокладки; 5 – опорний диск; 
6 – опора бустера; 7 – нажимний диск 
блокувального фрикціону; 8 – сателіт; 9 – 
гольчатий підшипнек; 10 – вісь сателіта; 12 - 
гольчатий підшипнек валика; 13 – 
вантажний вал коробки передач; 14 – 
шпилька кріпленя картеру; 15 – гайка; 16 – 
прокладка; 17 – ведомий диск 
блокувального фрикціону; 18 – ведучий 
диск; 19 – епіцеклічна шестерня 
планетарного ряду (внутрішній барабан); 20 
– пружина блокувального фрикціону; 21 – 
зовнішній барабан; 22 – болти кріплення 
барабану до проставки; 23 – барабан; 24 – 
дискове гальмо; 25 – відтяжні пружини 
гальма; 26 – гальмівний барабан; 27 – 
нажимний диск гальма; 28 – поршень; 29 – 
ущільнюючі кільця; 30 – шарикопідшипник; 
31 – манжета; 32 – зубчата муфта; 33 – 
пробка водила; 34 – водило планетарного 
ряду; 35 – сонячна шестерня; 36 – внутрішня 
ущільнююча манжета поршня. 

Планетарний редуктор складається з епіциклічної шестірні, встановленої на вантажному валу 

КП, водила з трьома сателітами на осях, сонячної шестірні, що жорстко з'єднана c зовнішнім 

барабаном блокувального фрикціону, а також деталей кріплення планетарного редуктора. 

Блокувальний фрикціон з'єднує (блокує) епіциклічну шестірню із сонячною шестірнею, 

забезпечуючи пряму передачу моменту, що крутить, від вантажного валу КП до бортової передачі, 

і роз'єднує сонячну і епіциклічну шестірні для одержання уповільненої передачі. 

Блокувальний фрикціон складається з чотирьох ведучих дисків з металокерамічними 

поверхнями тертя, трьох відомих дисків, зовнішнього барабана, натискного диска, натискних 

пружин, опорного диску і внутрішнього барабана (епіциклічної шестірні). Блокувальний фрикціон 

постійно замкнутий. 

Гальмо ПМП служить для зупинки сонячної шестірні для одержання уповільненої передачі в 

планетарному механізмі повороту.  



Воно складається з дискового гальма (трьох сталевих дисків і чотирьох дисків з 

металокерамічними поверхнями тертя), зовнішнього барабану, внутрішнього барабану, що 

представляє одне ціле з зовнішнім барабаном блокувального фрикціону, натискного диску, 

опорного диску, пружин, поршня. Гальмо ПМП — постійно розімкнуте.  
 

Зупиночне гальмо 
Зупиночне гальмо складається з гальмової стрічки, складеної з двох половин, до внутрішньої 

поверхні якої приклепані армовані фрикційні накладки, відтяжних пружин, що кріпляться до 

кронштейнів і до гальмової стрічки, двох гідроциліндрів, пружин, регулювальної гайки, важеля, 

упору і гальмового барабана. 

Приводи керування 

 

1 - шток гідроциліндра; 2 - поршень 
гідроцеліндра; 3 - корпус гідроцеліндра; 4 – 
ущільнююче кільце; 5 - захистний чохол; 6 
- упор; 7,12,13,14,17,28,29,33,34, 
35,37,40,47,51,56,61 - ричаги; 8 - дренажні 
отвори; 9 – реголювальний гвинт; 10, 62 - 
кронштейни; 11 - сигналізатор тиску; 15 – 
золо-тникова коробка; 16 - клапана 
коробка; 18,67 - відтяжні пружини; 19 - 
гідроциліндир; 20 - дросель; 21 - пробка; 
22,43 - пружини; 23 - сідчатий фільтр; 24 - 
шариковий клапан; 25,42,49 - кришки; 26 - 
щуп; 27 - штуцер; 30 - кінцевий вимикач; 
31,32,36,64 - тиги; 38 - педаль зупиночних 
гальм; 39 - планка; 41,65 - валики; 44,63 - 
упори; 45 - педаль головного фрикціону; 
46,48 - труби педаль-ного містка; 50 - 
перепускний клапан; 52 – реголювальна 
гайка; 53 – гальмівна лента; 54 - гальмівний 
барабан; 55 – ручка зупиночного гальма; 57 
- ролик; 58,66 - проушини; 59 - гайка; 60 - 
корпус стопора; а,б,в - порожнини; г - 
канал; и – зазор. 

1 - сервоцеліндр ІV і V передачі КП; 2 – серво-
целіндр ІІ і ІІІ передачі КП; 3 – трубоповід 
підведення масла до правого гідроцеліндру 
зупиночних гальм; 4 - трубоповід підведення масла 
до лівого гідро-целіндру зупиночних гальм; 5,6 – 
відтяжні пружини; 7 – золотникова коробка; 8 – 
ричаг золотника зупиночних гальм; 9 – ричаг 
золотника правого повороту; 10,37 – тяги приводу 
керування поворотом машини; 11,35 – тяги приводу 
вмикання уповілненої передачі; 12 –перегородка 
силового віділення; 13 – чохол (пильник) 
ущільнення отвору в перегородці силового 
віділення; 14 – ричаг перемикання передач; 15,16 – 
штифти; 17 – гребінка фіксації положення ричага 
вмикання уповільненої передачі; 18 – ричаг 
вмикання уповільненої пердачі; 19 – кермо; 20,28,30 
– валеки; 21,29 – регулювальні обмежувачі; 22 – 
рухомий упор; 23 – захистний чохол(пильник); 24 – 
вісь; 25 – рамка ричага перемикання передач; 26 – 
корпус кермової колонки; 27 – цапфа; 31,32,41 – 
ричаги; 33 – повідкова коробка; 34,36,38 – тяги 
приводу перемикання передач в КП; 39,42 – вилки 
перемикання передач; 40 – ричаг золотника лівого 
повороту; 43 – наконечник повідка з кульовом 
шарніром; 44 – стопорний болт; 45 – повідки 
повідкових валеків;46 – направляюча пластина;  
47 – кожух; 48 – повідковий валек ІІ і ІІІ передач; 49 – кульові замки; 50 - повідковий валек ІV і V передач; 
51 – штифт; 52 – кулька прижимного стопора; 53 – пружина стопора; 54 – ричаг-вибирач передач; 55 – 
корпус повідкової коробки; 56 – пружина фіксатора ричага-вибирача в середньому положенні; 57 – корпус 
фіксатора; 58 – повідковий валек І передачі і передачі заднього ходу; 59 – втулка. 

Привод керування планетарними механізмами повороту 
Привод керування поворотом машини призначений для здійснення повороту машини.  

Він складається з керма, розташованого в кермовому стовпчику, валика, важелів, тяг, важелів, 

золотників лівого і правого повороту. 

На валику жорстко закріплений рухомий упор, а до труби кермового стовпчика приварена 

планка, на якій маються регульовані обмежники. Рухомий упор і обмежники виключають 

можливість ударів золотників об корпус золотникової коробки при відхиленні рулячи до упора. 

На валику запресовані два штифти, що входять у пази, що маються на маточинах важелів. При 

відхиленні рулячи один штифт упирається в край паза і переміщає важіль, а другий штифт у цей 

час пересувається по пазу іншого важеля, що утримується пружиною і не повертається. 



Привод уповільненої передачі 

Привод уповільненої передачі призначений для одночасного вимикання блокувальних 

фрикціонів і включення гальм обох ПМП при прямолінійному русі, що забезпечує збільшення 

моменту, що крутить, у 1,44 рази і відповідне зменшення швидкості на кожній передачі. Він 

складається з важеля, розташованого на кермовому стовпчику, валика з привареними до нього 

важелями, тяг, шарнірно з'єднаних з важелями золотників повороту. 

Привод керування зупиночними гальмами 

Привод керування зупиночними гальмами складається з педалі, розташованої на педальному 

містку й утримуваної у вихідному положенні пружиною, важеля на педальному містку, важелів на 

перехідному містку, тяги, золотника зупинних гальм, розташованого в золотниковій коробці, 

гідроциліндрів. Гідроциліндри однакові по будові і складаються з корпусу, поршня, штоку і 

штуцерів. 

Привід стояночного гальма 

Привод стояночного гальма призначений для гальмування машини при стоянці на 

горизонтальній ділянці, на спусках і підйомах і пригальмовування машини при її буксируванні на 

суші. 

Гальмування машини здійснюється затягуванням стрічки лівого зупиночного гальма. Через те, 

що при прямолінійному русі сполучні вали лівий і правий борти жорстко з'єднані за допомогою 

блокувальних фрикціонів ПМП із вантажним валом КП і обертаються як одне ціле, то при 

затягуванні стрічки зупиночного гальма загальмовують одночасно ведучі колеса лівий і правий 

борти. 

Привод складається з рукоятки, валика, стопора, кінцевого вимикача, тяги, важелів, містків, 

відтяжної пружини з регулювальним гвинтом і упору, розташованого на нижньому похилому 

броньовому листі корпусу. 

Перед сидінням механіка-водія встановлене світлове табло ВІДПУСТИ РУЧНЕ ГАЛЬМО, що 

загоряється після загальмування машини стояночним гальмом і попереджає механіка-водія про 

необхідність зняття машини зі стояночного гальма перед початком руху. 

Перед труби педального містка встановлений додатковий місток, що складається з валика, 

важелів і тяги. Додатковий місток використовується при тривалому буксируванні машини, при 

цьому тяга з'єднується з важелем. Порядок користування додатковим містком приведений у 

підрозд. 16.5 («Буксирування машини»). 

Порядок роботи 

Робота планетарних механізмів повороту і привода керування 

Привод керування планетарними механізмами може знаходитися у вихідному положенні, 

положенні включеної уповільненої передачі й у положеннях, що відповідають поворотові. 

У вихідному положенні кермо знаходиться в горизонтальному положенні, важіль уповільненої 

передачі — у верхнім положенні, важелі золотникової коробки пружинами відтягнуті в заднє 

крайнє положення, блокувальні фрикціони включені, а гальма ПМП виключені. При цьому 

сонячні шестірні ПМП зблоковані з епіциклами, вони являють собою одне ціле. 

При включеній передачі водила ПМП обертаються з тією же швидкістю, що і вантажний вал 

коробки передач. Машина рухається зі швидкістю, обумовленою передачею, включеної в КП. 

При переміщенні важеля вниз через валик, тяги і важелі переміщаються золотники 

золотникової коробки і відкривають канали підведення олії до бустерам блокувальних фрикціонів 

і гальм ПМП. Під тиском масла блокувальні фрикціони виключаються, а гальма ПМП 

включаються. 

При включеній передачі обертання від вантажного вала КП передається через сателіти, що 

обкатуючи навколо сонячних шестірень, обертають водило. Машина рухається прямолінійно зі 

швидкістю в 1,44 рази менше швидкості, обумовленою передачею, включеної в КП. 

Поворот машини виробляється поворотом руля вліво або вправо. Зміна радіуса повороту 

машини відбувається плавно, чим більше кут повороту руля від вихідного положення, тим з 

меншим радіусом буде вироблятися поворот машини. 

При повороті руля на невеликий кут вліво через валик повертається важіль, що через тягу 

повертає важіль золотникової коробки. 

При повороті важеля золотник переміщається і відкриває канал підведення масла до бустеру 

блокувального фрикціону лівого ПМП. 

Масло під впливом поступово збільшується тиску за рахунок скосу на золотнику починає 

переміщати натискний диск. Сила стиску дисків зменшується, диски пробуксовують. В міру 



зменшення сили стиску величина моменту, що крутить, переданого до відомих дисків 

блокувального фрикціону лівого ПМП, а отже, і до лівого ведучого колеса, зменшується, ліва 

гусениця починає відставати і машина з великим радіусом повертається вліво. 

При повороті руля на більший кут золотник, переміщаючи, відкриває канал підведення масла до 

бустеру гальма лівого ПМП, при цьому канал підведення масла до бустеру блокувального 

фрикціону залишається відкритим. Поршень разом з натискним диском починає переміщатися і 

стискає диски тертя гальма ПМП. 

Зазор між дисками тертя поступово зменшується, диски починають пробуксовувати, величина 

моменту, що крутить, переданого до водила планетарного ряду, збільшується і ліва гусениця буде 

усе більше відставати від правої гусениці, радіус повороту машини буде поступово зменшуватися. 

При цілком включених гальмах і блокувальному фрикціоні лівого ПМП обертання передається 

через сателіти, що, обкатуючи навколо загальмованої сонячної шестірні, обертають водило лівого 

ПМП зі швидкістю в 1,44 рази менше швидкості обертання водила правого ПМП, машина буде 

повертатися з фіксованим радіусом повороту.  

При повороті руля до упору золотник, переміщаючи, спочатку відкриває канал зливу масла з 

бустера гальма ПМП, при цьому масло зливається в картер коробки передач, а поршень гальма 

повертається у вихідне положення, звільняючи диски тертя.Блокувальний фрикціон залишається 

виключеним. 

Потім золотник відкриває канал підведення масла до гідроциліндра лівого зупинного гальма. 

Масло під тиском надходить у порожнину а, поршень переміщається і своїм штоком натискає 

на ролик важеля стояночного гальма. Важіль повертається навколо осі і затягує гальмову стрічку. 

Ліва гусениця загальмовується, машина повертається на місці в ліву сторону. 

При установці руля у вихідне положення золотник переміщається в первісне положення і 

відкриває канал зливу з бустера блокувального фрикціону, при цьому масло зливається в картер 

КП, а блокувальний фрикціон під дією пружин включається. При включеній передачі машина буде 

рухатися зі швидкістю, обумовленою передачею, включеної в КП. 

Робота зупиночних гальм і привода керування 
Для гальмування машини зупиночними гальмами необхідно натиснути на педаль, при цьому 

повертається труба, жорстко з'єднана з педаллю, і важіль. 

Важіль, повертаючи, через тягу переміщає золотник зупиночних гальм. Золотник, 

переміщаючи, відкриває канал підведення масла до гідроциліндрів. Масло під тиском надходить у 

порожнину а гідроциліндрів, переміщаючи поршні і затягуючи гальмові стрічки. Тиск у 

гідроциліндрах наростає плавно в залежності від ступеня натискання на педаль завдяки наявності 

пристрою, що стежить 

При відсутності необхідного тиску масла в системі гідрокерування стрічки зупинних гальм 

затягуються за допомогою стиснутого повітря, що надходить із пневмосистеми машини: при 

натисканні на педаль зупиночних гальм важіль містка впливає на кінцевий вимикач і замикає його 

контакт. Напруга через сигналізатор тиску, контакт якого замикається автоматично при падінні 

тиску в системі гідрокерування нижче 0,25 МПа (2,6 кгс/см2), і кінцевий вимикач подається до 

електро-пневмоклапану пневмосистеми, що відкривається, і стиснене повітря по трубопроводах 

через штуцер надходить у порожнину б гідроциліндра. Поршень переміщається і натискає на 

ролик важеля стояночного гальма, стрічки зупиночних гальм затягуються. 

Робота привода стояночного гальма 
Для затягування стрічки стояночного гальма необхідно рукою потягнути рукоятку на себе. 

Валик через важелі і тягу повертає важіль, що через ролик впливає на важіль зупинного гальма, 

гальмова стрічка затягується і загальмовує барабан. Для фіксації рукоятки в цьому положенні на 

валику маються пази, в один із яких під дією пружини входить стопор.При своєму русі стопор 

натискає на кульку, що виходить з лунки і давить на пластину кінцевого вимикача. Пластина 

натискає на мікровимикач, у результаті чого загоряється світлове табло ВІДПУСТИ РУЧНЕ 

ГАЛЬМО. Для пов-ернення рукоятки у вихідне положення необхідно повернути її вліво, не 

випускаючи з руки довести до упору, а потім повернути вправо вниз до вертикального положення, 

при цьому згасне світлове табло ВІДПУСТИ РУЧНЕ ГАЛЬМО. 

При з'єднаній тязі з важелем і натисканні на педаль зупинних гальм повертається валик 

додаткового містка і через тягу і привод стояночного гальма впливає на гальмову стрічку. При 

цьому валик з рукояткою не переміщається. 



 

СХЕМА ГІДРОКЕРУВАННЯ СИЛОВОЮ ПЕРЕДАЧЕЮ 

 

1 – лента зупиночного гальма; 2 – гідроцеліндр 
лівого зупиночного гальма; 3 – золотник 
сервоцеліндра перемикання передач; 4 – 
сервоцеліндр ІІ і ІІІ передачі КП; 5 – поршень 
сервоцеліндра; 6 – ричаг золотника 
зупиночних гальм; 7 – пружина; 8 – втулка 
пружини; 9 – золотник правого повороту; 10 - 
ричаг золотника лівого повороту; 11 – 
пружина золотника правого повороту; 12 – 
відтяжна пружина; 13 – трубопровід до лівого 
зупиночного гальма; 14 – золотник 
зупиночних гальм; 15 – золотникова коробка; 
16 - сервоцеліндр ІV і V передачі КП; 17 - 
гідроцеліндр правого зупиночного гальма; 18 – 
золтник лівого повороту; 19 – сигналізітор 
тиску; 20,45 – клапани; 21 – дросіль; 22 – 
гнучкий шланг відводу мастила до 
сигналізатору тиску; 23 – трубопровід від 
гідроцеклону до клапаної коробки; 24 – 
манометр системи мащення силової передачі; 
25 – прицмач манометра; 26 – масляний 
радиатор; 27 – гнучкий шланг; 28 – поршень 
бустера головного фрикціону; 29 – головний 
фрикціон; 30 – перепускний клапан; 31 – 
клапан зливу масла в картер КП; 32 – підон  

КП; 33 – масляний насос; 34 – сідчатий фільтр; 35 – нижній картер КП;36 – пробка; 37 – бункер гідроцеклона; 
38 – гідроцеклон; 39 -  канал підведення мастила до гідроцеклону; 40 – клапан системи мащення; 41 – клапан 
системи гідрокерування; 42 – золотник головного фрикціону; 43 – корпус клапаної коробки; 44 – поршень 
бустера гальма ПМП; 46 – поршень бустера блокувального фрикціону ПМП; 47 – зворотній клапан пневмо 
системи машини;48 – канали системи гідрокерування. 

 

Перевірка і регулювання приводів керування стояночного і зупиночних гальм 

Інструмент і приналежності: ключі 14x17, 13X14, змінна голівка 27, вороток, подовжувач, 

щуп, плоскогубці (у шухляді механіка-водія). 

- Для перевірки регулювання привода керування стояночного і зупиночних гальм витягнути 

на себе до відмовлення рукоятку стояночного гальма. Якщо рукоятка виходить за корпус 

стопора на 14 зубів і більш, відрегулювати привод стояночного і зупиночних гальм у такій 

послідовності. 

- Викрутити болти кріплення ребристого листа корпусу і підняти його до установки на 

стопор. 

- Перемістити рукоятку стояночного гальма так, щоб важіль торкався упору. 

- Затягти гайки до відмовлення, потім відпустити них на 8 обертів кожну. 

- Перевірити щупом величину зазору між важелем і роликом важеля, що повинний бути 

0,3—1 мм.  

У випадку відхилення відрегулювати зазор, для чого: 

- Расконтрити тягу, послабивши гайку; 

- Від’єднати вушко від важеля містка і, ввертаючи (вивертаючи) її, відрегулювати довжину 

тяги так, щоб був забезпечений зазор 0,3 - 1 мм між важелем і роликом важеля; 

- З'єднати вушко з важелем містка і законтрить тягу гайкою. 

- Встановити ребристий лист на місце і закріпити його. 
 

Висновок: 1.Планетарний механізм повору надійно передає момент, що крутить, від коробки 

передач до бортових передач, а також забезпечує здійснення повороту та 

короткочасне збільшення стискального зусилля на ведучих колесах без 

переключення передач (включення уповільненої передачі) вони є простими за 

конструкцією та в обслуговуванні. 

2.Зупиночні гальма стрічкові, що плавають. Вони забезпечують швидку і надійну 

зупинку машини, здійснення крутого повороту й утримання машини в зупиненому 

стані вони є простими за конструкцією та в обслуговуванні. 

 



 

Бортової передачі. 
 

Вони призначені - для постійного збільшення моменту, що крутить, подводимого до ведучих 

коліс. 

Бортова передача являє собою одноступінчатий понижуючий планетарний редуктор.  

Бортові передачі кріпляться до бортів корпусу в передній частині машини 

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

Тип Планетарні, одноступінчаті 

Передаточне число 5,5 

Масло,що використовується МТ-16п, МТ-8п або ТСЗп-8 

Заправна ємність, л 2 

Маса редуктора бортової передачі, кг 80 

 

ЗАГАЛЬНА БУДОВА 

 

1. корпус (з яким заодно виконана епіциклічна шестірня); 

2. ведучий вал із сонячною шестірнею(на ведучому валу лівої бортової передачі розташована 

шестірня приводу спідометра); 

3. 3-и сателіти; 

4. відомий вал (водило); 

5. кришка (на кришці передбачений отвір для заправлення(контролю) і зливу масла бортової 

передачі, що закривається пробками). 

Будова бортової передачі 

Бортова передача складається з корпусу, з яким заодно виконана епіциклічна шестірня, 

ведучий вал із сонячною шестірнею, трьох сателітів, відомого вала (водила) і кришки. На 

ведучому валу лівої бортової передачі розташована шестірня приводу спідометра. Усередині 

ведучого валу встановлений сапун. На кришці передбачений отвір для заправлення маслом 

бортової передачі, що закривається пробкою. Отвір для зливу масла закривається пробкою. 

Контроль рівня масла в бортовій передачі здійснюється через заправний отвір. Передача моменту, 

що крутить, від ПМП до бортових передач здійснюється муфтами і валами.  

 
1 – корпус бортової передачі з епіцеклічною шестерньою; 2 – кришка бортової передачі; 3 – корпус 
приводу спідометра; 4 – втулка з маслогіною різьбою; 5 – ведуча шестерня приводу спідометра; 6 – вал з 
ведомою шестерньою приводу спідометра і дачика шляху; 7 – стопорний болт; 8 – ведомий вал (водило) 
планетарного ряду; 9 – ведучий вал з сонячною шестерньою; 10 – сателіт; 11 – зубчатий вінець муфти 
полужорсткого зєднання; 12 – пробка заправного отвору; 13 – пробка зливного отвору; 14 – права бортова 
передача; 15 – муфти полужорсткого зєднання; 16 – правий зєднувальний вал; 17 – коробка передач; 18 – 
лівий зєднувальний вал; 19 – ліва бортова передача; 20 – кільце лабиринтного ущільнення; 21 – пробка 
кріплення ведучого колеса; 22 – розпірний конус; 23 – сапун з набівкою; 24 – вісь сателіта. 



 

Робота бортової передачі 

Момент, що крутить, від ПМП через вали і муфти передається на сонячні шестірні, жорстко 

зв'язані з ведучими валами. 

Сателіти, обкатуючи по нерухомим епіциклічним шестірням, обертають водило. 

Момент, що крутить, від водила передається на ведучі колеса. 

Одночасно від ведучого валу через ведучу шестірню приводу спідометра обертання передається 

на вал приводу спідометра. 

 

Перевірка заправлення і дозаправлення маслом бортової передачі 

Інструмент, приналежності й експлуатаційні матеріали: ключ 14X17, змінна голівка 24, 

подовжувач, вороток, плоскогубці (у шухляді механіка-водія), шприц (на днищі середнього 

відділення, праворуч), масло. 

- Встановити машину на горизонтальній ділянці місцевості. 

- Викрутити болти і підняти ребристий лист. 

- Вивернути пробку заправного отвору, попередньо расконтрив її. 

- Якщо масло не витікає з заправного отвору, дозаправити бортову передачу шприцом до 

появи масла з заправного отвору. 

- Ввернути пробку заправного отвору і законтрити неї. 

- Встановити ребристий лист корпусу і закріпити його. 

 

Заміна масла в бортовій передачі 

Інструмент, приналежності й експлуатаційні матеріали: подовжувач, вороток, змінні 

голівки 17, 22, 27, плоскогубці (у шухляді механіка-водія), шприц (на днищі середнього 

відділення, праворуч), дріт КО 1, КО 1,6 (у шухляді для ЗІН), цебро, ганчірка. масло. 

- Встановити машину на горизонтальній ділянці місцевості. 

- Викрутити болти кріплення ребристого листа корпусу і підняти його до установки на стопор. 

- Очистити від пилу і бруду пробки заправного і зливального отворів бортової передачі і 

расконтрити їх. 

- Приготувати тару. 

- Вивернути пробку зливального отвору і пробку заправного отвору. 

- Злити масло в тару. 

- Ввернути пробку зливального отвору і законтрити дротом. 

- Заправити маслом шприцом у бортову передачу до крайки заправного отвору (приблизно 2 л). 

- Ввернути пробку заправного отвору, законтрити її дротом. 

- Встановити ребристий лист корпусу і закріпити його. 
 

Висновок: Бортова передача являє собою одноступінчатий понижуючий планетарний редуктор. 

Вона надійно забезпечує збільшення моменту, що крутить, подводимого до ведучих 

коліс є простою за конструкцією та в обслуговуванні 
 

Можливі несправності  планетарного механізму повороту та гальм, 

бортових передач. 

 
 

Несправність Причина несправності Спосіб усунення несправності 

Бортова передача 

Підвищене  

нагрівання 

Недостатня кількість мастила в 

бортовій передачі (мастило з 

контрольного отвору в корпусі 

не тече) 

Дозаправити бортову передачу до появи 

мастила через контрольний отвір 

 

Руйнування підшипників 

 

Відправити бортову передачу в ремонт 



Текти мастила через 

ущільнення ведучого 

колеса 

 

Знос ущільнення відомого вала 

бортової передачі 

Зняти бортову передачу і замінити 

ущільнення 12 (мал. 224) 

Текти мастила через 

ущільнення привода 

спідометра 

 

Знос гумової манжети 

 

Зняти бортову передачу і замінити 

манжету 31 (мал. 224) 

 

Стукіт при роботі 

передачі 

Руйнування зубів шестірень 

планетарного ряду 

Зняти бортову передачу і замінити деталі 

планетарного ряду 

 

Зупинночні гальма 

При прямолінійному 

русі відбувається 

сильне нагрівання 

гальмової стрічки 

 

Малий зазор (або місцями 

цілком відсутній) між стрічкою і 

барабаном гальм 

 

Відрегулювати зазор між стрічкою в 

барабаном 

При повороті рулячи 

до відмовлення в ту 

або іншу сторону не 

відбувається різкого 

повороту з зупинкою 

відстаючої гусениці 

 

Не затягуються стрічки 

стояночних гальм 

Відрегулювати зазор між стрічкою я 

барабаном 

 

При натисканні на 

педаль гальма –маши-

на не зупиняється яли 

повертається 

 

Не затягуються одна або обидві 

стрічки зупинних гальм 

 

Відрегулювати зазор між стрічкою і 

барабаном 

 

При підйомі (спуску) 

при затягнутому при-

воді стояночного га-

льма до відмовлення 

машина скачується 

 

Не затягується стрічка лівого 

зупинного гальма 

Відрегулювати зазор між стрічкою і 

барабаном лівого гальма. Відрегулювати 

привод стояночного гальма 

 

Висновок:      Знання можливих несправностей продовжує строк експлуатації машини за рахунок 

свєчасного виявлення та правильного їх усуненя. 

Загальний висновок: 

1.Планетарний механізм повору надійно передає момент, що крутить, від коробки передач до 

бортових передач, а також забезпечує здійснення повороту та короткочасне збільшення 

стискального зусилля на ведучих колесах без переключення передач (включення уповільненої 

передачі) вони є простими за конструкцією та в обслуговуванні. 

2.Зупиночні гальма стрічкові, що плавають. Вони забезпечують швидку і надійну зупинку 

машини, здійснення крутого повороту й утримання машини в зупиненому стані вони є 

простими за конструкцією та в обслуговуванні. 

3. Бортова передача являє собою одноступінчатий понижуючий планетарний редуктор. Вона 

надійно забезпечує збільшення моменту, що крутить, подводимого до ведучих коліс є простою 

за конструкцією та в обслуговуванні. 

4. Знання можливих несправностей продовжує строк експлуатації машини за рахунок свєчасного 

виявлення та правильного їх усуненя. 

 

 



 
 

Мости. 
 

 

Мости призначені - для підвищення і передачі моментів, що крутять, від роздавальної коробки 

до колісних редукторів. 

Розміщення та кріплення 

Усі мости встановлені усередині корпусу машини і кріпляться в ньому в трьох місцях кожен 

болтами за фланець картера болтами через фланці, ущільнювальне кільце і гумову прокладку до 

листів основи корпусу і до кронштейнів поперечок і днища корпусу болтами через кронштейни і 

гумові подушки 

 

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Тип: ведучі з розвантаженими півосями і кулачковими диференціалами  

Тип деференціалу кулачковий, дворядний, з радіальним розташуванням сухарів, 

підвищеного тертя 

Кількість мастила.л 11(2,75*4) 

Марка мастила - основне МТ-16п до-30,ТСЗ-9ГИП до-50 

- дублююче ТСп-15к до-30,ТСп-10 до-45 

 

 

ЗАГАЛЬНА БУДОВА 

 

1. Балка: 

- картер з заливною і зливним отвором; 

- кришка картера; 

- перехідне кільце; 

- муфта з кришкою; 

- кожух півосі. 

2. Головна передача: 

- ведуча шестерня; 

- ведома шестерня. 

3. Диференціал: 

- чашка; 

- внутрішня зірочка; 

- зовнішня зірочка; 

- сухарі; 

- сепаратор; 

- внутрішнє кільце; 

- зовнішнє кільце; 

4. 2-і півосі (довга і кородка); 

5. Система вентиляції(кутники і трубки). 



СХЕМА РОЗТАШУВАННЯ ТА КРІПЛЕННЯ МОСТІВ 

 
1 - прокладка; 2 - фланець; 3 - ущільнююче кільце; 4,6,25 - болти; 5 – пластина; 7 - подушка; 8 - втулка; 9,13 
- шайби; 10,26 - гайки; 11 - кронштейн поперечини; 12 - кронштейн моста; 14 - четвертий міст; 15,18 - 
пробки заправних отворів; 16,20,21,24 - трубки вентиляції мостів; 17 - третій міст; 19 - другий міст; 22 - 
перший міст; 23 - тройнік; 27 - пластина; 28 – прокладка. 

 

 

ВДУЧІ  МОСТИ 
 

 
1 - кожух; 2 - довга полувісь; 3,10,11,13,28 - прокладки; 4 - картер; 5 - стопорна пластина; 6 -реголювальна 
гайка; 7 - кришка; 8 - кулачковий дифференціал; 9 - ведома шестерня; 12 - перехідне кільце; 14 - коротка 
полувісь; 15,17 - підшипники; 16 - муфта; 13 - реголювальні прокладки; 19 - ущільнююче кільце; 20 - 
кришка; 21 - маслогіне кільце; 22 - фланець; 23 - шайба; 24 - шплінт; 25 - гайка; 26 - ведуча шестерня; 27 - 
кронштейн; 29 - регулювальні кільце; 30 - кільце; 31 - пробка заправного отвору. 

 

 

ОСНОВНІ  ВІДМІНОСТІ  МІЖ  МОСТАМИ 

І-ІV мости відрізняються від ІІ-ІІІ - розташуванням кожухів півосей щодо картера і довжиною 

півосей, а також наявністю на другому і третьому мостах кришки сальників ведучої шестірні з 

бобишкою під установку храпового механізму противоскатного пристрою. 

І від ІV і ІІ міст від ІІІ - відрізняються масловідгонними кільцями, встановленими на 

хвостовику ведучої шестірні. Масловідгонні кільця третього і четвертого мостів мають на 

зовнішній циліндричній поверхні нарізку з правою спіраллю і на торці — мітку П, а першого і 

другого мостів — з лівою спіраллю без мітки.  

Недотримання цієї умови при зборці вузла ведучої шестірні може привести до течі масла через 

ущільнювальні манжети фланця. Номер моста вибитий на одному з ребер кожуха. 



 

Балка 
Кожен ведучий міст являє собою складену пустотілу балку, у якій розташовані головна 

передача, диференціал і півосі. 

Основні частини всіх мостів (головні передачі, диференціали, картери і кожухи півосей) 

однакові. 

Картер моста служить для розміщення в ньому вузлів головної передачі диференціала. Картер 

сприймає на себе навантаження, що виникають при роботі головної передачі.  

Для запобігання підвищеного тиску всередині моста внутрішні порожнини в перших трьох 

мостах через кутові штуцери, з'єднані трубками, виведеними через перегородку у відділення 

силової установки, з'єднані з атмосферою. Четвертий міст з'єднаний з атмосферою через 

вкручений у картер сапун. 

Для заправлення і зливу масла в першому, другому і третьому мостах передбачені отвори, що 

закриваються пробками й ущільнювальними кільцями, розташовані відповідно у верхній і нижній 

частинах картерів мостів. 

Для заправлення масла в четвертий міст служить отвір, розташований біля лівого фланця 

картеру моста. Отвір заглушається конічною пробкою. Для зливу масла служить отвір, 

аналогічний отворам в інших мостах.  

Головна передача 

Головна передача моста складається з пари конічних шестірень зі спіральними зубами. 

Між фланцем муфти і фланцем картера моста встановлені прокладки, набір яких визначає 

положення ведучої шестірні.  

Змінювати кількість і товщину прокладок при експлуатації машини забороняється. 

Визначене положення веденої шестірні і відповідний преднатяг конічних підшипників 

диференціала регулюються гайками. 

Шестірні головної передачі в експлуатації не повинні регулюватися з метою компенсації 

їхнього зносу, тому що задовільний контакт зубів виходить тільки при одному їхньому взаємному 

положенні, встановленому на заводі. При виявленні ушкодження однієї із шестірень головної 

передачі обов'язково заміняти обидві шестірні комплектом. Бічний зазор між зубами шестірень 

нової головної передачі, заміряний на діаметрі фланця ведучої шестірні, повинний бути 0,2—0,45 

мм.  

Диференціал 
Диференціал моста кулачковий, дворядний, з радіальним розташуванням сухарів, підвищеного 

тертя. Він забезпечує можливість обертання ведучих коліс з різними швидкостями (на поворотах,  

 на нерівностях дороги, у випадках неоднакового 

радіуса кочення правого і лівого коліс моста і т.д.) і 

підвищує прохідність машини за рахунок більш 

раціонального перерозподілу моментів, що крутять, на 

що буксує і небуксує колесах. 
 
1 - чашки; 2 - зовнішня зірочка; 3 - внутрішня зірочка; 4,6 – 
сухарі; 5 - ведома шестерня головної передачі; 7 - сепаратор; 
8 - внутрішнє кільце; 9 - зовнішнє кільце. 

 
Одна піввісь моста за допомогою шліців з'єднується з внутрішньою зірочкою, інша — із 

зовнішньою зірочкою. Сухарі розташовані в два ряди в отворах сепаратора й утримуються від 

випадання при зборці кільцями. 

Чашка диференціала за допомогою болтів з'єднується з веденою шестірнею головної передачі і 

із сепаратором. 

Торці сухарів, що мають спеціальні профільні поверхні, знаходяться в контакті з зовнішньої і 

внутрішньої кулачковими зірочками. Зовнішня зірочка має кулачки по всій ширині, внутрішня — 

два ряди кулачків. Момент від веденої шестірні через сепаратор, сухарі передається на кулачки 

зірочок. 

При прямолінійному русі машини сухарі, упираючись у бічні поверхні кулачків зовнішньої і 

внутрішньої зірочок (при однаковому зчепленні коліс з опорною поверхнею), передають рівні 



моменти, що крутять, на колеса. При цьому кутові швидкості зірочок рівні кутової швидкості 

сепаратора. Диференціал у цьому випадку обертається як одне ціле. 

Якщо, наприклад, одне колесо моста, зв'язане з зірочкою, під час руху машини попадає на 

більш слизьку ділянку дороги, то воно почне буксувати. Колесо, що буксує, буде обертатися 

швидше іншого колеса цього ж моста, тому що вони зв'язані між собою кінематично через 

диференціал. Відстаюча зірочка, зв'язана з колесом, що небуксує, буде обертатися з меншою 

кутовою швидкістю, чим сепаратор із сухарями, і буде служити опорою для переміщення сухарів. 

Сухарі при своєму радіальному переміщенні, впливаючи на кулачки зірочки, будуть 

прискорювати її обертання щодо сепаратора. При цьому, якщо колесо, що буксує, не втратило 

цілком зчеплення з дорогою, у кулачковому диференціалі моста між кулачками зірочок і 

торцевими поверхнями сухарів створюється момент тертя, що частково блокує диференціал 

шляхом передачі частини підводимого від двигуна моменту, що крутить, з колеса, що буксує, на 

що небуксує. Цим забезпечується підвищення прохідності машини в порівнянні з машинами, що 

мають шестеренні диференціали. 

ДОГЛЯД ЗА МОСТАМИ 

Перелік робіт, виконуваних при технічному обслуговуванні мостів, приведений у п. 27.2.4 ТО 

и ИЭ, ч. 2. 

Перевірка рівня і заміна масла в мостах 
Рівень масла в першому, другому і третьому мостах перевіряти Г-подібним ключем 

квадратного перетину, на якому нанесені ризки граничних рівнів масла. 

Рівень масла в четвертому мосту перевіряти тим же Г-подібним ключем через отвір у картері 

моста, що заглушається конічною пробкою і розташований біля фланця картера моста. При цьому 

ключ вставляти до упору вниз, притискаючи його до передньої крайки отвору і до півосі. 

Для заміни масла в мостах: 

— відкрити заглушки в підлозі над пробками заправних отворів першого, другого і третього 

мостів, очистити пробки від пилу і бруду і вивернути їх по черзі; 

— очистити і вивернути пробки в днищі під зливальними отворами всіх мостів; 

— вивернути по черзі пробки зливальних отворів з картерів мостів, попередньо поставивши 

під них ємність, і злити масло; 

— загорнути пробки зливальних отворів, а потім і пробки в днищі корпусу; 

— залити масло через заправні отвори картерів першого, другого і третього мостів до верхньої 

ризки ключа, а в четвертий міст — через отвір, що заглушається конічною пробкою, до 

верхньої ризки того ж ключа; 

— загорнути пробки заправних отворів першого, другого і третього мостів, закрити отвори в 

підлогах заглушками і загорнути пробку заправного отвору четвертого моста. 

 

Висновок: -  Мости надійно підвищують і передають моментів, що крутять, від роздавальної 

коробки до колісних редукторів. На машині встановлені чотири ведучі мости з 

цілком розвантаженими півосями і кулачковими диференціалами підвищеного тертя 

що підвищує прохідність машини на місцевості. 

 
 

Колісні редуктори. 

 
Колісні редуктори призначені - для підвищення і передачі моментів, що крутять, від ведучих 

мостів до коліс. 

 
 

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЧЕПЛЕННЯ 

 

Тип механічна, пятиступінчата, триходова 

Кількість мастила.л 8,5 

Марка мастила      -основне МТ-16п до-30,ТСЗ-9ГИП до-50 

     -дублююче ТСп-15к до-30,ТСп-10 до-45 
 



 

ЗАГАЛЬНА БУДОВА 

 

Керованих коліс 

1. картер; 

2. корпус поворотного кулака; 

3. ведуча шестерня з флянцем; 

4. ведома шестерня; 

5. верхній шаровий шкворень; 

6. нижній шкворень;  

7. нижня з’єднувальна вісь; 

8. цапфа з сальнековим ущільненням; 

9. ступиця колеса яка відлита за одно з 

гальмівнм барабаном. 

 

Некерованих коліс 

1. картер; 

2. корпус; 

3. ведуча шестерня з флянцем; 

4. ведома шестерня; 

5. верхня та нижня з’єднувальна вісь; 

6. цапфа з сальнековим ущільненням; 

7. ступиця колеса яка відлита за одно з 

гальмівнм барабаном. 

 
1,18,24,26,46,52 - ущільнюючі кольця; 2 - запобіжний 
штуцер; 3 - колісний краник; 4 - ведуча шестерня; 5,19, 
50,43 - ущільнюючі прокладки; 6,16,23,53 - реголювальні 
прокладки; 7 - кришка підшипнеків з сальниками; 8 - 
фланець; 9 - ущільнювач; 10,29,58 - захистні ковпаки; 
11,44,51 - гайки; 12 - верхній шкворень; 13 - шплінт-дріт; 
14 - хомут; 15 - кришка; 17 - вкладиш; 20 - карданий вал; 21 
- стяжний гвинт; 22 - стопорна шайба; 25 - втулка; 27 – 
зєднувальна вісь підвіски; 28 - ричаг підвіски; 30 – підши-
пник; 31 - обойма; 32 - корпус поворотного кулака; 33 - 
нижній шкворень; 34 - маслянка; 35 - пробка; 36 - ведома 
шестерня; 37 - пробка зливного отвору; 38 - встановочний 
болт; 39 - каргер; 40 - разпірна втулка; 41 - болт кріпленя 
колеса; 42 – гальмівний барабан; 45 - гальмівний механізм; 
47 - розрізна втулка; 48 - кришка люка; 49 - шпилька; 54 - 
штуцер; 55 - трубка гальмівної системи; 56 - трубка 
повітряної системи; 57 - кришка; 59 – втулка. 

 

 
 

1 - шина; 2,7,17 - гайки; 3 – трубка; 
4 - корпус; 5 – зєднувальна вісь; 6 - 
пружина щайба; 8,12 - болти; 9 - 
обод колеса; 10 - розпірне кільце; 
11 - зємний борт; 13 - захитний 
колпак; 14 - гайка крепления галь-
мівного механізму; 15 - штифт; 
16,24 - пласкі шайби, 18 – отриму-
ючий стержень; 19 - ущільнюючі 
манжети; 20 - металокерамічний 
підшипник; 21 - розпірне кільце; 22 
– контргайка; 23 – стопорна шайба. 

КОЛІСНИХ РЕДУКТОРИ 
Колісний редуктор некерованого колеса кріпиться до верхнього і нижнього важелів підвіски за 

допомогою сполучних осей. 

Колісний редуктор керованого колеса відрізняється від редуктора некерованого колеса 

наявністю корпусу поворотного кулака, що дозволяє здійснювати поворот колеса на шворнях. 

Шворні поворотного кулака знімні. 

Колісний редуктор з верхнім шворнем кріпиться до верхнього важеля підвіски за допомогою 

гайки. Ущільнення верхнього шворня здійснюється гумовим ущільнювачем, захищеним від 

ушкодження металевим ковпаком.  



Ущільнювач кріпиться до верхнього важеля підвіски шплінтом-дротом, а до кришки — 

хомутом.  

Змащення верхнього шворня закладається в порожнині гнізда шворня, вкладиша і гумового 

ущільнювача. 

Нижній шворінь виконаний у виді циліндричного стрижня з фланцем на кінці і з'єднується з 

нижнім важелем підвіски за допомогою сполучної осі.  

Між сполучною віссю і нижньою опорою корпусу поворотного кулака в обоймі встановлений 

упорний підшипник. У різьблення верхнього кінця шворня ввернуть стяжний гвинт, що зв'язує 

шворінь з верхньою опорою корпусу. 

Гвинт ввертається до упору фланця в регулювальні прокладки, якими здійснюється 

регулювання осьового зазору між сполучною віссю і втулкою, і стопориться шайбою. 

Ущільнення шворня здійснюється за допомогою торцевих гумових ущільнювачів, захисного 

ковпака і гумових кілець. 

 Змазувати шворінь через масельничку, розташовану в гнізді шворня. Від попадання води і 

бруду гніздо шворня закривається пробкою з прокладкою. 

Маточина колеса відлита заодно з гальмовим барабаном і кріпиться до веденої шестірні на 

шпильках.  

Для більш рівномірного розподілу зусиль на шпильки в гніздах барабана встановлені конічні 

розрізні втулки, що щільно охоплюють шийки шпильок при затягуванні гайок. 

Для запобігання витікання змащення з картера редуктора в порожнину гальмового барабана в 

барабані встановлені два сальники, а між зовнішнім підшипником і кронштейном гальмового 

механізму — ущільнювальне кільце. 

У гнізді на зовнішньому кінці цапфи вмонтоване чепцеве ущільнення підведення повітря до 

шин. Чепцеве ущільнення складається з прийомного стрижня, установленого на двох 

металокерамічних підшипниках, двох гумових ущільнювальних манжет з розпірними кільцями і 

шайбою.  

Ущільнення кріпиться в цапфі редуктора гайкою, затягувати котру слід ключем із зусиллям 

7,8—9,8 Н•м (0,8—1 кгс-м) щоб уникнути надмірної деформації і швидкого зносу 

ущільнювальних манжет. 

Підведення повітря до шин здійснюється через канали в цапфі і прийомному стрижні, трубку, 

з'єднану за допомогою гайок із прийомним стрижнем і втулкою, запресованої в кришку, і далі 

через перехідний штуцер і трубку до колісного краника. 

Ущільнення порожнини гальмового барабана здійснюється гумовим кільцем, встановленим у 

канавці кришки.  

У кришці мається лючок, через який виконуються регулювання гальмового механізму і 

прокачування гальмового привода. Ущільнення штуцера здійснюється кільцем. 

Ведуча і ведена шестірні редуктора встановлюються на двох роликових конічних 

підшипниках. 

ДОГЛЯД ЗА КОЛІСНИМИ РЕДУКТОРАМИ 
Перелік робіт, виконуваних при технічному обслуговуванні колісних редукторів, приведений у 

пп. 27.2.1 і 27.2.4 ТО и ИЭ, ч. 2. 

Заміна масла в колісних редукторах 

Для заміни: 

— відвернути пробки заправного і зливального отворів і злити масло в попередньо підставлену 

ємність; 

— поставити на місце пробку зливального отвору і затягти неї до відмовлення; 

— заправити картер свіжим маслом за допомогою заправного шприца до рівня нижньої крайки 

заправного отвору; 

— поставити на місце пробку заправного отвору з прокладкою і затягти неї до відмовлення. 

У такій же послідовності замінити масло в картерах інших редукторів. 

 

Висновок: - Колісний редуктор являє собою механізм для підвищення і передачі моментів, що 

крутять, від ведучих мостів до коліс. Вони надійно забезпечують збільшення моменту, 

що крутить, підводимого до ведучих коліс є прості за конструкцією та легкі в 

обслуговуванні. 

 
 

 

 

 



 

Можливі несправності мостів та колісних редукторів. 

 
 

Несправність Причина несправності Спосіб усунення несправності 

МОСТИ, КОЛІСНІ РЕДУКТОРИ 

Течія масла з мостів колісних 

редукторів 

Знос або ушкодження 

сальників або прокладок 

Замінити зношені або 

ушкоджені деталі 

 

Попадання повітря в колісні 

редуктори 

Витік повітря через 

сальникове ущільнення 

прийомного стрижня 

Затягти гайку ущільнення з 

додатком моменту 7,8—9,8 

Н•м (0,8—1кгс•м). При            

поновленні витоку повітря 

перевірити стан сальників, 

робочої поверхні прийомного 

стрижня і металокерамічних 

підшипників і при 

необхідності замінити їх. 

Для полегшення демонтажу 

розпірних втулок з 

ущільнювальним кільцем у 

зборі варто користуватися 

викруткою ИП-ЗЭ01251-Э 

пробки кермових тяг з 

комплекту ЗІН машини 

 

Попадання води в колісний 

редуктор 

Ушкодження прокладки між 

гальмовим барабаном і 

маточиною веденої шестерні 

 

Замінити прокладку 

Попадання води в порожнину 

гальмового барабана 

Ушкодження 

ущільнювального кільця 

кришки барабана або 

прокладки лючка 

 

Замінити ушкоджені деталі 

Биття маточини гальмового 

барабана 

Ослаблення гайок кріплення 

маточини гальмового 

барабана на шпильках 

маточини веденої шестерні 

редуктора 

 

Затягти гайки торцевим 

ключем 22 мм 

Стукіт у верхньому 

шкворневому з'єднанні 

Підвищений осьовий люфт у 

з'єднанні 

Провести регулювання (див. 

підп. 8.6.2.5) 

 
 
Висновок: Знання можливих несправностей продовжує строк експлуатації машини за рахунок 

свєчасного виявлення та правильного їх усуненя. 



 

Загальний висновок:  
1. Мости надійно підвищують і передають моментів, що крутять, від роздавальної коробки до 

колісних редукторів. На машині встановлені чотири ведучі мости з цілком розвантаженими 

півосями і кулачковими диференціалами підвищеного тертя що підвищує прохідність машини 

на місцевості 

2. Колісний редуктор являє собою механізм для підвищення і передачі моментів, що крутять, від 

ведучих мостів до коліс. Вони надійно забезпечують збільшення моменту, що крутить, підводи 

мого до ведучих коліс є прості за конструкцією та легкі в обслуговуванні. 

3. Знання можливих несправностей продовжує строк експлуатації машини за рахунок свєчасного 

виявлення та правильного їх усуненя. 

 

Рульове керування призначене - для забезпечення руху машини по заданому 

напрямку. 

Керування машиною при русі здійснюється: 

- на суші — поворотом коліс двох передніх мостів; 

- на плаву — одночасним поворотом коліс, водяних рулів і заслінок рульового агрегату. 

Рульове керування складається з: 

- рульового механізму; 

- рульового приводу та агрегату керування машиною на плаву; 

- гідравлічного підсилюваа. 

СХЕМА РУЛЬОВОГО КЕРУВАННЯ 

 
1 — циліндри гідравлічного підсилювача руля; 2 — передній правий ричаг; 3 — кронштейн з валиком 
маятникового ричага; 4 — колісна тяга; 5,39,40 — тяги; 6 — задній правий ричаг; 7 — маятниковий ричаг; 
8,12,14,24,25 — тяги; 9,11,21,23 — ричаги; 10 — передній валик; 13,16 — ричаги-качалки; 15 — 
ущільнювач; 17 — наконечник заднего вала; 18 — ущільнююче кільце; 19 — обойма; 20 — кульова опора; 
22 — задній валик; 26 — ричаг заслінки; 27 — тяга заслінки; 28 — ричаг руля; 29 — водило; 30 — правий 
руль; 31 — лівий руль; 32 — вісь заслінки; 33 — лівий канал заднього ходу; 34 — заслінка права і ліва; 35 
— бачок гідронасосу; 36 — гидронасос; 37 — стяжний болт; 38 — задній лівий ричаг; 41 — перехідник 
зливної магистралі гідросистеми; 42 — запобіжний клапан; 43 — передній лівий ричаг; 44 — сошка; 45 — 
рульовий механізм; 46 — передня продольна тяга з клапаном керування підсилювачем; 47 — наконечник 
тяги; А — реголювальний розмір від борта машини до вісі резьбового кіньця шарового пальца 
наконечника; Б — реголювальний розмір від борта машини до вісі резьбового кіньця шарового пальця 
наконечника. 

 

Рульовий механізм. 
 

 

Рульовий механізм - призначений для передачі зусиль від механіка-водія до рульового приводу. 

Рульовий механізм встановлений - у відділенні керування перед механіком-водієм. 

 

 

 



ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

Тип       механічний 

Кількість мастила в картері, л.   0,75 

Марка мастила - основне   МТ-16п (всесезоне) 

   - заміник   ТСп-15К (всесезоне) 

Дозволений люфт кермового колеса  

(при непрацюючому двигуні)   34°(115мм) 
 

ЗАГАЛЬНА БУДОВА 

1. Рульове колесо з кнопкою звукового сигналу; 

2. Рульова колонка; 

3. Рульовий вал; 

4. Картер з 2-а кришками (в ньому): 

- черв’як; 

- механізм регулювання на бокові кришці (стопорна гайка, регулювальний гвинт, ковпакові 

гайка і штифт); 

- ролик з замком і віссю; 

- вал сошки. 

5. Сошка. 

 

 

1 — підшипнек; 2 — прокладка; 3 — 
стопорна шайба; 4 — реголювальний 
гвинт; 5 — ковпачкова гайка; 6 — 
штифт; 7 — бокова кришка; 8 — 
прокладка; 9 — картер; 10 — ролик; 
11 — замок; 12 — внутрішнє кільце 
підшипнека; 13 — вісь ролика; 14 — 
болт; 15,20 — підшипнеки; 16 — 
кришка; 17,21 — реголювальні 
прокладки; 18 — червяк; 19 — 
пробка; 22 — рульовий вал; 23 — 
сальник; 24 — рульова колонка; 25 — 
підшипнек рулевого валу; 26 — 
привід сигнала; 17 — рульове колесо; 
28 — вилка вмиканя сигнала; 29 — 
кнопка сигнала; 30 — пружина; 31 — 
втулка колонки; 32 — стремянка; 33 
— муфта; 34 — сошка; 35 — 
шпилька; 36 —сальник; 37 — вал 
сошки; 38 — втулка; 39 — болт 
боковой кришки. 

Картер рульового механізму кріпиться болтами до кронштейну, привареному до днища 

корпусу машини. 

Рульова колонка кріпиться до щитка приладів стремянкою. 

 

Висновок: Рульовий механізм встановлений у відділенні керування  і надійно передає зусиля від 

механіка-водія до рульового приводу, простий за будовою і надійний в есплуатації. 

 

Рульовий привод та агрегат керування машиною на плаву. 
 

Рульовий привод призначений - для передачі зусиль від рульового механізму до керованих коліс і 

агрегату керування машиною на плаву. 

Агрегат керування машиною на плаву призначений - для забезпечення повороту машини на плаву 

шляхом зміни напрямку викиду струменя води, створюваної водометним рушієм. 

 

 

 

 

 



 

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

Тип       механічний, шарнірно тягового з’єднання. 

Кількість точок мащення, шт.   20 

Марка мастила - основне   Літол-24 

   - замінник   Солідол С,Ж, Змазка Лита. 

Сходження коліс І,ІІ моста, мм   5-7 
 

ЗАГАЛЬНА БУДОВА 

І. Рульовий привод до керованих коліс: 

1. Передня повздовжня тяга з клапаном керування гідро підсилювачем(тяга складається з 

тяги, 2-х пальців, сухарів з пружинами і обмежувачами стискання пружин, пере хідника, 

стакана, захисна муфта); 

2. Задня повздовжня тяга; 

3. 2-і поперечних тяги; 

4. 4-и кронштейна маятникового типу: 

5. 4-и колісні тяги; 

Задня повздовжня, поперечні і колісні тяги одинакові за будовою відрізняються тільки 

довжиною та товщиною і складаються з: 

- Тяга (металевий стержень на кінцях з різьбою); 

- 2-а наконечники з кришками(відрізняються напрямком різьби); 

- 2-а шарнірних з’єднання (палець, упорне кільце, сухар, опорний палець з пружиною, захисні 

ковпак та пружина). 

ІІ. Рульовий привод агрегату керування машиною на плаву: 

1. 5-ть тяг; 

2. 2-а валики (передній і задній); 

3. 4-и ричала; 

4. 2-а ричала качалки; 

ІІІ. Агрегат керування машиною на плаву: 

1. Кожух (на якому в кульових пластмасових опорах встановлені рулі керування на плаву); 

2. 2-а рулі керування на плаву (з ричагами); 

3. 2-і заслінки (з повідками і тягами); 

4. заслінка заднього ходу; 

5. Водило; 

Продольна тяга з клапаном кекування 

гідропідсилювачем 

 

1 — кришка; 2 — прокладка; 3 — болт; 4 — 
корпус; 5 — золотник; 6,36 — сальники; 7 — 
шайба; 8 — сошка; 9,19 — пальці; 10 — 
захистна муфта; 11 — пружина; 12 — 
обмежувач зтискання пружини; 13 — 
наконечник; 14 — тяга; 15 — маслянка; 16 — 
накладка; 17 — обойма; 18 — ричаг; 20 — 
пробка; 21 — шплінт; 22 — сухарі; 23 — 
сідло; 24 — канал зливної магістралі; 25 — 
корпус зворотнього клапану; 26 — шарик; 27 
— канал нагнітаючої магістралі; 28 — 
стакан; 29 — гайка; 30 — штифт; 31 — 
фланець гайки; 32 — перехідник; 33,35 — 
штуцери відводу рідени від клапану 
керування до гідроциліндрів підсилювача; 34 
— штуцер підводу рідени від насосу; 37 — 
шайба опорна. 

Шарнірне зєднаня колісних тяг 



 
1 — маслянка; 2,4 — наконечники; 3 — тяга; 5,18 — 
гайки; 6 — шплінт; 7 — стяжний болт; 8 — палець; 9 
— захистний ковпак; 10 — сухар; 11 — опорний 
палець; 12 — пружина; 13 — кришка; 14 — дротяна 
захистна обогортка; 15 — ущільнююче кільце; 16 — 
упорне кільце; 17 — корпус; 19 — ричаг; 20 — 
шплінт. 

Шарнірне зєднаня внутрішніх тяг 

рульової трапеції 

 
1 — шплінт; 2,6 — гайки; 3 — ричаг; 4 — 
маслянка; 5 — наконечник; 7 — стяжний 
болт; 8 — тяга; 9 — палець; 10 — корпус; 11 
— захистний ковпак; 12,19 — стяжні кільця; 
13 — сухар; 14 — опорний палець; 15 — 
кришка; 16 — пружина; 17 — упорне кільце; 
18 — ущільнююче кільце.  

Привод до керованих коліс - здійснюється від сошки 

рульового механізму за допомогою тяг і важелів кермової 

трапеції. 

Внутрішні тяги- однакові по своїй будові і мають по 

два різьбових наконечника, закріплених стяжними болтами 

від провертання. У наконечниках виконані шарнірні 

з'єднання тяги з важелями. Наконечники відрізняються друг 

від друга напрямком різьблення для з'єднання з тягою і 

протилежним розташуванням прес - маслянок. 

Кронштейни валиків маятникових важелів - 

встановлені з правої і лівої сторони на днищі корпусу 

машини. 

Усі чотири кронштейни однакові по своїй будові. 

Порожнина корпусу кронштейна заповнюється мастилом 

при зборці вузла. 

Кронштейн з валиком 

маятникового ричага 

  
I,9,14 — болти; 1 — шайба; 3,11 — 
ричаги; 4,12 — ущільнювачі; 5 — 

кришка корпуса; 6,8 — прокладки; 7 

— корпус кронштейна; 10 — валик; 

13 — підшипнек. 

Важелі закріплені болтами на шліцах верхнього і нижнього кінців валика кронштейна і 

служать для передачі зусиль від рульового механізму і гідро підсилювача до колісних тяг і до 

приводу рульового агрегату керування машиною на плаву. 

Колісні тяги - служать для передачі зусиль від маятникових важелів до керованих коліс. 

Колісні тяги на відміну від внутрішніх у середній частині мають шестигранний перетин, що 

полегшує їхнє обертання для зміни довжини при регулюванні сходження коліс. Крім того, захисні 

гумові ковпаки кульових наконечників колісних тяг забезпечені від механічних ушкоджень 

дротовою оболонкою. 

Наконечники колісних тяг відрізняються друг від друга напрямком різьблення для з'єднання з 

тягою і протилежним розташуванням прес - маслянок. 

 

 

 

 

 

 

АГРЕГАТ КЕРУВАННЯ МАШИНОЮ НА ПЛАВУ 

 

 

Рульовий агрегат встановлений за водометним рушієм у ніші кормової частини корпусу і 

складається з кожуха, на якому в кульових пластмасових опорах встановлені рулі керування на 

плаву і заслінки заднього ходу.  

 

 

 



Агригат рерування машиною на плаву 

 
1 — кожух; 2,14 — заслінки; 38 — кульові 
опори; 4,13 — повідки заслінок; 5,18 — 
ричаги заслінок; 6 — пружина; 7,11 — тяги 
заслінок; 9,10 — рули керування на плаву; 15 
— водило; 16 — ричаги; 17 — упор; 18 — 
втулка. 

На рулях закріплені важелі, що з'єднані з водилом. 

Водило за допомогою регульованих по довжині тяг 

з'єднано з важелями, що можуть обертатися на осях 

заслінок. 

 Важелі мають виступи, що упираються у 

відповідні виступи повідців. Повідці закріплені 

нерухомо на осях заслінок. Пружини притискають 

заслінки до упорів. 

Привод до агрегату керування машиною на плаву 

Привод до рулів, і до заслінок рульового агрегату 

керування машиною на плаву здійснюється від 

заднього правого важеля рульового привода 

керованих коліс. 

Привод складається з тяг, переднього валика, 

заднього валика, ричага і ричагів - качалок.. Валики з 

важелями встановлені в кульових опорах, укріплених 

на кронштейнах і бонках, приварених до корпусу 

машини. 

Верхній кінець заднього валика проходить через 

кульову опору й ущільнюється в ній прокладкою і 

кільцем, що запобігають попаданню води в корпус. 

Робота агрегату керування машиною на плаву 

Для зміни напряму руху машини, що пливе вперед, необхідно, як і на суші, повернути рульове 

колесо убік необхідного напрямку руху. При обертанні рульового колеса зусилля через важелі і 

тяги приводу передається на водило, що через важелі поверне рулі керування на плаву. Рулі, 

повертаючи, будуть відхиляти струмінь води, що викидається водометним рушієм. Реактивна сила 

струменя води, впливаючи на кормову частину машини, змінить напрямок руху машини убік 

повороту рульового колеса. 

При русі машини на плаву заднім ходом (заслінка водометного рушія закрита) для зміни 

напряму руху необхідно повертати рульове колесо так само, як і на суші. Одночасно з поворотом 

рулів водило через тяги поверне важелі, що обертаються на осях заслінок. При цьому важіль своїм 

виступом натисне на виступ повідця, що поверне заслінку, перекриваючи канал заднього ходу. 

Інша заслінка залишиться притиснутою пружиною до упору, тому що при повороті важеля його 

виступ відійде від виступу на повідці. Струмінь води, що викидається водометним рушієм, 

направиться в не перекритий канал заднього ходу і створить реактивну силу, що повертає машину 

на задньому ходу. 
 

Висновок: Рульовий привод надійно передає зусилля від рульового механізму до керованих коліс і 

агрегату керування машиною на плаву , простий за будовою і надійний в експлуатації. 
 

Гідравлічний підсилювач рульового керування. 

 
 

Гідравлічний підсилювач призначений - для зменшення зусилля на рульовому колесі при 

керуванні машиною і підвищення безпеки руху, дозволяючи зберегти керованість машиною у 

випадку руйнування одного з керованих коліс. 

Гідро підсилювач підключений до гідросистем машини і складається з клапану керування гідро 

підсилювача, гідро циліндрів і трубопроводів. 

 

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Тип гідравлічний(приєднаний до гідросистеми машини) 

Кількість мастила в гідро системі машини. л 5 

Марка мастила  масло „Р” (всесезоне) 

 

 



ЗАГАЛЬНА БУДОВА 

 

1. Клапан керування гідро підсилювачем (встановлений на передні поздовжні тязі): 

- корпус з кришкою; 

- золотник; 

- 2-а штуцери відводу мастила; 

- штуцер підводу мастила; 

- болт (з опорною шайбою, фланцем з гайкою); 

- 2-а сальники. 

2. 2-а гідро циліндри (встановлені і кріпляться наконечниками до кронштейнів корпусу а 

наконечником штока до ричагів передніх кронштейнів маятникового типу): 

- корпус з штуцерами; 

- шток з наконечником; 

- поршень (з ущільнювальними кільцями); 

- головка (з гайкою, кільцем, стопорним болтом і ущільнювальними кільцями); 

- наконечник. 

3. Трубопроводи; 

Клапан керування гідро підсилювачем - руля золотникового типу встановлений у передній 

подовжній тязі. 

Гідро циліндри - підсилювача встановлені в передній частині корпусу машини. Поворот 

керованих коліс обмежується упорами поршнів у кришки гідро циліндрів.  

При прямолінійному русі машини золотник займає середнє положення в корпусі. Рідина, що 

нагнітається гідронасосом, надходить одночасно в усі порожнини гідро циліндрів і зливається в 

бачок. 

 
 

1 — наконечник штока; 1 — контргайка; 3 — гайка 
головки; 4 — стопорний гвинт; 5 — ущільнююче 
кільце; 6 — кільце; 7,12 — штуцера; 8 — головка; 9 
— шток; 10 — корпус; 11 — поршень; 13 — 
наконечник. 

 

АГРИГАТИ І МЕХАНІЗМИ ГІДРОСИСТЕМИ МАШИНИ 

Робота гідро 

гідроприводу 

Для повороту машини 

ліворуч механік-водій, обер-

таючи рульове колесо рульо-

вого механізму, повертає 

рульову сошку. Сошка, 

переміщаючи, зрушує золо-

тник щодо корпусу клапана, 

середній пасок золотника 

перекриває кільцеву щілину 

між середньою і задньою 

канавками корпусу, а 

передній пасок золотника 

перекриває передню канавку 

корпусу. Рідина, що 

нагнітається гідронасосом, 

надходить у гідро циліндри і 

переміщає поршні і штоки. 

Штоки, впливаючи на 

кермовий привод, повернуть 

керовані колеса машини 

ліворуч. 

Як тільки механік-водій 

припинить обертання рульо-

вого колеса, переміщення 

золотника припиниться, а 

корпус клапану буде 

продовжувати 

переміщатися під дією 

гідро циліндрів доти, 

поки канавки корпусу 

не займуть середнє 

положення щодо пасків 

золотника. Нагнітання 

рідини в гідро циліндри 

припиниться. 

При повороті 

рульового колеса в 

зворотну сторону 

золотник переміститься 

в передню частину 

корпусу і рідина буде 

нагнітатися в 

протилежні порожнини 

гідро циліндрів. Колеса 

машини повернуться 

праворуч. 

Зворотний клапан 

при непрацюючому 

гідронасосі дозволяє 

перетікати рідині по 

трубопроводах з однієї 

порожнини гідро 

циліндрів в інші, минаючи 

гідросистему. Це дозволяє з 

меншими зусиллями здійснювати 

повороти машини при 

непрацюючому гідронасосі. 



Насос гідросистеми 

 
 

 

 

 

 

Запобіжний клапан 

 
Гідророзподільчий апарат 

 
Гідроцеліндр 

  
Гідрозамок 

 

 1—заливний фільтр; 2— 
пробка; 3,15,33 — шайби; 4 — 
болт; 5,2324 — ущільнюючі 
кільця; 6 — трубка фільтра; 7 — 
запобіжний клапан; 8 — фільтр; 
9 — кришка бачка; 10,16 — 
ущільню-ючі прокладки; 11 — 
бачок; 12 — колектор; 13 — 
трубка бачка; 14 — штуцер; 17 
— кришка насосу; 18 — 
пружина перепускного клапану; 
19 — сідло запобіжного 
клапану; 20 —реголюва-льні 
прокладки; 21 — перепускний 
клапан в зборі з запобіжним 
клапаном; 22 — розподіль-чий 
диск; 25 — ротор; 26 — 
манжета; 27 — шар-ик; 28 — 
маслвідбевне кільце; 29 — 
шарикопід-шипнек; 30 — 
шестерня приводу; 31 — гайка 
кріпленя шестерни; 32 — 
шплінт; 34 — вал насосу; 35 — 
сегментна шпонка; 36,38 — 
упорні кільця; 37 — корпус 
насосу; 39 — гольчатий підши-
пнек; 40 — прокладка; 41 — 
лопость насосу; 42 — стартер; а 
— дросилюючі отвори; б —
вавал підводу робочої рідени до 
запобіжного клапану. 
 
 
 
1 — трійчик корпусу клапана; 2 
— прокладка; 3 — поршень 
клапану; 4 — пружина; 5 — 
реголювальний гвинт; 6 — 
кришка корпусу клапана; 7 — 
ущільнююче кільце; 8 — 
шплінт-дріт; 9 — пломба; 10 — 
корпус клапану; 11 — втулка 
поршня; 12 — шарик поршня; а 
— до гідророзподільчого 
агрегату; б — від гидронасосу; в 
— на злив бачок. 
 
 
 
1 — розподільча пробка; 2 — 
стрілка ручки; 3 — штовхач; 4 
— эксцентрик; 5 — чохол ручки; 
6 — сигнальна лампа; 7 — 
ручка; 8 — штуцер закр-итья 
задньго клапану відкачува-ння; 9 
— чохол; 10 — штуцер зливу; 11 
— штуцер напору; 12 — штуцер 
відкритя заднього клапану 
відкачки; 13 — штуцер 
гидропідсилювача руля; 14 — 
разєм жгута дротів; 15 — 
штуцер закритя заслінки; 16 — 
штуцер відкритья заслінки; 17 
— штуцер вми-кання 
водометного рушія; 18 — 
штуцер вмика-ння водометного 
рушія; 19 — штуцер підняття 
хвилевідбивного щитка; 20 — 
штуцер опусканя щитка; 21 — 
штуцер відкритя переднього 
клапа-ну відкачки; 22 — штуцер 
закрития переднего клапану 
відкачки; 23 — кронштейн; 24 
— пру-жи-на золотника; 25 — 
кришика золотника; 26 — 
золотник; 37 — корпус 
золотника; 28 — за-глушка; 29 
— корпус пробки; 30 — 
реголюваль-ний болт; 31 — 
контргайка; 32 — панель; 33 — 
кришка пробки. 
 
 
1   — корпус циліндра;  
2   — гайка кришки;  
3   — кришка;  
4   — пружина;  

5   — поршень;  
6   — шарик замка;  
7   — шток;  
8   — упорне кільце;  
9   — кришка сальника з ущільнюючними 

кольцями;  
10 — втулка;  
11 — регулювальні шайби;  
12 — контр-гайка;  
13 — болт штоку. 
 
 
1 — трійник; 2 — поршень; 3 — шток; 4 — 
пружина поршня; 5 — сеіло; 6 — корпус; 7 — 
штуцер; 8 — втулка; 9 — пружина кульового 
клапану; 10 — шарик клапана; 11 — запобіжна 
шайба; 12,14 — ущільнюючі кольця; 18 — 
герметизуюча шайба; А — до гідророзпо-
дільчого апарату; Б — до нижньої порожнини 
гидроцеліндра; В — до верхньої порожнини 
гидроцеліндра; Г — до гідророзподільчого 
апарату; а — отвір. 
 



 

ДОГЛЯД ЗА РУЛЬОВИМ КЕРУВАННЯМ 

Перелік робіт, виконуваних при технічному обслуговуванні рульового керування,  

Заміна масла в рульовому механізмі 

 Заміняти масло в картері рульового механізму в наступному порядку: 

— вивернути пробку заправного отвору і нижній болт бічної кришки і злити масло в ємність; 

— змазати різьблення болта змащенням АМС-3 і ввернути його в зливальний отвір, затягши болт 

до відмовлення; 

— залити в картер масло до нижньої крайки заправного отвору, встановити пробку і затягти її до 

відмовлення. 

Регулювання рульового механізму 

 У рульовому керуванні регулюються кермовий механізм, привод керованих коліс і привод 

керування машиною на воді. 

Необхідність регулювання рульового керування можна визначити по величині вільного ходу 

рульового колеса при положенні керованих коліс, що відповідає прямолінійному руху машини. 

При непрацюючому гідронасосі вільний хід рульового колеса при повороті пальцем руки за 

спицю вправо або вліво до легкого упора не повинний перевищувати 34° повороту рульового 

колеса. Це дорівнює довжині дуги на ободу кермового колеса 115 мм. 

Якщо вільний хід перевищує зазначену величину, то, перш ніж приступити до регулювання 

рульового керування, перевірити затягування болтів кріплення картера рульового механізму, 

гайки сошки, болтів кріплення кронштейнів валиків маятникових важелів, кріплення важелів 

рульового керування і при необхідності підтягти. 

Якщо після проробленої роботи вільний хід рульового колеса перевищує нормальну 

величину, відрегулювати рульовий механізм. 

Необхідність регулювання привода керованих коліс визначається по відведенню машини при 

русі, по підвищеному зносі шин керованих коліс, по великій різниці радіусів повороту в ліву і 

праву сторону через неправильну установку тяг і важелів рульової трапеції, а також через роз 

регулювання сходження коліс. 

Крім перерахованих вище дефектів рульового приводу на величину сходження коліс і зносу 

шин впливає знос гумових втулок підвіски, а також наявність люфтів у підшипниках маточин 

ведених шестірень колісних редукторів і в шкворневих з'єднаннях поворотних кулаків колісних 

редукторів. Тому перед перевіркою і регулюванням сходження коліс перевірити стан і затягування 

гумових втулок підвіски, відсутність люфтів у підшипниках маточин ведених шестірень колісних 

редукторів і в шкворневих з'єднаннях поворотних кулаків колісних редукторів. 

Регулювання рульового механізму. У рульовому механізмі регулюються підшипники черв'яка 

і зачеплення пари черв'як — ролик. 

Регулювання підшипників черв'яка проводити з появою осьового зазору в підшипниках. Щоб 

переконатися в наявності осьового зазору в підшипниках черв'яка, від’єднати подовжню тягу від 

сошки і покачати сошку рукою. Якщо при цьому кермовий вал буде мати осьове переміщення, що 

відчувається на рульовому колесі, то відрегулювати підшипники черв'яка. 

Регулювати підшипники черв'яка в такій послідовності: 

— зняти сошку з вала; 

— зняти рульовий механізм із машини і злити з нього масло; 

— зняти вал сошки з бічною кришкою в зборі; 

— зняти нижню кришку картера і вийняти тонку регулювальну прокладку; 

— встановити кришку картера на місце і перевірити осьовий зазор переміщенням рульового валу 

за рульове колесо в осьовому напрямку. Якщо зазор ще не усунутий, то зняти товсту 

прокладку нижньої кришки картера, а тонку встановити; 

— після усунення осьового зазору в підшипниках черв'яка перевірити зусилля на ободу рульового 

колеса, необхідне для його обертання. Воно по вино бути в межах 3—5 Н (0,3—0,5 кгс); 

— зібрати рульовий механізм; 

— поставити рульовий механізм на місце і залити в нього масло до рівня нижньої крайки 

заправного отвору; 

— встановити сошку на вал. 

*Регулювання зчеплення робочої пари черв'як — ролик рульового механізму проводити, 

якщо люфт на верхньому кінці сошки при положенні коліс для руху по прямій перевищує 0,3 мм. 
 

Послідовність операцій перевірки і регулювання зачеплення наступна: 



— поставити колеса в положення, що відповідає прямолінійному рухові; 

— від’єднати подовжню рульову тягу від сошки; 

— визначити люфт на кінці сошки, погойдуючи сошку рукою (бажано користуватися 

індикатором); 

— відвернути колпачкову гайку рульового механізму і зняти стопорну шайбу; 

— обертати ключем регулювальний гвинт по ходу годинникової стрілки до усунення люфту; 

— перевірити за допомогою динамометра зусилля на ободу рульового колеса, необхідне для 

повороту рульового колеса біля середнього положення. Зусилля повинне бути 12—25 Н (1,2-

2,5 кгс); 

— надягти стопорну шайбу. Якщо один із прорізів у стопорній шайбі не збігається зі штифтом, то 

повернути регулювальний гвинт настільки, щоб одержати цей збіг. При цьому зусилля 

повороту рульового колеса не повинне виходити за зазначені вище межі; 

— навернути ковпачкову гайку і затягти її до упору і знову перевірити люфт на кінці рульової 

сошки; 

— вставити кульовий палець подовжньої рульової тяги в отвір сошки, навернути гайку і за 

шплінтувати. 

Перевірка і регулювання рульового привода керованих коліс. 

 Для перевірки; 

— встановити машину з тиском у шинах коліс 300 кПа (3 кгс/см2) на горизонтальній площадці; 

— встановити поворотом рульового колеса розмір 118— 119 мм від борту машини до осі 

різьбового кінця кульового пальця лівого наконечника передньої поперечної тяги (розмір Б). 

Усі наступні роботи з перевірки і регулювання кермового приводу виконувати, не змінюючи 

положення рульового колеса, тобто зберігаючи розмір Б для лівого наконечника передньої 

поперечної тяги; 

— перевірити відстань від поверхні листів бортів машини до осі різьбового кінця кожного з інших 

трьох кульових пальців наконечників поперечних тяг. Ця відстань повинна бути в межах 118—

119 мм для правого пальця передньої поперечної тяги і 123—124 мм для правого і лівого 

пальців задньої поперечної тяги ( розмір Б). 

При відхиленні зазначених розмірів виконати установку рульової трапеції в наступному 

порядку: 

— послабити стяжні болти наконечників поперечних і подовжньої тяг; 

— обертаючи тягу, встановити розмір 118—119 мм від борта до осі різьбового кінця кульового 

пальця правого наконечника передньої проміжної тяги і затягти стяжні болти наконечників; 

— обертаючи подовжню тягу, встановити розмір 123— 124 мм від борта до осі кульового пальця 

лівого наконечника задньої поперечної тяги і затягти стяжні болти наконечників; 

— обертаючи задню поперечну тягу, встановити розмір  123—124 мм від борта до осі кульового 

пальця правого наконечника задньої поперечної тяги і затягти стяжні болти наконечників. 

Після цього перевірити величину виходу штоків циліндрів гідро підсилювача, що повинна бути в 

межах 65— 66 мм ( розмір А). 

При відхиленні цих розмірів: 

— від’єднати наконечники штоків гідро циліндрів від передніх важелів; 

— встановити штоки обох гідро циліндрів на розмір 65—66 мм; 

— зберігаючи ці розміри, роз шплінтувати наконечники і, ввертаючи або викручуючи них зі 

штоків, сполучити отвори в наконечниках з отворами у важелях; 

— з'єднати наконечники штоків з важелями і за шплінтувати від провертання. 

Далі, не змінюючи положення рульового колеса, відрегулювати сходження коліс, для чого 

послабити болти наконечників усіх чотирьох колісних тяг і, обертаючи шестигранник тяги, 

встановити всі чотири колеса паралельно осі машини.Правильність установки коліс у це 

положення перевірити натягнутим на рівні осей коліс шнуром. Усі чотири колеса одного борта 

повинні або стосуватися шнура в двох крапках, або бути рівнобіжні йому. 

Після цього встановити однакове сходження коліс, для чого покоротшати всі чотири колісні 

тяги на однакову величину (у межах повороту шестигранників на 1,5—2 грані). Усі керовані 

колеса зійдуться на однакові кути. Замірити відстань між внутрішніми краями шин на діаметрі 

близько 800 мм попереду на висоті 450 мм і відзначити крейдою місце торкання штанги розсувної 

лінійки. Після цього просунути машину вперед настільки, щоб мітки були позаду на тій же висоті, 

і знову замірити відстань між відзначеними крапками. Різниця між першим і другим вимірами 



повинна складати 5—7 мм, тобто відстань між задніми крапками повинне бути більше на 5—7 мм 

відстані між передніми крапками. 

Якщо отримана різниця вимірів не відповідає зазначеній, довернути колеса, вивертаючи 

відповідну пару колісних тяг на однакову величину. 

При перевірці сходження коліс по крапках зовнішніх діаметрів ободов коліс різниця вимірів 

повинна бути в межах 3,5—4,5 мм 

Після регулювання стяжні болти наконечників тяг затягти і зашплінтувати. 

Перевірка і регулювання приводу агрегату керування машиною на плаву 

Для перевірки регулювання: 

— встановити колеса в положення, що відповідає прямолінійному рухові; 

— підняти заслінку водомета, рули при цьому повинні знаходитися в площинах, рівнобіжні осі 

машини; 

— повернути колесо рульового механізму вправо і вліво на той самий кут, при цьому рули також 

повинні повертатися вправо і вліво на рівні кути. 

Якщо ж ці вимоги не дотримані, то необхідно провести регулювання приводу, для цього; 

— підняти праве багатомісне сидіння і зняти полик перед ним, підняти праву кришку 

надмоторного люка і праву кришку над агрегатами охолодження; 

— перевірити положення важелів, а також ричагів-качалок. Вони повинні бути перпендикулярні 

бортові машини. При необхідності відрегулювати їхнє положення зміною довжини тяг; 

— перевірити правильність регулювання зазначеним вище способом. 
 

Висновок: Гідравлічний підсилювач добре зменшує зусилля на рульовому колесі чим полегшує 

роботу механіка-водія при керуванні машиною а також підвищує безпеки руху, 

дозволяючи зберегти керованість машиною у випадку руйнування одного з керованих 

коліс є простий за будовою і надійний в експлуатації та  легкий в обслуговуванні. 
 

Можливі несправності рульового керування 
 

Несправність Причина несправності Спосіб усунення несправності 
Машина не «тримає» дорогу Люфти в з'єднаннях рульових 

тяг внаслідок ослаблення 
кріплення шарнірних з'єднань 

Підтягти шарнірні з'єднання або 
замінити зношені деталі з'єднань 

Порушено установку керованих 
коліс 

Відрегулювати сходження коліс 

Потрібно велике зусилля на 
рульового колесі при повороті 
машини 

Малий рівень рідини в бачку 
гідронасосу 

Додати масло до норми і при 
наявності течі в з'єднаннях 
гідросистеми усунути течію 

Наявність у системі повітря 
(піна в бачку, мутне масло) 

Прокачати систему. Якщо повітря 
видалити не вдається, зняти і промити 
фільтр; перевірити, чи не ушкоджені 
фільтруючі елементи і прокладки під 
колектором насосу; перевірити 
затягування чотирьох болтів 
кріплення колектора 

Зависання або періодичне 
зависання пропускного клапана 
насосу 

Розібрати насос, перевірити, чи легко 
переміщається клапан 

Відвернулося сідло запобіжного 
клапана насосу 

Розібрати насос, загорнути сідло 

При русі на плаву радіус 
циркуляції в одну сторону 
різко відрізняється від радіуса 
циркуляції в іншу 

Розрегульований привод 
рульового агрегату керування 
машиною на плаву 

Відрегулювати привод  

Постійне падіння рівня масла в 
бачку насосу 

Витік масла в двигун внаслідок 
ушкодження манжети валика 
насосу 

Зняти насос із двигуна і замінити в 
ньому манжету 

 

Висновок:  Знання можливих несправностей продовжує строк експлуатації машини за рахунок 

свєчасного виявлення та правильного усуненя. 
 

Загальний висновок:  
1. Рульовий механізм встановлений у відділенні керування  і надійно передає зусиля від механіка-

водія до рульового приводу, простий за будовою і надійний в есплуатації. 



2. Рульовий привод надійно передає зусиля від рульового механізму до керованих коліс і агрегату 

керування машиною на плаву , простий за будовою і надійний в есплуатації. 

3. Гідравлічний підсилювач добре зменшує зусилля на рульовому колесі чим полегшує роботу 

механіка-водія при керуванні машиною а також підвищує безпеки руху, дозволяючи зберегти 

керованість машиною у випадку руйнування одного з керованих коліс є простий за будовою і 

надійний в експлуатації та  легкий в обслуговуванні. 

4.Знання можливих несправностей продовжує строк експлуатації машини за рахунок свєчасного 

виявлення та правильного усуненя. 

 

 

Гальмівна система призначені - для зменшення швидкості руху і для повної 

зупинки машини, а також для утримання машини від скочування. 

На машині встановлені: 

- робоча гальмівна система (що діє на усі вісім коліс); 

- стоянкова гальмівна система (що діє на трансмісію); 

- противоскатний пристрій (що стопорить трансмісію від скочування машини і передбачає, 

зупинку на підйомі. 
 

Робоча гальмівна система. 
 

 

Робоча гальмівна система призначена - для зменшення швидкості руху і для повної 

зупинки машини, а також для утримання машини від скочування. 

 

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Тип приводу двох контурний, гідравлічний 

Тип гальмівних механізмів двох  колодкові, закритого типу 

Кількість мастила в гідросистемі.л 1,05 

Марка мастила  МГЕ-10А ( всесезоне) 

Хід гальмівної педалі (свобідний/загалний),мм 14-20 / 150-180 

 

 

 

ЗАГАЛЬНА БУДОВА 

 

1. Гальмівні механізми – 8 шт (установлені на цапфах колісних редукторів): 

- кронштейн; 

- колодки – 2 шт; 

- 3-и пружини; 

- опорний палець; 

- циліндр з 2-а поршнями і штовхачами; 

- регулювальний механізм(корпус, гвинт, зірка і опорна втулка); 

2. Привід робочої гальмівної системи: 

- гальмівна педаль з тягою приводу гальмівного крану; 

- два паралельно розташованих головних циліндра з пневматичними підсилювачами: 

а) циліндр складається з (корпуса, кришка, пробка з фільтром, поршень з манжетами, 

пружина, впускний і випускний клапан з пружиною, гідравлічний вмикач стоп - сигналу, 

штовхача); 

б) пнемо підсилювач складається з (корпуса, поршня з войлочними манжетами, штовхача); 

- гальмового кран складається з (корпус, кришка, діафрагма з зворотною пружиною, стакан з 

п’яткою і врівноважуючою пружиною, клапана з пружиною і сідлом); 

- зрівнювач тиску в контурах складається з (корпус, 2-і кришки, поршень, кульовий датчик 

аварійної сигналізації;; 

- трубопроводів і шлангів. 

 

 



CХЕМА РОБОЧОЇ ГАЛЬМІВНЇ СИСТЕМИ 

 

1 — головні циліндри з 
пневмопідсилювачем; 2 — колісний 
гальмівний механізм; 3 — педаль; 4 — 
гальмівний кран; 5 — клапан обмеження 
падіння тиску повітря; 6 — повітряний 
балон; 7 — лампа стоп-сигналу; 8 — лампа 
сигналізатора; 9 — урівнювач гідравлічного 
приводу; 10 — манометр тиску в балоні; 11 
— гидравлічний вмикачі стоп-сигналу; А — 
трубопривід випуску повітря в атмосферу; 
Б — трубопривід до повітряного редуктору. 

 

ГАЛЬМІВНІ МЕХАНІЗМИ 

Деталі гальма змонтовані на кронштейні. Гальмові колодки притискаються пружинами до 

опорного пальця. Нижні кінці колодок пружиною притискаються до регулювального механізму, 

що складається з корпуса, у який вкручений регулювальний гвинт із зіркою і опорною втулкою . 

До опорного пальця  кріпиться колісний циліндр. Поршні колісного циліндра штовхачами з'єднані 

з колодками. Ущільнення кожного поршня здійснюється двома кільцями. 

 

Усі вісім гальмових механізмів зібрані з однакових 

деталей. Гальмові механізми правих коліс відрізняються від 

гальмових механізмів лівих коліс розташуванням  

гальмівних колодок. 

Задні колодки гальмівних механізмів мають накладки 

більшої довжини. Тому без зміни положення колодок не 

можна переставляти гальмові механізми з коліс однієї 

сторони машини на колеса іншої сторони . 
 
1,5,9 — стяжні пружини; 2 — поршні циліндру; 3 — опорний 
палець; 4 — колісний циліндр; 6 — задня колодка; 7 — 
кронштейн; 8 — реголювальний гвинт; 10— опорна втулка; 11 — 
корпус регулювального механізму; 12 — передня колодка; 13 — 
штовхач. 

Робота гальмівного механізму. 

 При гальмуванні під дією тиску рідини поршні розсовуються убік колодок. Штовхачі діючи 

на колодки притискають їх до гальмового барабана і гальмують його обертання. 

Для контролю за станом гальмового механізму, його регулювання і прокачування 

гідравлічного гальмового приводу в кришці є лючок, що закривається кришкою з гумовою 

прокладкою. 

ПРИВОД РОБОЧОЇ ГАЛЬМІВНОЇ СИСТЕМИ. 

 

На машині застосований гідравлічний 

гальмівний привод із пневматичним підсилювачем, 

Привод двоконтурний.  

Від лівого головного циліндра приводяться в 

дію гальмові механізми перших і третіх коліс 

машини (контур I), від правого — других і 

четвертих коліс (контур II). 

При виході з ладу одного з контурів на щитку 

приладів загоряється сигнальна лампа „ГАЛЬМА”. 

Другий контур при цьому забезпечує працездатність 

системи, але з меншою ефективністю гальмування. 

Пневматичне обладнання привода підключене 

до повітряного балона пневматичного обладнання 

машини через клапан обмеження падіння тиску.  
 

1,5,9 — стяжні пружини; 2 — поршні циліндру; 3 — 
опорний палець; 4 — колісний циліндр; 6 — задня 
колодка; 7 — кронштейн; 8 — реголювальний гвинт; 
10— опорна втулка; 11 — корпус регулювального 
механізму; 12 — передня колодка; 13 — штовхач. 

 

Головні циліндри закріплені на кронштейні гальмівної педалі. На кожному з головних 

циліндрів кріпиться пнемо підсилювач. 



У верхній частині корпуса головного циліндра є порожнина для гальмівної рідини, закрита 

зверху кришкою, у якій установлена пробка з фільтром. 

Фільтр служить для захисту порожнин циліндра від попадання механічних домішок при 

заливанні гальмівної рідини. Пробка закривається пластмасовою кришкою з ущільнювальним 

кільцем. 

Для підтримки в головному циліндрі атмосферного тиску в кришці є отвір. Порожнина 

корпуса з’єднана з циліндром через два отвори: пропускне б і компенсаційне а. Усередині 

циліндра переміщається поршень, у голівці якого зроблене шість наскрізних отворів, що 

прикриваються гумовою манжетою. Між голівкою поршня і манжетою встановлена плоска шайба. 

Манжета притискається до поршня пружиною впускного клапана. У тарілці  

 
1 — корпус циліндру; 2,3 — прокладки; 4 — 
ущільнююче кільце; 5—кришка; 6 — пробка з 
фільтром; 7 — кришка корпусу; 8 — поршень 
циліндру; 9,22 — ущільнюючі манжети; 10 — 
штовхач поршня підсилювача; 11 — пружина; 12,15 
— войлочне ущільненя; 13 — корпус підсилювача; 
14,18 — гумові ущільнюючі кольцья; 16 — штовхач 
поршня підсилювача; 17 — поршень підсилювача; 
19 — стопорне кільце; 20 — шайба; 21 — фільтр; 23 
— шайба; 24 — зворотня пружина; 25 — пружина 
клапану; 26 — впускний клапан; 27 — випускний 
клапан; 28 — гидравлічний вмикач стоп-сигналу; а 
— компенсаційний отвір; б —перепускний отвір; в 
— отвір в поршні. 

 впускного клапана змонтований випускний 

клапан із пружиною. Обидва клапани 

перекривають вихідний отвір, що з'єднує 

циліндр із порожниною відводу рідини в колісні 

циліндри. 

У поршні є направляючий фланець з гумовою 

ущільнювальною манжетою. Для утримання 

поршня в циліндрі служить завзята шайба, 

закріплена в циліндрі стопорним кільцем. 

У корпусі пнемо підсилювача переміщається 

поршень підсилювача, пов'язаний штовхач з 

поршнем головного циліндра, а штовхач — з 

педаллю. Поршень підсилювача ущільнюється 

двома гумовими ущільнювачами. Для очищення 

повітря, що надходить у за поршневий простір 

підсилювача при розгальмовуванні, служить 

фільтр. 

Гальмівний кран - призначений для керування подачею повітря в пнемо підсилювачі робочої 

гальмівної системи. 

Працює гальмівний кран у такий спосіб. При натисканні на гальмову педаль зусилля через 

тягу і вилку передається на важіль гальмового крана і далі через п'яту на склянку і пружину.  

Шайба, що замикає пружину, давить на сідло випускного клапана і змушує сідло переміщатися, 

прогинаючи діафрагму. При цьому випускний клапан, закриваючи канал сідла, роз'єднує пнемо 

підсилювач і випускну порожнину гальмового крана, що з’єднується з атмосферою. При 

подальшому переміщенні сідла впускний клапан, що сидить на одному стержні з випускним 

клапаном, відходить від свого сідла і пропускає стиснене повітря в порожнину під діафрагму і далі 

до пнемо підсилювача; 

Величина тиску стиснутого повітря, а виходить, і величина гальмового зусилля, наданого 

через пнемо підсилювач до гальмових механізмів коліс, залежать від зусилля, прикладеного 

механіком-водієм до гальмівної педалі. 

Повітря, надходячи під діафрагму гальмового крана, робить протидію переміщенню сідла 

випускного клапана і діафрагми. У той момент, коли величина цієї протидії почне перевершувати 

силу, передану на стакан важелем, діафрагма прогнеться в зворотню сторону і, надавлюючи 

сідлом на шайбу пружини, що врівноважує, стисне пружину. При цьому впускний клапан 

закриється, перекривши доступ стиснутого повітря в пнемо підсилювача. Таким чином, 

відбувається автоматичне регулювання величини тиску стиснутого повітря, подаваного гальмовим 

краном до пнемо підсилювача, у залежності від зусилля натискання на гальмову педаль.  

Таке регулювання називається « дією, що 

стежить» за роботою гальмівного крана. При 

розгальмовуванні гальмівний кран також 

регулює випуск повітря з пнемо підсилювачів 

в атмосферу. При відпущеній педалі важіль 

звільняє пружину діафрагма із сідлом 

переміщаються у своє первісне положення. 

Впускний клапан закривається; випускний 

клапан, що відкрився, дозволяє стисненому 

повітрю через отвір у сідлі і випускний отвір 

у корпусі крана вийти з пнемо підсилювачів 

назовні (в атмосферу). Поршні головного 

циліндра повертаються у вихідне положення. 

При цьому гальмові механізми коліс 

розгальмовуються. 



 
1 — реголювальний гвинт; 2 — стопорне кільце; 3 — 
шайба діафрагми; 4 — зворотня пружина диафрагми; 

5 — кришка; 6 — реголювальна прокладка; 7 — 
сідло впускного клапану; 8 — ущільнююча 
прокладка; 9 — пробка; 10 — впускний клапан; 11 
— зворотня пружина клапану; 12 — випускний 
клапан; 13 — гайка; 14 — сідло випускного клапану; 
15 — діафрагма; 16 — шайба урівнюючої пружини; 
17 — урівнююча пружина; 18 — корпус крана; 19 — 
стакан; 20 — пятка; 21 — ричаг; а — отвір для 
випуску повітря з пневмопідсилювача; б — отвір 
поданя повітря в пненмопідсилювач. 

 

Зрівнювач гальмового привода служить для вирівнювання тиску в обох контурах при 

гальмуванні, а також для сигналізації про несправності гідравлічного приводу одного з контурів. 

  

Керування тиском відбувається за рахунок переміщення 

поршня в корпусі зрівнювача під дією різниці тисків рідини в 

контурах, що виникає в гідроприводі через неможливість 

абсолютно точно відрегулювати рівномірні зазори між 

гальмовими барабанами і колодками гальмових механізмів, між 

штовхальниками і поршнями головних циліндрів.При 

порушенні герметичності одного з контурів відбувається 

витікання робочої рідини з контуру з падінням у ньому тиску. 

При цьому поршень переміщається убік ушкодженого контуру, 

замикаючи через кульку контакти вмикача сигнальної лампи 

ГАЛЬМА на щитку приладів. 
 
1 — кришка корпусу; 2 — корпус; 3 — датчик аварійної сигналізації; 
4 — шарик; 5 — ущільнювальне кільце; 6 — поршень; 7 — пружина. 

Робота гальмового приводу 

. При натисканні на педаль штовхальник через поршні і штовхачі починають переміщати 

поршні обох головних циліндрів. 

Одночасно з переміщенням гальмівної педалі через тягу і важіль відкривається впускний 

клапан гальмового крана, забезпечуючи надходження через бічний отвір повітря з повітряного 

балона в пнемо підсилювачі, що створюють додаткове зусилля на поршні. Цим досягається 

зменшення зусилля, яких необхідно прикладати до педалі для гальмування машини. Таким чином, 

у головних циліндрах відплачується необхідний тиск робочої рідини, під дією якого поршні 

колісних  

циліндрів через штовхачі розсовують колодки гальмових механізмів, притискаючи них, до 

робочих поверхонь гальмових барабанів. 

При знятті навантаження з гальмівної педалі гальмівний кран випускає повітря з пнемо 

підсилювача; рідина, витиснута при гальмуванні в магістраль, повертається назад у головний 

циліндр, і гальмівна система цілком розгальмовується. 
 

Висновок: робоча гальмівна система надійно зменшує швидкості руху для повної зупинки 

машини, а також забезпечує її утримання від скочування і є простою за будовою, 

надійною в експлуатації а також  легка в обслуговуванні. 

 

Стоянкова гальмівна система. 
 

Стоянкова гальмівна система призначена - для загальмування машини на стоянках і 

утримання її від скочування вперед на ухилах.  

Користуватися нею як робочою гальмовою системою для зупинки машини допускається 

тільки в аварійних випадках, при виході з ладу обох контурів робочої гальмівної системи.  

БУДОВА СТОЯНКОВА ГАЛЬМІВНА СИСТЕМА 

1. Гальмові механізми -2 шт (встановлені на роздавальній коробці): 

- колодки з гальмовими накладками; 

- дві опорні осі; 

- щит гальмового механізму; 

- стяжні пружини -2 шт;  

- гальмівний барабан; 

- розсувна вилка; 



- болти кріплення. 

2. Гальмівний привод : 

- ричаг з кронштейном, датчиком і зубчатим сектором; 

- тяги (повздовжні - 4шт, вертикальні – 2шт); 

- урівнювач; 

- ричаги (поворотні – 2шт,розжимні – 2шт); 

- поворотний вал. 
 

ГАЛЬМОВІ МЕХАНІЗМИ 

Гальмові механізми встановлені: передній – на кришці підшипника переднього проміжного вала 

роздавальної коробки; 

задній – на кришці підшипника вторинного вала.  

 

Обидва гальмових механізму 

складаються з однакових деталей, крім щитів, 

що відрізняються тільки розташуванням 

кріпильних отворів. 

Колодки з гальмовими накладками 

встановлюються на дві опорні осі, які 

приварені до щита гальмового механізму. 

Стяжні пружини повертають колодки в 

розгальмівнаний стан, притискаючи їих до 

опорних осей. 

Гальмові барабани встановлені на 

фланцях переднього проміжного і вторинного 

валів роздавальної коробки і кріпляться 

чотирма болтами кожний. 

 

 
1 — щит; 2,5 — опорні вісі колодок; 3 — верхня 
відтяжна пружина; 4 — колодка; 6 — нижня 
відтяжна пружина. 

 

Гальмівний привод 

 

Привод стоянкової гальмівної системи 

механічний. 
 
1 — проміжний ричаг; 
2,3,4,18,19,20,29 — продольні тяги; 
5 — гальмівний барабан; 6,15 — 
ричаги; 7 — гайка; 8 — пружина; 
9,16 — верхні вертикальні тяги; 10 
— гальмівний механізм; 11,17 — 
розсувні ричаги; 12 — розсувна 
вилка; 13 — відбивний щиток; 14 
— кульовой наконечник; 21 — 
реголювальна вилка; 22 — 
урівнювач; 23 — кнопка; 24 — тяга 
ричага приводу; 25 — ричаг 
приводу; 26 — ккінцевий вимикач; 
27 — сектор; 28 — собачка. 

 

Робота стоянкової гальмівної системи 

Для того щоб загальмувати машину, необхідно відтягнути важіль нагору на себе. При 

цьому зусилля, передане через подовжні тяги, зрівнювач, важелі і верхні тяги, поверне розтискні 

важелі гальмових механізмів і жорстко закріплені з ними розтискні вилки.  

Вилки розсунуть гальмові колодки, загальмують барабани гальмових механізмів і зв'язані з 

ними колеса машини. Одночасно важіль, натискаючи на регулювальний болт кінцевого вимикача, 

включає сигнальну лампу СТОЯНКОВЕ ГАЛЬМО.  

Для розгальмовування повернути важіль у колишнє (крайнє нижнє) положення. Сигнальна 

лампа повинна згаснути. 

 

Висновок: стоянкова гальмівна система надійно загальмовує машину на стоянці і утримує машину 

від скочування вперед на схилах є простою за будовою, надійною в експлуатації 

атакож  легка в обслуговуванні. 



 

 

Проти скатний пристрій. 
 

 Проти скатний пристрій - призначений для утримання машини від скочування назад на підйомі 

до 30° і спрощення дій механіка-водія при рушанні машини з місця на 

підйомі вперед. 

Проти скатний пристрій не утримує машину від скочування вперед. 

 

БУДОВА ПРОТИСКАТНОГО ПРИСТРОЮ 

1. Храповий механізм – 2шт: 

- храпове колесо; 

- собачка; 

- ось. 

2. Механічний привод : 

- ручка рерування; 

- система ричагів і тяг; 

- урівнювач; 

- прижимні пружини – 2шт; 

3. Блокувальний механізм : 

- блокувальний ричаг; 

- блокувальна пластина; 

- поворотний ричаг; 

- відтяжна пружина. 

 

Керування проти скатним пристроєм здійснюється рукояткою з місця механіка-водія. 

 

1 — блокуюча пластина;  
2,9,11,13,17,20 — тяги;  
3,10,30 — пружини;  
4,18,21 — вали з важелями;  
5 — сухар;  
6 — ручка керування;  
7 — опора;  
8 — захисна манжета;  
11 — втулка;  
14,25 — упори;  
15,24 — собачки;  
16,26 — колеса храпові;  
19 — вісь;  
22 — шарнірний підшипник;  
23 — вісь підшипника;  
27 — зрівнювач;  
28 — палець;  
29 — важіль;  
31 — блокуючий важіль;  
32 — тяга перемикання передач КП;  
а — отвір;  
б — вікно 

Храповий механізм 

Храпові колеса встановлені між фланцями ведучих шестірень другого і третього мостів і 

фланцями карданних валів. Храпове колесо другого моста відрізняється від храпового колеса 

третього моста напрямком зубів.  

Для їхньої відмінності на фланці храпового колеса другого моста є маркірування, а на 

фланці храпового колеса третього моста — маркірування. 

На осях, закріплених у кришках другого і третього мостів, змонтовані собачки. 

Привід храпових механізмів 

Притиснення собачок до зубів храпових коліс здійснюється через систему важелів і тяг 

під дією зусилля, прикладеного до рукоятки. 

Пружина при вимиканні храпових механізмів забезпечує повернення привода у вихідне 

положення. Пружина в тязі дозволяє при включеному приводі прослизати собачкам по зубах 

храпових коліс при русі машини вперед. 



 

Блокувальний механізм 

Блокувальний механізм виключає можливість включення передачі заднього ходу в КП 

при включеному проти скатному пристрої і виключає можливість включення проти скатного 

пристрою при включеній передачі заднього ходу. 

При виключеному проти скатному пристрої отвір у пластині розташовується напроти 

пальця блокую чого важеля, що забезпечує включення передачі заднього ходу в КП.  

При включенні проти скатного пристрою відбувається поворот пластини, що блокує, 

отвір іде убік і при спробі включення передачі заднього ходу в КП палець важеля, що блокує, 

упирається в пластину, не дозволяючи включити передачу заднього ходу.  

При включенні передачі заднього ходу в КП палець блокую чого важеля, замикає 

пластину, що блокує, не дозволяючи включати проти скатний пристрій. 

РОБОТА ПРОТИВОСКАТНОГО ПРИСТРОЮ 

Для постановки машини на проти скатний пристрій на підйомі необхідно загальмувати її 

робочою гальмовою системою і, не допускаючи скочування машини назад, витягнути нагору до 

кінця рукоятку керування, зафіксувавши її на найближчому зубі рейки. При цьому зусилля, 

передане через важелі проміжних валиків, урівнювач і тяги, діючи на собачки, притискає їх до 

зубів храпових коліс.  

При відпусканні педалі робочої гальмівної системи машина, знаходячись на підйомі, 

незначно переміститься назад до упора зубів храпових коліс у собачки, чим і забезпечується 

утримання її на підйомі. 

Зняття машини з проти скатного пристрою виконувати після початку руху вперед з 

наступним поворотом рукоятки на 90° проти ходу годинної стрілки й опусканням її вниз до 

кінця. При цьому собачки вийдуть із зачеплення з храповими колісьми і під дією пружини 

відаляться від храпових коліс. 

При русі машини: уперед на підйомі з включеним проти скатним пристроєм пружина в тязі 

дозволяє собачкам прослизати по зубах храпових коліс, що забезпечує зупинку машини без 

участі механіка - водія При скочуванні її, назад у випадку зупинки або невдалої спроби 

рушання з місця. Прослизання собачок по зубах храпових коліс супроводжується значним 

тріском. 
 

Висновок: проти скатний пристрій надійно утримує машину від скочування назад на схилах є 

простою за будовою, надійною в експлуатації а також  легка в обслуговуванні. 

 
 

Можливі несправності гальмівного керування 
 

 

Несправність Причина несправності Спосіб усунення несправності 

1 2 3 

Машина погано «тягне», 

гальмові барабани 

нагріваються при цілком 

відпущеній гальмовій 

педалі 

Відсутність вільного ходу педалі Відрегулювати вільний хід 

педалі 

Засмічення компенсаційного 

отвору головного циліндра 

Промити головний циліндр і 

прокачати привід 

Малий зазор між барабаном і 

колодками гальмового механізму 

Відрегулювати зазор 

Неєффективное 

гальмування і «відхід» 

машини убік при повному 

натисканні, на педаль 

Замаслювання фрикційних накла-

док гальмових колодок унаслідок 

течі змащення через сальники 

барабана або течі гальмівної 

рідини через з'єднання трубки 

Перевірити сальники і з'єднання 

трубопроводів, усунути текти, 

після чого ретельно промити 

накладки, висушити і зачистити 

поверхня накладок наждаковим 

папером 

 Засмічення трубопроводів і 

шлангів гідравлічного приводу 

Прочистити трубопроводи і 

шланги, прокачати привод 

Великий хід педалі (більш 

180 мм) 

Потрапляння повітря в 

гідропривід 

Перевірити герметичність з'єдн-

ань привода і прокачати привод 

1 2 3 



 Великий зазор між колодками і 

гальмовим барабаном 

Відрегулювати зазор між 

колодками і барабаном 

Великий вільний хід 

важеля привода стоянкової 

гальмівної системи: більш 

10 щиглів при зусиллі на 

важелі менш 50 даН (50 

кгс) 

Великий зазор між колодками і 

гальмовим барабаном 

Відрегулювати зазор між 

колодками і барабаном 

стоянкової гальмівної системи 

Машина не 

загальмовується   

стоянковим гальмом 

Замаслювання фрикційних 

накладок 

Зняти барабан, про мити 

накладки бензином і зачистити 

шкуркою 

Знос накладок Замінити накладки 

Висновок:  Знання можливих несправностей продовжує строк експлуатації машини за рахунок 

своєчасного виявлення та правильного усунення. 

 

Загальний висновок:  
1. Робоча гальмівна система надійно зменшує швидкості руху для повної зупинки машини, а 

також забезпечує її утримання від скочування і є простою за будовою, надійною в 

експлуатації а також  легка в обслуговуванні.. 

2. Стоянкова гальмівна система надійно загальмовує машину на стоянці і утримує машину від 

скочування вперед на схилах є простою за будовою, надійною в експлуатації а також  легка в 

обслуговуванні. 

3. Проти скатний пристрій надійно утримує машину від скочування назад на схилах є простою 

за будовою, надійною в експлуатації а також  легка в обслуговуванні. 

4. Знання можливих несправностей продовжує строк експлуатації машини за рахунок 

своєчасного виявлення та правильного усунення несправності. 

 

Підвіска. 
 

 

Підвіска призначена - для зм'якшення ударів і гасіння коливань машини при русі.  

 

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

Тип  незалежна, важільна, торс іонна, з телескопі-

чними амортизаторами двосторонньої дії  

Амортизатори: 

- кількість амортизаторів, шт   12 

- кількість мастила в амортизаторах, л.  4,32(0,36*12) 

- марка мастила в амортизаторах - основне АЖ-12Т 

               - замінник МГЕ-10А 

Норм. дорожній просвіт (кліринс) 

при тиску в шинах 300 кПа (3 кгс/см2)   475 мм.(допускається зменшення його 

 до 460 мм.) 

 

ЗАГАЛЬНА БУДОВА 

1. Важелі підвіски: 

- верхній важель з 2-а упорами та осями кріплення амортизаторів (кріпиться до 

кронштейнів на корпусі машини через вісі і гумові втулки, важелі  І,ІІ моста  

відрізняються забудовою від важелів ІІІ,ІV моста); 

- нижній важель (кріпиться до торс іоних валів і передні мають шліци, всі однакові 

забудовою);  



2. Торс іоні вали (сталевий стержень на кінцях з шліцевими голівками, кріпиться до 

кронштейнів на корпусі машини через гумову втулку і регулювальну муфту); 

3. Регулювальна муфта(ричав, п’ята, регулювальна втулка, стяжний болт з опорною 

шайбою); 

4. Буфери (гумові, кипиться до корпусу машини): 

- буфер стискання; 

- 2-а буфера віддачі; 

5. Амортизатори (по 2-а на підвіску колеса І, ІV моста і по одному на підвіску колеса ІІ,ІІІ 

моста): 

- шток з кожухом і верхньою проушиною кріплення; 

- резервуар з гайкою і нижньою проушиною кріплення; 

- циліндр з направляючою втулкою і гумовими ущільненнями; 

- поршень з 2-а кільцями, клапаном віддачі і перепускним клапаном; 

- корпус клапана стискання з клапанам впускання і стискання; 

- пружина сальника; 

- сальники захисту від потрапляння бруду і витіканню мастила. 
 

Підвіска І і ІІ коліс 

 
1,11,21 — гайки; 2 — палець; 3 — втулка; 4 — 
буфер стискання; 5 — упор; 6 — верхній важіль; 7 
— буфер віддачі; 8,10 — шайби; 9 — гумова втулка; 
12,14 — стяжні болти; 13 — регулюва-льна муфта; 
15 — регулювальна втулка; 16 — п’ята; 17 — 
нижній шворінь поворотного кулака; 18 — нижній 
важіль; 19 — корпус поворотного кулака; 20 — 
верхній шкворень поворотного кулака; 21 — 
амортизатор. 

Підвіска ІІІ і ІV коліс 

 
1 — зєднувальна вісь; 2,10,13 — стяжні болти; 
3 — амортизатор; 4 — буфер стискання; 5 — 
упор; 6 — буфер віддачі; 7 — верхній важіль; 
8 — кронштейн; 9 — кронштейн 
регулювальної муфти; 11 — регулювальна 
муфта; 12 — опорна шайба; 14 — 
регулювальна втулка; 15 — п’ята; 16 — 
нижній важіль; 17 — колісний редуктор. 

Важелі підвіски 
Нижні і верхні важелі підвіски закріплені 

осями в кронштейнах за допомогою гумових 

втулок. Кронштейни верхніх важелів і нижніх 

важелів кріпляться болтами до корпусу машини. 

Гумові втулки закріплені на важелях пробками і 

гайками. 

На кожному верхньому важелі перших і 

других коліс мається конусний отвір під 

хвостовик верхнього шворня поворотного 

кулака. Шкворінь своєю конусною частиною за 

допомогою гайки кріпиться до важеля, а 

кульовою голівкою — до корпусу 

поворотного кулака. 

У конусних отворах голівок нижніх 

важелів перших і других коліс на гумових 

втулках закріплені пробками осі, що 

з'єднують важелі з нижніми шворнями 

корпусів поворотних кулаків.  

У конусних отворах голівок верхніх і 

нижніх важелів третіх і четвертих коліс 

аналогічним способом закріплені осі, що 



з'єднують важелі з корпусами колісних 

редукторів. На усіх верхніх важелях закріплені 

упори буферів віддачі й упори буферів стиску. У 

верхніх важелях виконані конусні отвори під 

пальці кріплення амортизаторів. По своїй 

конструкції всі нижні важелі взаємозамінні.  

Верхні важелі перших і других коліс 

взаємозамінні між собою, а третіх і четвертих 

коліс між собою. 

Кріпленя верхніх ричагів підвіски 

 
 
а — кріплення верхніх важелів 1-х і 2-х 
коліс; б — кріплення верхніх важелів 3-х і 4-
х коліс; 1 — кожух; 2,24 — пробки; 3,23 — 
щоки; 4 — регулювальна прокладка; 5 — 
кронштейн; 6,11,20,22 — гумові втулки; 7,21 
— важелі; 8,26 —упори; 9,18,28 — гайки; 
10,13,19,27 — шайби; 12,16 — пластмасові 
втулки; 14,17 — пальці аморторів; 15 — упор 
буфера стискання; 25 — болт 
 

Торс іонні вали 
Пружним елементом підвіски є торс іонний вал — сталевий круглий стрижень зі 

шлицьованними голівками. Торсіонний вал змонтований у волостях осей нижнього важеля й 

одною голівкою встановлюється в шлицьованному кінці передньої осі, а іншою голівкою — у 

шлицьованній регулювальній муфті, закріпленій болтами в клемовому затиску кронштейна 

закладення торс іонного валу. Від подовжніх зсувів торс іонний вал фіксується у виточені 

шлицьованного кінця осі важеля стопорною планкою. Шліцьові голівки валу закриті з торців 

заглушками з ущільнювальними гумовими кільцями і шайбами, скріпленими болтами.  

Між регулювальною муфтою і задньою віссю важеля встановлений гумовий захисний 

кожух, закріплений хомутами.Регулювальна муфта своїм важелем упирається, з одного боку, у 

голівку регулювальної втулки, вкрученої в приварену до корпусу п'яту, а з іншого боку — в 

опорну шайбу стяжного болта, Від подовжніх зсувів муфта утримується клемовим затиском 

кронштейна закладення торс іона з болтами. 

Усі торс іонні вали по розмірах однакові і на обох голівках мають однакове число шліц, але 

мають різне попереднє закручення, виконане з метою підвищення надійності їхньої роботи. 

Торс іонні вали, закручені проти ходу годинникової стрілки, мають на торці голівки клеймо ЛЕ 

і встановлюються в підвіски коліс лівого борту машини. Торс іонні вали, закручені по ходу 

годинникової стрілки, мають на торці голівки клеймо ПР і встановлюються в підвіски коліс 

правого борту машини.  

Встановлювати ліві торс іонні вали на місці правих і праві на місце лівих забороняється. 



 

1,10 — гумові втулки;  
2 — кронштейн;  
3 — нижній важіль;  
4 — торсіонний вал;  
5 — кронштейн регулювальної 

муфти;  
6 — регулювальна муфта;  
7 — захисний кожух;  
8 — хомут;  
9,17,20 — упорні шайби;  
11 — пробка;  
12,13 — щоки;  
14 — гайка;  
15 — стопорна планка;  
16 — ущільнююче кільце;  
18 — болт; 19 — заглушка;  
21 — зєднувальна вісь 

Буфери 

Хід кожного колеса машини нагору обмежує гумовий буфер стиску, а два буфери віддачі 

обмежують хід колеса вниз. Буфер стиску кріпиться двома болтами до листа корпусу машини. 

При максимальному підйомі колеса на перешкоді бойок буфера, упираючись в упор верхнього 

важеля, обмежує хід колеса нагору. 

Буфери віддачі кріпляться до кронштейнів на корпусі. При опусканні колеса упори верхніх 

важелів підвіски, спираючись об буфери, обмежують провисання коліс. 

Амортизатори 
На машині встановлено 12 телескопічних амортизаторів: по два у підвісках перших і 

четвертих коліс і по одному — у підвісках других і третіх коліс. 

Верхніми вушками амортизатори кріпляться через гумові і пластмасові втулки до 

кронштейнів, привареним до корпусу машини, а нижніми вушками через такі ж втулки — до 

верхніх важелів підвіски. 

Порядок роботи амортизаторів. 

При наїзді на перешкоду колесо, закручуючи торс іонний вал, піднімається і разом з 

важелями підвіски, що повертаються нагору, піднімає резервуар і з'єднаний з ним робочий 

циліндр амортизатора. Робоча рідина, що знаходиться між поршнем і корпусом клапана стиску, 

переборюючи опір пружини, відкриває клапан стиску. При відкритому клапані рідина, ви 

пробуючи великий опір у пазу стрижня клапана, перетікає з робочого циліндра в резервуар. 

Одночасно з цим відкривається пропускний клапан і частина рідини перетікає по отворах у 

поршні у вільний обсяг, що збільшується, над поршнем. При з'їзді з перешкоди колесо під 

впливом сили пружності торс іона опускається. При цьому разом з важелями підвіски, що 

повертаються вниз, опускається і резервуар з циліндром. Рідина над поршнем, переборюючи 

опір пружини, відкриває клапан віддачі.  



 

Витримуючи великий опір в отворах поршня, рідина перетікає в 

порожнина, що збільшується по обсязі, під поршнем. Одночасно 

відкривається впускний клапан і рідина з (резервуару перетікає в цю 

же порожнину через отвори в корпусі клапана стиску. 

При різкому переміщенні колеса нагору або вниз поршень 

переміщається в циліндрі з великою швидкістю. Тиск робочої рідини 

різко зростає, і внаслідок цього відкриття клапана стиску або 

клапана віддачі відбувається швидко. Основна маса рідини перетікає 

при цьому з однієї порожнини в іншу через клапан стиску (при 

підйомі колеса) або через клапан віддачі (при опусканні колеса). 

При повільних переміщеннях колеса нагору або униз відбувається 

і повільне переміщення поршня в циліндрі. Тиск рідини в циліндрі 

зростає незначно. Клапани стиску і віддачі велику частину часу 

продовжують залишатися в закритому положенні і робочій рідині 

перетікає з порожнини в порожнину в основному через впускний або 

пропускний клапан і зазори в основних клапанах. 
 
1 — нижня проушина; 2 — корпус клапану стискання; 3 — впускний 
клапан; 4 — циліндр; 5 — резервуар; 6 — клапан стискання; 7 — поршень; 
8 — клапан віддачі; 9 — кільце поршня; 10 — перепускний клапан; 11 — 
кожух; 12 — шток; 13 — направляюча втулка; 14 — гумове кільце; 15,17 
— гумові кільця ущільнення резервуару; 16 — пружина сальника; 18 —
шайба; 19 — сальник, перешкоджаючий витіканню масла з амортизатора 
по штоку; 20 — войлочний сальник; 21 — гайка; 22 — прокладка; 23 — 
сальник, що захищає від попадання бруду в аморти-затор; 24 — обойма 
сальника; 95 — верхня проушина; 11 — шайба 

Догляд за підвіскою 
Перелік робіт, виконуваних при технічному обслуговуванні підвіски, викладений у п. 27.2.6. 

Підтяжка гайок і пробок гумових втулок важелів підвіски. При регламентованому 

технічному обслуговуванні (після 5 років експлуатації машини) необхідно підтягти до 

відмовлення гайки і пробки гумових втулок важелів підвіски. Підтягувати пробки втулок 

важелів підвіски кільцевим ключем (38 мм) з комплекту ЗІН машини з застосуванням 

монтажної лопатки, що вставляти в отвір ключа. 

Для підтяжки пробки задньої гумової втулки верхнього важеля підвіски третього правого 

колеса використовувати пристосування з групового комплекту 5903-3906234 запасних частин. 

Пристосування складається з воротка і кронштейна. При користуванні пристосуванням 

необхідно застосовувати монтажну лопатку і кільцевий ключ (38 мм) із ЗІН машини, як 

показано на малюнку. 

Для підтяжки пробки: 

— відігнути стопорну шайбу з грані пробки; 

— закріпити кронштейн на двох гайок кріплення 

переднього кронштейна втулки верхнього важеля 

підвіски; 

— вставити загнутий кінець воротка в кільцевий ключ, 

а інший кінець — в отвір кронштейна опори; 

— вставити в отвір насадки воротка монтажну лопатку, 

затягти пробку втулки і відігнути на грань пробки 

стопорну шайбу. 
 

1 — монтажна лопатка; 2 — вороток; 3 — кільце-вий 
ключ (38 мм); 4 — стопорна шайба; 5 — пробка; 6 — 
втулка; 7 — гайка; 8 — кронштейн. 

 

Перевірка справності роботи амортизаторів.  
При частих «пробоях» підвіски перевірити роботу її амортизаторів, для чого відвернути 

гайку, що стягає втулки нижнього кінця амортизатора, звільнити кріплення амортизатора до 

верхнього важеля і, прокачуючи амортизатор від руки, перевірити його працездатність.  

Справний амортизатор буде прокачуватись плавно під визначеним зусиллям руки, 

несправний — не буде робити належного опору або буде мати «провали» по ходу або може 

навіть заклинитися. Несправні амортизатори замінити. Установку амортизаторів і затягування 

гумових втулок їхнього кріплення виконувати на машині, що коштує на колесах (під статичним 



навантаженням). Гайки, що стягають втулки, повинні бути надійно затягнуті до упору 

натискної щоки в заплічко пальця амортизатора. 

Перевірка і відновлення дорожнього просвіту машини.  

Нормальний дорожній просвіт під днищем корпусу машини, встановленої на рівній 

площадці, при тиску в шинах 300 кПа (3 кгс/см2) повинний бути 475 мм. Допускається 

зменшення його до 460 мм. Якщо через осідання пружних елементів підвіски дорожній просвіт 

став менше припустимого (460 мм), то варто відновити його, змінивши установку всіх торс 

іонів у такий спосіб: 

а) зняти колесо; 

б) зняти два гумових буфери віддачі, 

установлені на кронштейнах по обох сторони 

від важеля, залишивши наявні на 

кронштейнах прокладки; 

в) послабити затягування двох болтів і 

розтиснути викруткою клемове з'єднання 

кронштейна регулювальної муфти з метою 

звільнення муфти від затягування. Вивернути 

стяжний болт; 

г) забрати домкрат з-під нижнього важеля, 

установити його між верхнім важелем і 

корпусом машини і віджати їм верхній важіль 

до положення, при якому упори ляжуть на 

прокладки; 

д) вивернути регулювальну втулку до упора у 

важіль регулювальної муфти. Якщо при 

цьому розмір А виявиться менш 35 мм, то 

виконати перераховані нижче операції 

послідовно від «м» до «т». 

Реголювання закрутки торсіону 

  
1 — корпус редуктора; 2 — верхній важіль; 3 
— упор; 4 — буфер віддачі; 5 — регулювальні 
прокладки; 6 — гайка; 7 — кронштейн; 8 — 
кронштейн регулювальної муфти; 9,11 — 
стяжні болти; 10 — регулювальна муфта; 12 — 
регулю-вальна втулка; 13 — нижній важіль; А 
— розмір між головкою втулки і п’ятою. 

Якщо розмір А буде більш 35 мм, то: 

е) загорнути регулювальну втулку цілком; 

ж) відвернути торцевий болт із боку регулювальної муфти, вийняти заглушку, шайбу, кільце і 

планку; 

з) ударами молотка по важелі муфти з боку торця торс іону просунути муфту так, щоб шліци 

муфти зійшли зі шліц торс іону; 

и) повернути важіль муфти нагору до збігу (перевіряється візуально) нижньої площини 

регулювальної втулки з верхньою площиною важеля муфти; 

к) насунути в цьому положенні муфту на найближчі шліци торс іону. Важіль муфти може при 

цьому відійти трохи вниз; 

л) вивернути регулювальну втулку до упора у важіль регулювальної муфти. При цьому розмір А 

повинний бути не більш 20 мм; 

м) загорнути до відмовлення болт, утримуючи втулку від провертання; 

н) затягти болти клемового з'єднання кронштейна регулювальної муфти; 

о) поставити на місце всі деталі кріплення торс іону; 

п) зняти домкрат з верхнього важеля; 

р) поставити домкрат під нижній важіль і підняти редуктор; 

с) поставити на місце обоє буфера віддачі, зберігши ті ж регулювальні прокладки; 

т) поставити на місце колесо. 

Аналогічним образом провести перевірку і регулювання всіх інших торс іонів. При заміні 

одного з крайніх торс іонів зняти при необхідності кронштейн регулювальної муфти з муфтою і 

кожухом. При заміні одного із середніх торс іонів від’єднати від корпусу обидва кронштейни 

нижнього важеля, а також кронштейн регулювальної муфти з муфтою і кожухом. 
 

Висновок: 1. Підвіска машини незалежна, важільна, з телескопічними амортизаторами 

двосторонньої дії проста за будовою і надійна в експлуатації. 

2. Підвіска призначена для зм'якшення ударів і гасіння коливань машини при русі 

що забезпечує машині плавний хід який дозволяє вести прицільний вогонь на 

ходу. 



 Колеса та шини. 
 
Колеса та шини призначені – для забезпечення руху машини на різних швидкостях, завдяки 

надійному щепленню з дорогою а також забезпечують 

короткочасний рух машини при відсутності в шині надлишкового 

тиску. 
 

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

Тип   - колеса   з розбірним ободом 

- шини  безкамерні з регульованим тиском і 

спрямованим малюнком протектора 

Кількість коліс з шинами    8 шт. 

Марка шин       КИ-80Н 

Тиск повітря в шинах    300 до 50 кПа (від 3 до 0,5 кгс/см2). 

ЗАГАЛЬНА БУДОВА 

Колеса: 

- обод; 

- розпірне кільце; 

- з ємний борт; 

- гайки кріплення; 

- вентиль. 

КОЛЕСА І ШИНИ 

 
1,5 — гайки; 2 — вентиль; 3 — шина; 4 — обод 
колеса; 5 —розпірне  кольцо; 7 — зємний борт. 

Режими експлуатації шин по 

швидкостях і часові безперервного руху 

машини приведені в п. 24.3.6. в ТО и ИЭ 

Частина 2 

Знімний борт і розпірне кільце 

дозволяють надійно кріпити шину 

(защемляти борта) на ободі колеса й усувати 

можливість зрушення шини щодо обода при 

зниженому тиску повітря в ній. 

Тиск повітря в шинах у залежності від 

дорожніх умов і швидкості руху машини 

встановлюється в межах від 300 до 50 кПа 

(від 3 до 0,5 кгс/см2). 

Правила експлуатації коліс і шин 

Для підвищення надійності і довговічності роботи коліс і шин при експлуатації машини 

дотримувати наступні правила: 

— не допускати руху машини на зниженому тиску в шинах по дорогах із твердим покриттям. 

Рух на зниженому тиску в шинах можливо тільки при подоланні важкопрохідних ділянок 

шляху; 

— не допускати стоянку і збереження машини на спущених шинах. При постановці машини на 

збереження необхідно перекривати колісні краники; 

— не допускати попадання на шини масла і палива, а у випадку попадання їх на шину промити 

її водою з піском і насухо протерти; 

— не офарблювати борта шин фарбою; 

— не зменшувати тиску повітря, якщо воно збільшилося в результаті нагрівання шин при русі; 

— при виявленні невеликих проколів у шляху ремонтувати шини за допомогою аптечки для 

ремонту шин; 

— у випадку інтенсивного зносу передніх керованих коліс перевірити їхнє сходження, при 

необхідності відрегулювати. 



Догляд за колесами і шинами 

Знімати колеса в такому порядку: 

— закрити вентилі блоку шинних кранів; 

— закрити колісний краник колеса, що знімається, і колеса, що знаходиться з протилежної 

сторони машини; 

— відвернути два болти кріплення перехідного штуцера повітропроводу до кришки гальмового 

барабана, гайку кріплення трубки до колісного краника і зняти перехідний штуцер із 

трубкою, звернувши увагу, щоб при його знятті не було загублено або ушкоджене 

ущільнювальне кільце, розташоване в гнізді перехідного штуцера. У випадку утрудненого 

доступу до гайки кріплення трубки до колісного краника послабити гайку кріплення 

кронштейна колісного краника; 

— послабити гайки кріплення колеса до гальмового барабана; 

— підставити домкрат під нижній важіль підвіски колеса, що знімається. Під домкрат підкласти 

дерев'яну підставку. Домкрат і підставка маються в комплекті ЗІН машини; 

— відвернути болти кріплення захисного ковпака колеса і зняти ковпак; 

— цілком відвернути гайки кріплення колеса і зняти колесо. 

Встановлювати колеса в зворотній послідовності.  

 

При демонтажі і монтажі шини дотримувати наступні вимоги безпеки: 

— відвертати гайки кріплення знімного борта до обода випливає тільки після повного випуску 

повітря із шини; 

— не можна накачувати шину, не закріпивши усі гайок кріплення знімного борта до обіду 

колеса. Невиконання зазначених вимог може привести до зриву гайок кріплення знімного 

борта і, як наслідок, до важких травм. 

Демонтаж шин виконувати в такому порядку: 

— випустити стиснене повітря із шини, відкривши краник колеса; 

— зняти краник з колеса разом із кронштейном; 

— тільки переконавши, що повітря із шини спущений, відвернути 14 гайок, що кріплять 

знімний борт обода; 

— вийняти із шини знімний борт. У випадку його сильного прилипання до посадкового місця 

варто забивати між шиною і бортом монтажну лопатку по черзі по всьому периметрі колеса. 

Після того як шина відокремиться від борта по всьому периметрі, вийняти борт, 

користуючись монтажними лопатками як важелями; 

— вийняти із шини обід. 

 

Монтаж шин виконувати в зворотному порядку, для чого: 

— борт і обід колеса повинні бути чистими, без корозії, забоїн і вм'ятин; 

— вентиль не повинний бути перекошений; 

— при зборці колеса для попереднього стягування знімного борта з ободом використовувати 

три болти М16Х1.5Х Х75 із ЗІН машини. Монтаж шини на обід і установку коліс у зборі із 

шинами на машину виконувати з урахуванням напрямку малюнка протектора. При цьому 

наявні на бічних поверхнях шин стрілки повинні збігатися з напрямком обертання коліс при 

русі машини вперед. Переставляти колеса в зборі із шинами з однієї сторони машини на 

іншу сторону не рекомендується, тому що це приведе до забивання протектора шини 

брудом і втраті прохідності машини. 

Для ремонту безкамерних шин користуватися аптечкою РБШ-9, що разом з інструкцією з 

користування входить у комплект ЗІН машини і розміщається за нішею правого третього 

колеса. 

 

Додаток №1  ПНЕВМАТИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ МАШИНИ 

Пневматичне обладнання машини призначено – для живлення стисне ним повітрям 

пневматичного підсилювача робочої гальмівної системи машини та системи централізованого 

регулювання тиску повітря в шинах. 

Обладнання дозволяє здійснювати відбір стісненого повітря при проведені технічного 

обслуговування машини. 



Схема пневматичного обладнання машини 

 
1 — штуцер відводь повітря до споживачів; 2 — запобіжний клапан; 3 — зливний кран; 4 — регулятор 
тиску; 5 — запобіжник від замерзання; 6 — повітряний балон; 7 — компресор; 8 — трубопровід зливу 
води з компресора; 9 — трійник; 10 — повітряний колісний кран; 11 — трубопровід випуску повітря; 12 
— кран екстреного випуску повітря; 13 — штуцер відбору повітря; 14 — блок шинних кранів; 15 — 
повітряний редуктор; 16 — клапан обмеження падіння тиску; 17 — гальмівний кран; 18 — манометр 
повітряного балону; 19 — манометр шин. 

Компресор 

 
1 — картер; 2 — шестерня приводу; 
3 — замкова шайба; 4 — пружина 
ущільнюва-ча; 5 — ущільнювач; 6 — 
гайка кріплення шестерні; 7 — 
сегментна шпонка; 8 — 
шарикопідшипник; 9 — колінчастий 
вал; 10 — вкладыш; 11 — шатун; 12 
— пробка; 13 — масло-зємне кільце; 
14 — поршне-вий палець; 15 — 
компресійне кільце; 16 — поршень; 
17 — головка циліндрів; 18 — 
прокладка головки; 19 — блок цилін-
дрів; 20 — штуцер підведення 
охолоджу-ючої рідини; 21 — 
прокладка; 22 — регулювальна 
прокладка; 23 — кришка; 24 — 
прокладка нижньої кришки; 25 — 
нижня кришка картера; а — канал 
підвода мастила.

 
Регулятор тиску 

 
1 — розвантажувальний клапан; 2 — 
фільтр; 3 — пробка капала відбору 
повітря; 4 — випускний клапан; 5 — 
врів-новажуюча пружина; 6 — 
слідкуючий поршень; 7,11— канали; 8 — 
кільцевий канал; 9 — зворотний клапан; 
10 — клапан впускання; 12 — 
розвантажувальний поршень; 13 — сідло 
розвантажувального клапану; 14 — 
клапан від-бору повітря; 15 — ковпачок; 
а,г — атмосферні виводи; б — вивід в 
пневматичну систему; в — порожнина 
над розвантажувальний поршнем; д — 
ввід від компресора; е — порожнина під 
стежу чим поршнем. 

 



Запобіжник від замерзання 

 
 

 
1 — пружина гніту;  
2 — корпус;  
3 — гніт;  
4,8,11 — ущільнюючі кільця;  
5 — жиклер;  
6 — кришка;  
7 — шток з рукояткою;   
9 — закриваючий штифт;  
10 — пробка з ущільнюючим 

кільцем;  
12 — мірна рейка. 

 

 

 

 

Запобіжний клапан 

 
1 — сідло; 2 — корпус; 3 — кулька; 
4 — сухар направляючого стержня; 
5 — контргайка; 6 — 
регулювальний гвинт; 7 — 
направляючий стержень пружини. 

 

 

 

Кран екстреного випуску 

повітря 

 
1 — корпус; 2 — кулачок вісі 
рукоятки; 3 — кільце ущільнююче; 
4 — стопорна пластина; 5 — 
рукоятка; 6 — клапан; 7 —
прокладка; 8 — пружина; 9 — 
гайка; 10 — вісь рукоятки; А — 
надходження повітря з шин; Б — 
вихід повітря при відкритому крані. 

 

 

 

Повітряний колісний кран 

 
1 — пробка; 2 — шайба; 3 — 

корпус; 4 — сальник; 5 —гайка. 

 

Клапан обмеження падіння тиску повітря 

 
І — положення діафрагми при тиску в повітряному балоні 
нижче 0,48 — 0,55 МПа (4.8 — 5.5 кгс/см2); ІІ — положення 
діафрагми при тиску в повітряному балоні вище 0,48 — 0,55 
МПа (4.8 — 5.5 кгс/см2); 1 — регулювальний болт; 2 — 
контргайка; 3 — кришка; 4 — тарілка пружини; 5 — поршень; 
6,9 — пружини; 7 — гвинт; 8 — кільце зворотного клапану; 10 
— зворотний клапан; 11 — стопорне кільце; 12 — корпус; 13 
— втулка; 14 — діафрагма; а,б — виводи. 

 

Повітряний редуктор 

 
1 — маховичок; 2 — гвинт; 3 — зубчатий диск; 4 — стійка; 5 
— прокладка; 6 — кришка корпуси; 7 — гайка; 8 — робоча 
пружина; 9 — робоча мембрана; 10 — корпус редуктора; 11,16 
— пружини; 12 — впускний клапан; 13 — шток; 14 — пробка 
корпуси; 15 — сідло; 17 — випускний клапан; 18 — кільця 
ущільнюючі; 19 — шестерня; 20 — штифт; 21 — покажчик 
тиску; а,б — порожнини. Стрілками показаний напрям руху 
повітря; І — від повітряного баллона; II — до шин (від шин); 
III — випуск назовні машини. 



Блок шинних кранов 

 
1 — корпус блоку; 2 —сідло з ущільнювачем; 3,7 — ущільнюючі прокладки; 4,9 — накидні гайки; 5 — 
маховичок; 6 — шток крана; 8 — направляюча штока; 10 — кран екстреного випуску повітря; 11 — 
рукоятка крана екстреного випуску повітря; 12 — штуцер відбору повітря; 13 — скоба кріплення блоку 
шинних кранів; 14 — штуцер підведення повітря; 15 — щиток блоку кранів. 

 

Висновок: На машині встановлені колеса з рознімним ободом. Шини безкамерні з 

регульованим тиском і спрямованим малюнком протектора. Що дозволяє зберігати 

машині маневреність на полі бою при 3-5 пробоїнах від стрілецької зброї у кожному 

колесі. 

 

Можливі несправності ходової частини. 
Несправність Причина несправності Спосіб усунення несправності 

Часті «пробої» підвіски Зламався торсіонний вал Підняти брухтом кожне колесо - при 

зламаному торсіоні колесо 

піднімається вільно. Замінити 

зламаний торсіон і відрегулювати 

його закручення  

Просіли торсіонні вали Перевірити дорожній просвіт 

машини. Якщо він менше 460 мм, 

відрегулювати закручення торсіонів 

 

Несправні амортизатори Оглянути і перевірити роботу 

амортизаторів. Несправні замінити 

. 

Великий знос гумових 

втулок підвіски 

Підтягти різьбові пробки і гайки або 

замінити зношені втулки 

 

Течія води в корпус через 

втулки верхніх важелів 

підвіски 

Великий знос втулок Підтягти пробки або замінити 

зношені втулки 

Течія води в корпус через різь-

бові отвори під болти кріпле-

ння кронштейнів верхніх і 

нижніх важелів підвіски 

Ослабнуло затягування 

болтів, відсутність 

змащення АМС-3 на 

різьбленні 

 

Змазати різьблення «змащенням 

АМС-3 і надійно затягти болти 

Інтенсивний знос шин 

керованих коліс 

Порушено сходження 

коліс 

 

Відрегулювати сходження коліс 

 

Висновок: Знання можливих несправностей продовжує строк експлуатації машини за рахунок 

свєчасного виявлення та правильного їх усуненя. 



Загальний висновок:  

1.Підвіска машини незалежна, важільна, торс іонна, з телескопічними амортизаторами 

двосторонньої дії проста за будовою і надійна в експлуатації. 

2.Підвіска призначена для зм'якшення ударів і гасіння коливань машини при русі що забезпечує 

машині плавний хід який дозволяє вести прицільний вогонь на ходу. 

3.На машині встановлені колеса з рознімним ободом. Шини безкамерні з регульованим тиском і 

спрямованим малюнком протектора. Що дозволяє зберігати машині маневреність на полі бою 

при 3-5 пробоїнах від стрілецької зброї у кожному колесі. 

4. Знання можливих несправностей продовжує строк експлуатації машини за рахунок 

своєчасного виявлення та правильного усунення. 

 

Гусеничний рушій. 
 

Ходова частина складається з гусеничного рушія і підвіски 

 

Гусеничний рушій призначеннй - для надання машині  поступального руху на суші й воді 

за рахунок обертового моменту,що надходить від двигуна внутрішнього згорання через 

трансмісію до ведучих коліс. 

ТЕХТІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

Тип Гусеничний з переднім розташуванням 

ведучих коліс 

Гусениці – 2шт(в кожні по 85 ланок-траків): Дрібноланчаті, з резинометалевим шарніром, 

цевочного зачеплення 

- крок гусениці, мм     140 

- число траків у кожній гусениці (новії)  85 

- ширина гусениці, мм    300 

- вага однієї гусениці, кг    625,3 

Ведучі колеса – 2шт:     Зварно-литі з зубчатими з’ємними вінцями 

- розташування     в передній частині 

- вага одного колеса, кг    80,8 

Направляючі колеса – 2шт:    Зварно-литі 

- застосовуване мастило    Литол-24 

- кількість мастила, см3    900 

- вага одного колеса, кг    70,4 

Опорні і підтримуючі катки – 12шт:  Зварені з обрезиненим ободом 

- застосовуване мастило    Литол-24 

- кількість мастила, см3    600 

- вага опорного катка, кг    41,09 

Підтримуючі катки – 6шт:    Зварені з обрезиненим ободом 

- застосовуване масло    МТ-16п 

- кількість масла, см3    140 

- вага опорного катка з балансиром, кг:             1, 2 і 6-го - 71,8 

3, 4 і 5-го - 66,6 

- вага підтримуючого катка, кг   10,9 

 

ЗАГАЛЬНА БУДОВА 

1. 2-і гусениці: 

- 85 ланок-траків(штампований має 2-а вушка для з'єднання траків і 2-а гребені); 

- 170 обрезинених пальці (по 2-а на трак); 

- 168 скоби з болтом-клином і гайкою. 

2. 2-а ведучі колеса(ведучі колеса встановлюється на хвостовики водил бортових передач): 

- корпусу (дві зварені між собою сталеві частини із фланцями для установки і 

кріплення змінних зубчатих вінців); 



- двох зубчатих вінців (для зачеплення зі скобами гусениць на робочі поверхні зубів 

наплавлений шар твердого сплаву). 

3. 12-ть опорних катка(розташовані по обох сторонах бортів машини на осях балансирів): 

- маточина (вній 2-а підшипники і розпірна втулка, закриваєця маточина кришкою з 

заправним отвором і прбкою); 

- 2-а диска; 

- бандаж (на сталевому бандажі привулканізована масивна гумова шина); 

- стопорна гайка з фіксуючою пластиною. 

* маточина, диск і бандаж зварених між собою. 

4. 6-ть підтримуючих катків (встановлені на осях кронштейнів на двох 

шарикоподшипниках алюміневих маточин і кріпиться гайкою, що фіксується стопором, 

вони однобандажні із привулканізованою гумовою шиною); 

5. 2-а направляючих колеса (встановсені на кривошипи механізмів натягу гусениць):  

- маточина (вній 2-а підшипники і розпірна втулка, закриваєця маточина кришкою з 

заправним отвором і прбкою); 

- 2-а фасованих диска (для додання твердості між ободами рівномірно по периметрі 

вварені ребра); 

6. 2-а очищувача (встановлені на направляючих пластинах, кріпляця ботами до корпусу 

біля направляючих коліс); 

7. 2-а механізма натягу гусениць: 

- кривошип; 

- корпус механізму натягу; 

- кронштейн; 

- черв'як; 

- черв'ячне колесо; 

- стопорний пристрій. 

1-ведуче колесо; 2-пружиний упор; 3-огранічувач; 4-кронштейн кріплення сєрьги гідроамортизатора;   5-
гідроамортизатор; 6-гумовий упор; 7-пробка заправочного отвору труб балансирів; 8-балансир; 9-борт; 
10-підтримуючий каток; 11-гусеиниця;12- очищувач; 13-направляюче колесо; 14-шостий опорний каток; 
15-скоба; 16,21-пальці;17-гумовиа втулка; 18-трак гусениці; 19,20,22-опрні катки; 23-шаблон; 24-
направляюча очищувача; 25,26-болти; А-товщина зуба. 

Гусениці 
Гусениці - являють собою дрібноланкові стрічки, що складаються кожна з 85 ланок-траків, 

зв'язаних між собою шарнірно за допомогою обрезинених пальців, скоб і болтів. 

Трак - штампований з високоміцної сталі, має два вушка для з'єднання траків і два гребені 

для запобігання сходу гусениці з опорних катків і спадання її з підтримуючих катків. Гладка 

сторона з'єднаних у стрічку траків (між гребенями) служить біговою доріжкою для опорних 

катків. 



На зовнішній стороні трака маються грунтозацепи, що збільшують зчеплення його з 

ґрунтом. У вушка траків запресовані сталеві пальці з привулканізованими до них гумовими 

втулками, що за рахунок деформації гуми дозволяють тракам повертатися на невеликий кут 

відносно один одного. На кінці пальців надіті скоби, виконані з високоміцної сталі. Скоби 

закріплені за допомогою болтів, при цьому болт ввернутий у скобу між лисками пальців. 

Ведучі колеса 

Ведучі колеса, отримує обертання від двигуна через агрегати силової передачі, 

перемотують гусениці, що знаходяться з ними в зачепленні, і повідомляють корпусові машини 

поступальний рух. 

Ведуче колесо складається з : - корпусу і двох зубчатих вінців для зачеплення зі скобами 

гусениць.  

Корпус - ведучого колеса складається з двох зварених між собою сталевих частин із 

фланцями для установки і кріплення змінних зубчатих вінців. 

Зубчаті вінці - кріпляться до корпусу ведучого колеса 

болтами. Для підвищення зносостійкості на робочі поверхні 

зубів наплавлений шар твердого сплаву. 

Ведуче колесо встановлюється на хвостовик водила бортової 

передачі шліцьовою маточиною і кріпиться на водилі 

пробкою, що стопориться болтом і розпірним конусом. 
 
1-хвостовик водила; 
2-бортова передача; 
3-контровочний провід; 
4-пробка кріплення ведучого колеса; 
5,6-брлти; 
7-зубчатий вінець; 
8-корпус. 

Опорні катоки 

Опорні катки служать - для розподілу ваги машини на опорну поверхню гусениць. Катки 

виконані порожніми і герметичними.  

Вони складаються з: - маточини, дисків й бандажа, зварених між собою. На сталевому 

бандажі по колу привулканізована масивна гумова шина. 

Опорні катки розташовані - по обох сторонах бортів машини. Каток встановлюється на вісь 

на підшипниках і кріпиться стопорною гайкою, що фіксується стопором. Між підшипниками 

встановлена розпірна втулка. 

До маточини катка кріпиться болтами кришка з заправним отвором, закритим пробкою з 

алюмінієвою або фібровою прокладкою. Між кришкою і маточиною мається гумове 

ущільнювальне кільце. З протилежної сторони маточина катка закрита кришкою з 

лабіринтовим ущільненням, гумовою манжетою й ущільнювальним кільцем. 

Кришки катка встановлені на сурик. Ущільнення запобігають викиду змазки з катків, а 

також попадання води і бруду у порожнин маточин. 
 



 
1-труба балансиру; 2-кронштейн підвіски; 3-,12-пробки; 4-гідроамор-
тизатор; 5-пружиний упор; 6-вісь катка; 7-струбцина; 8-обмежувач; 
9,26-кришки; 10-гумове кільце; 11-стопор; 13-лабіринтне ущільнення; 
14-кришка ступиці; 15,28-манжети; 16-роликопідшипник; 17-ущільню-
вальне кільце; 18-стопорна гайка; 19-диск;20-бандаж; 21-гумова шина; 

22-регулювальні 
прокладки; 23-балансир; 
24-вухо; 25-болт; 27-
втулка; 29-торсіоний вал; 
30-днище. 

 

Підтримуючий каток 

Підтримуючі катки призначені - для підтримки і напрямку верхніх галузей гусениць при 

їхньому перемотуванні. 

ТХ підтримуючого катока - однобандажний із привулканізованою гумовою шиною. 

Маточина катка виготовлена з алюмінієвого сплаву. У місці контакту з гребенями гусениці в 

маточину катка по обидва боки вкручені сталеві гайки. 

Підтримуючий каток встановлений - на вісі кронштейна на двох шарикоподшипниках і 

кріпиться гайкою, що фіксується стопором. Між підшипниками встановлені розпірні втулки. 

До маточини катка кріпиться кришка з заправним 

отвором, закритим пробкою з алюмінієвою або 

фібровою прокладкою. Під кришку встановлене гумове 

ущільнювальне кільце.З протилежної сторони маточина 

катка закрита кришкою з лабіринтовим ущільненням, 

манжетою й ущільнювальним кільцем. Кришки 

встановлені на сурик. 

Ущільнення запобігають витокові масла з катка, а також 

попаданню води і бруду в порожнину маточини. 
 
36-регулювальні прокладки; 37-кронштейни; 38-ступиця; 39-
лабірінтні ущільнення; 40,41-гайки; 42-пробки; 43-
кришки;44-гумова шина; 45-кільце лаберинтного ущільнення; 

Направляючі колеса й очищувачі 

  Направляючі колеса призначенні - для зпрямування гусениць, а разом з механізмом натягу 

- для їхнього натягу.  

Направляюче колесо розташоване - в кормовій частині машини на осі кривошипа на 

кульковому і роликовому підшипниках і кріпиться гайкою, котра фіксується стопором. Між 

підшипниками встановлена розпірна втулка. 

Направляюче колесо зварене з двох фасонних дисків. Для додання твердості між ободами 

колеса рівномірно по периметрі вварені ребра. 

Для запобігання витоку змащення з маточини, а також попаданню води і бруду всередину 

маточина охороняється кришками, лабіринтовим ущільненням, самопідтискною манжетою, 

повстяним сальником і ущільнювальними кільцями. 

Для заправлення мастила в маточину в центрі 

кришки мається отвір, що закривається пробкою 

з алюмінієвою або фібровою 

прокладкою.Очищувачі направляючих коліс - 

встановлені на бортах машини в планках з 

пазами і кріпляться чотирма болтами. Для 

найбільш ефективного очищення коліс від снігу 

між очищувачем і ободом колеса 

встановлюється зазор 3—5 мм. 
 

1-шарико підшипник; 2-кришка; 3,25-гайки; 4-
пробка; 5-стопор; 6,12,26,31-кільця; 7,23-болти; 8-
диски; 9-ребро; 10,17,27,30-втулки;11-
роликопідшипник; 13,35-манжени; 15-сальник; 16-
кривошип; 18-фланець; 19-регулювальна прокладка; 
20-червячне колесо; 21-червяк; 22-зубчата муфта;24-
стопор гайки; 28-упорне кільце; 29-корпус механізму 
натягу; 32-кронштейн; 33-кришка лаберинтного 
ушільнення; 34-щиток. 



Механізм натягу гусениць 

Механізм натягу гусениць складається з - кривошипа, корпуса механізму натягу, 

кронштейна, черв'яка, черв'ячного колеса і стопорного пристрою. Кривошип встановлюється в 

кронштейні і корпусі механізму натягу на двох бронзових втулках, що виконують роль 

підшипників. 

Від провертання кривошип утримується - зубчатою муфтою, що піджимається до зубців 

корпусу механізму натягу гайкою і фіксується стопором з болтом. 

Черв'ячне колесо насаджене на шліци кривошипа і фіксується від осьового переміщення 

завзятим кільцем. Черв'як встановлений вертикально на двох бронзових втулках і охороняється 

від осьових переміщень буртами, виконаними на осі черв'яка. 

При обертанні шестигранної голівки вала черв'яка обертається черв'ячне колесо, що 

повертає кривошип з направляючим колесом, змінюючи ступінь натягу гусениці. Перед 

обертанням черв'яка зубчата муфта повинна бути виведена з зачеплення з корпусом механізму 

натягу. 

Для змащення в корпусі механізму натягу мається отвір із пробкою. Ущільнювальні кільця 

і манжета охороняють порожнину черв'ячного механізму від попадання води і бруду. 

РЕГУЛЮВАННЯ НАТЯГУ ГУСЕНИЦЬ 

Інструмент і приналежності: ключ гусениці, ключ 

14 X I7, вороток, подовжувач, змінна голівка 24, ключ-

тріскачка, молоток, лінійка, шплінтовитягувач (у 

шухляді механіка-водія), ключ 7811-0322, 

пристосування для зняття скоб, нитка з вантажем (у 

шухляді для ЗІН), стяжне пристосування (на днище в 

середнім відділенні), ключ 32X36 (у сумці з ЗІН 

двигуна), шаблон (у груповому комплекті ЗІН), ломик 

(на стійці перегородки). 

Регулювати натяг гусениць тільки при положенні 

осі направляючого колеса на верхній частині дуги 

окружності, описуваної кривошипом, для чого: 

встановити машину, не застосовуючи гальмування, 

на рівній твердій ділянці місцевості; 

розконтрити кривошип направляючого колеса — 

вивернути болт, зняти стопор, послабити гайку; вивести 

зубчату муфту з зачеплення з муфтою корпусу 

механізму натягу; 

На заправні пробки перших і другого підтримуючих 

катків натягнути нитку, при цьому провисання нитки не 

допускається. 

Величина провисання гусениць визначається 

виміром відстані від натягнутої нитки до полотна трака, 

що лежить на першому підтримуючому катку, і до 

полотна трака, розташованого посередині між першими 

і другим підтримуючими катками. 

Величина провисання гусениці визначається 

різницею отриманих величин. Для регулювання 

провисання обертати черв'як механізму натягу ключем-

тріскачкою доти, поки величина провисання не стане 

рівною 6—8 мм. 

 
 
1 – трак; 2 – гумова втулка; 3 – гребінь; 4 
– гайка клина; 5 – палець тракак; 6 – 
сірьга; 7 – клин; 8 – лиска на пальці; 9 – 
грунтозачеп; 10 – ключ-трещітка; 11 – 
корпус; 12 – гвинт; 13 – зачепи; 14 – вал 
зємнека; 15 – щоки зємника; 16 – гвинт 
зємника; 17 – упори зємника; 18 – 
втулка; 19 – шплінт; а – отвори в 
пальцях; б – прорізь. 

Законтрити кривошип, для чого ввести зубчату муфту в зачеплення з муфтою корпусу 

натяжного механізму, затягти гайку, встановити стопор, ввернути болт і розвантажити черв'як, 

повернувши його в зворотну сторону. 

Перевірити величину провисання гусениці, що повинна бути 6—8 мм, при необхідності 

операцію натягу повторити. 

 



Висновок: Гусеничний рушій з переднім розташуванням ведучих коліс надіно надає 

машині поступального руху як на суші, так і на воді за рахунок моменту, що 

крутить, підводимого від двигуна до ведучих коліс він простий за будовою і 

надійний в експлуатації та легкий в обслуговуванні. 
 

Підвіска. 
 

В якості системи підресорювання машини служить незалежна торсіонная підвіска.  
 

Підвіска призначена - для зм'якшення поштовхів і ударів, сприйманих корпусом машини, 

при русі по нерівній дорозі або місцевості. 
 

ТЕХТІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

Тип        Незалежна, торсіонна 

Кількість пружних елементів(Торсионний вал),шт. 12  

Амортизатори: 

- тип       Гідравлічні,телескопічні,двостороннього дії 

- кількість, шт,      6 (у підвісках 1, 2 і 6-го катків) 

- рідина, щозаправляється, Суміш:   трансформаторне масло50%,турбінне масло50% 

- кількісь рідини, що заправляється, см3   760 

Тип упорів       2-й,4-й катки-гумові,1-й,6-й катки - пружинні 
 

ЗАГАЛЬНА БУДОВА 

1. 12-ть торсіонних валів (довгі сталеві стрижні циліндричної форми з малою і великою 

шлицьованими голівками і розміщаються поперек машини над днищем); 

2. 12-ть балансирів (складається з стерженя, труби і осі опорного катка вони є пустотілі, 

труба закривається кришкою з болтом на І,ІІ,ІV,VІ є площадки для упорів і І,ІІ,VІ 

кронштейни кріплення амортизаторів); 

3. 12-ть кронштейнів підвіски (приварених до бортових листів і днища мащини, всередені 

порожнин кронштейнів є два розточення для запресовування втулок і щліци для малої 

голівки торсіонного валу); 

4. 4-и гумових упора (кріпляця до кронштейнів на бортах машини напроти ІІ і ІV 

балансира); 

5. 4-и пружинних упора (кріпляця до кронштейнів на бортах машини напроти І і VІ 

балансира); 

6. 6-ть гідравлічних амортизаторів(які працюють з  І,ІІ,VІ балансиром і складаються з: 

- верхня прушина з кожухом, стопорною планкою; 

- нижня проушина з корпусом амортизатора та направляючою втулкою, впускним 

клапаном і перепускним клапаном; 

- робочий целіндр з опорою; 

- поршень з 2-а кільцями, штоком, клапаном переходу рідени, клапаном відачі; 

- корпус з гумовими ущільненнями; 

Торсіонниі вали 

Торсіонні вали є -пружними елементами підвіски. Вони являють собою довгі сталеві 

стрижні циліндричної форми з малою і великою шлицьованими голівками і розміщаються 

поперек машини над днищем.  

Одною голівкою торсіонний вал входить у шлицьовий отвір труби балансира, а іншої — у 

шлицьову втулку кронштейна підвіски, привареного до протилежного борту корпуса машини. 

Щоб охоронити торсіонний вал від корозії і можливих механічних ушкоджень робочих 

поверхонь, стрижень його після ґрунтовки і фарбування обгорнуть подвійним шаром 

прогумованої ізоляційної стрічки і покритий зверху бакелітовим лаком. 

Торсіонний вал утримується від подовжнього зсуву в трубі балансира й у кронштейні 

підвіски кришками і болтами, що ввертаються в різьбові отвори на торцях торсіонних валів. 

Отвір у великій голівці використовується також для витягу торсіонного валу з кронштейна 

підвіски і труби балансира. Торсіонні вали правих і лівих опорних катків на торцях голівок 

маркіруються відповідно Пр і Лев. 



Невзаємозамінність торсіонних валів правого і лівого бортів машини викликана тим, що 

при роботі вони мають різний напрямок закручування і при виготовленні піддаються 

попередньому упрочнючому закручуванню в гому ж напрямку. 

Балансир і кронштейни підвіски 

Балансир виконаний зі сталі. Стрижень, труба балансира, а також вісь катка — пустотілі. 

Отвір у стрижні балансира закрито пробкою. Усередині труби балансира маються шліци для 

з'єднання з торсіонним валом. Труба балансира встановлена на двох втулках, запресованих в 

отвори кронштейна підвіски. 

При наїзді машини на перешкоду балансир повертається і закручує торсіонний вал, 

унаслідок чого поштовхи й удари, сприймані корпусом машини, зм'якшуються. Для 

виключення вигину балансира у випадку сильних бічних ударів катків об перешкоди на обох 

бортах біля передніх катків приварені обмежувачі. 

Балансири мають площадки для упору. До перших, других і шостих балансирів приварено 

по два вушка для з'єднання з гідравлічними амортизаторами. 

Кронштейн підвіски приварений до бортового листа і днища мащини. У внутрішній 

порожнині кронштейна маються два розточення для запресовування втулок і щліци для малої 

голівки торсіонного валу. З зовнішньої сторони в кронштейні підвіски мається виточення, у яку 

встановлюються гумові манжети, що охороняють втулку від забруднення. Для змащення втулок 

у кронштейнах підвіски на борті машини маються отвори, що закриваються пробками. 

 
а - варіант конструкції балансира на машинах попередніх випусків; б - сучасна конструкція обмежувача 
бандажу; 1 - шарикопідшипник; 2 - гайка кріпленя катка; 3 - вісь катка; 4 - штифт; 5 - пробка заправного 
отвору; 6,15 - прокладки; 7 - кришка; 8,23 – гумові кільця; 9 - диск катка; 10 - обод; 11 - гумова шина; 12 
- балансир; 13 - болт; 14 - кришка торсиону з ущільненнями; 16 - вісь балансира; 17 - регулювальні 
прокладки; 18 - кришка лабиринта; 19,30 - самопідтескні манжети; 20 - пробка змащувального отвору 
втулок осей балансира; 21 - трубка підводу мастила; 22 - втулка осі балансира; 23 - торсіоний вал; 24 - 
пробка контрольного отвору; 25 - мала втулка осі балансира; 26 - ущільнююче кольце; 27 - кронштейн 
підвіски; 29 - деревянна заглушка; 31 - обойма лабиринта; 32 - задняя кришка; 33 - болт кріпленя кри-
шки; 34 - ступиця катка; 35 - роликопідшипник; 36 - розпірна втулка; 37 - упор; 38 - направляючий болт-
обмежувач; 39 - контргайка; 40 - обмежувач бандажу; 41 - направляюча; 42 - звототня частина бандажу. 

Пружинні і гумові упори 
Пружинні упори і гумові упори обмежують хід балансирів. Пружинні упори встановлені над першими і 

шостими опорними катками.  

Вони складаються з пружини, підстави, бойка, болта і стопорної шайби. Гумові упори встановлені над 

другими і четвертими катками. 

Гідравлічні амортизатори 

Гідравлічні амортизатори призначенні - для гасіння коливань машини, що виникають при її 

русі. 



Будова гідравлічного амортизатора: у верхню частину корпусу ввернутий корпус 

ущільнення з опорою, а в нижню— вушко, яким гідроамортизатор з'єднується з балансиром 

підвіски. Робочий циліндр із поршнем і штоком зажимается між опорою і вушком. 

У поршні маються клапан стиску, дросельний отвір і клапан віддачі. У канавках поршня 

встановлені чавунні ущільнювальні кільця. У вушку передбачений клапан для випуску 

надлишкової робочої рідини в компенсаційну камеру при прямому ході (вниз) поршня, клапан 

для поповнення робочою рідиною порожнини циліндру з компенсаційної камери при 

зворотному ході (нагору) поршня і дросельний отвір. 

Ущільнення штока складається з гайки, шкребка, повстяного сальника, бронзового кільця, 

манжет, фторопластового манжеторозділювача, що піджимаються через сталеве кільце 

пружинами, поміщеними в отворах втулки. В опорі маються два отвори для додаткової 

циркуляції робочої рідини з порожнини циліндра в компенсаційну камеру. 

Захисний кожух, нагвинчений на сергу і застопорений болтом зі стопорною планкою, 

охороняє шток від механічних ушкоджень. За допомогою серги, що навертається на кінець 

штока, гідроамортизатор з'єднується з корпусом машини, а за допомогою вушка — з 

балансиром підвіски. 

Обсяг робочої рідини (50% турбінного і 50% трансформаторного масла), що заправляється 

в гідроамортизатор, складає приблизно 760 см3. 

Принцип роботи гідравлічного амортизатора.- при наїзді на перешкоду опорниі каток 

опускається або піднімається, відповідно відбувається відносне переміщення поршня в циліндрі 

гідравлічного амортизатора, встановленого на цьому катку. Якщо швидкість переміщення 

катка, а стало бути, і поршня гідроамортизатора порівняно невелика, то робоча рідина перетікає 

з однієї порожнини циліндра в іншу через дросельний отвір поршня, не відкриваючи клапан. 

Завдяки опорові, створюваному при перетіканні робочої рідини, коливання катка передаються 

на корпус зі зменшеними швидкістю і розмахом. 

При русі катка нагору робоча рідина витісняється через отвір у поршні з нижньої 

порожнини циліндра у верхню, причому витісняється неї з нижньої порожнини більше, ніж 

може поміститися у верхній, тому що обсяг верхньої порожнини зменшується за рахунок 

вхідного туди штока. Надлишкова робоча рідина при цьому перетікає через дросельний отвір 

вушка й отвору опори, у компенсаційну камеру. 

При русі катка вниз витиснута в компенсаційну камеру надлишкова робоча рідина 

повертається через отвір у нижню порожнину а циліндра, а з верхньої порожнини б робоча 

рідина перетікає в компенсаційну камеру через два отвори в опорі й отвір поршня в порожнину 

а циліндра. 

При високій швидкості переміщення катка, коли дросельні отвори не можуть забезпечити 

вільне перетекание рідини, що витісняється, у роботу вступають клапани. Резерв робочої 

рідини, що знаходиться в компенсаційній камері, служить для поповнення тієї частини робочої 

рідини, що виноситься назовні у виді плівки на поверхні штока. 
1-ущільнювальне кільце; 2-
серьга; 3-сферична 
порожнина; 4,12,27-втулки; 5-
пробка змащувального 
отвору; 6-скребок; 7-
войлочний сальник; 8-
бронзове кільце; 9,41,42-
манжети; 10-манжето 
роздільник; 11-пружина; 
13,15,21,23-гумові кільця; 14-
отвір; 16,20-дросельний отвір 
б; 18-поршень; 19-пробка; 22-
кланан; 24-пробка клапана; 
25-регулювальна прокладка; 
26-проушина; 28-канал; 29-
впускний клапан; 30-канал 
для проходу рідини; 31-сідло 
клапана; 32-
регулювальнішайби; 33-
ущільнювальні чугуні кільця; 
34-клапан відачі; 35-клапан 
стискання; 36-направна 
клапана; 37-циліндр; 38-
корпус; 39-опора; 40-корпус 
ущільнення; 43-гайка; 44-
кожух; 45-стопорна планка; 



46-компенсаційна камера; а і б-порожнини. 

Висновок: Підвіска зм'якшує поштовхи і удари, отримані корпусом машини, при русі по 

нерівній дорозі або місцевості, вона проста за будовою і надійна в експлуатації а 

також легка в обслуговуванні. 

 

Можливі несправності ходової частини. 
Несправність Причина несправності Спосіб усунення несправності 

1 2 3 
Машину під час руху веде убік Нерівномірно натягнуті 

гусениці 
Відрегулювати натяг гусениць  

Знос грунтозацепів трака  Підлягають заміні траки, що мають 
висоту грунтозацепів менше 1,0 мм 

Знос бігової доріжки траків  Підлягають заміні траки, що мають 
наскрізний знос бігової доріжки 

Сильно нагріваються маточини 
опорних катків і направляючих 
коліс 

Нема змащення всередині 
маточин 
Зруйнувалися 
підшипники 

Дозаправити катки змащенням 
 
Замінити підшипники. Перевірити стан 
ущільнення 

Часті і різкі удари балансира об 
упор 

Зруйнувався торсіонний 
вал 
Непрацює 
гідроамортизатор 

Замінити торсіонний вал. 
 
Замінити гідроамортизатор  

Відшарування гумової шини 
від бандажа опорного катка 

Порушення приклейки 
шини до бандажа 

Допускається відшарування гумової шини 
від бандажа: кругове - глибиною не більш 
25 мм у середньому на кожну сторону, 
місцеве - довжиною не більш 150 мм, 
максимальною глибиною не більш 70 мм, 
і не більш чотирьох, відс-тань між 
відшаруваннями не менш 200 мм. При 
великих величинах відшару-вання 
гумової шини від бандажа опо-рного 
катка замінити опорний каток 

Вирив гуми із шини опорного 
катка 

Механічні ушкодження 
гребенями траків при 
різких поворотах машини 
на великій швидкості або 
від попадання сторонніх 
предметів 

Якщо вириви розміром 80x80 мм і числом 
не більш чотирьох або розміром 60x60 мм 
і числом не більш восьми, відстань між 
виривами не менш 200 мм, то дозво-
ляється подальша експлуатація катків, у 
противному випадку каток замінити 

У випадку руйнування однієї із шин у найкоротший термін замінити опорний каток, щоб уникнути 
перевантаження і передчасного руйнування інших шин. 
При виривах шини на першому, другому або шостому опорних катках на всю ширину гумового масиву 
замінити катки. Якщо немає можливості відразу замінити катки, зняти гідроамортизатор щоб уникнути 
виходу його з ладу. 
Руйнування направляючого 
колеса або його кривошипа 

 Використовувати шостий опорний каток 
як направляюче колесо згідно п. 8.1.10. 
Рух у цих випадках дозволяється тільки 
на нижчих передачах зі швидкістю, що не 
перевищує 10 км/год, машину повертати 
тільки плавно. З першою нагодою 
відремонтувати машину 

Підтікання рідини з-під кожуха 
гідроамортизатора 

Зруйновано ущільнення 
штока 

Якщо мається підтікання без 
каплепадання, дозволяється подальша 
експлуатація гідроамортизатора. При 
більшій течі гідроамортизатор замінити. 
Несправний здати в ремонт 

Поява слідів змащення з 
ущільнень вузлів ходової 
частини 

Ослаблено затягування 
пробок, ушкоджені 
ущільнювальні прокладки 
або кільця 

Підтягти пробки або замінити прокладки. 
Якщо маються сліди змащення без 
каплепадання, дозволяється подальша 
експлуатація вузлів ходової частини. При 
більшій течі замінити вузол 

Знос скоби пальця трака  При однобічному зносі скоб перевернути 
гусеницю на 180°, тобто встановити 
одним грунтозацепом убік руху. При 
двосторонньому зносі замінити скоби 
згідно п. 8.1.7 

Підвищений зазор у нижньому 
шарнірі гідроамортизатора 

Знос втулки нижнього 
шарніру гідроаморти-
затора. 
Знос пальця нижнього 
шарн.гідроамортизатора 

При зносі втулки до товщини стінки 
менш 3 мм втулку замінити 
 
При зносі тертьової поверхні пальця на 
глибину більш 7 мм палець замінити 

Знос вінців ведучих коліс  Підлягають заміні вінці, що мають 
товщину зубів по розмірі А менш 8 мм у 



самому вузькому місці. У випадку заміни 
одного зі зношених вінців заміні підлягає 
і другий вінець 

1 2 3 
Не гріються перші і другі 
гідроамортизатори при русі по 
нерівній, вибоїстій дорозі 

Відсутня робоча рідина Встановити машину на горизонтальній 
ділянці. Відвернути пробку до появи 
рідини з-під пробки. З появою рідини з-
під пробки пробку загорнути. Зливати при 
цьому рідину з гідроамортизаторів 
забороняється. Дозволяється подальша 
експлуатація гідроамортизаторів. При 
відсутності рідини гідроамортизатор 
замінити; несправний здати в ремонт 

Скручування гусениці відносно 
подовжньої осі в одному або 
декількох шарнірах. Бігові 
доріжки траків знаходяться не 
в одній площині, паз у 
сполучній скобі розгорнуть 
відносно горизонтальної 
площини 

Поворот пальця трака в 
одній або декількох 
скобах 

Встановити машину так, щоб скоба з 
проверченим пальцем знаходилася на 
похилій галузі між ведучим колесом і 
першим опорним каткомю. Послабити 
натяг гусениці. Відвернути болти на 
скобах. Повернути траки на кут, 
обумовлений шаблоном із групового ЗІН. 
Затягти болти кріплення скоб згідно п. 
8.1.7. Натягнути гусеницю 

Висновок: Знання можливих несправностей продовжує строк експлуатації машини за рахунок 

свєчасного виявлення та правильного їх усуненя. 

 

Загальний висновок:  
1. Гусеничний рушій з переднім розташуванням ведучих коліс надіно надає машині 

поступального руху як на суші, так і на воді за рахунок моменту, що крутить, підводимого 

від двигуна до ведучих коліс він простий за будовою і надійний в експлуатації та легкий в 

обслуговуванні. 

2. Підвіска зм'якшує поштовхи і удари, отримані корпусом машини, при русі по нерівній дорозі 

або місцевості, вона проста за будовою і надійна в експлуатації а також легка в 

обслуговуванні. 

3. Знання можливих несправностей продовжує строк експлуатації машини за рахунок 

свєчасного виявлення та правильного їх усуненя. 
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