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Subiecte de studiu:  

Şedinţa 5. 

1.  Destinaţia şi caracterizarea de luptă a armamentului  

SVD, AG-7 şi PM.  

2.  Denumirea pieselor şi mecanismelor.  

3.  Muniţiile pentru aceste tipuri de armament.  

4.  Măsurile de siguranţă la manipularea lor. 



       Puşca cu lunetă Dragunov cal. 7,62 mm (SVD) este destinată 

pentru nimicirea diferitelor ţinte izolate, mobile, neacoperite şi 

mascate. 

1.1.  Destinaţia şi caracterizarea de luptă SVD 





SVD 

12.00, 18.40 



Caracteristici de luptă   
       

1.  Distanţa de tragere după înălţător:                                  

      - cu înălţător optic   ....................................................  1300 

      - cu înălţător mecanic.................................................  1200             

2. Distanţa loviturii directe m: 

     - asupra ţintei cap (cu înălţimea de 30 cm) ...............  350 

     - asupra ţintei corp (cu înălţimea de 50 cm) ..............  430 

     - asupra ţintei alergând (cu înălţimea de 150 cm)....... 640  

3.  Cadenţa de tragere practică, lov./min. ......................... 30 

4.  Viteza iniţială a glonţului, m/s ...................................... 830 

5   Distanţa până unde se păstrează efectul      

                              omorâtor al glontelui, m .......................3800 

6.  Capacitatea încărcătorului (cartuşe)............................ 10 

7. Calibrul, mm .................................................................... 7,62 

DTT  

armamentului 

de infanterie 



1.2. Denumirea pieselor şi mecanismelor.  

Recuperator 

Port-închizător 
Închizător 

Apărătoarea mânii 

Apărătoarea mânii 

Capacul cutiei închizătorului 

Baionetă-pumnal 
Înălţător optic 

Mecanism de dare a focului 

Piedică de siguranţă 

Încărcător 

Pistonul de gaze 

Tubul de gaze 

cu regulator 

Camera de gaze 

Patul armei 

Baza cătării 

Înălţător mecanic 

Ţeava Cutia închizătorului 

Inelele de fixare 

Falca patului 







      Demontarea incompletă 

 

- Se scoate încărcătorul; 

- Se verifică dacă lipseşte cartuşul în camera cartuşului; 

- Se scoate înălţătorul optic; 

- Se scoate falca patului; 

- Se scoate capacul cutiei închizătorului cu recuperatorul; 

- Se scoate port-închizătorul împreună cu închizătorul; 

- Se scoate închizătorul de la port-închizător; 

- Se scoate mecanismul de dare a focului; 

- Se scot apărătoarele mânii; 

- Se scoate pistonul de gaze şi împingătorul cu arc. 



     Ordinea montării după demontarea incompletă 

 

Se montează pistonul de gaze şi împingătorul cu arc; 

Se montează apărătoarele mânii; 

Se montează mecanismul de dare a focului; 

Se montează închizătorul la port-închizător; 

Se montează port-închizătorul împreună cu închizătorul; 

Se montează capacul cutiei închizătorului cu recuperatorul; 

Se montează falca patului; 

Se montează înălţătorul optic; 

Se cuplează încărcătorul. 



 AG-7 este un  mijloc de foc al GrIMo destinat 

pentru ducerea luptei împotriva tuturor tipurilor de tancuri 

moderne, tunuri autopropulsate şi alte mijloace blindate 

ale inamicului.  

 În afară de acesta se mai foloseşte ca mijloc 

pentru nimicirea forţei vii ale inamicului, ce se află în 

adăposturi de tip uşor şi de campanie. 

2.1.  Destinaţia şi caracterizarea de luptă RPG-7 





RPG-7 









Efectul RPG-7 



Caracteristicile tactico-tehnice:    

 

Calibrul AG-ului – 40 mm. 

Calibrul grenadei: 

                           PG-7 ------- 85 mm. 

                           PG-7M----- 70 mm. 

Lungimea AG-7 – 950 mm. 

Lungimea AG-7D: 

                           în poziţie de luptă – 960 mm. 

                           în poziţie de marş – 630 mm. 

Viteza iniţială a grenadei: 

                           PG-7 ------ 120m/s. 

                           PG-7M --- 140m/s. 

Viteza maximală a grenadei – 300m/s. 

Cadenţa de tragere – 4÷6 lov/min. 

Distanţa de ochire – 500m. 

Distanţa loviturii directe asupra ţintei, h=2m: 

                        cu lovitură PG-7V ------- 330 m. 

                        cu lovitură PG-7VM --- 310 m. 

Masa AG cu ÎO: 

                       AG-7 ---- 6,3 kg. 

                       AG-7D – 6,7 kg. 

Masa loviturii: 

                   PG-7V ------ 2,2 kg. 

                   PG-7VM --- 2,0 kg. 



Înălţătorul 

mecanic 

Înălţătorul 

optic 

Scala înălţătorului 

mecanic 

Scara telemetrică a 

 înălţătorului optic 

Ochire din  

RPG-7 



AG-ul este compus din următoarele piese principale şi 

mecanisme: 

 ţeava cu aparatele de ochire mecanice; 

 mecanismul de dare a focului cu siguranţă; 

 mecanismul percutant; 

 înălţătorul optic. 

 

       AG-7D mai are şi mecanism de blocare. 

       În completul AG-ului mai intră şi lotul PSA. 

       Lovitura este compusă din: 

     grenadă şi  

     încărcătura de start. 



Caracteristicile optice: 

 Puterea de mărire – 2,7 ori 

 Câmpul de observare – 13o 

 Distanţa între diviziunile înălţătorului – 100 m 

 Distanţa între DSCL – 0-10 

 Limitele diviziunilor înălţătorului – 200-500 m 

 Limitele DSCL – +0-50 

 Lungimea înălţătorului cu apărătoarea ochiului – 1400 mm 

 Înălţimea înălţătorului – 180 mm 

 Lăţimea înălţătorului – 62 mm 

 Masa – 0,5 kg.  

Înălţătorul optic „ÎO PGO-7V” 

     Înălţătorul optic este aparatul de ochire de bază a AG şi este destinat pentru 

ochirea, determinarea distanţei, corectarea focului şi ducerea observării. 



 Tragerea din AG se produce cu loviturile PG-7V şi PG-7VM cu grenadă 

subcalibru cu acţiune cumulativă. 

 Lovitura PG-7VM este tipul de grenadă PG-7V modernizat, fiind mai 

uşoară şi mai superioară la capitolul: capacitatea de perforare, împrăştiere şi 

stabilitate la vânt. 

Lovitură cumulativă 
PG-7VS 

Lovitură cumulativă  
PG-7VL (p/u armură 

compozită) 

Lovitură cumulativă cu  
focos tandem PG-7VR 

Lovitură thermobarică  
TBG-7V (V încăperii ≤ 

300 m3) 

Lovitură cu schije  
ОG-7V (S ≤ 150 m2) 



Construcţia loviturii RPG-7 

 Ne cătând la existenţa a mai multor tipuri de lovituri pentru AG-7, 

toate au o structură similară și diferă doar prin tipul și construcţia părţii 

ogivale (de cap). 

 Lovitura este compusă din trei părți:  

  partea de cap, care nemijlocit asigură nimicirea obiectului (ţintei),  

  motorul reactiv care dă viteză loviturii pe traiectoria de zbor   

  încărcătura de pulbere, care asigură ieşirea loviturii din ţeava 

aruncătorului. 

Efectul cumulativ 

Головная часть 
1 — головная часть 

взрывателя, 

2 — токопроводящий конус, 

3 — обтекатель, 

4 — кумулятивная воронка, 

5 — корпус, 

6 — разрывной заряд, 

7 — проводник, 

8 — донная часть 

взрывателя 

Реактивный двигатель 
 9 — сопловой блок, 

10 — сопло, 

11 — корпус реактивного 

двигателя, 

12 — пороховой заряд 

реактивного двигателя, 

13 — дно ракетного 

двигателя, 

14 — капсюль-

воспламенитель 

Пороховой заряд 
15 - перьевой 

стабилизатор, 

16 - гильза из бумаги, 

17 - пороховой заряд, 

18 - турбинка, 

19 - трассер, 

20 - пыж из пенопласта 



Rezultatul tragerii cu grenada 

TBG-7 pe o placă de armură 



3.1.  Destinaţia şi caracterizarea de luptă PM 

Pistolul 9 mm "Makarov" este o armă personală de atac şi 

apărare, destinată pentru lovirea inamicului la distanţe mici. 







3.1. Caracteristicile tactico-tehnice   PM 

 Calibrul, mm                                                 9 

 Distanţa de ochire, m                                    50 

 Distanţa focului eficace, m                      până la 50 

 Puterea de omorâre, m                                 350 

 Cadenţa de tragere, lov/min                          30 

 Viteza iniţială a glonţului, m/s                     315 

 Numărul de ghinturi                                       4 

 Capacitatea încărcătorului, buc.                     8 

 Masa pistolului neîncărcat, kg                     0,73 

 Masa pistolului încărcat, kg                         0,81 

 Masa cartuşului, gr.                                       10 

 Masa glonţului, gr.                                        6,1 



3.2. Construcţia generală 



3.2. Construcţia generală 

Încărcător 

Corpul cu ţeava şi 

garda trăgaciului 

Mecanismul de 

dare a focului 

Arcul recuperator 

Închizătorul cu percutor, 

extractor şi siguranţă 

Opritorul 

închizătorului 

Mânerul cu şurub 



3.3. Noţiuni despre construcţie şi funcţionarea pieselor pistolului 

Pistolul  PM  

(Makarov) 

Mânuirea  

Pistolului  PM  



Funcţionarea pistolului în timpul tragerii 

     La apăsarea pe trăgaci cocoşul, eliberându-se 

de nucă, loveşte sub acţiunea arcului de armare 

percutorul, acesta lovind cu vârful său capsa 

cartuşului.  

    Capsa acţionează şi aprinde încărcătura de 

pulbere. Arzând încărcătura de pulbere, în ţeava 

se formează gaze care exercită o presiune în 

toate direcţiile. Presiunea gazelor aruncă glonţul 

din canalul ţevii.  

     Concomitent cu aceasta, manşonul-închizător 

sub presiunea gazelor ce se transmit prin fundul 

tubului-cartuş se deplasează înapoi, reţinând cu 

extractorul tubul cartuş şi comprimând arcul 

readucător. întâlnindu-se cu aruncătorul, tubul-

cartuş, este aruncat afară prin fereastra pentru 

aruncarea tuburilor-cartuş de la manşonul-

închizător.  



     În cursa sa până în poziţia extremă dinapoi, 

manşonul-închizător roteşte cocoşul pe umeri 

înspre înapoi şi-l trece pe pragul de armare.  

     După efectuarea cursei sale înapoi până la 

refuz, manşonul-închizător, sub acţiunea arcului 

readucător, revine în poziţia înainte. în cursa 

înspre înainte, manşonul-închizător ia cu el 

cartuşul următor împins din încărcător şi îl 

trimite în camera cartuşului.  

     Canalul ţevii este închis de manşonul-

închizător eliberat; pistolul este din nou gata 

pentru tragere. 



    Pentru a trage focul următor este necesar să 

se elibereze trăgaciul şi apoi să se apese din nou 

pe el. În acest fel se va efectua tragerea până la 

consumarea completă a cartuşelor din 

încărcător. 

     După consumarea tuturor cartuşelor din 

încărcător acţionează piedica manşonului-

închizător, care reţine manşonul-închizător în 

poziţia dinapoi. 



atenţie 

Mulţumesc 

pentru 


