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UKŁAD HOLOWANIA POJAZDU GSIENICOWEGO
Streszczenie. W artykule przedstawiono rozwizanie dodatkowego układu holowniczego
przeznaczonego dla lekkiego pojazdu gsienicowego. Odniesiono si do zasady holowania pojazdów w ruchu
drogowym i pojazdów specjalnych, w tym gsienicowych. Przedstawiona została konstrukcja układu holowania,
jego zabudowa na pojedzie oraz obliczenia wytrzymałociowe.
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1. WSTP
Pojcie holowania pojazdów jest znane od bardzo dawna, zwłaszcza w ruchu
drogowym. Czym jest holowanie? Holowanie to czynno polegajca na cigniciu przez
pojazd silnikowy drugiego pojazdu silnikowego, który w danych okolicznociach nie jest
zdolny do samodzielnego poruszania si. Pojazdy holowane mog by połczone ze sob za
pomoc holu gitkiego (liny holowniczej) lub holu sztywnego. W przypadku pojazdów
dopuszczonych do ruchu drogowego zasady holowania reguluje Kodeks drogowy oraz artykuł
3.1 ustawy „Prawo o ruchu drogowym”.
2. HOLOWANIE POJAZDU GSIENICOWEGO
Powyszych przepisów nie stosuje si jednak w razie holowania pojazdów jednostek
wojskowych podporzdkowanych Ministerstwu Obrony Narodowej oraz Ministerstwu Spraw
Wewntrznych i Administracji. Holowanie pojazdu gsienicowego jest znacznie utrudnione
ze wzgldu na jego budow. Gsienica w czasie holowania utrudnia w duym stopniu
poruszanie si oraz manewrowanie pojazdem szczególnie w czasie skrtów, gdy nie pozwala
na swobodne manewrowanie. Czstym zabiegiem przygotowawczym do holowania jest
zdjcie gsienic.
Aby umoliwi holowanie pojazdu gsienicowego, naley w pierwszej kolejnoci
odłczy przekładnie boczne od przekładni głównej. Jest to moliwe do zrealizowania
poprzez odłczenie wałka łczcego przekładni boczn ze skrzyni biegów lub w nowych
skrzyniach biegów poprzez zwolnienie dwigni w przekładni.
Moemy wyróni nastpujce sposoby holowania pojazdów gsienicowych:
− poprzez podniesienie przedniej czci pojazdu dwigiem i holowanie go poprzez
cignicie;
− zamocowanie haków holowniczych w pozycji krzyowej, dziki czemu umoliwiamy
skrcanie holowanego pojazdu;
− holowanie na tzw. holu sztywnym;
− holowanie z wykorzystaniem specjalistycznego oprzyrzdowania, np. opisanego
w artykule;
− transport pojazdu gsienicowego wozem specjalistycznym z naczep
niskopodwoziow.
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Obecnie w przypadku awarii pojazdu czsto podejmowane s naprawy na miejscu
poprzez szybk wymian modułu, który uległ zniszczeniu. Na rys. 1 pokazano wymian
modułu napdowego w pojedzie Abrams. Jest to czasami niemoliwe w warunkach
polowych, dlatego potrzebny jest system holowania pojazdu lub uycie specjalistycznego
wozu zabezpieczenia technicznego. Na rysunku 2 pokazany jest polski ARV (ang. Armoured
Eecovery Vehicle) - wóz zabezpieczenia technicznego WZT3.

Rys. 1. Wymiana jednostki napdowej w
pojedzie ABRAMS


Rys. 2. ARV WZT3

3. KONCEPCJA UKŁADU HOLOWANIA
Zagadnieniem opisywanym w artykule jest problem holowania lekkiego pojazdu
gsienicowego o masie rzdu 5 t. Omawiany pojazd gsienicowy to wielozadaniowa
inynieryjna platforma o napdzie hybrydowym (kr. WIPH), której widok kadłuba od dołu
pokazany jest na rys.4. Konstrukcja platformy (demonstratora technologii) jest poddawana
licznym testom i próbom terenowym. Celowym zatem było wyposaenie podwozia platformy
WIPH w dodatkowe oprzyrzdowanie - układ holowania umoliwiajcy szybkie cignicie
pojazdu do warsztatu w przypadku awarii, bez koniecznoci angaowania specjalistycznego
sprztu.
Holowanie inynieryjnej platformy o napdzie hybrydowym musi odbywa si przy
włczonym układzie napdowym - załczonych stycznikach głównych (w celu połczenia
falowników silników elektrycznych z bateri akumulatorów) oraz układzie sterowania
pracujcym w trybie regulacji momentu obrotowego i załczonym układzie zasilania
pokładowego. Podczas holowania pojazdu WIPH silniki elektryczne z magnesami trwałymi
generuj energi elektryczn, która musi zosta rozproszona. Falowniki nie maj takich
zdolnoci, z tego powodu musz oddawa energi do baterii akumulatorów. Dodatkowo
wyłczony musi by take hamulec postojowy, sterowany z niezalenego układu
hydraulicznego w podwoziu.
Głównym problemem zabudowy układu holowniczego w podwoziu była szkieletowa
konstrukcja kadłuba pojazdu. Konstrukcja ta znacznie utrudnia zarówno monta, jak
i uytkowanie układu holowniczego. Naleało zatem maksymalnie wykorzysta architektur
pojazdu, nie ingerujc przy tym w budow kadłuba pojazdu, jak równie w jego wyposaenie
wewntrzne. Ponadto doszło te zalecenie - wymóg szybkiego montau układu holowania na
pojedzie. Układ do holowania winien równie spełnia okrelone wymagania
wytrzymałociowe. Analiza taka zostanie przedstawiona w dalszej czci artykułu.
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Opracowanie koncepcji wizało si jednak z niewielkimi zmianami wprowadzonymi
w korpusie kadłuba. Układ holowania jest mocowany do belki znajdujcej si na dnie korpusu
pojazdu (rys.3 i 4). Kształt wspornika (rys. 3) dobrano w taki sposób, aby zminimalizowa
działanie sił na konstrukcj kratownicy układu holowania. Rysunek 3 przedstawia budow,
natomiast rys. 4 sposób zamocowania układu holowania na kadłubie pojazdu WIPH.

Rys. 3. Budowa układu holowania
1-trzpie montaowy, 2- belka tylna, 3-belka wspierajca, 4-belka przednia,
5-ruba oczkowa

Rys. 4. Monta układu holowania na korpusie pojazdu
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4. OBLICZENIA WYTRZYMAŁOCIOWE
W celu weryfikacji opracowanej konstrukcji, układ holowania poddano analizie
wytrzymałociowej metod elementów skoczonych w zakresie sprystym. W analizie
zasymulowano sytuacj, w której pojazd ma zablokowany układ jezdny, gdy taki wariant
holowania generowa bdzie najwiksze obcienia. Sił obciajc układ w tym przypadku
wyznaczono ze wzoru (1) - co wynika z siły ucigu (Pu) potrzebnej do holowania pojazdu.
Sił wyznaczamy na podstawie siły oporu toczenia pojazdu holowanego oraz siły cikoci
pojazdu.
(1)
Do oblicze przyjmujemy nastpujce parametry pojazdu:
Tablica 1. Parametry pojazdu
Masa pojazdu

5200 (kg)

Współczynnik oporu toczenia – suchy piasek

0,3

Współczynnik bezpieczestwa

1,5

(N)

(2)

Do oblicze statycznych przyjto w zaokrgleniu 100.000 (N)
Analizy statycznej dokonano za pomoc oprogramowania SOLIDWORKS
SIMULATION, przyjmujc model jednostek SI (MKS). Du rol w analizach
z wykorzystaniem metody elementów skoczonych odgrywaj własnoci materiału. Dane
materiałowe zostały zaczerpnite z biblioteki programu SOLID WORKS. Siły reakcji
powstajce w trakcie holowania zostały zamocowane do powierzchni styku wydzielonej
z haków holowniczych pod ktem działania osi liny holowniczej. Powierzchnie działania siły
utworzono tak, by swym rozmiarem odpowiadały rednicy liny opasajcej ucho ruby
oczkowej (rys.3). Wektory działania sił przedstawiono poniej (rys. 5).

Rys. 5. Monta układu holowania na korpusie pojazdu
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W tablicy poniej przedstawiono opisywane warunki.
Tablica 2. Obcienie haków układu holowania
Nazwa
obcienia
Siła 1

Wizualizacja
obcienia

Szczegóły obcienia

Warto siły w układzie współrzdnych zwizanych
z płaszczyzn umocowania siły:
50000,---,--- (N)

Siła 2

Warto siły w układzie współrzdnych zwizanych
z płaszczyzn umocowania siły:
50000,---,--- (N)

Układ holowniczy (przyjty do oblicze) jest mocowany czteroma trzpieniami
wspawanymi do ramy głównej pojazdu. Model obliczeniowy został utwierdzony za pomoc
sworzni, którym zabrano wszystkie stopnie swobody – nieruchome utwierdzenie. W celu
sprawdzenia poprawnoci umocowania sprawdzono siły wypadkowe działajce
w utwierdzeniach. Obliczeniowy model posiada siły reakcji na umocowaniach zblione do
siły obciajcej, co przedstawiono w poniszej tablicy.
Tablica 3. Warto sił obcienia
Kierunki sił
Wartoci sił reakcji
Momenty

x
-4.2
0

y
78730.3
0

z
-606881.2
0

Wypadkowa
99401.6
0

Mona zatem uzna, e stworzony model CAD badanego układu jest poprawny,
a prace nad analiz mog by kontynuowane. Kolejnym krokiem analizy było wygenerowanie
siatki elementów skoczonych dyskretyzujcych model na elementy o okrelonej wielkoci.
Z uwagi na to, i rozmiary badanego elementu nie s due i jego dyskretyzacja nie zajmie
wiele czasu zdecydowano si na wysok, jako siatki. Siatka ta lepiej dyskretyzuje element,
zmniejszajc prawdopodobiestwo powstania elementów zdegenerowanych. Z uwagi na
wymiary i posta modelu zdecydowano si wykorzysta siatk bryłow, a wic elementy
czterowzłowe typu SOLID. W tablicy 4 przedstawiono waniejsze parametry dotyczce
siatki elementów skoczonych.
Tablica 4. Parametry siatki elementów skoczonych
Rozmiar elementu skoczonego
Tolerancja
Liczba wzłów
Liczba elementów skoczonych
Maksymalny współczynnik proporcji

12 mm
0.64 mm
82251
43311
55.5
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Jak wida na poniszym rysunku (rys. 6) naprenia w głównym stopniu generuj si
w przedniej czci konstrukcji. Tylne sworznie nie przenosz napre wywołanych sił
obciajc. Mona zatem stwierdzi, e nie maj wpływu na wytrzymało konstrukcji.
Maksymalne naprenia przekroczyły granic plastycznoci. Aby sprawdzi jak du
powierzchni zajmuj naprenia przekraczajce granic plastycznoci (315 MPa)
zastosowano przecinania izochrom. Przycinanie izochrom pozwala stwierdzi, czy naprenia
przekraczajce granic plastycznoci wpływaj na wytrzymało konstrukcji.

Rys. 6. Wykres napre układu holowania
Analizujc naprenia wystpujce w tylnej czci konstrukcji, mona stwierdzi, e
dodanie kolejnego trzpienia montaowego nie bdzie generowało osłabienia konstrukcji.
W docelowym projekcie układu holowania zastosowano zatem pi sworzni montaowych
(patrz rys. 4).

Rys. 7. Wykres napre układu holowania przekraczajcych granic plastycznoci
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Rysunek 7 przedstawia miejsca przekraczajce granic plastycznoci. Obszary
przekraczajce granic plastycznoci wynikaj z degeneracji siatki i nie wpływaj na
wytrzymało konstrukcji. Po analizie napre w konstrukcji przeanalizowano
przemieszczenia wywołane wymuszeniem.

Rys. 8. Przemieszczenia
Maksymalne przemieszczenia w konstrukcji nie przekraczaj 1 mm. Na rysunku
wida ponadto, e wpływ na przemieszczenie ma ta cz konstrukcji, która nie decydowała
o przenoszeniu napre w układzie.
5. PODSUMOWANIE
Zaprojektowana konstrukcja układu holowania stanowi ma wyposaeniem
dodatkowe dla wielozadaniowego inynieryjnego pojazdu o napdzie hybrydowym WIPH.
Bdzie wykorzystana na dalszym etapie rozwoju konstrukcji, głównie podczas prowadzonych
bada terenowych demonstratora technologii, jako zabezpieczenie na wypadek awarii.
Pozwoli na holowanie pojazdu do warsztatu w celu usunicia awarii, bez koniecznoci uycia
specjalistycznego sprztu.
Zaprojektowane rozwizanie spełnia załoenia wyjciowe oraz niezbdne wymagania
wytrzymałociowe potwierdzone wykonanymi obliczeniami. Monta układu holowania jest
równie nieskomplikowany, jego fizyczne wykonanie bazuje na ogólnodostpnych
materiałach konstrukcyjnych profile stalowe, elementy złczne).
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TRACKED VEHICLE TOWING SYSTEM
Abstract. The paper presents an additional towing system designed for a light tracked vehicle. Reference
is made to the rules of towing vehicles in road traffic and towing of special purpose vehicles, including tracked
vehicles. The design of the towing system, its installation on the vehicle and strength calculations are presented.
Keywords: tracked vehicle, towing, towing system, catch, towline.

