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OSPRZĘT INŻYNIERYJNY NA PODWOZIU T-72
Streszczenie: W artykule przedstawiono opracowaną w OBRUM koncepcję pojazdu inżynieryjnego
opartego o podwozie czołgu T-72. Omówione zostały podstawowe funkcje oraz zastosowany osprzęt, który je
realizuje.

1. WSTĘP
Wozy inżynieryjne w wojskach lądowych spełniają rolę wspomagania walczących
oddziałów w zakresie taktycznego przemieszczania się w obszarze pola walki bądź jego
bezpośrednim zapleczu. Spełniają również ważną rolę inżynierskiego wsparcia działań
bojowych na szczeblu jednostek taktycznych.
Do zadań tych należą:
- budowa lub naprawa przejazdów lub dróg, po których oddziały piesze lub
zmotoryzowane będą się poruszać,
- budowa umocnień, schronów i stanowisk ogniowych, wykonywanie okopów,
zasypywanie lejów,
- wykonywanie przejść taktycznych przez tereny zalesione, zagruzowane,
- rozminowywanie,
- udzielanie ograniczonej pomocy w zakresie technicznym i medycznym,
- prace ewakuacyjne.
Wozy inżynieryjne muszą być dostosowane do wykonywania tych zadań często w
obszarze zagrożonym ogniem nieprzyjaciela,. Ich podwozia bazowe poruszające się wspólnie
z jednostkami zmotoryzowanymi i pancernymi, winny mieć parametry trakcyjne
umożliwiające poruszanie się w terenie działań bojowych z podobnymi prędkościami. Do
takich celów najbardziej predestynowane są opancerzone podwozia gąsienicowe, pochodne
od czołgów liniowych. Ułatwia to eksploatację, naprawy i remonty, szkolenia oraz
gospodarkę częściami zamiennymi.
Najczęściej wykorzystuje się podwozia czołgów będących na wyposażeniu jednostek
pancernych. Praktykuje się też wykorzystywanie podwozi starszych typów czołgów, nie
spełniających już wymagań aktualnej wojny pancernej. Wozy inżynieryjne powstawały też na
zasadzie przeróbek czołgów podczas remontów. W wielu wypadkach były to podwozia
czołgów zdobycznych.
Pojazd inżynieryjny winien zatem łączyć cechy wozu opancerzonego o dużych
możliwościach pokonywania trudnego terenu, pojazdu budowlanego typu koparki
z spychaczem, mieć możliwość podnoszenia ciężarów i posiadać wyciągarkę do wyciągania
ugrzęźniętych pojazdów i/lub samowyciągania.

2. OPIS WYPOSAŻENIA INŻYNIERYJNEGO
W niniejszym artykule przedstawiony jest koncepcyjny wóz inżynieryjny na podwoziu
gąsienicowym czołgu T-72. Zaproponowane są dwie wersje wykonania:
- W1 z wysięgnikiem łamanym,
- W2 z wysięgnikiem teleskopowym.
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Rys. 1. Wóz W1 z wysięgnikiem łamanym.

Na (Rys.1) pokazano wóz W1 z wysięgnikiem roboczym łamanym, zaś na (Rys.2)
wóz W2 z wysięgnikiem teleskopowym.

Rys. 2. Wóz W2 z wysięgnikiem teleskopowym.
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Wysięgnik łamany (Rys.3) o nieco lżejszej konstrukcji ma jednak mniejsze pole pracy.
Szczególnie głębokość kopania, która przy wysięgniku teleskopowym wynosi ok. 5000 mm,
przy wysięgniku łamanym, porównywalna głębokość kopania wynosi 3500 mm. Wysięgnik
teleskopowy jest jednak cięższy i wymaga znaczniejszych przeróbek korpusu podwozia
czołgowego.
W obydwóch wersjach (W1 i W2) podwozie czołgowe (Rys.1 poz. 4) wyposażone jest
w zasadniczy sprzęt inżynieryjny w postaci wysięgnika roboczego (Rys.1 poz. 1)
mocowanego na obrotowej wieżyczce w gnieździe, umiejscowionym w przedniej części
korpusu (Rys.1 poz. 3).
Oprócz wysięgnika, w przedniej części korpusu zamocowane są ramiona (Rys.1
poz. 3) przeznaczone do mocowania łyżki koparkowej, lemiesza spychacza lub trału
przeciwminowego.
2.1. Wysięgnik roboczy
Wysięgnik roboczy jest podstawowym wyposażeniem wozu inżynieryjnego.
W zależności od rodzaju wykonywanej pracy może być wyposażony w odpowiednie
narzędzia. Może to być łyżka koparkowa do prac ziemnych (Rys. 2 poz. 1), głowica
chwytakowa do przenoszenia pni drzewnych (Rys. 2 poz. 2), prętów betonowych, gruzu czy
innych elementów budowlanych, oraz ząb zrywaka. Narzędzia te są wymienne i mogą być
instalowane na tym samym wysięgniku stosownie do rodzaju pracy.
Wysięgnik roboczy napędzany jest siłownikami hydraulicznymi. Jego pole pracy w
płaszczyźnie poziomej wynosi 360o. W płaszczyźnie pionowej, może być podnoszony do
pozycji 30o w stosunku do pionu. Głębokość kopania zależy od rodzaju wysięgnika.
2.2. Ramiona do mocowania sprzętu inżynieryjnego
W przedniej płycie korpusu zamocowane są ramiona prowadzące pozostałe elementy
sprzętu inżynieryjnego (Rys.1 poz. 2). Ramiona te są również podnoszone przy pomocy
siłowników hydraulicznych. Celem zachowania prostoliniowości przemieszczania osprzętu
w płaszczyźnie pionowej, wykonane są jako konstrukcja w postaci równoległoboku
przestrzennego. Największa wysokość podnoszenia ramion nad poziom gruntu wynosi
3,0 m. Ramiona te funkcjonują podobnie jak w koparkach budowlanych. Do przejazdów
wozu ramiona podnoszone są na odpowiednią wysokość nad jezdnią, zależnie od
ukształtowania terenu.
Jako dodatkowe wyposażenie robocze przewidziane są:
- łyżka dwuczęściowa,
- lemiesz spycharkowy o szerokości 4200 mm (z nakładkami),
- trał przeciwminowy typu kłowego.
Trał ten ma postać dwuczęściowego lemiesza, ukształtowanego w postaci V,
posiadającego na dolnej krawędzi, przylegającej do terenu, przymocowane kły.
Miny wyorywane są kłami i odprowadzane na boki przez odchylne skrzydła lemiesza.
Jako wyposażenie dodatkowe może być również użyty trał magnetyczny
przymocowany do dolnej przedniej części korpusu. Lemiesz spychacza służy również jako
podpora podczas pracy wysięgnika roboczego.
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2.3. Pozostałe wyposażenie
Wóz inżynieryjny może być wyposażony w poniższe zespoły:
- wyciągarkę główną o sile uciągu 900 kN, wyposażoną w zblocze 3-pasmowe
i długości roboczej liny 200 m,
- wyciągarkę pomocniczą o sile uciągu 20 kN i długości liny 400 m,
- wysięgnik roboczy z hakiem o udźwigu 7 t, przeznaczony do podnoszenia
ciężarów i prac przeładunkowych,
- urządzenie do holowania pojazdów,
- zestaw podstawowych narzędzi dla doraźnych napraw i regulacji pojazdów
pancernych, zestaw medyczny oraz spawarki elektryczną i gazową.

Rys. 3. Koncepcja budowy wysięgnika łamanego z łyżką koparkową

3.

ADAPTACJA PODWOZIA CZOŁGOWEGO

W kadłubie podwozia T-72 zostaną wprowadzone miejscowe, wewnętrzne
wzmocnienia pod zabudowę osprzętu specjalistycznego.
Po prawej stronie korpusu (Rys. 1 poz. 3) w przedniej części usytuowane będzie
gniazdo dla łożyska wieńcowego i mechanizmu obrotu wysięgnika. W przedniej ścianie
korpusu mocowane są ramiona osprzętu oraz ich siłowniki hydrauliczne.
Wewnątrz przedziału bojowego przewidziane jest miejsce na instalację hydrauliczną
i jej zbiornik oraz wyciągarki: główną i pomocniczą. Zespoły te będą usytuowane na miejscu
dotychczasowych elementów uzbrojenia, tzn. transportera obrotowego i zasobników
amunicyjnych. Wewnątrz korpusu przewidziano również miejsca na pozostałą część
wyposażenia inżynierskiego.
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ENGINEERING FITTING ON T-72 CHASSIS
Abstract: This article presents a conception of engineering vehicle based on T-72 tank chassis,
elaborated by OBRUM. Basic functions has been shown both with fitting used, which is required to implement
those functions.
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