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UDZIAŁ OBRUM SP. Z O.O. W ROZWOJU TECHNICZNYM
WOJSK RADIOLOKACYJNYCH
Streszczenie. Artykuł przedstawia zaprojektowane i wykonane w OBRUM noniki z pełnym
wyposaeniem dla realizacji mobilnego i stacjonarnego sprztu radiolokacyjnego. Prace te realizowane były
z wiodcymi placówkami naukowymi w kraju – Przemysłowym Instytutem Telekomunikacji (PIT) oraz
Warszawskimi Zakładami Radiowymi RAWAR (WZR RAWAR) w Warszawie.
Słowa kluczowe: radiolokacja, wojska radiolokacyjne, stacja radiolokacyjna, specjalny pojazd
gsienicowy, specjalny pojazd radiolokacyjny, mobilna stacja radiolokacyjna.

1. WSTP
Jedn z wanych sfer działalnoci OBRUM sp. z o.o. zwizanej z wdraaniem nowych
konstrukcji i technologii było projektowanie i wykonawstwo mobilnego i stacjonarnego sprztu
radiolokacyjnego dla Centrum Naukowo-Produkcyjnego Elektroniki Profesjonalnej
„RADWAR” S.A. i Przemysłowego Instytutu Telekomunikacji (PIT) w Warszawie [1].
Projektowane i wykonane w OBRUM specjalne pojazdy radiolokacyjne na podwoziach
gsienicowych i kołowych, przeznaczone były do zabudowy specjalnych urzdze oraz
wyposaenia elektronicznego mobilnych stacji radiolokacyjnych.
Dla stacji montowanych przez CNPEP RADWAR S.A. OBRUM wykonał:
 pojazdy SPG-1 i SPG-1M na specjalnym podwoziu gsienicowym – dla wyrobu
NUR-21;
 pojazdy SPR-22 na podwoziu kołowym TATRY T815 VP 31 – dla wyrobu
NUR-22;
 platform SPR-175 na podwoziu kołowym IVECO 4012 WM – dla wyrobu MMSR.
Dla stacji radiolokacyjnych montowanych przez PIT, OBRUM wykonał:
 pojazdy SPR-22B-2 na podwoziu kołowym TATRY T815 VP 31 – dla wyrobów
BRE;
 platform CAR-1100 na podwoziu kołowym TATRY 815 VPR 9 – dla wyrobu
CAR;
 platform JBR-15 na podwoziu kołowym TATRY 815 VPR 9 dla wyrobu TRS-15;
 jednostk antenow JAT-122 dla stacjonarnego radaru dalekiego zasigu
wchodzcego w skład wyrobu RST-12M;
 platform JBR-15G na podwoziu kołowym TATRY 815 280 R84 – dla wyrobu
GUNICA.
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SPRZT RADIOLOKACYJNY WYKONYWANY DLA CNPEP RADWAR S. A.

Pocztki produkcji specjalnych podwozi dla urzdze radiolokacyjnych sigaj lat
70.W roku 1973 rozpoczto współprac z WZR RAWAR Warszawa przy projektowaniu
i wdraaniu Specjalnego Pojazdu Gsienicowego – SPG-1 dla nonika stacji radiolokacyjnej
NUR-21. Nonik stacji zbudowany został w oparciu o zespoły wyrobu 306, tj.
wielozadaniowego cignika gsienicowego. Konstrukcja podwozia, wraz z ramowym układem
wsporczym i zasilaniem anteny, została całkowicie opracowana przez konstruktorów OBRUM.
W konstrukcji wyrobu zastosowano budow modułow pojazdu jako unikalne rozwizanie
chronione patentem (rys. 1).

Rys. 1. Specjalny pojazd gsienicowy SPG-1 dla wyrobu NUR-21
Modułowa konstrukcja wyrobu – opracowana przez konstruktorów OBRUM sp. z o.o.
składała si z piciu głównych zespołów:
 podwozia gsienicowego;
 kabiny załogi;
 kontenera;
 nadwozia – kabiny operacyjnej;
 ramowego układu wsporczego (RUW).
Pojazd SPG-1 wyposaony w silnik główny o mocy 522 kW poruszał si z prdkoci
max. 60 km/h.
Główne wyposaenie specjalne zaprojektowane i montowane w OBRUM to:
 blokady cierne wahaczy kół nonych w układzie zawieszenia wyrobu;
 agregat prdotwórczy o mocy 20 kW z dodatkow prdnic oraz układem
synchronizacji przy zasilaniu z trzech ródeł napicia 230/400 V 50 Hz;
 układ hydrauliczny RUW (ramowy układ wsporczy) z blokadami ruchu w ktach
0 do 90o;
 układy chłodzenia aparatury elektronicznej i filtrowentylacji dla załogi
przebywajcej we wntrzu wyrobu.
Szczegółowy opis budowy i działania pojazdu SPG-1 oraz parametry techniczne zostały
przedstawione w specjalnym artykule opublikowanym na 35-lecie OBRUM.
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Kolejnym wyrobem realizowanym wspólnie z WZR RAWAR był pojazd SPG-1M
jako nonik stacji radiolokacyjnej NUR-21M dla kontrahenta zagranicznego. Zbudowany był
na bazie głównych zespołów podobnie jak wyrób SPG-1, z wyjtkiem podwozia. Zgodnie
z yczeniem zamawiajcego, podwozie gsienicowe zostało wyposaone w zespoły
przeniesienia napdu z czołgu T-72 [3].
Zaprojektowan stacj przygotowan do pracy pokazuje rys. 2.

Rys. 2. Stacja radiolokacyjna NUR-21M na podwoziu gsienicowym SPG-1M
Ze wzgldu na znaczne koszty wykonania podwozia specjalnego pojazdu gsienicowego
SPG-1 i SPG-1M w roku 1989 rozpoczto - wspólnie z WZR RAWAR - prace projektowe nad
Specjalnym Pojazdem Radiolokacyjnym SPR-22 na podwoziu kołowym, jako nonika stacji
radiolokacyjnej montowanej dotychczas w NUR-22.
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Kompletny widok stacji przedstawia rys. 3.

Rys. 3. Specjalny Pojazd Radiolokacyjny – SPR-22
Pojazd SPR-22 przeznaczony był do zabudowy i transportu aparatury elektronicznej
z anten oraz do jej zasilania z własnych i zewntrznych ródeł wysokiego napicia.
Pojazd składał si z czterech autonomicznych zespołów:
 podwozia T815 VP31 265 8x8.1R;
 nadwozia przeznaczonego do zabudowy aparatury elektronicznej;
 ramowego układu wsporczego (RUW) przeznaczonego do montau anten
radiolokacyjnych;
 agregatów prdotwórczych o mocy 25 kVA (podstawowego i awaryjnego) do
zasilania stacji.
Ponadto pojazd SPR-22 wyposaony został w kilka nastpujcych nowoczesnych
urzdze:
 elektrohydrauliczny układ poziomowania (UAP-100);
 centralne zabezpieczenie upływowe (CZU), mierzce i stale wskazujce aktualn
warto izolacji sieci wysokiego napicia;
 układ nawigacji zliczeniowej (UNZ-20);
 rodki łcznoci wewntrznej (SOTAS) i zewntrznej (RRC-9500).
Pojazd SPR-22 został zbudowany na podwoziu kołowym TATRY T815 VP31
produkowanym przez słowack firm TATRA SIPOX a.s. dla armatohaubic DANA
i ZUZANA.
Przystosowanie podwozi T815 VP31 dla potrzeb pojazdów SPR-22 wykonał
producent podwozi TATRA SIPOX a.s. na podstawie dokumentacji opracowanej przez
Zakład Konstrukcji OBRUM sp. z o.o.
Podwozie T815 VP31 z pancern kabin kierowcy było terenowym pojazdem
czteroosiowym, z napdem na wszystkie osie, o całkowitej nonoci 32 tony. Wyposaone
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w silnik wysokoprny wielopaliwowy o mocy 265 kW, chłodzony powietrzem, posiadał układ
centralnego pompowania ogumienia na postoju i podczas jazdy. Układ napdowy podwozia
umoliwiał poruszanie si pojazdem z prdkoci od 3,6 km/h do 40 km/h w terenie i do
90 km/h po drogach asfaltowych.
Zastosowanie podwozia kołowego pozwoliło na obnienie kosztów produkcji pojazdów
SPR-22 dla noników stacji NUR-22 o około 30%.
3.

MODERNIZACJA SPECJALNEGO POJAZDU RADIOLOKACYJNEGO SPR-22

W 1996 roku OBRUM rozpoczł współprac przy projektowaniu i wykonawstwie
podwozi dla stacji radiolokacyjnych projektowanych i produkowanych przez Przemysłowy
Instytut Telekomunikacji (PIT).
Pierwszym pojazdem wykonywanym dla PIT był opracowany dla stacji MUR-20 pojazd
SPR-22B.
Pojazdy SPR-22B i SPR-22 w zakresie podwozi T815 VP31 i głównych zespołów nie
róniły si midzy sob. Rónice wystpiły tylko w niektórych zespołach i wyposaeniu
elektronicznym wynikajcym z innego przeznaczenia wyrobów (rys. 4).

Rys. 4. Zmodernizowany Specjalny Pojazd Radiolokacyjny SPR-22B-2
Jedna kabina kierowcy w przystosowanych podwoziach T815 VP31 nie w pełni jednak
odpowiadała warunkom pracy załogi, zwłaszcza dla pojazdów radiolokacyjnych.
W celu poprawy ergonomicznoci kabiny i warunków pracy załogi, zgodnie
z Zaleceniami Komisji Bada Pastwowych prototypu wyrobu MUR-20, Zakład Konstrukcji
OBRUM sp. z o.o. opracował dokumentacj konstrukcyjn zmodernizowanego pojazdu SPR-22,
przeznaczonego dla dwóch wyrobów – stacji N-22 i MUR-20. Opracowana i wykonana przez
OBRUM sp. z o.o. i TATR SIPOX a.s. modernizacja pojazdu SPR-22B dotyczyła głównie
nastpujcych zespołów:
 kabiny podwozia T815 VP31(TATRA SIPOX);
 nadwozia (kabiny operacyjnej) (OBRUM);
 niektórych zespołów wyposaenia w celu unowoczenienia pojazdu w zespoły
nowszej generacji (OBRUM).

118

Lech BOROWIEC, Stanisław TOMASZEWSKI

Modernizacj pojazdu SPR-22 wprowadzono na pierwszym egzemplarzu partii próbnej
pojazdu SPR-22B-2, w ramach wdroenia wyrobu MUR-20 przez PIT oraz od czwartego
egzemplarza produkcji seryjnej pojazdów SPR-22 dla wyrobu N-22, montowanych przez
Centrum Naukowo-Produkcyjne Elektroniki Profesjonalnej RADWAR S.A. (CNPEP
RADWAR S.A.)
Szczegółowy opis i zakres modernizacji specjalnego pojazdu radiolokacyjnego SPR-22
został przedstawiony w Biuletynie Naukowo-Technicznym nr 13 „Szybkobiene Pojazdy
Gsienicowe", wydanym przez OBRUM sp. z o.o. we wrzeniu 2000 roku [4].
4.

SPRZT RADIOLOKACYJNY WYKONYWANY DLA PIT WARSZAWA

OBRUM sp. z o.o. wyspecjalizował si w projektowaniu i produkcji specjalnych
urzdze radiolokacyjnych dla mobilnych i stacjonarnych stacji radiolokacyjnych montowanych
głównie przez PIT, stajc si jednym z jego głównych podwykonawców.
Do urzdze tych naleały specjalne platformy radiolokacyjne montowane na cywilnych
podwoziach TATRY produkowanych w Koprzywnicy w Republice Czeskiej. Czteroosiowe
podwozia kołowe TATRY stanowiły rodek transportu do przewoenia platform
radiolokacyjnych.
Kontenerowe – specjalne platformy wraz z zabudowanym wyposaeniem ustawione
na wysuwanych czterech podporach hydraulicznych po wypoziomowaniu oraz wyjedzie
spod nich podwozi samochodowych stanowiły samodzielnie pracujce stacje radiolokacyjne.
Platformy radiolokacyjne zrealizowano w OBRUM sp. z o.o. w nastpujcej kolejnoci:
4.1. Jednostka antenowa CAR-1100
Pierwsz zaprojektowan i wykonan wspólnie z PIT platform była jednostka antenowa
CAR-1100 dla kontrahenta zagranicznego.
Na yczenie zamawiajcego jednostka antenowa CAR-1100 została zaprojektowana do
przewoenia platformy na czteroosiowym podwoziu TATRY T815 VPR9 (o nonoci
całkowitej 28 t) bdcej w ofercie kontrahenta (rys. 5).
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Rys. 5. Jednostka antenowa CAR-1100
Wykonany w 1999 roku prototyp platformy jednostki antenowej CAR-1100 [5] był
przystosowany do pracy w klimacie tropikalnym (od -20oC do +55oC) i składał si
z nastpujcych głównych zespołów:
 ramy poredniej, słucej do mocowania platformy na podwoziu TATRY
T815 VPR9;
 palety platformy z układem wsporczym, wyposaonej w układ hydrauliczny
z czterema podporami wysuwnymi;
 ramowego układu wsporczego (RUW), przeznaczonego do podnoszenia anteny
radiolokacyjnej;
 kabiny operacyjnej (nadwozia) przykrcanej do ramy platformy, przeznaczonej do
zabudowy wyposaenia elektronicznego;
 kabiny podantenowej, słucej do zabudowy anten i ich mechanizmów napdowych
oraz układu poziomowania jednostki;
 osłony anteny radiolokacyjnej przesuwanej siłownikami hydraulicznymi na stelau
tylnym platformy;
 hydraulicznego układu wysuwu i podnoszenia platformy wraz z układem
poziomowania.
Wyposaenie platformy w układy elektroniczne i zespoły napdowe wraz z antenami
wykonał PIT, który wspólnie z OBRUM sp. z o.o. zrealizował u klienta wdroenie wyrobu do
eksploatacji wraz ze szkoleniem personelu [5].
4.2. Jednostka antenowa JBR-15
Kolejnym wyrobem opracowanym i wykonanym w 2001 roku był prototyp jednostki
antenowej JBR-15 realizowany w OBRUM w ramach pracy badawczo-rozwojowej dla PIT.
Platforma jednostki antenowej JBR-15 przeznaczona dla stacji radiolokacyjnej TRC-15
słuyła do:
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 zabudowy aparatury elektronicznej radaru ledzcego;
 zapewnienia aparaturze radaru właciwych warunków temperaturowych;
 realizacji stabilnych obrotów zestawu antenowego;
 rozwijania i składania zestawu antenowego za pomoc układu hydraulicznego;
 poziomowania całej jednostki radiolokacyjnej w czasie pracy.
Platforma jednostki antenowej JBR-15 zabezpieczała wykonanie zada w dowolnej
porze roku, dnia i nocy, spełniajc wymagania mechaniczno-klimatyczne wg WPN w zakresie
temperatur od –40o do +50oC.
Platforma została zaprojektowana na podobnych zespołach jak wyrób CAR-1100, lecz
dla klimatu umiarkowanego-zimnego. Po przetransportowaniu na podwoziu TATRY 815
w okrelone miejsce i wypoziomowaniu na specjalnych podporach hydraulicznych, stanowiła
samodzieln bezzałogow stacj radiolokacyjn, słuc do ledzenia kilkunastu obiektów
powietrznych jednoczenie.
Platforma jednostki, po wykonaniu w OBRUM i zabudowie wyposaenia
elektronicznego wraz z anten w PIT, przeszła badania wstpne z wynikiem pozytywnym
i została wdroona do produkcji (rys. 6).

Rys. 6. Jednostka antenowa JBR-15
4.3. Jednostka antenowa JAT-122
Kolejna jednostka antenowa JAT-122 jest obiektem stacjonarnym – nonikiem radaru
dalekiego zasigu i wchodzi w skład wyrobu RST-12M.
Posadowiona została na szczycie wiey antenowej o wysokoci około 27 m, przykrytej
specjaln kopuł, chronic przed szkodliwym działaniem zmiennych warunków
atmosferycznych. Wntrze kopuły jest klimatyzowane w czasie obsługi radaru, a jej wielko
umoliwia wykonywanie niezbdnych operacji montaowych i obsługowych, przy uyciu
specjalnych wind i przyrzdów.
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W skład jednostki antenowej wchodz zespoły:
 rama z układem podporowym, umoliwiajcym wypoziomowanie jednostki na
szczycie wiey;
 kabina podantenowa;
 kabina antenowa;
 wsporniki do mocowania anteny głównej i systemu identyfikacji AFF-600,
 antena główna;
 antena systemu identyfikacji AFF-600;
 zespół urzdze do montau i wymiany bloków anteny głównej;
 zespół urzdze do wymiany łoyska głównego;
 bloki i wyposaenie elektroniczne montowane w kabinach.
Jednostk antenow JAT-122 przedstawia rys. 7.

Rys. 7. Jednostka antenowa JAT-122
Współpraca z Przemysłowym Instytutem Telekomunikacji przy konstrukcji jednostki
antenowej JAT-122 była dla kadry inynieryjno-technicznej i produkcyjnej OBRUM duym
wyzwaniem z uwagi na now, odmienn od dotychczasowych, konstrukcj wyrobów nie
wytwarzanych wczeniej przez OBRUM sp. z o.o. Opracowanie i wykonanie pierwszego
egzemplarza jednostki antenowej wymagało duego wysiłku kadry naukowo-technicznej
Orodka [6].
Komputerowe obliczenia, z zastosowaniem metody elementów skoczonych kluczowych
elementów obiektu, umoliwiły optymalizacj rozwiza konstrukcyjnych. Opracowano
niestandardowe technologie montau wierszy antenowych oraz wymiany łoyska głównego.
Wszystkie rozwizania konstrukcyjne były weryfikowane w badaniach wstpnych pierwszego
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egzemplarza i zostały pozytywnie potwierdzone w badaniach instytutowych wykonywanych
przez PIT.
JAT 122 przedstawiono w czasopimie
Szeroki opis budowy jednostki antenowej JATsienicowe” nr 14 wydanym przez OBRUM
„Szybkobiene Pojazdy Gsienicowe”
naukowo-technicznym „Szybkobie
sp. z o.o. w 2001 roku [7].
4.4. Platforma jednostki antenowej JBR-15G
Innym wyrobem realizowanym w roku 2003 dla PIT była platforma jednostki antenowej
JBR-15G kryptonim GUNICA. Zaprojektowana została na bazie głównych zespołów platformy
radiolokacyjnej z wyrobu JBR-15 (rys. 8).

Rys. 8. Platforma jednostki antenowej JBR-15G

platform wzgldem
wyróniajcymi nowo zaprojektowan platform
Głównymi zespołami wyró
dotychczasowych platform CAR-1100 i JBR-15 były:
ci 32 t z silnikiem EURO 3 o mocy 280 kW;
nonoci
 nowe czteroosiowe podwozie o no
 zmieniony ramowy układ wsporczy (RUW) montowany we wspornikach palety,
pozwalajcy podnie anten na wysoko około 9 m;
cana do palety platformy,
przykrcana
 nowo zaprojektowana kabina operacyjna przykr
wyposaenia elektronicznego i stanowisk dla dwóch
przeznaczona do zabudowy wyposa
operatorów;
ny od jednostki agregat prdotwórczy o mocy
niezaleny
 podebrany autonomiczny, niezale
24 kVA, przystosowany do pracy w zakresie temperatur od –40oC do +50oC.
ona została w ni
niej wymienione
wyposaona
Ponadto platforma jednostki antenowej wyposa
o
dzenia przystosowane do pracy w zakresie temperatur od –40 C do +50oC:
specjalne urzdzenia
 klimatyzator i filtrowentylacj dla kabiny operacyjnej;
 wentylatory do chłodzenia aparatury elektronicznej;
 osuszacz powietrza w kabinie operacyjnej;
podpórr platformy i podnoszenia RUW-u;
 hydrauliczny układ wysuwu podpó
 elektrohydrauliczny układ poziomowania anteny;
napdem hydraulicznym.
 osłon anteny z nap
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4.5. Małogabarytowa Mobilna Stacja Radiolokacyjna SPR-175
Małogabarytowa Mobilna Stacja Radiolokacyjna (MMSR) przeznaczona jest do
wykrywania i ledzenia celów powietrznych i przesyłania informacji dla urzdze specjalnych
(wyrzutni) bdcych na wyposaeniu kompanii wojsk ldowych. MMSR realizowana była we
współpracy z CNPEP RADWAR S.A., dla którego OBRUM sp. z o.o. zaprojektował i wykonał
specjaln platform radiolokacyjn SPR-175 pokazan na rys. 9.

Rys. 9. Małogabarytowa Mobilna Stacja Radiolokacyjna SPR-175
Specjalna platforma radiolokacyjna składa si z nastpujcych głównych zespołów:
 palety jako ramy nonej z podłog aluminiow i burtami bocznymi z profili
aluminiowych, zabudowanej na ramie podwozia IVECO 40.12WM;
 układu wsporczego, przykrcanego do belek poprzecznych ramy nonej;
 słupa anteny osadzonego na czopach ułoyskowanych w układzie wsporczym
ustawionego w dwa połoenia – robocze pionowe z dokładnoci do ±0,5o
i transportowe, złoone na palecie przy pomocy siłownika hydraulicznego o kt 90o;
 układu hydraulicznego zasilanego agregatem hydraulicznym o napiciu 54 V;
 czterech hydraulicznych podpór bocznych słucych do ustawienia i poziomowania
MMSR;
 agregatu prdotwórczego o mocy 10 kW przewoonego na przyczepie jednoosiowej,
cignionej przez podwozie IVECO, przeznaczonego do zasilania bloku napdowego
anteny radiolokacyjnej i przetwornicy zasilajcej agregat hydrauliczny.
Specjalna platforma radiolokacyjna zabudowana jest na dwuosiowym podwoziu
IVECO 40.12 WM dostarczanym przez WZRRAWAR. Istnieje moliwo odłczenia podwozia
od ramy platformy i ustawienia MMSR na czterech podporach hydraulicznych. Po
wypoziomowaniu stacja moe pracowa samodzielnie przy zasilaniu z zewntrznego agregatu
prdotwórczego, który mona odłczy od platformy i ustawi do pracy w odległoci do 50 m.
Ze wzgldu na mał mas (900 kg) platformy radiolokacyjnej SPR-175, nieprzekroczenie
nacisków dopuszczalnych na osie podwozia oraz dokładno poziomowania i krótki czas
przygotowania stacji do pracy, opracowanie nowego podejcia do prac projektowych specjalnej
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platformy wymagało wykonania konstrukcji głównych podzespołów stacji: rama nona, słup
anteny, układ wsporczy zostały poddane procesom optymalizacji, dziki czemu zostały
spełnione wymagania techniczne klienta.

5.

PODSUMOWANIE

Zrealizowane w OBRUM sp. z o.o. prace z obszaru projektowania, wykonawstwa
i bada specjalistycznego sprztu przeznaczonego dla wojsk radiolokacyjnych stanowi istotny
element dorobku Orodka na przestrzeni 50 lat działalnoci. Mona przyj, e postp
techniczny i rozwój wojsk oraz praktycznie wszystkie wdroenia stacji do uytkowania
w polskich wojskach radiolokacyjnych odbywały si z udziałem Orodka [8]. Opracowane
rozwizania noników stacji, poczwszy od podwozi gsienicowych (SPG-1) do
małogabarytowej stacji (MMSR) były rozwizaniami innowacyjnymi w okresach ich
powstawania. Przyznane patenty OBRUM sp. z o.o. to potwierdzaj [5].

6.
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OBRUM’S CONTRIBUTION TO THE TECHNICAL DEVELOPMENT
OF RADAR FORCES
Abstract. The article presents carriers vehicles designed and manufactured at OBRUM provided with
complete equipment for the implementation of mobile and stationary radar equipment. This work was carried out
with leading research institutions in Poland: the Industrial Telecommunications Institute (PIT) and the Warsaw
Radio Works RAWAR (WZR RAWAR). The most important OBRUM projects covering the development of
technical documentation and fabrication of chassis – carriers for radar equipment are described in a synthetic
way.
Keywords: radiolocation, radar forces, radar station, special tracked vehicle, special radar vehicle,
mobile radar station.

