Szybkobiene Pojazdy Gsienicowe

(40) nr 2, 2016

Piotr MAKULSKI

KOMPATYBILNO UKŁADACZY MOSTÓW MS-20 ORAZ MG-20

Streszczenie. W artykule omówiono opracowane w OBRUM sp. z o.o. dwie konstrukcje urzdze tak
zwanych układaczy umieszczonych na mostach wojskowych MS-20 oraz MG-20, których zadaniem jest
ułoenie i podjcie przsła z przeszkody. Podane zostały charakterystyczne parametry przsła PM-20.
Przedstawiono rónice w budowie układaczy realizujcych te same funkcje. Odniesiono si do uzyskanego
efektu kompatybilnoci układaczy pozwalajcej na operowanie tym samym przsłem przez dwa niezalene
pojazdy – samochodowy MS-20 oraz gsienicowy MG-20.
Słowa kluczowe: most wsparcia, most szturmowy, most MS-20, most MG-20, pojazd bazowy, naczepa
specjalna, układacz mostu, przsło mostu PM-20.

1.

WSTP

W technice wojskowej klasyfikacj mostów okrela norma obronna [1], która dzieli
mosty wojskowe na dwa rodzaje:
1) etatowe (bdce w wyposaeniu pododdziałów inynieryjnych);
2) nieetatowe – wykonywane z dostpnych konstrukcji i materiałów miejscowych.
Z uwagi na pełnione funkcje wyrónia si trzy grupy sprztu mostowego [1]:
− mosty taktyczne (Tactical Bridging);
− mosty wsparcia (Support Bridging);
− mosty na liniach komunikacyjnych (Line and Communication Bridges).
Ciekaw propozycj mostów o przeznaczeniu wojskowym, których głównym atutem
jest mobilno – jest rodzina mostów Daglezja[2] opracowywana w OBRUM sp. z o.o. na
zlecenie ówczesnego Departamentu Polityki Zbrojeniowej MON. Mosty Daglezja zostały
uruchomione w roku 2003 jako prace badawczo-rozwojowe obejmujce rodzin mostów
przeznaczonych do pokonywania terenowych przeszkód wodnych i terenowych o rónych
szerokociach.
W załoeniach grup-rodzin mostów Daglezja tworz:
− most wsparcia na podwoziu samochodowym MS-20 „Daglezja” [3];
− most szturmowy na podwoziu gsienicowym MG-20 „Daglezja – G” [4];
− mobilny most składany do pokonywania rednich przeszkód wodnych i terenowych
MS-40 „Daglezja – S” [5];
− most pontonowy do pokonywania rednich przeszkód wodnych „Daglezja – P”[6].
Kompleksowe podejcie do problematyki mostów zakładało w trakcie projektowania
konieczno unifikacji opracowywanych konstrukcji.
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W grupie mostów o rozpitoci przsła 20 m postawiony został wymóg układania
i podejmowania zaprojektowanego przsła mostowego PM-20 [7] przez dwa typy pojazdów
z układaczami umieszczonymi na pojedzie samochodowym oraz pojedzie gsienicowym.
Wymóg ten dotyczy mostu MS-20 oraz mostu MG-20 [3], [4].
Most MS-20 [9] jest mostem wsparcia, który nie zapewnia budowy
mostowej na przeszkodzie w trakcie trwania ostrzału. Tak ewentualno daje
MG-20, zapewniajc
ułoenia przsła podczas ostrzału przez nonik –
gsienicowe. To samo przsło moe zosta podjte z przeszkody przez nonik
warunkach przerwania walk.

2.

przeprawy
nam most
podwozie
kołowy w

PRZSŁO MOSTU PM

Przsło mostu MS-20 stanowi kompletny most, składajcy si z dwóch dwigarów
mostowych zawierajcych cz jezdn wraz z wypełnieniami midzy dwigarami najazdów
[7].
Najwaniejszymi wymaganiami, jakie postawiono przed przsłem PM-20 [3], którego
nonikiem s MS-20 i MG-20 s:
− przejazd pojazdów gsienicowych i kołowych klasy nie wyszej ni MLC70 [10]
z prdkoci nie mniejsz ni 15 km/h;
− przejazd dwóch holujcych si pojazdów gsienicowych klasy nie wyszej ni MLC70
(kady) poruszajcych si z prdkoci nie wiksz ni 15 km/h;
− przejazd zestawu pojazdów kołowych klasy MLC110 [10] poruszajcego si
z prdkoci nie wiksz ni 20 km/h składajcego si z cignika i przyczepy lub
naczepy obcionej pojazdem gsienicowym klasy nie wyszej ni MLC70;
− przejazd nie mniej ni 5000 pojazdów gsienicowych klasy MLC50÷70 z prdkoci
nie wiksz ni 40 km/h i/lub pojazdów kołowych klasy MLC90÷110 (zestaw
niskopodwoziowy z czołgiem) z prdkoci nie wiksz ni 30 km/h;
− odporno na działanie ognia, powstałego na skutek palenia si napalmu (fugasy
i bomby napalmowe) oraz paliwa;
− połoone na przeszkodzie terenowej powinno mie owietlenie (obrysowe
i odblaskowe) zewntrznych krawdzi przsła, umoliwiajce obserwacj tych
krawdzi przez kierowców pojazdów poruszajcych si po mocie w warunkach
ograniczonej widocznoci. Owietlenie nie powinno demaskowa przeprawy;
− powinno umoliwi nieograniczon (nie dotyczy nawierzchni) ilo przejazdów
pojazdów gsienicowych i kołowych klasy niszej ni MLC50 [10].
Opracowana w OBRUM sp. z o.o. konstrukcja przsła PM-20 wyrónia si wród
znanych rozwiza innych producentów, zwłaszcza dwoma cechami konstrukcji:
1.

2.

Przsło wyposaone jest w wypełnienia midzykoleinowe. Wypełnienia posiadaj
wysok nono 90,7 kN, co odpowiada naciskowi koła przedniej osi ładowarki SŁ-34
z załadowan w pełni łyk. Umoliwiaj przemarsz po nim piechoty oraz przejazd
pojazdów kołowych o szerokoci mniejszej ni typowe pojazdy wojskowe.
Przsło ma moliwo zmiany szerokoci na czas transportu oraz w połoeniu roboczym.

Zmienna szeroko przsła pozwala na poruszanie si mostu MS-20 po drogach
publicznych, nie naruszajc przepisów o ruchu drogowym. W czasie transportu lub
w połoeniu transportowym przsło ma szeroko 3 m, spełniajc przy tym przepisy Prawa
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o Ruchu Drogowym [9] dla dopuszczalnej szerokoci ładunków przewoonych przez pojazdy
o szerokoci 2,55 m. Szeroko ta jest zmieniana do 4 m przed ułoeniem przsła na
przeszkodzie, umoliwiajc tym samym przejazd wszystkich pojazdów kołowych
i gsienicowych, bdcych na wyposaeniu Wojska Polskiego oraz armii pastw NATO.
Widok przsła PM-20 pokazano na rys.1.

Rys. 1. Przsło mostowe PM-20
a) w pozycji pracy; b) w pozycji transportowej
1-dwigary mostu 2- wypełniania midzykoleinowe

−
−
−
−
−
−

2.

Podstawowe charakterystyki techniczne przsła:
nono przsła MLC 70/110 [10];
długo przsła 23,2 m ( przy szerokoci przeszkody 20 m);
długo przsła z najazdami 25,6 m;
maksymalna szeroko pokonywanej przeszkody wodnej lub terenowej 20 m;
szeroko mostu 4 m;
masa przsła z wyposaeniem (bez najazdów) około 15.000 kg.

OPEROWANIE PRZSŁEM MOSTOWYM

Wykorzystywanie przsła PM-20 przez róne typy noników (podwozi bazowych)
wymagało opracowania konstrukcji dwóch rónych urzdze na nich zamocowanych – tzw.
układaczy posiadujcych t sam funkcjonalno.
Most MS-20 to zestaw składajcy si z cignika siodłowego JELCZ oraz trójosiowej
naczepy specjalnej mostu, tworzcej mostowy pojazd transportowy z umieszonymi na niej
układaczem i przsłem PM 20 [7].
Most MG-20 to adaptowane podwozie gsienicowe czołgu T-72/PT-91 wydłuone
o jedn o z zamocowanym układaczem i posadowionym na nim przsłem PM-20.
Mosty MS-20 i MG-20 pokazano s na rysunku 2.
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MS
a) most wsparcia MS-20

b) most taktyczny MG-20

Rys. 2. Pojazdy bazowe - noniki przsła PM-20

sła na przeszkodzie terenowej oraz
przsła
Wymóg realizowania funkcji układania prz
nownego
podejmowania
przez
dwa
typy pojazdów wpłynł na unifikacj podstawowych
po
złów konstrukcyjnych odpowiedzialnych przede wszystkim za utrzymanie
wzłów
i manipulowanie przsłem we wszystkich fazach ruchu.
nika ggsienicowego
Przsło PM-20 (rys.1) transportowane za porednictwem nonika
ycowego, składana wzdłu
MG-20 czy kołowego MS-20 (rys.2a i 2b) to konstrukcja typu noycowego
długoci [11],[12].
osi poprzecznej w połowie swojej długo
onym do pozycji pracy (rys.1a), przsło ma wypełnienia na całej swej
W stanie rozłoonym
wników hydraulicznych,
ci, automatycznie układane mi
midzy koleinami przy uyciu siłowników
długoci,
stwa i pewno
pewnoci podczas przejazdu przez most. Umoliwia take
co daje poczucie bezpieczestwa
szerokoci. Szeroko
ymi pr
prdkociami i przemarsz po całej jego szeroko
przejazd pojazdów z duymi
przsła wynosi 4 m i blokowana jest specjalnymi mechanizmami podczas przygotowania do
rozkładania [7].

rednictwem mechanizmów rozsuwu
przsło (rys. 1b) za porednictwem
W pozycji transportowej prz
nikach (kołowym – rys. 3 lub gsienicowym – rys. 6) zsuwane jest do
zainstalowanych na nonikach
szerokoci 3 m i blokowane specjalnymi blokadami transportowymi.
e specjalne elementy
eniu mostów MS-20 oraz MG-20 znajduj si take
Na wyposaeniu
sło. Najazdy dokładane ss rcznie
ce płynny wjazd pojazdów na prz
przsło.
najazdów, umoliwiajce
sła na przeszkodzie.
po ułoeniu przsła
3.

UKŁADACZ MOSTU MS-20

Przsło mostu PM-20 umieszczone jest na naczepie specjalnej z zamontowanym
eniu transportowym
układaczem oraz podporach mechanizmu rozsuwu naczepy. W połoeniu
przsło blokowane jest czterema zaczepami hakowymi układacza. Po odryglowaniu zaczepów
ciu dwóch podpór i ponownym zablokowaniu zaczepami hakowymi
hakowych, rozsuniciu
przsła
liwe jest manipulowanie prz
przsłem PM-20. Najpierw w celu układania prz
układacza, moliwe
na przeszkodzie terenowej, a nastpnie, po wykonaniu zadania, podejmowania przsła
eniu transportowym.
ułoeniu go na naczepie w połoeniu
z przeszkody i powrotnym uło

ce z szybkozł
szybkozłczami
podłczone s hydrauliczne przewody zasilajce
Do przsła mostu podł
oraz elektryczny przewód sygnałowy. Przewody podczas układania przsła na przeszkodzie
czone do układacza. Przed
lub podejmowania go z przeszkody terenowej musz by podłczone
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odjazdem mostowego pojazdu transportowego (MPT), po ułoeniu przsła na przeszkodzie
lub po podjciu przsła z przeszkody i ułoeniu go w połoeniu transportowym na pojedzie
przewody musz zosta odłczone [7].
Układacz mostu MS-20 (rys.3) jest integralnym elementem specjalnej naczepy
transportowo-układajcej, stanowicej wraz z cignikiem Jelcz 662D.43 zestaw Mostowego
Pojazdu Transportowego [7].

Rys.3. Naczepa specjalna
1 – naczepa, 2 – układacz, 3 – układ rozsuwania przseł
Podstawow funkcj układacza jest przemieszczenie przsła z naczepy i ułoenie na
przeszkodzie oraz podjcie przsła z pozycji pracy i jego póniejsze ułoenie na naczepie do
pozycji transportowej. Układacz złoony jest z dwóch zasadniczych członów – ramienia
głównego ( rys. 4 – poz.1) oraz ramienia chwytnego ( rys. 4 – poz. 2). Posiada take stop
(rys. 4 – poz. 3), umoliwiajc oparcie o grunt oraz dwigni obrotow (rys. 4 – poz. 4),
zapewniajc wymagany kt obrotu i poprawiajc stateczno układu. Zasadnicz funkcj
w procesie rozkładania oraz składania przsła mostu stanowi mechanizm rozsuwu (rys. 3
– poz. 3), który poza podstawow funkcj podpór w pozycji transportowej, zmienia rozsuw
przsła, dziki czemu szeroko powierzchni uytkowej mostu w pozycji pracy jest o 1 m
szersza ni w pozycji transportowej.

Rys. 4. Układacz mostu MS-20
1-rami główne, 2-rami chwytne, 3- stopa, 4- dwignia obrotu, 5- siłownik
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Układacz wykonuje proces rozłoenia mostu według nastpujcego cyklu: wpicie
haków w przsło, po zmianie szerokoci przsła do wartoci 4 m uniesienie przsła i jego
obrót, połoenie przsła na przeszkodzie oraz wypicie haków z przsła i umoliwienie
odjazdu pojazdu układajcego. W trakcie całego procesu układacz dodatkowo stabilizuje cały
zestaw i umoliwia naprowadzanie przsła na haki mocujce.
Podejmowanie przsła z przeszkody realizowane jest w kolejnoci odwrotnej
w stosunku do układania. Dla prawidłowego wpicia haków do przsła [7] pojazd
wyposaony jest w zestaw specjalnych łacuchów i osprztu, umoliwiajcy ustawienie
przsła w osi pojazdu. Trzy zestawy siłowników umocowanych w konstrukcje ( rys. 4 –
poz. 5) wprawiaj układacz w ruch obrotowy, umieszczajc przsło na ramie naczepy.
4.

UKŁADACZ MOSTU MG-20

W trakcie prowadzonych prac projektowych nad mostem taktycznym MG-20
pocztkowo, jako załoenie wstpne, rozwaano przeniesienie konstrukcji kompletnego
układacza z mostu MS-20. Zadanie to okazało si niemoliwe do zrealizowania ze wzgldu
na róny model obcie, wynikajcy z innej geometrii, masy i rodka cikoci podwozia
gsienicowego [13]. Konstrukcja stalowa układacza (rys. 5) dla mostu MG - 20 została zatem
zaprojektowana od podstaw, zachowujc przy tym maksymalny stopie unifikacji w zakresie
czci chwytajcej przsło, podzespołów i mechanizmów oraz typu układacza
dwuczłonowego ze stop podporow identyczn, jak w mocie MS-20. Istotne te s rónice
w algorytmie manipulowania przsłem przez układacz.
Dla mostu MG-20 (rys. 2b) zastosowany w mocie MS-20 mechanizm rozsuwu (rys. 3
– poz. 3) nie stanowił najwaniejszej kwestii w kinematyce rozkładania przsła. Szeroko
nonika gsienicowego była wystarczajca, aby umoliwi odejcie od zmiany - zmniejszenia
szerokoci przsła na czas transportu. Jednak zalecenie unifikacji przseł w obu pojazdach
(kołowym MS-20 oraz gsienicowym MG-20) oraz konieczno zastosowania zunifikowanej
procedury rozkładania przsła przesdziły o jego pozostawieniu. Zainstalowane w mocie
MG-20 rozwizanie konstrukcyjne mechanizmu rozsuwu przsła (rys. 6) zostało
„zapoyczone” z projektu MS-20 i wkomponowane w podwozie gsienicowe - kadłub mostu
MG-20.

Rys.5. Układacz mostu MG-20
1 - rami główne, 2-rami chwytne, 3- stopa,4- pierwsza para siłowników
5-druga para siłowników, 6 - łczniki
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Układacz mostu MG-20 take składa si z dwóch zasadniczych członów – ramienia
głównego (rys. 5 – poz. 1) oraz ramienia chwytnego (rys. 5 – poz. 2) . W ramieniu głównym
układacza zastosowano stop podporow (rys. 5 – poz. 3) pochodzc z mostu MS-20.
W stosunku do trzech par siłowników zastosowanych w mocie MS-20, w MG-20
zastosowano zaledwie dwie pary siłowników (rys. 5 – poz. 4) pomidzy kadłubem
a ramieniem głównym oraz pomidzy ramieniem głównym oraz ramieniem chwytnym (rys. 5
– poz. 5). Aby uzyska kinematyk rozkładania mostu analogiczn z mostem MS-20,
konieczne było zastosowanie łczników (rys. 5 – poz. 6) spinajcych tłoczyska drugiej pary
siłowników z ramionami głównym i chwytnym.

Rys. 6. Mechanizm rozsuwu w mocie MG-20
1 – mechanizm rozsuwu przsła zamontowany na podwoziu gsienicowym

Przsło mostu w trakcie układania złczone jest układem haków zainstalowanych
w ramieniu chwytnym układacza (rys.5 – poz.2) i poruszanych za pomoc cylindrów
hydraulicznych (rys.5 – poz. 4 i 5). Układ ten jest identyczny z układem zastosowanym
w mocie MS-20. Samo układanie przsła na przeszkodzie oraz jego podejmowanie jest
realizowane w sposób analogiczny do sposobu układania przez most MS-20. Most MG-20
posiada jednak moliwo układania przsła w pełnym trybie automatycznym, bez
koniecznoci opuszczania wntrza pojazdu przez operatora. W mocie MG-20 istnieje
moliwo odpicia haków oraz przewodów układów hydraulicznego i elektrycznego
i odjechanie podwoziem od przeszkody, bez koniecznoci opuszczania przez operatora
wntrza pojazdu. Te cechy konstrukcji stanowi podstaw do moliwoci układania przsła
na przeszkodzie w trakcie ostrzału i zaklasyfikowanie mostu do grupy mostów taktyczno –
szturmowych.
Most MG-20 przystosowany został do realizacji działa w strefie bezporedniej
i poredniej stycznoci z przeciwnikiem, w rónych warunkach terenowych
i atmosferycznych, nawet w warunkach skaenia terenu broni jdrow i chemiczn.
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PODSUMOWANIE

Inynierowie OBRUM sp. z o.o. przeprowadzili głbokie analizy platform
z perspektywy właciwej manipulacji przsłem, umoliwiajcej ułoenie i podjcie przsła,
z uwzgldnieniem skrajnych warunków terenowych. Wielokrotnie przeprowadzane kolejne
analizy [12], [13] modelu skutkowały nowymi koncepcjami układaczy, które ewoluowały do
momentu stworzenia wynikowych modeli bryłowych. Modele te posłuyły jako materiał
wyjciowy do oblicze wytrzymałociowych metod elementów skoczonych.
Pozytywne wyniki oblicze skutkowały stworzeniem modeli konstrukcyjnych
układaczy, a nastpnie dokumentacji konstrukcyjnej, na podstawie której zostały wykonane
rzeczywiste układacze w „metalu”.
Wymóg unifikacji przsła dla mostów MS-20 i MG-20 zbudowanych na platformach
kołowej i gsienicowej oraz układaczy, zaowocował powstaniem konstrukcji układaczy,
w których pomimo odmiennej charakterystyki i kinematyki pracy elementów wykonawczych,
moliwe było zrealizowanie algorytmu układania i podejmowania [7] przsła mostu
z zachowaniem deklarowanych parametrów czasowych i uwarunkowa terenowych [3],[4].
W tablicy 1 zestawiono podstawowe wspólne cechy układaczy MS-20 oraz MG-20.
Tablica 1. Wspólne cechy układaczy MS-20 oraz MG-20
Wykonywane
czynnoci

Człony układacza

Oparcie o podłoe
Rozsuwanie przsła
Obrót przsłem 1 faza
Oparcie o podłoe
Obrót druga faza

Chwyt przsła przód

Obrót hakami

Sterowanie

Element
wykonawczy MS-20
Rami główne, rami
chwytne, dwignia
obrotowa
Stopa
Mechanizm rozsuwu
Siłowniki LS1, LS2
Stopa
Siłowniki LS3
Haki przednie, haki
tylne
Siłowniki haków
przednich, siłowniki
haków tylnych
Przewodowy pulpit
sterowania oparty na
magistrali CAN

Element
wykonawczy MG-20

Rami główne, rami
chwytne

Stopa
Mechanizm rozsuwu
Siłowniki LS1
Stopa
Siłowniki LS2
Haki przednie, haki
tylnie
Siłowniki haków
przednich, siłowniki
haków tylnych
Przewodowy pulpit
sterowania oparty na
magistrali CAN

Zamienno

Nie

Tak
Nie
Nie
Tak
Nie

Tak

Tak

Tak

Zamienno funkcjonaln układaczy w mostach MS-20 oraz MG-20, bdc
rezultatem unifikacji przsła PM-20, naley uzna za sukces realizatorów – konstruktorów
OBRUM
sp. z o.o., w wyniku którego uzyskano daleko idc standaryzacj rozwiza.
Zamienno przseł PM-20 w mostach wojskowych MS-20 oraz MG-20 pozwala na
szerokie moliwoci zastosowa opracowanych konstrukcji na ronych etapach działa
taktycznych. Przsło ułoone przez most taktyczny MG-20 w działaniach pododdziałów
pancernych moe by wykorzystywane przez pododdziały wsparcia i podjte nastpnie przez
most wsparcia MS-20.
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Zrealizowane z powodzeniem prace pozwalaj OBRUM sp. z o.o. na kontynuacj
w latach 2016-2017 kolejnych zamówie i projektów z obszaru tematyki mostowej
zleconych przez Inspektorat Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej [14].
6.
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5.

PODSUMOWANIE

Inynierowie OBRUM sp. z o.o. przeprowadzili głbokie analizy platform
z perspektywy właciwej manipulacji przsłem, umoliwiajcej ułoenie i podjcie przsła,
INTERCOMPATIBILITY OF BRIDGE LAYERS MS-20 AND MG-20
z uwzgldnieniem skrajnych warunków terenowych. Wielokrotnie przeprowadzane kolejne
analizy [12], [13] modelu skutkowały nowymi koncepcjami układaczy, które ewoluowały do
momentu
stworzenia wynikowych modeli bryłowych. Modele te posłuyły jako materiał
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performing the same functions are presented. Reference is made to the obtained intercompatibility effect of the
układaczy, a nastpnie dokumentacji konstrukcyjnej, na podstawie której zostały wykonane
layers enabling the same bridge span to be handled by two independent vehicles: wheeled MS-20 and tracked
rzeczywiste
układacze w „metalu”.
MG-20.

Wymóg unifikacji przsła dla mostów MS-20 i MG-20 zbudowanych na platformach
support bridge, assault bridge, MS-20 bridge, MG-20 bridge, base vehicle, special semikołowejKeywords:
i gsienicowej
oraz układaczy, zaowocował powstaniem konstrukcji układaczy,
trailer, bridge layer, PM-20 bridge span
w których pomimo odmiennej charakterystyki i kinematyki pracy elementów wykonawczych,
moliwe było zrealizowanie algorytmu układania i podejmowania [7] przsła mostu
z zachowaniem deklarowanych parametrów czasowych i uwarunkowa terenowych [3],[4].
W tablicy 1 zestawiono podstawowe wspólne cechy układaczy MS-20 oraz MG-20.
Tablica 1. Wspólne cechy układaczy MS-20 oraz MG-20
Wykonywane
czynnoci

Człony układacza

Oparcie o podłoe
Rozsuwanie przsła
Obrót przsłem 1 faza
Oparcie o podłoe
Obrót druga faza

Chwyt przsła przód

Obrót hakami

Sterowanie

Element
wykonawczy MS-20
Rami główne, rami
chwytne, dwignia
obrotowa
Stopa
Mechanizm rozsuwu
Siłowniki LS1, LS2
Stopa
Siłowniki LS3
Haki przednie, haki
tylne
Siłowniki haków
przednich, siłowniki
haków tylnych
Przewodowy pulpit
sterowania oparty na
magistrali CAN

Element
wykonawczy MG-20

Rami główne, rami
chwytne

Stopa
Mechanizm rozsuwu
Siłowniki LS1
Stopa
Siłowniki LS2
Haki przednie, haki
tylnie
Siłowniki haków
przednich, siłowniki
haków tylnych
Przewodowy pulpit
sterowania oparty na
magistrali CAN

Zamienno

Nie

Tak
Nie
Nie
Tak
Nie

Tak

Tak

Tak

Zamienno funkcjonaln układaczy w mostach MS-20 oraz MG-20, bdc
rezultatem unifikacji przsła PM-20, naley uzna za sukces realizatorów – konstruktorów
OBRUM
sp. z o.o., w wyniku którego uzyskano daleko idc standaryzacj rozwiza.
Zamienno przseł PM-20 w mostach wojskowych MS-20 oraz MG-20 pozwala na
szerokie moliwoci zastosowa opracowanych konstrukcji na ronych etapach działa
taktycznych. Przsło ułoone przez most taktyczny MG-20 w działaniach pododdziałów
pancernych moe by wykorzystywane przez pododdziały wsparcia i podjte nastpnie przez
most wsparcia MS-20.


