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Dobrane elementy

Praca zawiera projekt umożliwiający zwiększenie mobilności ruchu wojsk 
dzięki nowej generacji środkowi przeprawowemu o zdecydowanie większych 
możliwościach transportowych niż sprzęt dotychczas wykorzystywany          
w SZRP. Jej celem było wykonanie wstępnego projektu samobieżnego promu 
desantowego o ładowności do 40 000 kg wykorzystywanego do 
organizowania przepraw desantowych, promowych oraz w trakcie forsowania 
przeszkody wodnej o maksymalnej prędkości nurtu 2,5 m/s. Jednostki 
przeprawowe o takiej ładowności są w stanie przeprawić większość jednostek 
sprzętowych SZRP - poza czołgami i ciężkim sprzętem gąsiennicowym. 
Zastosowanie promów samobieżnych, w odróżnieniu od promów 
pontonowych, umożliwia istotne ograniczenie żołnierzy niezbędnych, do 
budowy i obsługi przeprawy, a tym samym pozwala na ograniczenie 
potencjalnych strat. 
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Położenie roboczePołożenie transportowe

Metoda porównawczaMetoda analityczna

 > zastosowanie  promu  może  zredukować  czas  budowy  i  organizowania  przeprawy  o  50%.

 > prom  ma  możliwość  podejmowania  pojazdów  z  brzegów  nieutwardzonych  i  utwardzonych;

 >  opracowany  projekt  może  być  podstawą  do  uruchomienia  programu  badawczego  i  budowy 
demonstratora  technologii;

 > aby  mieć  możliwość   dostosowywania  mobilności  do  warunków  terenowych,  przewiduje  się 
zastosowanie   w  pojeździe  systemu  centralnego  pompowania  kół;

Podsumowanie i wnioski końcowe:

 > prom  jest  pojazdem  nienormatywnym  IV  kategorii  i  nie  przekracza  nacisków  
dopuszczalnych;

ANALIZY OBLICZENIOWE

Obliczenia  przeprowadzone  w  pracy:

 > układ  bieżny  promu  pozwala  na  uzyskanie  akceptowalnej  zdolności  
do  pokonywania  terenu  o  niskiej nośności  (MMP = 280 kPa < 300 kPa) - 
przy ciśnieniu  w  oponach  obniżonym  do 30%  wartości  znamionowej;

 > pojazd  posiada  wyporność  o  50% wyższą  od  DMC  promu, którą  
uzyskuje   przy  użyciu  dodatkowych,  pneumatycznie  pompowanych  
pływaków;

 > prom  posiada  przestrzeń  ładunkową pozwalającą  zabierać  pojazdy           
o  maksymalnej  długości  13,2 m  i  szerokości  3,4 m  -  możliwe  jest  
przeprawianie  wszystkich pojazdów  będących  na  wyposażeniu  SZRP               
o  masie  do  40 ton;

 > analiza  mobilności   wykazała,  że  prom  posiada  stateczność  wzdłużną  
pozwalającą  na  poruszanie  się  po  zboczach  o  nachyleniu  60%,  natomiast  
stateczność  poprzeczna  promu  umożliwia  manewrowanie  na  zboczu                    
o  nachyleniu  30%;

 > całkowita  masa  promu - 30 000 kg, moc   silnika   spalinowego  - 400  kW, 
prędkość  pływania -10 km/h,  prędkość  jazdy - 60 km/h;

 > odległość  metacentryczna  w  pełni  obciążonego  promu  wynosi  2,41 m, 
co spełnia   warunek  stateczności  na  wodzie.
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