
Projekt robota wsparcia dla pododdziałów 
W P R O WA D Z E N I E

Praca dotyczy mechanizacji, automatyzacji i robotyzacji zadań wykonywanych 
przez pododdziały inżynieryjne. Jej celem jest zaprojektowanie robota wsparcia 
pododdziałów inżynieryjnych (IRW) przewidzianego jako element wyposażenia 
drużyn z plutonów saperów. Urządzenie to zastąpi bezpośrednią, ręczną pracę 
żołnierzy. W zakresie zastosowań IRW znajdują się  budowa zapór inżynieryjnych, 
wykonywanie niszczeń, fortyfikacja terenu oraz budowa dróg tymczasowych i 
lądowisk. IRW powinien dysponować siłą i masą, które będą odpowiednie do 
wykonania założonych sposobów jego wykorzystywania, mieć wysoką podatność 
transportową a jednocześnie być jak najbardziej mobilny i kompaktowy. Wymaga 
się od niego prędkości poruszania zbliżonej do prędkości marszu a także 
umiejętności poruszania się w terenie działań taktycznych. Innym ważnym 
kryterium jest możliwość przewożenia maszyny na każdym z dostępnych w wojsku 
samochodów ciężarowych a także samodzielny podjazd na rampę prowadzącą do 

KONCEPCJA IRW

Robot o szerokim rozstawie gąsienic wyposażony w teleskopowo wysuwany 
wysięgnik składający się z dwóch ramion. Kinematyka wysięgnika jest podobna jak w  
ładowarce kompaktowej. Na zakończeniu ramion można zamontować wymienne 
narzędzia robocze. Pole pracy maszyny znajduję się zarówno między gąsienicami  
robota, co umożliwi dużą stateczność podczas jazdy i transportu materiałów, jak i 
przed granicą gąsienic. Rozstaw gąsienic jest przystosowany do załadunku europalety 
o szerokości 0,8 m oraz umożliwienia pracy wiertła ziemnego nawet do średnicy 0,7 
m. Ramiona są wysuwane teleskopowo około 0,5 m – rozwiązanie takie jest potrzebne 
do załączenia młota hydraulicznego do wbijania pali o wysokości do 2 m oraz 

WYZNACZENIE OBCIĄŻEŃ GŁÓWNYCH WĘZŁÓW 

DOBÓR PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW UKŁADU NAPĘDOWEGO

Silnik spalinowy: 
3-cylindrowy rzędowy,
wysokoprężny
CAT C1.1
Moc: 21kW
Prędkość nominalna: 
2200–3400 obr./min

Silnik hydrauliczny 
tłokowo-promieniowy 
Poclain Hydraulics
Chłonnosć jednostkowa 500 cm/obr
Maksymalne ciśnienie 35MPa
Maksymalna prędkość: 155 obr/min

Pompa o zazębieniu wewnętrznym
Eckerle,
Maksymalne  ciśnienie: 30 MPa
Prędkość nominalna: 400-3600 obr./min.
Wydajność jednostkowa 10,9 cm/obr.

Pompa
tłokowo – osiowa o zmiennej wydajności,
Poclain Hydraulics ,
Max ciśnienie 40 MPa
Prędkość nominalna: 3600 obr./min.
Wydajnosć jednostkowa 25 cm/obr.

Układ napędowy robota złożony jest z dwóch obwodów hydraulicznych zamkniętych -  napędów gąsienic oraz 
napędu osprzętu roboczego. Posiadają one jeden zbiornik umieszony w tylnej części pojazdu. Trzy pompy 
hydrauliczne umieszczone na wspólnym wale napędzane będą przez silnik spalinowy, ich wydajności są 

OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE

Obliczenia wytrzymałościowe zostały przeprowadzone 
dla teleskopowo rozsuwanej ramy wysięgnika. Materiał 
konstrukcyjny części to stal niestopowa gatunku S355 
J2H cechująca się wartością granicy plastyczności równą 
355 MPa. Każde z ramion wysięgnika zbudowane jest z 
trzech profili prostokątnych o coraz mniejszych 
przekrojach. Specjalne ślizgi ustalają położenie 

 
Przekrój W ymiary profilu [mm] 

F1 180 x 220 x 8 

F2 140 x 180 x 8 

F3 100 x 140 x 8 

WYKRESY WYTĘŻEŃ ZAPROJEKTOWANEGO WYSIĘGNIKA

Siłownik teleskopujący ramię wysięgnika
Siła wysuwu siłownika: 18 kN
Średnica tłoka: 50 mm
Skok siłownika: 1000 mm

Siłownik podnoszący ramię wysięgnika
Siła wysuwu siłownika: 69 kN
Średnica tłoka: 50 mm

 

Rodzaj osprzętu Zastosowanie  

Wiertło do 

gruntu (średnica 

0,7 m) 

Wykonywanie okopów  

dla pojedynczego żołnierza  

do postawy stojącej. 
 

Wiertło do 

gruntu (średnica 

0,15 m) 

Odwierty otworów  

na cylindryczne ładunki MW  

przy wykonywaniu niszczeń. 
 

Widły 

 (szerokość 0,8 m, 

głębokość 1,2 m) 

Transport materiałów i środków 

przy fortyfikacji terenu,  

układaniu lekkiego pokrycia 

drogowego, ustawianiu zapór.  

Lemiesz  

(szerokość 1,4 m) 

Przesuwanie obiektów, 

usuwanie zasiek, równanie 

powierzchni podczas 

wykonywania lądowisk.  

Obrotowy 

uchwyt na szpulę 

ogrodzeniową 

Rozwijanie ogrodzeń,  

zapór małowidocznych  

oraz drutu kolczastego.  

Młot 

hydrauliczny 

z nakładką 

Niszczenie nawierzchni 

drogowych, wbijanie pali. 

 

Chwytak  

(średnica 0,4 m,  

szerokość 1,2 m) 

Podnoszenie, przenoszenie 

obiektów 

 

Siłownik podnoszący osprzęt
Siła wysuwu siłownika: 32,5 kN
Średnica tłoka: 40 mm
Skok siłownika: 200 mm
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