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Projekt urządzenia do miotania min narzutowych 
z napędęm hydraulicznym

 Ważnym aspektem w zakładaniu pola minowego jest automatyzacja całego procesu. Zastosowanie 
w pełni zmechanizowanych metod korzystających z ustawiaczy narzutowych pozwala w krótkim czasie 
ustawić pola minowe długości kilkuset metrów przy niewielkim nakładzie wysiłków i ograniczonych 
zasobach ludzkich. Obecnie na wyposażeniu SZRP znajdują się miotacze wykorzystujące niewielki 
ładunek miotający. Do ich głównych wad należą m.in. droga konstrukcja min odporna na wybuch ładunku 
miotającego oraz ograniczona skrytość minowania. Alternatywą dla danego typu rozwiązań jest urządzenie 
do miotania min narzutowych z napędem hydraulicznym, pozwalające na miotanie min na odległość 
100 metrów, płynną regulację odległości miotania min oraz zapewnienie odpowiedniego wskaźnika 
prawdopodobieństwa rażenia pojazdu.

Rys. 1. Urządzenie miotające  z ładowaniem odśrodkowym:
1. rotor; 2. komora minowa; 3. osłona rotora; 4. szyny prowadzące; 5. urządzenie zabierające (zabierak)

 W celu wyznaczenia zakresu wartości prędkości początkowej miny miotanej na odpowiednią 
odległość, na podstawie modelu geometrycznego stworzonego w programie CATIA V5 został opracowany 
model numeryczny w programie MSC ADAMS.

Rys. 2. Model geometryczny miny 
MN-123 utworzony w programie 

CATIA V5

Rys. 3. Model numeryczny miny 
MN-123 utworzony w programie 

MSC ADAMS

WPROWADZENIE

Rys. 5. Rysunek schematyczny 
rotora oraz miny

Zasięg [m]  
Prędkość miny  dla 

kąta 45° [m/s]  
Prędkość  miny  dla 

kąta 30° [m/s]  

28 19,6  19,70  

36 22,9  24,00  

44 26,2  26,30  

52 29,5  28,70  

60 32,7  31,20  

68 35,3  33,80  

76 38,6  36,30  

84 41,8  39,00  

92 44,0  42,00  

100  47,0  45,00  

 

Energia kinetyczna jaka musi zostać dostarczona minie:

Moment potrzebny do utrzymania prędkości rotora po 
załadowaniu miny:

KONCEPCJA

WYZNACZENIE PRĘDKOŚCI POCZĄTKOWEJ MINY

DOBÓR ELEMENTÓW UKŁADU NAPĘDOWEGO

ANALIZA MES

Rys. 7. Schemat obciążenia i więzów Rys. 8. Naprężenia maksymalne modelu

PODSUMOWANIE

 Zaprojektowane urządzenie daje możliwość 
stworzenia systemu minowana opartego na 
dwóch takich urządzeniach zamontowanych na 
pojeździe, będących w stanie ułożyć pole 
minowe długości 4000 m ze średnią gęstością 
minowania g = 0,4 w przeciągu 15 minut. Zmiana 
wymiarów pola minowego oraz jego gęstość 
będzie odbywała się z kabiny pojazdu, poprzez 
dobór odpowiednich parametrów takich jak 
prędkość rotora i częstość podawania min. 
Kompatybilność urządzenia z minami MN-123 
daje możliwość wykorzystania aktualnie 
istniejących min, po ich wcześniejszym 
p r z y s t o s o w a n i u  d o  m e t o d y  m i o t a n i a 
wykorzystywanej przez zaprojektowane 
urządzenie.

Rys. 9. Rysunek poglądowy urządzenia do miotania min z napędem 
hydraulicznym

Tabela 1. Prędkość miotania min dla określonej odległości 
wyrzutu 

Rys. 4. Wykres toru lotu miny przy prędkości 31,32 m/s wyrzuconej pod kątem 45º

Wyznaczenie wymaganego momentu silnika hydraulicznego

Rys. 6. Schemat układu napędowego urządzenia do miotania min narzutowych 
z napędem hydrostatycznym
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