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Abstract: The report gives an overview of the
new model engineering vehicles of company
„AVTOKrAZ”and their equipment. We have a summary of the main tactical and technical characteristics and their ability to perform engineering tasks.
Необходимостта от разработване на нови инженерни средства на базата на съществуващите и
перспективни бойни инженерни средства е обусловена от редица изисквания, в това число стандартизация и съкращаване номенклатурата от военна техника, с цел оптимизация на системите за
техническо обслужване, защитеността на екипажа и машината при изпълнение на задачи по инженерното осигуряване в бойни условия [1].
Освен това се отделя и особено внимание на
анализа от използването на инженерни машини и
отстраняването на недостатъците им появили се в
хода на тяхната експлоатация при изпълнение на
задачи по инженерното осигуряване [2].
Усъвършенстването на инженерните машини
предполага:
- замяна на остарели базови машини с нови,
благодарение на което новите базови машини
няма да отстъпват по ходови качества, унификация на тяхното техническо обслужване и ремонт, което позволява да се снижат разходите
за експлоатация;
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- използването на композитни материали, а също и конструктивни решения при модернизирането на съществуващите инженерни машини ;
- повишаване на защитеността на екипажа от
лекото стрелково оръжие на противника, артилерийски осколки, импровизирани взривни устройства (ИВУ) и защитата на самата машина
(основни възли и агрегати) [3].
Представителят на украинската компания „АВТОКрАЗ“ е новата земекопна машина
КВСЗ-4003 с общовойсково обозначение полкова земекопна машина (ПЗМ-3) за нуждите на инженерните подразделения на Украинската армия.
Машината е предназначена за направата на изкопи
и траншеи при инженерната подготовка на местността за бойни действия в почви от различни категории, както и за запълване на вдлъбнатини и
изчистването на площадки при температура на окръжаващата среда от - 40° С до + 40° С при относителна влажност 98% [4]. Траншеите може да се из59

копават, както в незамръзнали така и в замръзнали
почви, а изкопите в незамръзнали почви.
ПЗМ-3 е разработена на шасито на двуосния
автомобил с повишена проходимост КрАЗ-5233
НЕ с колесна формула 4х4 имащо оригинална
конструкция (фиг.1 и 2) и навесно работно оборудване [5].
Навесното работно оборудване се състои от
навесен работен орган, роторен метател, булдозерно гребло, силова лебедка, силово предаване,
хидравличен привод и електрообзавеждане.

За осигуряване на оптимален температурен
режим на двигателя при изкопни работи на малки
скорости е монтиран радиатор с повишено топлоотдаване. За увеличаване на маневреността на машината нейната колесна база е съкратена до 4000
mm вместо 5000 mm на серийните товарни автомобили от този модел (фиг.3 и 4) [7].

Фиг. 3. Базово шаси на ПЗМ-3
Фиг. 1. ПЗМ-3

Фиг. 2. ПЗМ-3
Специалното шаси има бронирани кабина,
моторно отделение и резервоар за гориво. С тази
бронировка се повишава защитеността на екипажа от лекото стрелково оръжие на противника,
артилерийски осколки, импровизирани взривни
устройства (ИВУ) и защитата на самата машина
(основни възли и агрегати), което от своя страна позволява използването на машината на предния край в районите на водене на бойни действия [6]. При старият образец добре познатата ни
ПЗМ-2 нямаше никаква бронирана защита, което
не позволяваше използването на машината в такива условия.
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Фиг. 4. Базово шаси на ПЗМ-3
Някои от характеристики на специалното
оборудване са работен орган на веригата, безкошов. Изхвърлянето на разработенната почва е
възможно, както на една така и на двете страни.
Навесното оборудване е изготвено и монтирано
на базовото шаси в Крюковския вагонен завод,
където в продължение на шест месеца са извършвани изпитания на полигоните на завода и
в инженерни подразделения на Украинската армия (фиг.5 и 6) [8]. Като новост тук може да се
отбележи дистанционното управление на работното оборудване на машината (фиг.5) [9].

Фиг. 5 Изпитание на ПЗМ-3 за работа в почви

Фиг. 6 Изпитание на ПЗМ-3 за проедоляване на
водна преграда
Основните тактико-технически характеристики на машината са посочени в таблица 1.

ИЗВОДИ:
С цел осигуряване прилагането на подходящи решения при избора на различни видове модерни и високо ефективни инженерни машини е
необходимо:
• Окомплектоването на сухопътните формирования с нова техника ще позволи да се приведе
нивото на инженерното осигуряване в съответствие със съвременните изисквания за използване на механизираните формирования в условия на естествени прегради и бързи маршове.
61

• Намаляване времето за изпълнение на задачите, експлоатационните разходи и не на последно място защитата на операторите на тези машини.
• В перспектива поетапното усвояване на техники и технологии за създаване на дистанционно управляеми машини от ново поколение ще
даде възможност за оптимизиране на потребностите от инженерни машини и защитата на
операторите в тях.
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