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Минните заградители с плужен работен орган са основните 

системи за механизирано миниране (СММ) с директно доставяне на 

мините до или в почвата [4;8]. По данни от проведени изследвания [1] 

използването на СММ повишава 4….6 пъти бойната ефективност и 

огневите възможности на средствата за поразяване на собствените войски 

при цялостно изпълнение на задачите по устройване на миновзривни 

заграждения (МВЗ). 

За ефективно им използване се изисква да се оценят показателите 

на инженерно-тактическият им ефект S, което налага определяне на 

външните сили влияещи на основните му параметри [3].  

В специализираната литература има информация за външната 

динамика на инженерните машини като общи случай [2;6] и за силите 

действащи на обикновен плуг [7], но конкретно за СММ те не са описани, 

което затруднява експлоатацията и ремонта на машините. 

В изследване [3] са посочени приоритетите за повишаване на S 

техническа производителност, организация на работата  и работната 

скорост на минния заградител и е създаден модел за оценяване на 

инженерно-тактическия ефект на СММ с директно доставяне на мините. За 

подразделение в отбрана е намерена стойност равна на  1,25 [3]   което е 

валидно за организационната структура на БА до 1990 година.  



Във връзка с това целта на този доклад е  да се определят 

външните сили влияещи на СММ с директна доставка на мините от 

плужен тип в работен режим.  

От анализа на съществуващата литература се вижда, че 

динамиката на СММ значително се отличава от тази на другите видове 

военна техника, тъй като потока от мощност се разпределя към работния 

орган и транспортьора, което оказва влияние на системата от сили [2]. При 

директното поставяне на мините възникват неочаквани претоварвания на 

работното съоръжение и силовото предаване, който могат да доведат до 

разрушаване на конструкцията, нарушаване на стъпката или дори 

безопасността на миниране. 

Поради тази специфика от конструктивни и експлоатационни 

особености може да се предложат следните сили влияещи на СММ за 

директна доставка на мините с плужен работен орган в работен режим. 

На фигура 1 са посочени теглителната сила и пътното 

съпротивление при движение на базовата машина, пътното съпротивление 

на прикачното устройство, съпротивителната сила действаща на 

подаващия механизъм и общото съпротивление на плуга. 

1. За определяне на теглителната сила на базовата машина 

съществува модела [2]: 
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където Т е теглителната сила на базовата машина зависеща от типа на 

нейния движетел и сцеплението му с почвата, N; 

Mдв – моментът създаван от двигателя; 

iсп  предавателното число на силовото предаване; 

ηсп коефициентът на полезно действие на силовото предаване. 

rзк радиусът на задвижващото зъбно колело. 

 

Известно е условието за буксуване [2] 

(1.2)                    CT       

където C е силата на сцепление, N; 

(1.3)                        .cosбмGC   

където Gбм силата от тегло на базовата машина приложена в центара и на 

тежеста, N; 

α ъгълът на наклона на машината, deg; 

φ коефициентът на сцепление на повата с движителя. 

 

2. Пътното съпротивлението при движение на базовата машина се 

определя по израза  [2]: 

(1.4)                     вбмбм fGP .cos     



където Pбм  е пътното съпротивление на базовата машина, N; 

Gбм силата на тежеста, N; 

α ъгълът на наклона на машината, deg; 

fв коефициентът на съпротивление при движение на верижния 

движител на базовата машина. 

 

3. За пътно съпротивление на прикачното устройство се предлага 

формулата: 

 

(1.5)                     
кпупу fGP .cos     

Където Pпу  е пътното съпротивление при движение на прикачното 

устройство; 

Gпу силата на тежеста на прикачното устройство, N; 

α ъгълът на наклона на машината, deg; 

fк коефициентът на съпротивление при движение на колелата на 

прикачното устройство. 

 

4. За определяне на съпротивителната сила за подаващия 

механизъм се предлага модела: 
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където Fпм  е пътното съпротивление на прикачния механизъм; 

ηпм коефициентът на полезно действие на подаващия механизъм; 

rпм радиусът на колелото на подаващия механизъм, m; 

Mпм моментът на подаващия механизъм, ще се определи със 

следното уравнение: 

 

(1.7)                          пмпмmimiпм irGGM ..sin.cos     

 

където Gmi е собствено тегло на мината, N; 

iпм - предавателното отношение на предавателния механизъм; 

α ъгълът на наклона на терена, deg; 

β ъгълът на наклона на подаващия механизъм, deg. 

 

За да не се приплъзва колелото на прикачното устройство по терена 

се предлага следната формула: 

 

(1.8)                     kпупм GF .cos.  

 

където Fпм  е пътното съпротивление на прикачния механизъм, N; 

Gпу силата на тежеста на прикачното устройство, N; 



α ъгълът на наклона на машината, deg; 

φк коефициентът на сцепление на колелото с почвата. 

 

5. За плужното съпротивление съществува модела [5]    

 

(1.9)                 tgbhlGctgbhkW мсрязпл .6,01 11   

 

където Wпл  е съпротивлението от рязането на чима, триене на почвата в 

крилата, триенето на плуга по срязваната повърхност и 

повдигането на чим, N; 

kряз - относителното съпротивление при рязане; Pa 

b - широчината на захвата на чима, m;  

h - дебелината на стружката, m; 

μ1 - коефицентът на триене почва в метал; 

ε - ъгълът на режещия ръб в план, deg; 

Gмс - силата на тежеста на маскировъчното съоражение, N; 

Gп - силата на тежеста на повдигания чим, N; 

αср - среден ъгъл на рязане на почвата по целия режещ ръб, deg; 

l - дължината на плуга, m; 

γ - обемно тегло на срязваната почва, N/m3. 

 

 

6. Общото работно съпротивление на СММ ще бъде определено по 

формула: 

(1.10)                     пмпупл FPWW   

 

където W е общото работно съпротивление 

Wпл е плужното съпротивление, N; 

Pпу  е пътното съпротивление при движение на прикачното 

устройство, N;; 

Fпм  е пътното съпротивление на базовата машина, N. 

 

Като се разгледат горепосочените формули (1.6), (1.8), (1.9) 

формула (1.10) ще придобие вида: 

 

(1.11)      tgbhlGctgbhkW мсряз .6,01 11  кпу fG .cos
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ИЗВОДИ: 

1. Разкрита е необходимост от определяне на външните сили 

действащи на СММ с директно доставяне на мините до почвата чрез 

плужен работен орган..  

2. Предложени са модели за определяне на пътното 

съпротивление на прикачното устройство, съпротивителната сила на 

подаващия механизъм и общото работно съпротивление на СММ. 

3. Моделите ще бъдат използвани за определяне на работната 

скорост на СММ и за оценяване на параметъра S на инженерно-

тактическия ефект. 
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