Навiна 2020-12-11
Iмпартазамяшчэнне ў дзеянні
Работа па імпартазамяшчэнню на прадпрыемстве з’яўляецца адным
з прыярытэтных напрамкаў жыццядзейнасці і ажыццяўляецца шляхам
арганізацыі вытворчасці канкурэнтаздольных айчынных тавараў і
пастаўкі іх на ўнутраны і знешні рынкі ў мэтах зніжэння
імпарту і павышэння экспартнага патэнцыялу прадпрыемства.
У 2020 г. завод паспяхова правёў доследна-канструктарскія
працы ў інтарэсах Міністэрства абароны Рэспублікі Беларусь пад
кантролем ваеннага прадстаўніцтва.
Па выніках іх завяршэння загадам Міністра абароны прыняты на
ўзбраенне беларускай арміі імітатары паветраных мэтаў IПМ-80IК
і IПМ-122IК.

Імітатары паветраных мэт (IПМ) прызначаны для навучання і
трэніроўкі разлікаў зенітных ракетных комплексаў блізкага
дзеяння і пераносных зенітных ракетных комплексаў вайсковай
СПА з мэтай фарміравання і падтрымання ў іх ўстойлівых навыкаў
выяўлення, суправаджэння і знішчэння паветраных мэтаў ва
ўмовах сучаснага бою. Вырабы выкарыстоўваюцца для правядзення
вучэбна-трэніровачных і выпрабавальных стрэльбаў сродкаў СПА
малой далёкасці і блізкага дзеяння з аптычнай галоўкай
саманавядзення. ДВЦ забяспечваюць прайграванне хуткасных,
траекторных параметраў руху і характарыстык выпраменьвання
самалётаў,
крылатых
ракет,
паражальных
элементаў

высокадакладнай зброі, дыстанцыйна пілатуемых лятальных
апаратаў у радыёлакацыйным і інфрачырвоным дыяпазонах.
IПМ-122IК маюць магчымасць запуску з баявых машын БМ-21,
БМ-21А без іх дадатковай дапрацоўкі.

IПМ-80IК могуць прымяняцца з магчымасцю іх запуску з штатнага
авіяцыйнага гарматнага блока тыпу Б-8. Маюць малыя габарыты,
мабільнасць і выгода ў эксплуатацыі,
характарыстыках сусветным аналагам.
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Пускі IПМ-122IК і IПМ-80IК могуць таксама праводзiцца з
распрацаваных раней і вырабленых на прадпрыемстве спецыяльных
мабільных пераносных пускавых установак – мішэнях комплексаў
МК-80 і МК-122, значна зніжаюць выдаткі на вытворчасць пускаў.
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Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь у ДВЦ для навучання і
трэніроўкі разлікаў зенітна-ракетных комплексаў блізкага
дзеяння і ПЗРК.
Актуальнасць распрацоўкі розных мадыфікацый імітатараў
паветраных мэтаў прадпрыемствам тлумачыцца яшчэ і тым, што
замежнымі вытворцамі прапануюцца, як правіла, больш дарагія
буйнасерыйнай партыі, якія значна перавышаюць патрэбнасць
Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь.

Кошт аналагаў імітатараў паветраных мэтаў, якія вырабляюцца
замежнымі прадпрыемствамі, арыентыровачна ў 2 – 2,5 разы
вышэй, чым вырабляе прадпрыемства, што павышае экспартную
прывабнасць айчынных вырабаў.
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