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На сьогоднішній час боєприпаси, що знаходяться на озброєнні Збройних Сил 
України вичерпали, або майже вичерпали свій ресурс зберігання, тим самим існує 
необхідність у створенні нових боєприпасів та модернізації існуючих. 

При створенні нових боєприпасів слід керуватися не лише вимогами щодо 
могутності боєприпасів, але й вимогами, щодо забезпечення безпечного 
зберігання та застосування за призначенням [1]. 

Одним з перспективних способів розв’язання цього завдання є застосування 
високоенергетичних вибухових речовин. При цьому у різних країнах приділяється 
велика увага підвищенню стійкості зарядів вибухових до зовнішніх впливів 
(пробиття осколками, кулями та ін.), та поліпшенню ініціюючої здатності, у тому 
числі й при функціонуванні біля цілі [2]. 

Нижче розглядається коротка характеристика малочутливих вибухових 
речовин та напрямки їх впровадження у Збройних Силах України зокрема для 
виробництва модульних метальних зарядів до сучасних артилерійських систем. 

Однією з проблем під час експлуатації боєприпасів є їх недостатній рівень 
безпеки під час впливу високої температури, дії кумулятивного струменя, 
попадання осколків та куль. Актуальність визначеного питання підтверджується 
досвідом багатьох сучасних військових конфліктів, коли до загибелі особового 
складу призводили детонація боєкомплекту бойових машин з названих причин, 
або наслідки надзвичайних подій на арсеналах, базах, складах зберігання ракет та 
боєприпасів ЗС України [3 - 4]. 

У різних країнах приділяється велика увага підвищенню стійкості вибухових 
зарядів до зовнішніх впливів (пробиття осколками, кулями та ін.) та поліпшенню 
ініціюючої здатності, в тому числі й при функціонування  біля цілі. В країнах 
НАТО набуває поширення використання технологій «нечутливих» боєприпасів 
(Inensitive Munitions) та вибухових речовин (ВР) зі зниженою чутливістю ( типу  
RS-RDX). 

Нечутливі боєприпаси завдяки використанню особливих ВР та їх зернистої 
структури, не детонують при влучені куль, осколків, тощо, що мають швидкість 
зіткнення 5-7 км/с. Вони малочутливі при зберіганні до впливу небезпечних 
факторів (підвищена температура, вологість, полум’я, удари при падінні). 

Слід зазначити, що у Збройних Силах США сертифіковано нову вибухову 
речовину, що в перспективі замінить у снарядах традиційний тринітротолуол. 
Нова ВР отримала назву IMX-101 (Insensitive Munitions Explosive 101, ВР 
боєприпаси зниженої вибухопожежобезпеки 101). На першому етапі речовина 
буде використовуватися у снарядах М795 калібра 155 мм. При цьому поставки 
аналогічних на основі тротила поступово завершаться. Перехід на ВР IMX-101 є 
частиною масштабної програми переходу на боєприпаси зниженої 
вибухонебезпеки. 

Вважається, що якщо поруч з снарядом, оснащеним IMX-101 вибухне бомба, 
то корпус боєприпасу розпадеться на декілька частин, а вибухова речовина 
швидко згорить без детонації. [5]. 
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Чутливість є однією з найважливіших характеристик вибухової речовини 
(ВР); вона визначає можливість і сферу практичного використання даної 
речовини. Занадто велика чутливість вибухової речовини робить її дуже 
небезпечною і незручною з урахуванням при виникненні проблемних питань між 
вимогами щодо забезпечення ефективності застосування боєприпасів та 
забезпечення безпечної експлуатації боєприпасів (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Структура обгрунтування необхідності застосування 
високоенергетичних ВР з підвищеною стійкістю до зовнішніх впливів 

 

Зниження чутливості вибухових речовин може бути досягнуто за рахунок: 
 введення у склад великої кількості спеціальних індивідуальних 

вибухових речовин з низькою чутливістю або повної заміни ними 
звичайних ВР; 

 введення у склад великої кількості полімерних зв’язуючих та інертних 
матеріалів; 

 введення у склад енергоємного зв’язуючого, що оптимізує чутливість і 
потужність ВР; 

 введення у склад спеціальних добавок, що інгібірують ланцюгові радикальні 
реакції. 
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Для вирішення даної проблеми в передових країнах світу проведені 
дослідження щодо зниження чутливості порохів, що входять до складу метальних 
зарядів танкових та артилерійських пострілів. За результатами досліджень 
прикладом розроблених малочутливих порохів першого покоління були прості 
суміші у складі бризантної вибухової речовини гексогену і полімерного 
пластифікатора (такі пороха застосовувалися головним чином у танкових 
пострілах (порох М-39)). 

У малочутливих порохах другого покоління крім пластифікаторів були 
застосовані енергоємні зв’язуючі, такі як нітрополімер або азидополімер в 
кількості 5-30% (використання окситанових еластичних термопластів, що мають 
азидогрупи). Заряди із подібних сумішей виконані у вигляді декількох порохових 
шарів з різними складами і швидкістю горіння. Це дозволило довше підтримувати 
високий тиск у стволі і забезпечити більш високу швидкість польоту снаряда при 
тій самій кількості пороху. У якості окислювача для таких порохових сумішей 
використані бризантні вибухові речовини: гексоген, октоген та інші [2, 6]. 

Використання сумішевих композицій для заміни бездимних порохів у 
ствольних системах також має певний інтерес з точки зору забезпечення 
підвищеної ефективності, технологічності і розширення експлуатаційних 
властивостей пороху. Крім того, подібні пороха більш термостійкі і мають 
знижену залежність швидкості горіння від температури на відміну від звичайних 
нітроцелюлозних порохів. З цією метою були розроблені спеціальні сумішеві 
артилерійські порохи на основі гексогену, що скріплюється полімерною 
матрицею. У США дані пороха отримали абревіатуру «LOVA» (Low Vulnerability 
ammunition, IM або Insensitive Munition), що переводиться як низька уразливість 
боєприпасів або нечутливе військове спорядження.  

Результати проведених випробувань також надають можливість при 
створенні нових боєприпасів дотримуватися вимог меморандуму щодо балістики 
JBMOU (Joint Ballistics Memorandum of Understanding), в якому однією із вимог до 
розробки нових боєприпасів (рис. 2) є використання нечутливих вибухових 
речовин до детонації від зовнішнього впливу.  

 
Рис. 2. Американські боєприпаси, що оснащені вибуховою речовиною зниженої 
чутливості IMX-101 
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В країнах НАТО для оцінки уразливості боєприпасів застосовують вимоги 
стандарта  STANAG 4439 (комплекс тестів, що дозволяють визначити «ступінь 
малочутливості» ВР стосовно конкретного боєприпасa). 

Тести включають в себе : 
 тест на повільне нагрівання; 
 тест на швидке нагрівання; 
 тест на простріл кулею; 
 тест на масову детонацію (здатність до детонації, других боєприпасів, 

що знаходяться поруч з підриваємим активним боєприпасом); 
 тест на дію кумулятивного струменю; 
 тест на пробиття уламками. 

Крім наведених реакцій всі указані тести передбачають повну 
несприйнятливість до удару і до електростатичних імпульсів. 

Порівняння стандарту STANAG 4439 щодо реакції боєприпасів із зниженою 
уразливістю з іншими стандартами надані у табл.1. 

Таблиця 1 - Порівняння вимог стандарту STANAG 4439 щодо реакції 
боєприпасів зниженої уразливості з іншими стандартами 

 

Вплив 
STANAG 
4439 

Mil-Std-

210B/C/D 
Murat-1 Murat-2 Murat-3 

Повільне  
нагрівання V V III V V 

Швидке 
нагрівання V V IV V V 

Простріл кулею V V III III V 

Масова 
детонація III III III III IV 

Кумулятивний 
струмінь 

III III I I III 

Осколковий 
вплив 

V V I II V 

 

Види реакції: 
I - детонація (спрацьовування ВР у штатному режимі за рахунок поширення 

детонаційної хвилі. Характеризується найбільшим вражаючим ефектом. 
Утворюється безліч уражаючих осколків); 

II - часткова детонація (часткове спрацьовування ВР у режимі детонації, 
утворюється деяка кількість осколків); 

III - вибух (гази, що утворювалися, викликають руйнування оболонки з 
утворенням осколків. Палаючі й непрореаговані шматки ВР розлітаються); 

IV - дефлаграція (руйнування боєприпасів, часто з викидом палаючого заряду 
ВР); 

V - горіння (ВР вигорає, не руйнуючи корпус боєприпасів). 
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Практично результати розробки та застосування малочутливих вибухових 
речовин визначаються на прикладі модульних метальних зарядів (ММЗ) до нових 
артилерійських систем 52 калібру. При цьому перехід на модульні метальні 
заряди дозволив повністю автоматизувати процес заряджання і досягнути більшої 
швидкості стрільби та в автоматичному режимі міняти кількість порохових 
зарядів. 

За наявною інформацією (табл. 2) застосовуються: 
 з 1999 року ММЗ М231 и М232 для 155-мм самохідної гаубиці «Крусейдер» (США); 
 з 1996 року ММЗ DM82, DM72 и DM92 для 155-мм самохідної гаубиці 

PzH-2000 (компанія «Нітрохемік» (німецьке та швейцарське відділення) і 
«Рейнметал»); 

 з 1999 року метальні заряди на основі малочутливих вибухових речовин 
DADNE (FOX-7) и GUDN (FOX-12) для 155-мм самохідної гаубиці 
«Цезарь» (Європейська енергетична корпорація «European Energetics 

Corporation»); 
 з 2007 року нові модульні заряди «Юніфлекс-2 IM» на основі малочутливої 

вибухової речовини, що є сумішшю GUDN (FOX-12)  и RDX, до 155-мм 
самохідної гаубиці FH-77BW «Арчер» (фірма «Єуренко бофорс АВ», 
Швеція). 

 

Таблиця 2 - Сучасні модульні метальні заряди 

Назва (індекс) ММЗ  Артилерійськ
а система  

Назва (індекс) пороху  

 

М231(зелений) і М232 
(бежевий) 
 

 

 

 

155-мм СГ 
"Крусейдер" 

США 

 

M46 Гексоген –76%, 
целлюлози ацетат-бутират 
12%, пластифікатор - 
евтектика біс-(2,2- 
динитропропил) 
ацеталь/формаль - 7.6%, 
НЦ (12.6%N) -4.0%, 
етилцентроліт –0.4%, 
зшиваючий агент –0.5% 
понад 100%. Теплота 
згорання 820 ккал/кг. 
Сила –1070КДж/кг. 
Температура горіння 
3065К. Розроблений в 
першій половині 80-х 
років. 
M-39 має аналогічний 
склад M46 але замість 
енергоємного 
пластифікатора 
застосовується 
ацетилтриєтилцитрат  
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DM72/82/92 

Компанії "Нітрохемік" 
(німецьке і швейцарське 
відділення) і ―Рейнметалл" 
 

 
 

155-мм СГ 
PzH-2000, 

Німеччина 

Метальні речовини на 
основі RDX 

KHP1680 Гексоген – 

42,5%,  нітрогуанідін – 

42,5%, KNO3 – 4%, 

полібутадієн – 11%. Сила 
– 952 Дж/г  
KHP264 Гексоген – 76.8 

%, ТАГН -8%, KNO3 -4%, 

%, полібутадієн – 11,2%. 

KHP290, KHP300, 

KHP301, KHP305, 

KHP306, KHP307 

Bi-MC 

Європейська енергетична 
корпорація «European 

Energetics Corporation» 

 

 
 

155-мм СГ 
«Цезарь», 

Франція 

Метальні речовини на 
основі низкочутливих ВВ, 
таких як 

DADNE (FOX-7),  

GUDN (FOX-12) 

 

Таким чином, впровадження малочутливих вибухових речовин при 
виробництві (експлуатації) боєприпасів дозволяє забезпечити їх безпеку та 
стійкість до впливу факторів бою, а саме високої температури, дії кумулятивного 
струменю, попадання осколків та куль. Враховуючи зазначене, вважається за 
доцільне оборонним підприємствам України розробку, модернізацію, закупівлю 
за кордоном боєприпасів проводити з урахуванням технологій виробництва 
принципово нових енергетичних речовин зі зниженою чутливістю, які забезпечать 

їх безпеку як при використанні за призначенням так і при зберіганні на арсеналах, 
базах та складах Збройних Сил України.  

Однак, на даний час існуючі підприємства України не спроможні виробляти 
сучасні вибухові речовини, які б задовольняли вимогам стандарту НАТО 
STANAG 4439 щодо безпеки, тому роботи по створенню малочутливих ВР 
необхідно проводити в Україні з залученням технологій та досягнень тих країн, 
що мають передовий досвід власного виробництва порохів, вибухових речовин і 
широкої номенклатури боєприпасів. 
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