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Вступ. Проблема розмінування територій характеризується загально 
планетарним масштабом і актуальна не лише для зон діючих конфліктів. 
Наведемо деякі дані із роботи [1], які проілюструють масштаб гуманітарних і 
матеріальних втрат. На сьогодення в більш, ніж 70 країнах світу залишилося біля 
60 млн. наземних мін. Вони щорічно убивають біля 26 тис. людей. Наприклад, в 
Анголі із кожних 334 людей у одного ампутована кінцівка після вибуху наземної 
міни. В Камбоджі 25 тис. людей з ампутованими кінцівками. Залишені наземні 
міни впливають на повсякденне життя більш ніж 22 млн. людей.  Проблема 
наземних мін викликає суттєві соціально-економічні наслідки. Вона підриває мир 
та стабільність в країнах і цілих регіонах, призводить до переміщення людей і 
перешкоджає використанню землі для сільського господарства. Про це 
безпосередньо свідчить ситуація на сході України. Однією із основних задач для 
вирішення цієї проблеми є розробка техніки і технологій знешкодження  
(безпечного підривання, або руйнування) мін, місця розташування яких, як 
правило, невідомі. 

Зазначимо, що окрім розробки технічних методів і засобів розмінування в 
ряді робіт розвивається методологія моделювання процесу розмінування [2]. 
Зауважимо, що згідно відомій класифікації міни умовно можна розділити на дві 
великі групи: протипіхотні масою ≈1-2 кг і протитанкові, противертольотні тощо 
масою ≈3-6 і більше кг. 

Мета роботи. Огляд і аналіз технічних рішень щодо пошуку і знешкодження 
мін. 

При розмінуванні в ході бойових дій метою є якомога більш оперативна 
очистка (підривання) силовими методами. При цьому прийнятним вважається 
розмінування на 80-90 %. Розрізняють механічні, вибухові та ручні методи 
розмінування. 

В той же час розмінування в рамках гуманітарних операцій є справою більш 
важкою і небезпечною. Воно вимагає видалення всіх мін і повернення 
розмінованих мінних полів в нормальне використання. Тому для вирішення задач 
пошуку і знешкодження застосовують більш чутливі методи пошуку з 
використанням сучасних досягнень прикладної фізики та хімії, зокрема 
високочутливі радіоактивні і хімічні методи виявлення мін. Розглянемо основні 
методи і технічні рішення, які пропонуються до використання для вирішення цих 
двох задач.  

Згідно патенту [3] пристрій для розмінування мінних полів, що містить 
наземний транспортний засіб, який був у вжитку, з автотранспортним причіпом з 
великою кількістю коліс, або гумових шин, призначених для утилізації, з 
можливістю їх кочення по опорній замінованій поверхні. Транспортний засіб при 
цьому рухається по мінному полю без екіпажу. Описаний пристрій має обмежені 
технологічні можливості і може бути застосований лише у разі розмінування 
мінних полів з легкими мінами типу ПОМ, ПМ тощо масою не більше ≈ 1 кг в 
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тротиловому еквіваленті. При підриванні важких мін масою 3-6 кг будь-яка 
колісна та ймовірно гусенична техніка буде зупинена. 

Згідно [4] сухопутні війська Великобританії використовують систему 
розмінування "Пітон", яка викидає шланг, начинений вибухівкою великої 
потужності, на мінне поле, де він вибухає, викликаючи тим самим детонацію мін. 
Очевидно, що недоліком даного способу розмінування є відсутність детонації мін, 
які розташовані на певнній відстані від заряду через послаблення дії ударної хвилі 
і продуктів детонації.  

В армії Німеччини розроблена система дистанційного виявлення та 
знешкодження мінних полів MMSR, що об;єднує в себе засоби розвідки та 
ліквідації мінних бар’єрів [5]. Засіб розмінування представляє собою дистанційно 
керований мінний трал масою 8 т на спеціальній базі, що перевозиться на 
грузовому автомобілі. Його обладнання дозволяє імітувати магнітні, теплові, 
акустичні та сейсмічні поля бойових броньованих машин для імітації підриву з 
неконтактними детонаторами. Міни з детонаторами натискної дії підриваються 
спеціальними крокуючими пристроями, розташованими попереду трала. Система 
має середню здатність ефективно прокласти широкий прохід у мінімальному полі 
шириною до 2,8 м при швидкості руху до 7 км/год. Підрив мін і характер 
пошкоджених зарядів фіксуються відеокамерами, встановленими на машині 
управління. Крім того, у ФРГ розроблена малогабаритна радіокерована двохосна 
машина розмінування КМР-1 «Кобра» з дальністю управління до 2 км. 

Провідні технологічно розвинені країни (США, Великобританія, Франція, 
Китай, Ізраїль, Південна Корея) активно розробляють робототехнічні комплекси, 
здатні з високим ступенем автономності вести бойові дії без участі людини. Так, в 
армії США планується до 2030 р довести частку безпілотних засобів до 30% від 
загального складу бойових машин. За оцінками американських військових 
фахівців, бойові можливості підрозділів, оснащених робототехнічними 
комплексами, зростуть в 2...2,5 рази [6]. Робототехнічний засіб пророблення 
проходів в мінно-вибухових загородженнях - це конструктивно відокремлений 
безекіпажний виріб військової техніки, призначений для виявлення мін і 
вибухонебезпечних предметів та їх знищення вибуховим (механічним) способом 
при автономному або дистанційному управлінні 

Аналіз розвитку робототехніки в арміях іноземних держав (США, Німеччини, 
Великобританії) показує, що в них активно ведуться роботи зі створення нових 
високоефективних протимінних систем, здатних виявляти загородження і зразу 
проводити розмінування. 

З цією метою в армії США створені: 
• система розмінування JAMC; 
• авіаційна система розвідки протидесантних загороджень COBRA; 
• авіаційна система виявлення і розвідки  AMDAS; 
• система розмінування DEMNS. 
Інший розробкою є система для розмінування «Міні-Флейл». Трал 

розроблено для легких формувань і призначається для знищення  протипіхотних 
мін. Машина виконана на базі колісного навантажувача «Джон Дір 375» і 
оснащена обертовим валом з ланцюгами, укріпленим на підпружиненій рамі. 
Управління машиною здійснюється дистанційно оператором, розташованим на 
рухомому на деякому віддаленні автомобілі. Дослідні зразки трала багаторазово 
випробовувалися і удосконалювалися. Два зразка 1996 р були відправлені в 
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Боснію для застосування в реальній обстановці миротворчими силами США (16-м 
інженерним батальйоном 130-ї інженерної бригади) [6]. 

Вважається, що найбільш перспективним напрямком розвитку засобів 
подолання мінно-вибухових загороджень є створення для цих цілей повітряного 
робото-технічного комплексу, який, можливо, дозволить вирішити актуальну на 
сьогоднішній день проблему подолання військами мінних загороджень. На 
відміну від наземного, повітряний комплекс може знайти своє застосування при 
вирішенні більшості тактичних завдань. Крім того, малі габарити дронів будуть 
ускладнювати їх ураження як засобами ППО, так і стрілецькою зброєю. Висока 
швидкість дронів і їх незалежність від умов місцевості забезпечить їх швидке 
переміщення до місця виконання завдання. Окрім виконання завдань виявлення 
місць розташування мін і передачі інформації кожен дрон може нести заряд ВР з 
дистанційним підривачем. 

За матеріалами відкритих джерел [6], застосування рою дронів для вирішення 
військових задач активно розвивається в арміях найбільш розвинених країн світу. 
На авіаційній базі в Каліфорнії (США) 25 жовтня 2016 року пройшли успішні 
випробування найбільшого в світі рою дронів, що складався з 103 апаратів Perdix, 
надрукованих на 3D принтері. На думку військового керівництва США, такі групи 

з дешевих одноразових дронів здатні ефективно виконувати складні завдання, для 
яких зараз застосовуються великі, дорогі апарати. Більш того, у відсутності 
людини рій діє набагато ефективніше, оскільки швидше приймається рішення і 
слід миттєва реакція на зовнішні фактори. Результати експерименту були визнані 
задовільними.  

В Україні розроблено пристрої, вибухові речовини та запропоновано спосіб 
приготування водонаповненого спіненого вибухового композиту безпосередньо 
на місці проведення робіт.  Застосування даного способу можливо для 
розмінування місцевості шляхом човникового переміщення пінного ствола 
уздовж фронту робіт протяжністю 100 – 200 м за один цикл з покриттям шару 
піносуспензії 50 – 70 мм смужки ґрунту шириною 5 – 10 м і подальшим підривом 
вибухового композиту ниткою ДШ. Запропоновано для розмінування пересіченої 
місцевості та  для розмінування мінних полів [7]. Не заперечуючи новизну і 
оригінальність даного методу,  відмітимо ряд недоліків, які вказують на 
необхідність доопрацювання методу в режимі дослідно – конструкторської 
роботи: 

 для формування шару однорідного вибухового композиту необхідна 
ретельна підготовка поверхні грунту (убрати рослинне покриття, сторонні 
предмети); для цього необхідний роботизований пристрій для підготовки 
поверхні грунту; або визначити рецептуру ВР, яка буде детонувати навіть на 
рослинному покритті; 

 розробити спосіб переміщення пінного ствола; 
 розробити спосіб і обладнання для подачі і укладки детонуючого шнура в 

сформований шар ВР по всій його довжині для забезпечення стабільної детонації; 
 оцінити надійність детонації міни через шар грунту та дію повітряної і 

сейсмічної хвиль на довкілля і допустиму масу заряду. 
Висновок. Короткий огляд технологій розмінування показує, що для повного 

вирішення проблеми безпечного розмінування, особливо в частині знешкодження 
важких мін необхідна подальша розробка методів дистанційного визначення 
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місць їх розташування з подальшим підриванням кожної, або груповим 
підриванням накладними зарядами.   
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