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Шановні колеги! 

 
Доброю традицією стало для 

Національного університету цивільного 

захисту України проведення щорічних 

міжнародних науково-практичних 

конференцій з метою обговорення 

нагальних проблем у сфері пожежної і 

техногенної безпеки. І це закономірно, 

адже університет має майже 

дев’яносторічний досвід роботи в цьому 

напрямі. 

Освіта і наука були і залишаються 

важливими пріоритетами держави, що 

пов’язані з довгостроковими 

перспективами розвитку нашої країни 

та впливають на підвищення її 

конкурентоспроможності. Але новітні технології, стрімкий прогрес, 

впровадження експериментальних систем господарства не тільки сприяють 

розвитку економіки, а й несуть потенційну небезпеку. За останні десять років в 

Україні сталися тисячі пожеж; матеріальні втрати сягнули майже 30 млрд. 

гривень. Щороку в державі незмінно стається 65-70 тисяч пожеж, гине до трьох 

тисяч людей, знищується до 30 тисяч будівель і споруд. Втрати від пожеж 

помітно перевищують загальний збиток держави від інших надзвичайних 

ситуацій. 

Така ситуація змушує по-іншому розглядати механізми безпеки, 

вирішувати проблемні питання, прогнозувати та пропонувати науково-

практичні рекомендації. Зважаючи на це, збірка наукових праць міжнародної 

науково-практичної конференції «Проблеми пожежної безпеки», в якій 

представлено тези доповідей науково-педагогічних працівників вищих 

навчальних закладів, науковців та спеціалістів-практиків різних країн, 

традиційно ставить за мету висвітлення найбільш актуальних питань 

профілактики пожеж і протипожежного захисту об’єктів, створення великої 

площини для конструктивної полеміки серед учених щодо вдосконалення 

системи забезпечення пожежної і техногенної безпеки.  

Упевнений, що матеріали наукових праць, представлених у збірці, 

викличуть творчі дискусії, приведуть до апробації нових ідей та будуть 

корисними не тільки науковцям, але і курсантам, студентам та молодим ученим, 

що цікавляться питаннями пожежної безпеки. 

 

 
Ректор Національного університету 

цивільного захисту України 

генерал-лейтенант служби цивільного захисту, 

доктор наук, професор          В.П.Садковий  
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РАЗРАБОТКА ИНЖЕНЕРНОЙ МАШИНЫ РАЗМИНИРОВАНИЯ С ВОЗДУШНОЙ 

РАЗГРУЗКОЙ 

 

При проведении работ по разминированию и обезвреживанию не взорвавшихся 

боеприпасов, что особенно актуально для Украины, актуальной научно-технической 

задачей является разработка внедорожного транспортного средства оказывающего 

минимальное давление на грунт. В настоящее время на вооружении саперно-технических 

подразделениях различных стран состоят, инженерные машины разминирования на 

гусеничном и колёсном ходу. Рассмотрим наиболее современные  и высокоэффективные 

образцы данной техники: 

1. Комплекс разминирования «Уран-6» представляет собой легкую бронемашину с 

дистанционным управлением и системами разминирования (рис.1.). Оборудование 

комплекса позволяет производить обнаружение опасных предметов, а затем определять их 

тип и в зависимости от этого, оператор комплекса выбирает наиболее эффективный и 

безопасный способ обезвреживания. 

 

 
Рис. 1 Робототехнический комплекс разминирования «Уран-6» 

 

2. Машина дистанционного разминирования (рис. 2) способна обнаруживать любые 

взрывные устройства и скрытые заряды на расстоянии до 100 метров и ликвидировать их 

с помощью высокочастотного направленного излучения. Данная машина изготовлена в 

бронированном корпусе, способном защитить от осколков мин, от пуль и гранат. Однако, 

машина, не предназначена для ведения боевых действий в открытом бою.  

 

 
Рис.2 Машина дистанционного разминирования 
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3. Машина разминирования PEROCC (рис.3) разработанная Британской компанией 

Pearson Engineering Ltd, для борьбы с взрывными устройствами. Благодаря применению 

комплекса специальных инструментов имеет возможность обнаружения и обезвреживания 

мин и быстрой прокладке безопасного маршрута, сохраняя при этом высокую уровень 

самозащиты. Машина способная производить траление дороги на скорости до 40 км/ч. 

Инженерная машина PEROCC имеет двойное бронированное днище V-образной формы, 

отклоняющее взрыв, под отделением экипажа, обеспечивающее уровень защиты STANAG 

4569 Level 3 и выше. 

 

 
Рис.3. Машина разминирования PEROCC 

 

4. Многофункциональный механический комплекс по разминированию 

противопехотных мин (МАРМСS) MV-4 предназначен для уничтожения всех видов 

существующих сегодня противопехотных мин, способен выдерживать взрыв 

противотанковой мины с объёмом взрывчатого вещества до 8 кг под рабочим органом.  

Разминирование производится рабочим органом, который представляет собой 

вращающийся с большой частотой барабан, на котором закреплены 34 бойковых трала из 

термоустойчивого и износоустойчивого материала. В ходе работы они разбивают и 

взрыхляют почву на глубину до 30 см. 

 

 
Рис. 4. Машина разминирования MV-4 

 

http://military-informant.com/wp-content/uploads/2013/07/62823_478694788867203_647086346_n.jpg
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Рассмотренные инженерные машины разминирования, используемые в настоящее 

время в саперно-технических различных стран, оказывают на грунт давление 150...250 

кПа (1500...2500 г/см2), что является крайне опасным [1]. При этом требуемая величина 

предельного давления на грунт должна составлять 5-10 кПа(50-100 г/см2).  

Обеспечить требуемые параметры возможно лишь с использованием нового типа 

инженерной машины разминирования с воздушной разгрузкой. Основными 

конструктивными элементами данной машины являются грузовая транспортная 

платформа на воздушной подушке и контактные движители колёсного, либо гусеничного 

типа, при этом одной из основных задач является разработка принципиальной схемы и 

конструкции подвески движителей, от которой в значительной степени зависят технико-

эксплуатационные характеристики создаваемой машины [2,3]. 

Конструкция механизма подвески, ее статические и динамические показатели 

определяют поведение транспортного средства при движении и его энергетические 

характеристики, при этом к подвеске движителей платформ с воздушной разгрузкой 

предъявляется ряд специфических требований: 

 обеспечение остойчивости на различных режимах движения по поверхности с 

любой степенью вязкости и сложными характеристиками рельефа; 

 обеспечение необходимых тягово-сцепных свойств движителей на сложных 

участках пути; 

 обеспечение управляемости транспортным средством; 

 обеспечение регулируемой разгрузки опорно-движительных устройств. 

Остойчивость транспортных средств на воздушной подушке (ВП) значительно 

ниже, чем у обычных транспортных средств, это означает высокую чувствительность 

дифферента и крена к действию различного рода моментов. Перекос корпуса аппарата на 

ВП относительно экрана приводит к резкому возрастанию усилия прижима 

периферийного ограждения к экрану. Скольжение периферийного гибкого ограждения по 

твердой поверхности (почве, песку, галечнику) сопровождается значительными 

энергетическими потерями и интенсивным изнашиванием. 

Критерием рационального сопряжения движителей с платформой на ВП следует 

считать минимум продольных и поперечных опрокидывающих моментов, передаваемых 

на платформу со стороны опорно-движительных устройств. Управляемость транспортной 

системы достигается применением поворотных рам, содержащих вертикальные шарниры. 

Поворотные рамы, как правило, совмещаются с сопрягающим механизмом подвесок. 

Конструкция поворотных рам, их расположение в подвеске, могут оказать существенное 

влияние на устойчивость движения платформы на ВП по косогору и на криволинейных 

участках пути, остойчивость платформы и энергозатраты на передвижение.  

Важнейшие преимущества транспортным средствам на воздушной подушке дает 

применение регулируемой разгрузки опорно-движительных устройств, например, 

гидравлическими цилиндрами. Таким образом, создается возможность управления 

давлением и сцеплением движителей с поверхностью. Кроме того, гидравлическая 

система разгрузки может быть использована для автоматической стабилизации положения 

платформы, исключающей крен и дифферент. 

При разработке конструкции внедорожного транспортного средства с воздушной 

разгрузкой были проанализированы три типа сопрягающих устройств:  

 сочленение движителей с платформой на ВП с помощью однорычажной подвески 

(рис. 5);  

 сочленение с помощью вертикальных направляющих, совмещенных с силовыми 

гидроцилиндрами управления разгрузкой (рис.6);  

 сочленение с помощью шарнирно-рычажной четырехзвенной подвески (рис.7). 

Сопрягающее устройство, изображенное на рисунке 1, содержит направляющий 

рычаг 1, соединенный горизонтальными шарнирами с поворотной рамой 2 и гусеничными 

тележками 3. Поворотная рама 2 с помощью кронштей- на 4 вертикальным шарниром 
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соединяется с платформой 5. Силовой гидроцилиндр 6 обеспечивает управление 

разгрузкой гусеничной тележки 3. Сопрягающее устройство такого типа использовано в 

транспортном средстве на воздушной подушке "Вектор" финской фирмы Вяртсиля. 

Подвеска движителей с вертикально-направляющим механизмом работает по 

схеме, показанной на рисунке 2. Силовые гидроцилиндры 1 жестко закреплены в 

кронштейнах 2 платформы 3. Штоки 4 цилиндров через систему горизонтальных 

шарниров соединяются с гусеничными тележками 5. Поворот тележек 5 производится 

через шток 4 квадратного сечения специальным механизмом (на схеме не показан). 

Вариант подвески движителей на основе четырехзвенного шарнирно-рычажного 

направляющего механизма показан на рисунке 3. Этот механизм обеспечивает 

перемещение гусеничных тележек по дуге окружности. 

 

 
Рис. 5. Схема транспортной системы с сопрягающим устройством однорычажного 

типа. 

 

 
Рис. 6. Схема транспортной системы с вертикально-направляющим устройством 

сопряжения 

 

 
Рис. 7. Вариант схемы транспортной системы с четырёхзвенным механизмом 

сопряжения 

 

Платформа сочленяется с гусеничными движителями 2 подвижными рычагами 3, 4 

и 5, шарнирно закрепленными в поворотной раме 6 с гидроцилиндрами 7 управления 
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разгрузкой. Нижний конец рычага 5 соединяется с гусеничными тележками двойными 

шарнирами. Варьируя длинами рычагов и координатами точек их крепления можно 

обеспечить различные траектории движения гусеничных тележек относительно 

платформы на ВП. Например, траектория по дуге окружности с центром в точке 

приложения равнодействующей сил сопротивления передвижению платформы 

практически исключает продольные моменты на платформе и неравномерность ее 

движения. 

Опытная эксплуатация наземных транспортных средств на воздушной подушке 

показала перспективность применения контактных движителей, (гусеничных, колесных) 

сочлененных с платформой системой рычагов и шарниров. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Афанасьев Б.A., Бочаров И. Ф., Жеглов Л. Ф.. Зузов В.H.,Полунгян A.A., Фоминых 

А.Б., Цыбин B.C. Проектирование полноприводных колесных машин. Т.1, М.: Изд-во 

МГТУ им. Н.Э. Баумана, 1999, - 488с. 

2. Демешко Г. Ф. Сферы и проблемы использования современных СВП. НТО им. 
академика А.Н. Крылова. - Л., 1980. -С. 32-33. 

3. Киркин С.Ф. Амфибийные транспортные машины с воздушной разгрузкой // 
Международный ежегодник. Jane's High-Speed Marine Transportation, London, 1997. 

 

D.V. Donskoy, graduate student, National university of civil protection of Ukraine 

AA Kovalev, Ph.D., associate professor, National university of civil protection of Ukraine 

 

Considered the most advanced and high efficiency design engineering sapper machines. 

The necessity of creation of engineering machines demining has minimal pressure on the ground. 

A new type of engineering machines demining with air discharge. 

  


