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Корисна модель відноситься до засобів проведення вибухотехнічних 

робіт і призначена для руйнування вибухонебезпечних предметів та 

знешкодження вибухових пристроїв (далі – ВП).  

Даний пристрій може бути використаний вибухотехнічними 

підрозділами при проведенні спеціальних вибухотехнічних робіт, 

спеціальними підрозділами при проведенні антитерорестичних операцій або 

інших спецоперацій. Крім того він може використовуватись фахівцями-

піротехніками цивільного захисту при виконанні покладених на них завдань 

(тушіння локальних пожеж, руйнування завалів тощо). 

В практиці роботи вибухотехнічних підрозділів часто постає завдання 

знешкодити вибухонебезпечний предмет або ВП, які, зокрема, можуть бути 

замасковані під побутові речі. Процес знешкодження полягає в тому, щоб 

роз’єднати основні частини ВП і тим самим привести його у непридатний для 

вибуху стан. Знешкоджений ВП можна вилучати й надалі досліджувати в 

лабораторних умовах з метою  вирішення питань, що мають суттєве значення 

для розслідування злочину і попередження протиправних дій.  

В основу корисної моделі покладено завдання створення пристрою, 

який дозволяє руйнувати підозрілі предмети, що ймовірно містять ВП, та 

знешкоджувати останні. Особливістю корисної моделі є можливість її 

застосування у важкодоступних місцях, в тому числі при розміщенні 

підозрілого предмету на вертикальній або нахиленій площині, та у випадках 

невизначеності щодо конструкції ВП. Вирішення цієї задачі досягається за 

рахунок оригінальної конструкції пристрою для руйнування 

вибухонебезпечних предметів та використання для його створення та роботи 

доступних витратних матеріалів.  

Запропонований пристрій являє собою корпус трубчастої форми, 

виготовлений із еластичного маломіцного матеріалу, заповнений робочою 

рідиною (водою, тосолом, соляним розчином тощо). Всередині корпусу 

уздовж його центральної осі розміщується подовжений заряд вибухової 

речовини, в якості якого використовується, зокрема, детонуючий шнур. 

Завдяки гнучкості корпусу пристрою забезпечується  знешкодження ВП у 

важкодоступних місцях, із невідомою конструкцією та невизначеним 

розташуванням заряду бризантної вибухової речовини, детонатора та 

механізму приведення ВП в дію.  

Суттю корисної моделі є пристрій для руйнування ВП, який 

складається із оболонки, заповненої робочою рідиною, та заряду вибухової 

речовини, який відрізняється тим, що оболонка має трубчасту форму, 

виготовлена із еластичного маломіцного матеріалу та має вздовж усієї 

поверхні в одному місці зону зменшеної міцності, а подовжений заряд 



вибухової речовини розміщується всередині оболонки вздовж її центральної 

осі та закріплюється по центру за допомогою спеціальних фіксуючих 

вставок.  

За рахунок своєї подовженості та гнучкості пристрій може приймати 

різну форму і розміщуватись відносно підозрілого предмета в різних 

положеннях (навколо, вздовж, за периметром, зигзагоподібно тощо), а за 

рахунок кількості вибухової речовини, може мати різну потужність. 

При підготовці до застосування з одного торця оболонку перев’язують 

(затискають) для створення заглушеного кінця, з протилежної сторони 

вставляють подовжений заряд вибухової речовини (детонуючий шнур) разом 

із фіксуючими вставками, при цьому вставки в необхідній кількості 

розподіляють по довжині корпусу таким чином, щоб забезпечити 

розташування заряду уздовж центральної осі. Після цього оболонку 

заповнюють рідиною та перев’язують (затискають) її разом із детонуючим 

шнуром з протилежного торця. 

Пристрій у зібраному стані розташовують безпосередньо біля 

підозрілого предмету (5) таким чином, щоб бік оболонки з потоншенням був 

звернений до підозрілого предмету (ВП). Після цього до детонуючого шнура 

приєднують електродетонатор та інші необхідні засоби ініціювання вибуху. 

Залежно від розмірів підозрілого предмета та умов його розташування 

пристрій може бути розміщений відносно нього в різних положеннях 

(навколо, вздовж, за периметром, зигзагоподібно тощо) як в горизонтальній, 

так і в вертикальній площині (наприклад, у випадку знешкодження 

підозрілих предметів, які мають значні вертикальні розміри або ж 

розташовані у вертикальних порожнинах, підвішені на стіні, дереві тощо. 

Під час вибуху детонуючого шнура сила вибухової хвилі діє на рідину, 

яка знаходиться в оболонці. Рідина, в свою чергу, розриває стінки оболонки, 

починаючи з місця її потоншення, направленого в бік підозрілого предмета 

або ВП, та спрямовується назовні. Створений потужний струмінь рідини, 

направлений на підозрілий предмет або ВП, руйнує його без приведення в 

дію основного заряду ВП, при цьому мінімально впливаючи на предмети 

навколишнього середовища. 

У випадку необхідності підвищення потужності пристрою це можливо 

здійснити за рахунок збільшення довжини та діаметру оболонки, збільшення 

заряду вибухової речовини шляхом поєднання двох і більше відрізків 

детонуючого шнура, а також застосування додаткових пристроїв або 

пристосувань (наприклад, поміщення пристрою до напівсферичного 

видовженого предмету, за рахунок чого енергія вибуху буде спрямовуватись 

тільки в одну сторону тощо). 

Таким чином даний пристрій забезпечує: 

– руйнування підозрілих предметів у важкодоступних місцях, в тому 

числі тих, що перебувають у підвішеному стані; 

– руйнуючу дію за відсутності осколкового ефекту; 

– руйнування ВП не локально, а по всій площині поверхні на яку діє 

пристрій;  



– відсутність побічного впливу на предмети навколишнього середовища; 

– простоту конструкції та підготовки до застосування; 

 використання недорогих витратних матеріалів для його виготовлення;  

– варіювання власних геометричних параметрів та потужності залежно 

від умов застосування та розмірів підозрілого предмета. 
 


