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У П О Т Р Е Б Е М У Н И Ц Ш Е CA ОСИРОМАШЕНИМ УРАНОМ 
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Садржај - У раду се презентују основи методе осиромашеног урана. Прсглсд je израђен на основу 
рад.чолошког извиђања и узимања узорака у расположивих података из различитих извора 
рејонима употребе муниције са осиромашеним 
ураном приликом агресије HA TO пакта на Савсзну Табела 1. Врсте муииције чији су пројсктили од 
Републику Југослааију. осиромашеногурана 

1. УВОД 

TOKOM агресије Н А Т О пакта на Југославију 1999. 
године, поред осталих убојних средстава коришћени 
су v, пројектили на бази осиромашеног урана (ОУ). 
Осковни објекти no којима je иснољеио дејство овим 
пројсктилима били су оклопна борбена возила, 
склоништа и други утврђени објекти, 

Неки делови оваквих пројектила израђени су од 
осиромашеног урана, ниско-радиоактивног 
нуклеарног отпада, што je дове.по до могућности 
угрожавања нс само припадника Војске Југославије 
(ВЈ) Bch и становииштва у непосредној близкни 
рсјона дејства али и шире животне средине. 

У раду се у даљем тексту излажу прзктични 
аспе кти радиолошког извиђања и узимања узорака, у 
рејонима употребе муниције са осиромашеним 
урамом, базирани на искуству стеченом у току и 
након агресијс НАТО пакта на СРЈ. 

2. ВРСТЕ М У Н И Ц И Ј Е CA ОСИРОМАШЕНИМ 
У Р А Н О М И Е Ф Е К Т И ДЕЈСТВА 

BojHa примена осиромашеног урана (ОУ), за 
израду поткалибарних пројектила са повећаном 
кинетичком екергијом зрна, je актуелна у послсдњих 
двадесет година. To je последица његових особина, 
првинствено велике густине (19,07 g/сш1) и 
:'.ап;1љиности али и повећавања стокова 
ниосорадиоактвног материјала из нуклеарних 
електрана или постројења за прераду уранијумске 
руди и истрошеног нуклеарног горива. Муниција чији 
су пројектили од осиромашеног урана спада у 
\.уницију са лоткалибарним пројектклима. Намењена 
it- ча неутралисање и уништавање противничких 
оклоаних борбених возила и склоништа. Реализује се 
у вкше различитих калибара. Битан део ове муниције 
ј« пројектил чије je језгро од легуре у којој je 
доминантно присусгво оскромашеног урана. У 
табсли 1. наведена je маса осиромашеног урана за 
поједине калибре оруђа. Поред ових калибара уочава 
се тежња да се пробојни пројектили са ОУ употребе 
И Ш пешадијског наоружања тј. калибара 7,62 mm и 
сличних ради повећања ватрене моћи нешадије у 
борби са лако оклопљсним возилима. 

У табели 2. дат je преглед борбених систсма који 
могу да корисге муницију чији су пројектили од 

Калибар 
(mm) Тип Maca ОУ (g) 

20 MK149 70 

20 
М56* 
М50» 

* * 

25 XM919 85 
25 PGU-20 148 
30 PGU-H/B API 298 
105 M735A1 2200 
105 М774 3364 
105 М833 3668 
105 XM9DQE1 i 0000 
120 М827 3100 
120 MS29 (El . E2) 4000 
120 M829A1 4900 
120 M829A2 4900 

155 
M86 PDM i 

A D A M 
(субмуниција) 

0,1 

*Од 1988.године замењује се ј елром од волфрама 
*+ Нс постојс подаци о маси језгра 

Поред чисто механичког (пробојног) и запал>иног 
дејства, пројектили сд осиромашеног урана, због-
радиоактивности урана и његових потомака, имају и 
радиолошко дејство на људе, као и утицај на животку 
средину. Сва та дејства испољава језгро од ОУ. За 
процену овог дејства битко јс уочити una се дсшава 
са језгром у тренутку удара о чврсту мету какни je 
тело тенка. Ha месту поготка појављују се велики 
комади језгра (масе десет и више грама), мали 
комади језгра (масе неколико грама), и асросоли [L]. 

У случају поготка под правим углом у циљ. као 
што je тенк, на месту удара се јављају темиературе 
око 1200°С. Метални уран гори нећ на тсмператури 
од 700°С. Дсо језгра сагори na настају уранови 
оксиди. Просечно сагори од 5% до 70% масе језгра. 
При томе се од сагореле количине око 40% налази у 
виду " везане" контамииацијс, a преостали лсо (око 
60%) одлази у атмосферу у виду крупнодисперзних И 
ситнодисперзних аеросола. 

Уколико пројектил погоди у мску подлогу 
(земљу), врло мали проценат ОУ he прећи у фазу 
нерастворљивих аеросола, који сс таложс у кругу 
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полупречника 10-20 сш око отаора у земљи. У 
зависности од карактеристика земљишта, пројектили 
са ОУ се могу наћи у земљишту и до дубине од око 
Im, na je могућа интеракција са водом из подземних и 
понршинских токова. 

Најситнији аеросоли се у зависности од 
метеоролошких услова преносе на удал>ености и до 
неколико десетина километара [2], уз значајно 
разређење и падање на земљиште и акваторију, док 
се крупнији таложе у непосредној близини места 
дејства (до 50 m). Према литературним подацима, 
период таложења ситнодисперзних аеросола 
(пречника око 2,5џт ) траје око 100 дана. 

Дејство пробојних поткалибарних пројектила од 
ОУ се разликује од дејства сксплозивних пројектила 
no томе што нема звука јаке експлозије a ка месту 
удара пројектила се уочава интензивма светла 
ватрена лопта малих димензија. Ha тслу оклопног 
борбеног средства се може видети отвор малог 
пречника сличан отвору код дејства кумулативног 
пројектила. При удару пројектила у земљу уочавају 
се отвори (рупе) малог пречника a велнке дубине 
сличне рупама које праве пољски глодари. Око 
отвора у земљн нема посебних знакова (спаљена 
вегетација, сагорела земља и сл.)- У рејоку дејства се 
могу наћи делови пројектила, језгра и алуминијумске 
кошуљице, посебно ако je земљиште у рејонима 
дејсгва каменито или пошумљсно. 

Табела 2. Борбени системи који користе муницију чији су пројектили од ОУ 

Борбени систем 1 Калибар и тип муниције 
АВНОНИ 

A-10/ОA-10 Thunderbolt II 1 PGU-14/B API 
Борбена возила пешадије a оклопни транспортери 

М2АЗ i МЗАЗ Bardley 
(BFVS) 

M919 APFSDS-T 

LAV-25 M919 APFSDS-T 
Warrior (IFV) M919 APFSDS-T 

Тснкови 
M900 APFSDS-T 

M735A1 
M774 

МШРМ1, M1A1, M1A2 M833 
Abrams M827 

M829(E1,E2) 
M829A1 
M829A2 

M900 APFSDS-T 

M60 (Fatton Series)- M735A1 
M774 
M833 

Challenger 2 CHARM 3 

Leclerc 

M827 
M829(E1,E2) 

M829A1 
M829A2 

Leopard 1 A5 Користи стандардну HATO муницију 
калибра 10 5mm 

Leopard 2 
M829A1 
M829A2 

T-72, T-80, T-90 BM-42M APFSDS-T 

Type 59-11 Може користи стандардну HATO муиицију 
калибра 105 mm US М735 APFSDS 
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3. РАДИОЛОШКО ИЗВИЂАЊЕ 

Специфичност радиолошког извиђања рејона 
употребе муниције са осиромашеним уранијумом je у 
веома малим јачинама дозе гама зрачења na je 
неолходно мерити степен радиоактивне 
контаминације ( или укупну јачину дозе бета и гама 
зрачења) на 2-3 cm од контролисане површине. 

Контактна јачина дозе бета и гама зрачења на 
језгру пројектила износи око 2 mGy/h [2,3]. Ha 
растојању од 50 cm од језгра може се измерити јачина 
дозе од 5 цОу/h, док je јачина дозе на 1 ш растојања 
једнака природном фону, односно допринос 
пројектила je немерљив. 

За радиолошко извиђање могу се користити 
баждарени детектори (формацијска средства 
дозиметрије јонизујућих зрачења) и то: КОМО-ТМ, 
ДР-МЗ, ДР-М11МБ, ДРЗОН и МРК М-87 (no 
могућности са тачно одређеним калибрационим 
факгорима), a прозор сонде детектора, типа КОМО-
ТМ, ДР-МЗ, ДР-М11МБ, мора бити отворен. Уређаје 
треба заштитити и пластичном фолијом због 
спрсчавања контаминације до које може доћи TOKOM 
извиђања. 

Са извиђаљем се почиње на растојању од 100-200 
ш од места дејства, из правца дувања приземног 
ветра у моменту извиђања. Ha том месту се стављају 
заштитна средства у заштитни положај и мери се 
природни фон гама зрачења и степен контаминације 
земљишта. Ако земљиште није хомогено овај 
поступак се понавља на више места око рејона 
дејсгва муниције са ОУ. При радиолошком извиђању 
сс посебно мора водити рачуна о надморској висини и 
локалитету извиђања јер природни фон и степен 
контаминације земљишта могу знатно одступати од 
просечних вредности за гериторију СРЈ. Даљи 
поступак извиђања своди се на детаљну претрагу 
потенцијално контаминираног земљишта, где се 
комбинацијом визуелног осматрања и радиолошког 
извиђаља, одређују места евентуално погођених 
објегсата и степен радиоакгивне контаминације 
зсмл^ишта. Радиоактивном контаминацијом сматра 
се измерена вредност јачинае дозе укупног бета и 
гама зрачења већа од 0,5 nGy/h (при томе инструмент 
треба да показује всћу вредност од наведене у 
минималном времеку мерења од 10 s). Сва места на 
земљишту где je откривена радиоактивна 
контаминација се обележавају приручним средствима 
или заставицама из комплета за обележавање 
контаминираног земљишта. Ha основу резултата 
извиђања, обележава се радиоактивно 
контаминирано земљиште (РКонЗ). За поједине 
тачке спољних граница КонЗ-а (3-5 у зависности од 
г с о м е т р и ј с к о г о б л и к а К о н З - а ) се н а к о н т о г а у т в р ђ у ј у 
тачне географске и топографске координате. За 
дефинисање граница РКонЗ-а могу се користити 
следећи критеријуми; 

a) При директном поготку у циљ са "тврдом" 
подлогом (борбена и неборбена средства - оклопна 

возила, артиљеријска оруђа, радарски и ракетни 
системи, транспортна и теренска возила, армкрано-
бетонска и метлна склониша, стамбени објекти, 
зидани објекти других намена) граница РКонЗ-а je, 
без обзира на смер приземног встра, круг 
полупречника 100 m око погођеног објекта, a 
радиолошким детектором je поуздано утврђено да 
je степен радиоактивне контаминације већи од 0,5 
цОу/h. Степен радиоактивне контаминације се мери 
на или унутар погођеног објекта, земљишту у 
непосредној близини погођеног објекта или на 
пронађеним деловима пројектила. Ако у одређеном 
рејону (сл. 1) има више погоћених објеката, укупна 
површина Р КонЗ-а једнака je збнру претходно 
дефинисаних појединачних површина. 

Радиоактивно контаминирана атмосфера 
(РКонА) обухвата простор, у смеру дувања ветра, у 
коме се посебним методама узорковања могу 
открити аеросоли осиромашеног урана. 

б) При поготку пројектила у циљ са "меком" 
подлогом (земљнште без обзира на покривеност и 
дрвено-земљани инжињеријски објскти) граница 
РКонЗ-а je дефинисана кругом полупречника 5 m 
око отвора који je пројектил начинио на земљишту 
или покривци дрвено-земљаног склоништа. a 
радиолошким детектором je поуздано утврђено да 
je степен радиоактивне контаминације већи од 0,5 
jiGy/h (сл. 2). Степен радиоактивне контаминације 
се мери на земљишту, унутар отвора у земљишту, 
на 10-20 cm око отвора или на огољеном делу 
земљишта који je настао рикошетом зрна. Укупна 
површина РКонЗ-а je једнака збиру појединачких 
контаминираних површина. РКонА постоји само у 
случају пожара у погођеном рејону, извођења 
инжињеријских радова или приликом кретања 
моторним возштима преко контаминираног 
земљишта. 

4. УЗИМАЊЕ УЗОРКА 

Узорци земљишта узимају се на следећи начин: 
- Са више места, равноиерно распорсђеких на 

целој површини РКонЗ-а, где je откривена 
радиоактивна контаминација земљишта, 
ашовчићем се скине површински слој земљишта 
и растиња ( до дубине 1-2 cm и са површине од 
око 0.04 m2), и на тај начив се формира средњи 
узорак за процену степена радиоактивне 
контаминације земљишта, 

- Укупна маса средњег узорка треба да буде од 1 -
2 kg, 

- За процену исправности одређивања сиољних 
граница РКонЗ-а се узима узорак, на претходно 
описани начин, дуж обележених линија спољн>их 
г р а н и ц а ( за с в а к и у з о р а к на о б е л е ж е н о ј л и н и ј и у 
количини од 1-2 kg ), 

AKO се приликом извиђања утврди иовећан 
стелен контаминације површинске воде у рејону 
удара, запремина узорка за детаљну 
спектрометријску анализу износи 40 I Ако се не 

51 



захтева детаљна радиометријска анализа воде, користити и као узорак за даља радиометријска 
довољно јс узети 21 воде, мерења). 

- Када се приликом извиђања на површини земље 
пронаЈЈу зрна са ОУ (са или без кошуљице), она се 
прикупљају као радиоактивни отпад (a могу се 

Слика2. Граиице РКоиЗ придиректном поготкуу објекат са "меком" подлогом 

Узимање узорака ваздуха за радиометријску 
анализу сс врши посебним уређајем. Да би се овај 
узорак формирао потребно je преко одговарајућег 
филтера филтрирати минимално 50-100 m3 ваздуха. 
Узорак асросола ОУ може се, према литературним 
подацима, узети најкасније у периоду до две недеље 
од момента дејства. Узорци се без посебне обраде, 
сем паковања no прописима за обележавање узетих 
узорака и радиоактивног отпада, шал>у на 
спектрометријску анализу лабораторији вишег 
степена. 
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