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Поради настъпилите геополитически промени, натрупаните боеприпаси станаха излишни и в
момента представляват сериозен проблем за армиите и правителствата на редица страни по света. Това налага разработване на технологии за
тяхната утилизация.
Промишлената утилизация на обикновените видове боеприпаси представлява общодържавен проблем и за България, възникнал в следствие
на промените в политическата обстановка, свързани с приемането на страната ни в НАТО и ЕС,
необходимостта от изпълнение на международни договори за ограничаване на стратегически,
настъпателни и обикновени оръжия, сваляне от
въоръжение в нашата армия на морално и технически остарели въоръжения, военна техника и боеприпаси.
Дефиниране на понятието утилизация е съгласно „Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия“:
утилизация на боеприпаси е процес на необратимо преобразуване чрез разснарядяване на отделни съставни елементи с последващо използване
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Abstract: In the report there are presentеd definition of the term utilization, the requirements for it
and problems that are solved when carrying out the
dismantling of ammunition
Keywords: utilization, ammunition, safety
на отпадъчните барути, взривни вещества, празна
опаковка, черни и цветни метали.
Утилизацията по ал. 1 и 2 се извършва от лица, които притежават разрешение за производство
на оръжия и боеприпаси.
Съгласно Чл. 83. (1) от Наредба за условията и реда за осъществяване на дейностите, свързани с оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия и контрола над
тях във и от въоръжените сили на Република България утилизацията на боеприпаси се извършва съгласно Закона за обществените поръчки и
действащата нормативна уредба в обекти, отговарящи на изискванията за безопасност и охрана и
на изискванията на действащото законодателство
за опазване на околната среда.
При възлагане на поръчка за утилизиране на
боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия се налага изискването използваните технологии да осигуряват:
- комплексност на преработка на боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия
и техните компоненти;

- необратимост на процеса на утилизация;
- обработка на всички елементи на оръжията,
боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически
изделия;
- безопасност на процесите на утилизация;
- икономическа ефективност;
- ефективен и надежден мониторинг на опазването на околната среда.
В съответствие с чл. 86. ал. 2 т. 2. от Наредба за условията и реда за осъществяване на дейностите, свързани с оръжията, боеприпасите,
взривните вещества и пиротехническите изделия
и контрола над тях във и от въоръжените сили на
Република България в раздел „За утилизация“ се
включват:
а) боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия, които са категоризирани в трета
категория (вкл. и опасни) съгласно изискванията
на чл. 81, ал. 4, т. 2;
б) боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия първа и втора категория и категоризираните в трета категория съгласно изискванията
на чл. 81, ал. 4, т. 1, 3 и 4, които не са могли да бъдат
реализирани в срока и по реда на чл. 92, ал. 1;
в) оръжия, които не са могли да бъдат реализирани в срока и по реда на чл. 92, ал. 1;
г) оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, разпространението и търговията на които по силата на международни договори, членството на Република
България в международни организации или в
международни режими за контрол са ограничени
или са под наблюдение, могат да бъдат включвани директно в раздел “За утилизация” от списъка
по чл. 92 ал. 1.
Процесът на утилизация в редица случаи е по
– опасен от процеса на изработка и снаредяване
на боеприпасите по редица обективни причини
(по голямо разнообразие на конструкциите, съсредоточени в едно производство, разнообразни
условия на съхранение и експлоатация на боеприпасите, предвидени за експлоатация, сложноста
на делаборация на механизмите и възли и извличането на някои взривни вещества и взривни смеси и т.н.), както и по субективни причини – малък
или липсващ опит в утилизацията, липса на специалисти по утилизация на боеприпаси и др.

В много от случаите утилизацията изисква не
само познаване на конструкцията на съответните
боеприпаси, което разбира се е необходимо условие за успех, но изисква и знания за нови технологии и в други по отдалечени области на инженерното знание. Потвърждение за това твърдение
са предлаганите технологии за утилизация на боеприпаси под вода, разграждане с химикали, ултразвуково раздробяване след замръзяване с течен азот и др.
В България утилизацията на боеприпаси се
извършва от частни фирми въз основа на Закона
за обществените поръчки.
Контрол по дейноста на тези фирми извършват служителите от служба „КОС“ и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.
Процедурата по утилизация се извършва на
базата на технологични карти, като фирмите извършващи утилизацията са задължени стриктно
да ги спазват.
Технологията по утилизация има своя специфика. В боеприпасите се намират чувствителни към механични и топлинни въздействия вещества, представляващи значителна потенциална
взривоопасност. Случаен взрив на един снаряд
там, където са съсредоточени значително количество от тях в много случаи води до трагични последици.
Под утилизация се разбира комплекс от мероприятия, осигуряващи ефективно използване
на боеприпасите в интерес на промишлеността,
за сметка на получените от тяхното разснаредяване продукти. Като основен начин на утилизация
се разглежда разснаредяването, състоящо се в извличане на експлозиви от съставните части на боеприпасите с последваща преработка на енергетическите материали и елементите на корпусите
на боеприпасите.
Анализа на промишлено-техническата база и технологиите за утилизация на боеприпаси
в САЩ, в страните от ЕС и Русия показва, че използваните в миналото методи за взривяване и изгаряне на боеприпаси вече отдавна са заменени с
промишлени методи на безопасна и технологически чиста утилизация. В резултат на това утилизацията на боеприпасите има суровинна направленост. От извлечените експлозиви и барути се
произвеждат промишлени експлозиви, взривате47

лите се взривяват, а капсулните втулки – изгарят
безопасно в специални пещи оборудвани с филтри за очистка на получените при това газове.
По оценки на американските специалисти
търсенето на технологии позволяващи връщането
на боеприпасите за повторно използване в САЩ
има тенденция към увеличаване. До 87% от излишните боеприпаси подлежат на утилизация,
68% от тях могат да се използват повторно. У нас
този процент е значително по-малък поради необходимостта от подмяната на въоръжението на БА
по стандартите на НАТО.
Следва да се подчертае, че най-отговорната,
най-опасната и най-трудоемката операция в процеса на утилизация на бойните припаси представлява извличането на експлозивите от корпусите
на същите. Огромната номенклатура от боеприпаси, различаващи се по габарити, конструкция,
видове експлозиви, срокове и условия на съхранение е довела до създаването и разработването
на голям брой способи за разснаредяване. В същото време създаването на универсална технология за разснаредяването на бойните припаси на
този етап на развитие на човешките знания е невъзможно.
В днешно време се извършват редица изследвания по утилизацията на бойните припаси.
До този момент взривателите, средствата за
възпламеняване и експлозивите на базата на хексогена се изгаряха или взривяваха на открити
площадки без да се използват пречистващи съоръжения. Корпусите на снарядите и гилзите се
продават на цената на обикновения скрап. Ниската степен на преработка на получените при утилизация материали и ниските цени на тяхната реализация при високите стойности на транспорта,
електро- и топлоенергията водят до значителни
загуби. Само транспортните разходи съставляват
45% от тези загуби.
От световната практика са известни около
150 направления за преработка на бойни припаси
за граждански цели, от които само направленията
по преработка на експлозиви са около 70. По такъв начин основното направление на утилизацията представлява използването на енергетични материали в рудодобивната, нефто- и газодобивната
промишленост, каменните кариери и др. по пътя
на тяхната преработка в промишлени експлозиви.
Интересни са перспективите, свързани с дълбо48
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чинната преработка на метала на гилзите и корпусите на снарядите в тръби, покривни елементи
и др. изделия.
Днес в света се развиват редица проекти, с
които се планира производството на високотехнологична и наукоемка гражданска продукция.
Разработването на технологии за утилизация
на бойните припаси, за разлика от аналогичните
изследвания в други области, има определена специфика, с която непременно трябва да се съобразяваме при провеждането на отделните дейности.
Преди всичко това се отнася до факта, че в
бойните припаси са използвани вещества, които
представляват голяма потенциална опасност.
Втората особеност е свързана с това, че бойните припаси, като изделия, подлежащи на утилизация, представляват от само себе си неразглобяема конструкция, която първоначално не е
разчетена за демонтаж.
Третата характерна особеност се състои в това, че наред с лесни за утилизация метални части,
бойните припаси съдържат и значително количество енергетични материали.
След изброяването на тези особености е разбираемо защо процесът на разработване на технологии за утилизация на бойните припаси е съпроводен с преодоляването на редица допълнителни
проблеми.

Сериозна опасност при разснарядяването
представлява поведението на тънкия слой експлозив в резбовите съединения, в които интензивността на въздействие върху експлозива може да бъде особено голяма. Критичната скорост
и усилие при движение в резбови съединения, водещи до взрив, могат да се определят, като се използва уравнението на топлинния баланс. Усилието, приложено на ключа при съответстващо
съотношение между диаметъра на отвивания детайл, дължината на рамото и стъпката на резбата,
може да бъде величина от порядъка на нормалното притискане, т.е. около 500N. Ако повърхността
на резбата е чиста, коефициентът на топлинна активност на нагреваемия материал е равен приблизително на 105J и вероятността от възпламеняване практически е равна на нула. Обаче абсолютна
чистота на резбата на всички изделия без изключение, предназначени за разнарядяване, особено
след продължително съхранение, не съществува
и затова тя не се взема за действителна при реалния технологичен процес.
В днешно време някои видове бойни припаси, особено тези с фугасно действие, могат непосредствено да бъдат използвани в промишлеността за взривни дейности. Анализите на
конструктивните схеми и експлозивите, използвани за снарядяване на бойните припаси, оценката
на тяхната ефективност и степен на безопасност
показват, че твърде широко използване в промишлеността за взривни дейности могат да намерят
бойни припаси като удължени заряди за разминиране, подривни заряди, противотанкови мини и
др. които подлежат на унищожение, но са годни
за промишлеността.
Все по-широко разпространение получават технологиите за разрушаване, раздробяване
и разрохкване на материали чрез използване на
въпросите на безопасността. Това е така, защото по степен на взривобезопасност експлозивите
за граждански цели са несъизмерими с военните: последните практически винаги се използват
в здрава обвивка, защитаваща ги от механични и
други въздействия; правилата за приемката на военните експлозиви са много по-строги, методите
за пречистване се прилагат много по-старателно.
По тези причини използването на конверсионните експлозиви в промишлеността без допълнителна защита от механически и топлинни въз-

действия е недопустимо. Най-често използвания
технологичен способ за такава защита е флегматизиране с вода, като употребата на бризантните
експлозиви и барути се извършва в състав с обработени с вода експлозиви.
Детонационната способност на такива желирани или емулсионни взривни състави се осигурява от газови мехурчета, микросфери и пигментен
алуминий. За да се получат надеждно детониращи експлозиви за граждански цели, съдържащи
конверсионни продукти е необходимо правилно
и внимателно изследване на взривните качества
при вторичните барути и експлозиви [9].
От наличните видове барути по отделни ненужни бойни припаси най-голямо е количеството
на пироксилиновите барути над 51 % и на нитроглицериновите и дигликоловите барути над 41% [2].
Въвеждането на бризантни експлозиви или
барути в състава на експлозивите за граждански
цели от една страна не е гаранция за високи работни характеристики, а от друга, автоматично
нараства опасността при работа с тях.
Друго перспективно направление за вторично
използване на енергетичните материали е взривният синтез на ултрадисперсни материали. Взривният синтез на особено твърдите вещества, използван при детонация на утилизирани експлозиви и
барути, е икономически целесъобразен способ за
получаване на дефицитни материали, намерили
широко приложение в промишлеността.
На базата на ултрадисперсни елмази са разработени системи за полиране, използвани при
изключително фината обработка на прецизни повърхности в електрониката и оптиката. В медицината е възможно използването на ултрадисперсните елмази за транспортиране на антитела в
качеството им на свръхефективни сорбенти към
поразените от рак клетки на организма.
Перспективно е използването на ултрадисперсните елмази като ефективна антифрикционна
присадка към моторните и трансмисионните масла. Ултрадисперсните елмази намират приложение, като активен пълнител в композицонни полимерни материали, способстващ за образуване на
съвършени триизмерни фигури и съществено увеличаващ якостта, износоустойчивостта, термическата, радиационната и химическа стабилност.
На базата на ултрадисперсните елмази е създаден нов радиопоглъщащ материал. По метода
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на лазерното изпарение на ултрадисперсните елмази се получават диамантени слоеве, които се
използват в качеството им на „зародиш“ за нарастване на микронни елмазни филми по метода
на парофазово утаяване.
Възможни са и други способи за утилизация
на експлозивите. Например, тяхното използване
за получаване на окиси на азота по пътя на изгарянето с последващо доокисляване в азотна киселина, която взаимодействайки с амоняка, може да
се превърне в амониева селитра.
Отпадъците на основата на тротила и другите експлозиви могат да бъдат използвани за получаване на продукти за лакобояджийското производство.
При утилизацията на бойните припаси използването на освободения метал от гилзите и корпусите е важен икономически фактор. Този висококачествен материал следва да бъде използван в
националното стопанство след неговата преработка. Така, например, може да се осъществи производство на тръби от корпусите на снарядите и гилзите, като се използват винтопрокатни станове.
Освен това е възможно производството на
редица стоки за широко потребление (каси, декоративни и охранителни решетки, елементи от
окачени тавани в административни здания). За
производството на тези стоки са особено подходящи гилзите с цилиндрична форма и променлива дебелина на стените.
Гилзите могат също така да бъдат утилизирани по метода на пирометалургичните процеси, включващи разтопяване и течнофазово възстановяване. Съществува и още един способ на
утилизация на 57 mm заряди за направа на отвори в труднодостъпни планински условия посредством пури от експлозив (диаметър на пурата 3080 mm, дълбочина 300-1500 mm в зависимост от
здравината на средата); спомагателни пръстеновидни кумулативни заряди, използвани при масови взривни работи за намаляване на техния
обем, особено в здрави среди; заряди за далечно
действие за разрушаване на каменни козирки над
планински пътища и за изкуствено създаване на
лавини; универсални иницииращи шашки за масово приложение в качеството им на междинни
детонатори и самостоятелни заряди.
Изборът на технология за утилизация на бойни припаси зависи в голяма степен от ситуацията
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на място. В практиката се използва не само една
технология, а комбинации от различни технологии [3].
Предварителните технико-икономически разчети показват рентабилност на разработените
технологии. Изброените до тук работи решават
редица технически и технологични проблеми при
утилизацията.
При решаване на проблемите по утилизацията на бойните припаси трябва да се отчитат следните най-съществени особености:
• количеството на бойните припаси, подлежащи
на утилизация, е много голямо и надвишава 10
хиляди тона. Във връзка с това е целесъобразно да се говори за необходимост от създаване
на обособено направление във отбранителната
промишленост за утилизация на бойните припаси. Обобщените данни в началото на 2012 г.
показаха, че подлежат на утилизация и унищожаване над 300 вида боеприпаси, снарядени с
експлозиви, барути, твърди горива, пиротехнически състави и др.
• създаването на обособен клон на отбранителната промишленост за утилизация на бойните
припаси е необходимо да се организира на постоянна, а не на временна основа, тъй като непрекъснато ще се появяват морално остарели
бойни припаси, или такива с изтекъл срок на
съхранение;
• според мащабите на утилизацията се извличат
големи количества утилизирани продукти и на
първо място промишлени експлозиви, които
трябва да се използват под формата на енергоносители. Потребността от такива енергоносители е много голяма и възлиза на десетки хиляди тонове;
• специфичните особености при утилизацията
на бойните припаси и при разработката на съответните технологии издигат на преден план
проблемите на безопасността, икономиката и
екологията.
• използваните технологии, следва да щадят
околната среда и да бъдат безопасни за използване от персонала. За постигането им е необходимо прилагането на принципите на цялостния системен анализ на околната среда [4];
• използваните технологии следва да са икономически изгодни, с минимален разход на енергия необходима за извършване на утилизацията
и минимален отпадъчен материал [4];

• достиженията в разработката на научните основи на утилизацията в световен мащаб и
съвременните решения на технологическите
проблеми дават основание още на този етап да
се говори за реални възможности за внедряване
на ефективна утилизация в наши условия.
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