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МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ ПРИ РУКОВАЊУ СА ПОТКАЛИБАРНИМ 

ОБЕЛЕЖАВАЈУЋИМПРОЈЕКТИЛОМ 
Милан Кончар1 Јовица Милићевић1 Добривоје Мутавџић 1 

Резиме: Циљ рада јесте опис мера безбедности, радњи и поступака које се обављају пре, у току и након 

извршења гађања са поткалибарним пројектилом. Приликом реализације гађања тенком М-84 

поткалибарни пројектил се употребљава за уништавање јако оклопљених циљева. Гађања тенком М-84 

су веома сложене акктивности и од свих учесника захтева познавање и примену мера безбедности и мера 

заштите како у току припреме и извршења гађања не би дошло до опасних ситуација и да би се спречили 

ванредни догађаји. Примена мера безбедности у раду са поткалибарним пројектилом један је од 

елемената успешне припреме и реализације гађања. Све то за циљ има успешно и безбедно извршење 

гађања без угрожавања извршиоца гађања, органа на стрелишту, техничких средстава, цивилног 

становништва и природног окружења (опасност од пожара). 

Кључне речи: мере безбедности, гађање, пројектил, тенк. 

SAFETY MEASURES FOR HANDLING ARMOR-PIERCING FIN-

STABILIZED DISCARDING SABOT 125MM 

Abstract: The aim of this paper is to describe the safety measures, actions and procedures that are 

performed before, during and after shooting with aarmor-piercing fin-stabilized discarding sabot projectile. 

During the realization of shooting with the M-84 tank, aarmor-piercing fin-stabilized discarding sabot projectile 

is used to destroy heavily armored targets. Shooting with the M-84 tank is a very complex activity and requires 

all participants to know and apply safety measures and protection measures so that dangerous situations would 

not occur during the preparation and execution of shooting and to prevent emergencies. The application of safety 

measures in working with armor-piercing fin-stabilized discarding sabot projectiles is one of the elements of 

successful preparation and realization of shooting. All this is aimed at the successful and safe execution of 

shooting without endangering the perpetrator, the shooting range, technical means, the civilian population and 

the natural environment (fire danger). 

Key words: safety measures, shooting, projectile, tank. 

1. УВОД 

Тенк М-84 представља веома ефикасно борбено средство велике ватрене и ударне 

моћи, покретљивости и оклопне заштите, способан за борбу са различитим циљевима 

на бојишту у различито време и под различитим условима (временским, земљишним и 

др.) [1]. 

Приликом руковања и практичне примене тенковских пројектила могући 

суслучајеви лакших и тежих повреда људства и оштећења технике, па и смртних 

случајева и уништења уколико се не познају и не поштују мере безбедности од стране 

корисника. Припадници оклопних јединица су обавезни и дужни да пре сваког рада са 

тенковским пројектилима за тенк М-84у свакодневном раду упознају кадете-војнике са 

мерама безбедности, да их оспособе у практичној примени и тиме спрече дане дође до 

нежељених случајева. Кадети-војници су дужни да примењују мере безбедности и тиме 

заштите себе од повреда, а технику од оштећења. Тенк М-84 захтева оспособљену 

посаду за испуњавање свих задатке у миру и рату. Најбитнији, уједно и најризичнији 

део употребе јесте ватрени део тенка М-84. Правилна, умешна и безбедна употреба 
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наоружања је основни предуслов за реализацију задатака. Основни услов је да се са 

кадетима-војницима реализују садржаји предвиђени Наставним планом и програмом, а 

који се завршавају реализацијом бојних гађања. Наставним планом и програмом и 

Програмом практичних облика наставе обухваћене су теме и вежбе неопходне за 

успешно стицање знања, вештина и навика у правилном руковању наоружањем и 

муницијом. Такође, регулисан је редослед изучавања и овладавања наоружањем како 

би се ишло од ближег ка даљем,  од простијег ка сложенијем, од лакшег ка тежем и од 

познатог ка непознатом [2].Успешна реализација наставних садржаја у основи 

гарантују и безбедан начин употребе, јер из познавања средства проистиче правилна и 

безбедна употреба. Кадети-војници кроз наставу и обуку треба да стекну сигурност у 

извршавању свих процедура као и у сигурност и поверње у средство из којег реализују 

гађање. 

2. ПОТКАЛИБАРНИ-ПРОЈЕКТИЛ 

Метак 125 mm са поткалибарно-обележавајућим (у даљем тексту ПКО) пројектилом 

намењен је за уништавање и онеспособљавање тенкова и других оклопних возила. 

Пројектил делује на циљу својом великом кинетичком енергијом, која је резултат 

велике брзине кретања пројектила [3]. 

Метак је дводелан и састоји се од склопа поткалибарног обележавајућег пројектила 

са допунским барутним пуњењем (слика 1.) и основног барутног пуњења (слика 2.).  

 

 

Слика 1 – Склоп поткалибарно-обележавајућег пројектила 125 mm М88 са 

Допунским барутним пуњењем: 

1 – балистичка капа; 2 – панцирна капа; 3 – панцирно језгро; 4 – тело пројектила;  

5 –Центрирајући сегменти; 6 – заптивни прстен; 7 – барутно пуњење; 8 – сагорљиви 

цилиндар; 9 – крилца; 10 – трасер. 
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Слика 2 – Основно барутно пуњење М88 за муницију калибра 125 mm: 

1 – поклопац чауре; 2 – утврђивачи барутног пуњења; 3 – плашт чауре; 4 – барутно 

пуњење; 5 – дно чауре; 6 – припала барутног пуњења; 7 – топовска каписла. 

 

Приликом опаљења из топа, топовска каписла пали барутно пуњење у основном 

барутном пуњењу М88, услед чега се припаљује барут у допунском барутном пуњењу 

(део склопа пројектила), као и обележавајућа смеша у трасеру [5]. 

 

Услед деловања притиска продуката сагоревања на центрирајуће сегменте (4) 

долази до покретања ПКО пројектила у цеви. При томе долази до струјања продуката 

сагоревања и кроз закошене отворена центрирајућим сегментима, услед чега долази до 

обртања центрирајућих сегмената (5) око тела пројектила (4). Заптивни прстен (6) 

истовремено обезбеђује заптивање цеви и центрирање пројектила током лансирања 

(заједно са бакарним чивијама на крилцима). 

 

Када ПКО пројектил са центрирајућим сегментима (5) и заптивним прстеном (6) 

напусти цев долази до кидања заптивног прстена (7) услед центрифугалне силе 

центрирајућих сегмената (5). Због тога се центрирајући сегменти (5) одвајају од тела 

пројектила (4) и падају на највише 1300m од уста цеви топа под углом до највише 5°. 

Због тога је забрањено вршити гађање мецимаса ПКО пројектилом ако се у наведеној 

опасној зони налазе сопствене снаге. 

3. МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ ПРИЛИКОМ ПРИПРЕМЕ И РЕАЛИЗАЦИЈЕ ГАЂАЊА 

Да би припрема и реализација гађања протекли без проблема, односно да би 

избегли опасност
2
и спречили нежељени (ванредни) догађај руковаоц гађања и 

извршиоци предузимају мере безбедности и заштите. 

 

                                                 
2
Опасност је стање када на о дређеном простору и за веома кратко време дође до такво 

гоштећења природе, културних, материјалних добара, и животне средине, односно угрожености 

здравља или живота људи чије последице није могуће отклонити у пожељно време постојећим 

методама рада и постојећом организацијом. Кековић З. и Кешановић Ж. „Кризнименаџмент 1 – 

Превенцијакризе“, Универзитрт у Београду, Факултетбезбедности, Београд, 2006., стр. 134. 
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Мере безбедности представљају скуп активности којима се у највећој могућој мери 

смањују повреде људских и оштећења материјалних ресурса у току припреме, 

реализације и по завршетку гађања. 

 

3.1. Мере безбедности при руковању муницијом 

При правилном руковању борбени комплет је безопасан и сигурно дејствује. Услед 

не придржавања правила руковања може доћи до дејства муниције и оштећења топа, а 

такође и до превременог разарања пројектила у каналу цеви топа или на путањи до 

циља. Како би се наведено спречило, са муницијом је неопходно руковати на следећи 

начин: 

 Ради попуне тенка муницијом меци се додају у комплетираном стању, 

 Метке треба пажљиво извлачити  из паковања тако да се онемогући њихово 

испадање из сандука, футрола и панела услед сопствене тежине, 

 При попуни борбеног комплета треба водити рачуна да каписла буде поравната 

са данцетом тј. да не вири из данцета нити да је утонула у данце више од 0.5mm, 

а упаљачи да буду потпуно заврнути у лежиште, 

 Пре попуне муницију треба добро очистити од масти, песка, снега и обрисати 

сувом крпом, 

 ЗАБРАЊЕНО је да се при попуни, утовару, истовару или претовару барутна 

пуњења постављају вертикално на данце, 

 ЗАБРАЊЕНО вршити гађањем ецимаса ПКО пројектилом ако се у зони од 

1300m и под углом од 5° лево и десно налазесопственеснаге. 

 

Забрањено је вршити попуну тенка мецима код којих: 

 упаљачи нису потпуно заврнути у тело пројектила, 

 постоје оштећења на спољним деловима (удубљеност на телу или заштитној 

капици), корозија делова, угнуте, пресечене или скинуте капице, 

 поремећен спој тела чауре са данцетом, 

 пројектил не стоји чврсто у сагорљивом цилиндру (постоје празнине или 

лабавост). 

 

Пројектиле и пуњења са наведеним недостатцима вратити у складиште муниције. 

Ако каписле нису поравнате са данцем чауре, треба их потпуно затегнути. Навијање 

упаљача и каписли вршити на удаљености најмање од 50m од тенка или људства. 

 

При попуни тенка с муницијом несме се дозволити испадање метака и ударање по 

њима. Није дозвољено гађање пројектилима који су пали на тврду подлогу са висине 

веће од 1,5 мили ако су били изложени наглом потресу на било који други начин. 

 

За време кише, снега и града, поклопце отвора тенка треба затворити. Овим се 

спречава квашење метка којим се попуњава борбени комплет тенкa. Метке са 

оштећеним сагорљивим деловима треба издвојити и заменити. 

Муниција се може налазити у не херметизованом тенку 3 године непрекидно. 

 

При истовару муниције из тенка пројектили и пуњења се морају слагати у футроле, 

панеле и сандуке. Истовар муниције на земљу није дозвољен. Пре паковања муниције у 

амбалажу, потребно је извршити преглед и прљаве пројектиле и пуњења пребрисати 
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сувом крпом. Оштећене метке, којима се забрањује гађање, треба посебно сортирати 

[4]. 

 

Пре гађања потребно је проверити: да у каналу цеви топа нема песка, прљавштине, 

крпа, гранчица, подмаза и других страних предмета који могу довести до оштећења 

цеви или до превремене експлозије пројектила. 

 

Забрањеноје: 

 коришћење бојевих метака за изучавање њихових саставних делова и обуку 

људства, 

 вршити расклапање упаљача и било какве радње са барутним пуњењем и 

 дирати и преносити испаљене али неексплодиране кумулативне и разорне 

пројектиле. 

4. ТЕНК М-84 

Тенк М-84 јесте борбено гусенично возило са јаким оклопом, снажним наоружањем 

и високим маневарским способностима. Намењен је за уништавање непријатељевих 

оклопних борбених возила, живе силе и утврђенихобјеката [6]. 

Наоружан је топом 125mm не изолучене цеви, митраљезом 7,62mm, спрегнутим са 

топом и против авионским митраљезом 12,7mm. Опремљен је справама за осматрање и 

гађање дању и ноћу, аутоматом за пуњење топа. 

Успешно дејство тенка М-84 је топом 125mm до 6000m, спрегнутим митраљезом 

7,62mm до 800m и против авионским митраљезом 12,7mm до 2000m. 

5. ЗАКЉУЧАК 

У раду је приказа нпроцес примене мера безбедности у припреми и реализацији 

гађања поткалиба тенком М-84. Процес примене мера почиње од реализације уводних 

тема и вежби и даље кроз реализацију предмета наоружање и гађање оклопних 

јединица. Квалитет и квантитет стечених знања, вештина и навика у уској је вези са 

применом мера безбедности у раду. Правилно руковање с наоружањем проистекло из 

успешно савладаног наставног градива је полазиште примена мера безбедности. И 

поред свега приликом гађања треба до краја истрајавати на примени мера безбедности 

како би се отклониле опасности и смањио ризик при руковању са наоружањем и 

муницијом.  

Посадна гађања тенком М-84 су активности, због рада са опасним убојним 

средствима, које могу да доведу до ванредних догађаја услед људског фактора или због 

материјалног средства. Довођење људског фактора на минимум као узрока угрожавања 

мера безбедности огледа се кроз оспособљеност и проверу припремљености кадета-

војника за извршење гађања, док се материјална средства своде на минимум као узрок 

угрожавања мера безбедности тако што се морају познавати експлоатациони ресурси 

наоружања. Само на тај начин се могу спречити ванредни догађаји, као нпр. на сл.1, 

чији узрок може бити и људски и материјални фактор. 

Да би се мере безбедности примениле у потпуности највећа одговорност је на 

руковаоцу гађања. Због свега наведеног поставља се захтев да наведену дужност могу 

да обављају наставници-старешине који су и сами прошли проверу од стране 

претпостављених старешина.  
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