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Уколико артиљеријски пројектил погоди контејнер са искоришћеним горивом на
територији Запорошке нуклеарке, то може да доведе до ефекта „прљаве бомбе“, изјавио
је за Спутњик заменик директора Међународне агенције за атомску енергију (ИАЕА),
руководилац департмана за нуклеарну енергију Михаил Чудаков.

  

  

„Ако на територији нуклеарке постоји искоришћено гориво које се чува на сувом, у
бетонским контејнерима, довољно је да артиљеријска ракета падне ту и добиће се
'прљава бомба'. Нема потребе тражити бомбу у форми бомбе“, објаснио је он на
маргинама форума „Атомекспо“ у Сочију.

  

Он је, истовремено, додао да у ИАЕА не разматрају измене у безбедносним захтевима за
Запорошку нуклеарку у циљу спречавања ванредних ситуација које би проузроковао
људски фактор.
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Чудаков је истакао да усвојени акти подразумевају да се ратна дејства не воде против
територија и нуклеарних електрана, као ни хемијских објеката.

  

Русија - светски лидер у развоју нуклеарне енергетике

  

Чудаков је још оценио да је Русија предњачи у свету у развоју нуклеарне енергетике,
укључујући и захваљујући напредним технологијама.

  

Према његовим речима, Русија је лидер и у области изградње малих модуларних
реактора, који су тражени у малим земљама и изолованим територијама.

  

„Прљава бомба“

  

Како су саопштили извори из разних земаља, између осталог и из Украјине, кијевски
режим припрема провокацију на територији своје земље уз употребу „прљаве бомбе“ или
муниције са малом нуклеарном снагом.

  

Циљ провокације је да се, према наводима извора, Русија оптужи да је употребила
оружје за масовно уништење и да се на основу тога покрене снажна антируска кампања.

  

„Прљава бомба“ је контејнер са радиоактивним изотопима и експлозивним пуњењем.
Приликом детонације, контејнер се уништава, радиоактивна супстанца се распршује
ударним таласом, стварајући радиоактивну контаминацију подручја на великим
површинама, а може да доведе и до настанка радијацијске болести.

  

(Спутњикк)
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