A hadtáptechnikai eszközök
háborús életképességének biztosításáról
Dr. Thürmer Gyula ale::.redes,
a hadtudom ányok doktora

A Szovjet Katonai Enciklopé dia szerint az „életképesség a csapatok, a fegyverzet és a harci technika, a hadtápobjektumok, a vezetési és hadtápbiztosítási
rendszernek azon tulajdonsága, hogy az ellenséges ráhatás viszonyai között megörzik vagy gyorsan helyreállítják harcképességüket" . 1
E komplex problémából cikkemben a hadtápob jektumok és a hadtápbiz tosítási rendszerek meghatározó elemét képezö hadtáptec hnikai eszközök háborus
életképessége biztosításának föbb kérdéseivel kívánok foglalkozni.
A gondolata im kifejezését annak a ténynek az ismertetésével kezdem, hogy
az e téren folyó kutatások azt bizonyítják, a hadtáptec hnikai eszköz.ők háborús
életképességét részben műszaki fejlesztésével, részben pedig az alkalmazás során
lehet, illetve kell biztosítani.
Annak érdekében, hogy az újonnan létrehozásra kerülö, illetve meglevö hadtáptechnikai eszközök műszaki fejlesztésével, illetve háborús körülmények közötti
alkalmazásával kapcsolatban az életképességük megörzése érdekében milyen követelményeket, módszereket kell alkalmazni elengedhetetlenül s:.::ükségesnek
tartom tisztázni a következöket.
A::. ellenség

különböző

fegyverfaitáinak pus::.titó hatása

A szakirodalom és a gyakorlatok tapasztala tai szerint egy e:;etkgl!S fegyveres
konfliktus esetén az ellenség részéről várhatóan alkalmaz ásri kerülő hagyományos
és tömegpusztító fegyverek a hadtáptcchnikai eszközökre egy időben több fék:
hatást fejthetnek ki. Másképpen fogalmazva a különböző korszerű fegyverfajták
pusztító hatásai összetetten jelentkeznek.
A hagyományos fegyver pusztító hatása lehet: romboló, gyújtó vagy vegyi
jellegű és töltetének robbanása légnyomást is kiválthat.
A nukleáris ,·agy termonukleáris töltetek robbanása után bekövetkező összellett hatást a léglökési hullám, a fénysugárzás, az átható sugárzás, a
radioaktí v
szennyeződés, valamint az elektromágneses indukció váltja ki.
1 Szemelvé
nyek a Szovjet Katonai Enciklopé dia
oldal. Zrínyi Katonai Kiadó Bp. 1980.
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A robbanás összetett hat:asában az egyes tényezok szerepe a robbanás módétől,
jától, a hatóerőtől, a robbanás körzetében elhelyezkedő célpontok védettség
függ.
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nok az elektronfelhő távolabbi héjairól a maghoz közelebbi héjakra ugranak át.
A fényenergia adagokban (fotonokban, energia atomokban) kerül kibocsátásra.
A fénysugárzás forrása a tűzgömb, amely a hagyományos atomeszköz, illetve
a neutronfegyver magas hőmérsékletre felmelegedett anyagából és a levegő különböző alkotó részeiből áll. A tűzgömb mérete a fénysugárzás időtartam.a - az
energia megoszlás különbözősége miatt - neutronfegyver robbanása esetén lényegesen kisebb a hagyományos acomeszköz hasonló paramétereinél.
A fénysugárzás a különböző anyagokat elszenesítheti, meggyújthatja vagy
megolvaszthatja.
A fénysugárzás energiája, valamely hadtáptechnikai eszköz felületével történő találkozásakor részben visszaverődik, részben elnyelődik vagy ha az adott
esz.köz anyaga valamilyen mértékben fényáteresztő, akkor áthatol rajta.
A hadtáptechnikai es2'Jköz által elnyelt fényenergia, átváltozik hőenergiává ,
tehát megnöveli a besugárzott felület hőmérsékletét. Mivel az atomrobbanáskor
keletkező fénysugárzás energiája igen rövid idő alatt szabadul fel, így a besugárzott hadtáptechnikai eszköz, fényforráshoz közelebbi felületén a hőenergia koncentrálódik. Amikor a felület hőmérséklete meghatározott értéket ér cl (gyulladási, vagy olvadási hőfokot) elkezdődik az anyag égése, olvadása stb.
A hadtáptechnikai eszköz besugárzott felületének hőmérséklete, ennek megfelelően a fénysugárzás által elért pusztító hatásfoka, függ az adott eszköz anyagának sajácosságaitól, színétől, a felület érdességétől, valamint a hőenergia felhalmozódásának sebességétől. Minél nagyobb a robbanás hatóereje, annál nagyobb fényimpulzus szükséges az anyag meggyulladásához. Ez azzal magyarázható, hogy a nagyobb erejű robbanás esetén a fénysugárzás folyamata hosszabb
idejű, így a hőenergia nagyobb része behatol a hadtáptechnikai eszköz anyagának
belsejébe.
A fénysugárzás zöme egyenes irányban terjed és az átláthatatlan akadályokon nem hacol át. Ezért bármely nem átlátszó akadály védelmet nyújt a fény
közvetlen hatásától, égéstől, gyulladástól. Ugyanakkor figyelembe kell venni,
hogy a fénysugárzás terjedése a levegőben bonyolult jelleget ölt. A besugárzott
felületre, a közvetlen sugarakon kívül a szétszórt sugarak, valamint a föld felületéről, felhőkről és tereptárgyakról vissza vert sugarak is hatnak.
Az átható sugárzás lényegét tekintve nem más, mint a magreakciók, illetve
a hasadási termékek bomlása során kisugárzott (emittált) gamma kvantumok és
neutronok áramlása.
Az áthatoló sugárzás a neutronfegyver pusztító hatásának meghatározó tényezője. Ezzel szemben a hagyományos atomes2'Jközök esetében pedig az áthatoló
sugárzásnak mint pusztító hatásnak kevés a jelentősége. (A robbantáskor keletkezett energiának neutronfegyver esetében 60-650/o-át, hagyományos atomeszköz
esetében pedik 50/o-át köti le.)
Az átható sugárzásban áramló neutronok a különböző hadtáptechnikai eszközök szerkezeti anyagainak (vas, mangán, alumínium stb.) atommagjaival kölcsönhatásba lépnek. E kölcsönhatás eredményeképpen a bombázó részecskék (neutronok) céltárgyát képező vas-, mangán-, alumínium- stb. atommagok instabillá,
radioaktívvá válnak.
Ennek az úgynevezett indukált aktivitásnak a mértéke és sajátossága nagymértékben a neutronok energiájától függ. A neutronfegyver robbanásakor, a fuziós
magreakciók során kisugárzott neutronok igen nagy energiájúak, mintegy 14 MeV
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mozgási energiával rendelkeznek. Ez a tény nemcsak mennyiségileg, de minősé
gileg is megváltoztatja a hadtáptechnikai eszközök indukált aktivitását, annak
hatását és veszélyességét a személyi állományra.
Az áthatoló sugárzás magas dózisértékei 10-100 GY. (1000-10000 röntgen)
a hadtáptechnikai eszközökbe beépített optikai lencsék elszíneződését, valamint az
elektronikus berendezések blokkjánál és elemeinél a paraméterek reverzibilis és
irreverzibilis változását idézik elő.
A reverzibilis változások mindenekelőtt a gamma sugárzás követelményei
és az elektronikus berendezések anyagának ionizálásával kapcsolatosak. Az ilyenkor fellépő kiegészítő feszültségek és áramok az egyes áramkörök ~s szerkezcte:c
nem kívánt működését eredményezhetik.
Az irreverzibilis jellegű változásokat a neutronok hozzál.. létre. Következményük az anyag kritályszerkezetében keletkező változások, a.mi lényegében az anyagok, szerkezetek és műszerek paramétereiben keletkező eltérések, melyeknek foka
elérheti a teljes működőképtelenséget. A neutronok hatására, a sajácosságok megváltozása szempontjából leginkább a félvezetők érzékenyek. A radioaktivitással
szemben gyenge ellenálló képességük azzal magyarázható, hogy a félvezetők anyagának elektronikus sajátosságai igen nagymértékben függenek a kristályszerkezet
állapotától.
Az áthatoló sugárzás az elektronikus berendezésekben nagyobb távolsághan
okoz pusztító hatást mint a lökéshullám és a fénysugárzás.
A radioaktív szennyezés mint a hagyományos atomeszköz mint pedig a neutronfegyvcr robbantásának kísérő jelensége. A radioaktív szennyezésre az atomrobbanás energiájának 6-10%-a használódik el.
A radioaktív szennyezés forrásai lehetinek: a láncreakció során keletkező
radioaktív term6kek; a hasadó anyag azon része, amely a láncreakcióban nem
vesz réffl; az indukált radioaktivitás, tehát azok a mesterséges radioaktív izotópok, melyek a robbanás következtében a neutronsugárzás hallására jöttek létre.
A hadtáptechnikai eszközök radioaktív szennyeződése létrejöhet az indukált
aktivitás eredményeként (amikor az eszköz a robbanás pillanatában nincs messze
az epicentrumtól), vagy a robbanási felhőtől a felületre ülepedő radioaktív anyagoktól, továbbá a katonai szervezeteknek a szennyezett terepszakaszon történő
mozgásakor. Ez utóbbi esetben a szennyezés helyenként koncentrálódik, így legerősebben szennyeződik a futómű és lényeges mennyiségű radioaktív por hatol be
a nem légmentesen zárt vezetőfülkébe, rakfelületre stb.
A hadtáptechnikai eszközök a radioaktív szennyeződés hatására semmiféle
változást nem szenvednek, ugyanalclrnr a fennálló szennyeződés veszélyt jelent
az ezen cs:zJközöket kezelő állományra.
Az elektromágnes indukció komoly veszélyt jelent az áramforrásokra, az
elektronikai berendezésekre és a villamos energiát továbbító vezetékekre.
Ismert tény, hogy a hagyományos atomeszközök és a neutronfegyverek robbanása.kor, a robbanás pontot - a tűzgömböt - körülvevő levegőben ionizáció
folytán nagy mennyiségű pozitív és negatív töltés keletkezik. Ezek az elektromosan töltött részek változó sebességgel (gyorsulással) mozognak a robbanás
centrumától kezdetben távolodva, majd ahhoz közeledve.
A változó sebességgel mozgó töltések elektromágneses hullámokat keltenek.
széles sprektumban - különböző hullámhosszal. A kisugárzott elektromos energia
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az erre érzékeny eszközökben, berendezésekben, vezetékekbe.'1. indukált elektromos feszültséget keltenek. Abból következően, hogy az elektromágneses impulzusra jutó energia hányad gyakorlatilag azonos a hagyományos és a neutron
hatású atomfegyvereknél, a hatás is azonos lesz .
Az elaktromágneses indukció hatására - a fémtárgyakban - a földhöz viszonyított elektromos magasfeszültségek indukálódnak. A légvezetékekben és a föld
alatti kábelekben rendkívül veszélyes feszültségek kelcclceznek, mind a foldhöz,
mind a vezetékhez viszonyítva. Ezek a berendezések különböző meghibásodását
eredményezhetik: a szigetelések átütése, a belépő áramkörök elemeinek (relé,
tekercsek, transzformátorok stb.) leég<'.:sc a rendkívül erős áramimpulzusok hatására, a gyengeáramú relék érintkezőinek meghibásodása, a kisfeszültségű kondenzátorok, ellenállások, félvezetős műszerek szigetelésének átégése stb. A nagyfeszültség megjelenése a belépő áramkörök elemei és a föld, vagy a leföldelt fémtárgyak közötti kisülést eredményezheti. Az elektromos kisülések tüzeket okozhatnak, v:::gy robbanást eredményezhetnek a párával, g.izzal, vagy gyúlékony
anyagú porral telt helységekben, valamint a tápáramforrásokban ionizáció jön
létre, mely azok gyors lemerülését eredményezi.
A kábelerekben, a kábelek fémbevonatában és a vezetékekben fellépő magasfcszültségek komoly veszélyt jelentenuk a kezelő személyzetre is.
Az elektromágneses indukció pusztító hatása, még a robbanás középpontjától számított olyan távolságban elhelyezkedő hadtáptechnikai eszközöknél is
felléphet, melyekre más pusztító tényező nem hat, de az eszköz külső felületén
villamos energiát továbbító vezetékek találhatók. Az ilyen hadtáptechnikai eszközöknél az elektromágneses indukció megsemmisítheti az energiaellátó rendszert.
A vegyi s::,ennyeződés a hadtáptechnikai eszközök technikai állapotára nincs
hatással. Ezzel szemben a vegyifcgyverek által szennyezett hadtáptechnikai eszközök a személyi állományra káros hatással vannak.
Tudomásunk van arról, hogy a NATO-országok hadseregeinél haditechnikai
eszközök szennyezésére szarin, Vx, mustár, valamint CS és BZ típusú mérgező
anyagokat alkalmaznak. Ezen mérgező harcanyagok váratlan és tömeges célbajuttatására vegyilőszereket, kazettákat, különböző típusú termikus és aeroszol fejlesztő berendezéseket, valamint légi kiöntő készülékeket használnak.
A tüzérségi lövedékekkel szarin, Vx, mustár és CS típusú mérgező harcanyagok ellenség részéről történő alkalmazásával lehet számolni.
A NATO légierejéné.l rendszeresített vegyibombák töltete szarin és BZ, kazettavetésnél pedig szarin, BZ és CS típusú mérgező harcanyag lehet.
A vegyifegyverekJkel szennyezett: hadtáptechnikai eszközök használatával kapcsolatosan figyelembe kell venni, hogy:
- a szarinnal szennyeződött hadtáptechnikai eszközök használata a szennye-

ződést követően 10-15 perc múlva már veszélytelen a személyi állományra, a
gázálarcon kívül a többi védőeszköz viselése, a mentesítés végrehajtása szükség-

.

telen;
- a Vx-el és a mustárral, valamint a CS és BZ típusú mérgező any.agokkal
szennyeződött hadtáptechnikai eszközök kezelése, kiszolgálása, valamint mentesítése csak az egyéni védőeszközök alkalmazásával történhet. Ezekkel a mérgező
harcanyago.kkal szennyeződött hadtáptechnikát és anyagi készleteket minden es~tben mentesíteni kell.
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A különböző fegyvedajták hadtáptechnikai eszközökre gyakorolt hatásainak
elemzése alapján megállapítható, hogy az ellenség:
- elsődleges célja a szemben álló fél eszközeinek teljes megsemmisítése, illetve mennél nagyobb mértékben történő megrongálása. Ennek a célnak elérése
érdekében az ellenség olyan fegyverekkel rendelkezik, amelyek romboló, gyújtó,
]églökési hullám, elektromos indukció pusztító hatást idézhetnek elő;
- másodlagos célja a szemben álló fél eszközeinek időszakos lefogása. Ezt
a célt az ellenség radioaktivitás, neutronsugárzás, vegyiszennyeződés alkalmazásával kívánja elérni.

Következtetésképpen: számolhatunk azzal, hogy a hadtáptechnikai eszközeink
egy része harci sérülések, más része pedig sugár- vagy vegyiszennyeződés hatására
időlegesen vagy végleg.:sen hadihasználhatatlanná válhat.
A különböző célú pusztító hatásnak kitett hadtáptechnikai eszközök közül
veszteségnek csak azok minősülnek, amik harci sérülést szenvedtek vagy megsemmisültek. Ennek a kategorizálásnak az elméleti alapját technikai okok képezik. Ugyanis a hadtáptechnikai eszközök üzemképtelenné tételét a különböző
pusztító hatások eredményei közül csak a harci sérülésekkel, illerve a megsemmisítéssel lehet elérni. Minden más esetben a hadtáptechnikai eszközök műszaki
szempontból károsodást nem szenvednek, csak a kezelőállomány vonatkozásában
fertőzötté válnak. A gyakorlatok tapasztalatai azt mutatják, hogy a radioaktív
és a vegyiszennyezett hadt:áptechnikai eszközök viszonylag rövid időn belül, mentesítés útján szakfeladataik ellátására alkalmassá tehetők.
A neutron sugárzást szenvedett hadtáptechnikai eszközök esetében más a
helyzet. Ugyanis a neutronfegyver robbanásakor az eszközök alapvető s7crke,eti
elemeit képező vas- atommagokkal kölcsönhatásba lépnek az ilyen nagy energiájú
neutronok és a vas-atommagok kölcsönhatása eredményeképpen egyrészt radioaktív mangán - 56 keletkezik, amely gamma aktív. A radioaktív mangán - 56,
felezési ideje: 2,6 óra. Másrészt mangán - 54 is keletkezhet, melynek 313 nap a
felezési ideje. Tehát majdnem egy év (tíz hónap) alatt csökken aktivitása a felére.
Kérdésként automatikusan felmerülhet, hogy a hadtáptechnikai eszközök vonatkozásában melyik csapat, illetve ellátási tagozatban milyen pusztító hatásokkal
lehet számolni.
Ennek a kérdésnek a megválaszolásánál abból célszerű kiindulni, hogy a
hadtáptechnikai eszközök harci sérülését, megsemmisülését, illetve időleges kiesését előidéző pusztító hatásokat milyen eszközök váltják ki és azoknak mik a célba
juttató eszközei.
A szakirodalomból egyértelműen kitűnik, hogy a különböző pusztító hatások
hordozói a lövedékek, rakéták robbanó fejei, bombák, aknák, kiöntő készülékek.
Ezeknek az eszközöknek a célba juttatói a tüzérségi lövegek, rakéták, repülőgé
pek, helikopterek lehetnek. Mindez azt bizonyítja, hogy a hadtáptechnikai eszközök az ismertetett pusztító hatásoknak bármely csapata, illetve ellátási tagozatban
ki vannak téve.
Kérdésként vetődhet fel az is, hogy a hadtáptechnikai eszközökből keletkezett veszteségek zömét várhatóan melyik fegyverfajta fogja okozni. E probléma
megválaszolásához azt kell ismerni, hogy egy esetleges világháború lefolyhat-e
osak hagyományos fegyverekkel. A katonai teoratikusok körében uralkodó vélemény szerint a két társadalmi rendszer fegyveres konfliktusa esetén előbb vagy
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utóbb elkerülhetetlen az atomeszközök alkalmazása. Ebből az álláspontból pedig
egyenesen az következik, hogy a hadtáptechnikai eszközökben a veszteségek zömét várhatóan az atomeszközök fogják okozni.
Az eddigi fejtegetésből úgy tűnik, hogy az atomeszközök és a hagyományos
fegyverek pusztító hatása között lényeges különbség lenne. A szakirodalom számot ad arról, hogy a jövőben harcászati szinten az atomeszközök és a hagyományos fegyverek pusztító hatása egymáshoz közelíteni fog.
Ismeretes, hogy a második világháború után hosszú ideig a fegyverek fejlesztése alapvetően a nukleáris területre szorítkozott. A vietnami háború azonban e
területen folyó kutatások irányának megváltoztatásához vezetett, ami a hagyományos fegyverek koncepciójának forradalmát hozta magával.
Ahogy erősödik ez a forradalom, a „majdnem - atomfegyver"-ek bevezetésével - ezek olyan hagyományos fegyverek, amelyek pusztító képessége csaknem
egyenlő a harcászati atomeszközökével - kezd egyre inkább elmosódni a határ a
hagyományos fegyver és az atomeszköz között.
Egészen különös jelentőséget kapott ez a forradalom az utóbbi időben, amióta az európai és az amerikai vezetők szembe találják magukat a NATO-fegyverzet korszerűsítési programjának heves ellenzőivel. Anélkül, hogy beszüntették
volna a ténykedésüket az új hadszíntéri fegyverek európai telepítése édekében,
azok a vezetők most felgyorsították azoknak a bonyolult hagyományos fegyvereknek a fejlesztését, amelyek alkalmasak lehetnek a harcászati fegyverek pótlására, amennyiben a közvélemény nyomására kénytelenek lennének lemondani
nukleáris korszerűsítési terveikről.
Eme új stratégia megvalósítása jegyében az amerikai és európai katonai
vezetés olyan új generációjú, hagyományos fegyverek rendszerbe állításán fáradozik, amelyekkel fel lehet váltani nagyjából ugyanolyan számú harcásL.1ti atomrakétát.
Ezek a majdnem atomfegyverek olyan robbanófejjel vannak felszerelve,
amely robbanófejben fürtszerűen sok, önálló célra irányítható, kisebb töltet
helyezkedik el, amelyeket nagy felületre lehet szétszórni - nem kevesebb mint 12
hektárra, vagy mintegy száz háztömbre. Az új fajta robbanótöltetek és robbanó
fejek felhasználásával a hagyományos fegyverek csaknem olyan léglökési hullámot tudnak kiváltani, mint az atomfegyverek. Folyik a fejlesztése a nagy
hatótávolságú hagyományos fegyvereknek is, amelyek kezdik megközelíteni a
kisebb teljesítményű (2-4 kilotonnás) hadszíntéri atomfegyverek pusztító képességét.

A hadtáptechnikai eszközök sérülékenysége
A gyakorlatok tapasztalatai azt mutatják, hogy az egyes haditechnikai eszközféleségeknek ugyanazon fegyverfajta pusztttó hatásaival szemben más és más
az ellenálló képessége.
A legsérülékenyebb haditechnikai eszközök csoportjába a repülőgépek, lokátorok, légvédelmi rakéták tartoznak. A külső hatásokra közepesen érzékenyek a
légvédelmi lövegek és a tehergépjárművek. A pusztító hatásokkal szemben a
legnagyobb ellenálló képessége a közepes harckocsiknak, tüzérségi lövegeknek és
a páncélowtt szállító hartjárműveknek van. Mindez azt igazolja, hogy a fegyveres küzdelemben r észt vevő eszközök sérülékenységi foka különböző.
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Szükségesnek tartom megjegyezni, a haditechnikai eszközök sérülékenységi
foka fogalmán a „testük" burikolatának, különböző szerkezeti elemeinek és mű
szereinek azt a tulajdonságát értjük, hogy képesek a külső erőszakos hatásoknak.
ellenállni, velük szemben védettséget nyújtani. Ezek lehetnek repsz-, léglökési··,
hő-, vegyi- és egyéb hatások.
Ha a fentiekben vázlatosan bemutatott sérülékenységi fokba való sorolást a
hadtáptechnikai eszközökre adaptáljuk, akkor arra a megállapításra juthatunk,
hogy a döntő többségük a külső hatásokra közepesen érzékeny. Másképpen fogalmazva a hadtáptechnikai eszközök nagyobbik részének „közepes" a sérülékenységi foka. Ezt a kategóriát a szállító és szakgépkocsik, valamint az utánfutóra
épíoett hadtáptechnika.i eszközök képezik. A legsérülékenyebb hadtáptechnikai
esz.közök csoportjába a hajlékony és a fém üzemanyagtartályok, csővezetékek,
laboratóriumi berendezések, műtő felszerelések, röntgen készülékek tartoznak.
A pusztító hatásokkal szemben a legnagyobb ellenálló képessége a páncélozott
sebesültszállító járműveknek van.
A haditechnikai eszközök fejlődésének történetét áttekintve az látjuk, hogy
állandó küzdelem folyt és folyik ma is: egyfelől a fegyverek pusztító hatásának
növelése, másfelől a harceszközök ellenálló képességének fokozása végett. E két
ellentétes irányzat abban nyilvánul meg, hogy a hatásosabb fegyverek megjelenése
után megindul a haditechnikai eszközök ellenálló képességének fokozására irányuló küzdelem, a kevésbé sérülékeny harceszközök megjelenését pedig a fegyverek hatásfokának növelésére való törekvés követi.
Megítélésem szerint ennek a törvényszerűségnek a hadtáptechnikai es2iközök
fejlesztése terén is érvényesülni kellene.
A haditechnikai eszközök ezen belül a hadtáptechnikai eszközök életképessége megítélésének másik lényeges értékmérője a sérülési fokozatok. Eza:k a következők :

- teljes megsemmisülés: amikor az eszköz helyreállítása lehetetlen, vagy nem
célszerű;

- súlyos sérülés: amikor a hadihasználhatóság helyreállításához ipari szintű
nagyjavítás szükséges;
- közepes sérülés: amikor a meghibásodás helyrehozható seregtest, magasabbegység szintű javítóműhelyekben;
- kisfokú sérülés: amikor a meghibásodás az eszköz hadihasználhatóság:ít
lényegesen nem befolyásolja, a javítás az alegységeknél, egységeknél végrehajtható.
Az értékítélet szempontjából indokolt számításba venni azt a tényt, hogy a
haditechnikai eszközök (repülőgépek, helikopterek, rádiótechnikai eszközök, irányító berendezések kivételével) közepes sérülés esetén harcképtelenné válnak,
míg a ,kivételként felsoroltak más kisfokú sérülésnél használhatatlanok.
A hadtáptechnikai eszközök döntő többsége közepes sérülés esetén válik
hadi.használhatatlanná. A hadtápszolgálat rendelkezik azonban számos olyan eszközzel, amelyek kisfokú sérülés esetén már használhatatlanok.
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A hadtáptechnikai eszközök életképességének fokozását,
illetve megőrzését elősegítő módszerek
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Az ellenség által háború esetén várhatóan alkalmazásra kerülő fegyverek
puszt1to hatásai egyértelműen meghatározzák azt, hogy a hadtáptechnikai eszközöket milyen káros behatások ellen kell védetté tenni az életképességük megőr
zése érdekében.
Úgy gondolom, az eddigi fejtegetéseim kellően bizonyították, hogy a hadtáptechnikai eszközöket fegyveres küzdelem esetén érheti repesz, léglökési huJlám,
hő, radioaktív és vegyi szennyeződés, neutron sugárzás, elektromos indukció jellegű pusztító hatások, amik nem külön-külön, hanem összetett formában lépneK
fel.
Megítélésem szerint az is bizonyítottnak tekinthető, hogy káros hatás érheti
a hadtáptechnikai eszközök esetében a külső felületet, a burkolatukon kívül elhelyezem: szerelvényeket, a belső szerkezeti elemeket, áramforrásokat, elektromos
vezetékeket, reléket, tápegységeket, elektronikai és optikai eszközöket stb.
Mindebből egyenesen következik, hogy milyen káros hatások ellen egyes
hadtáptechnikai eszközöknél és rendszereknél mit kell védetté tenni.
A hadtáptechnikai eszközök pusztító hatások elleni védetté tételének optimális módszere természetesen az, hogy már a megalkotásuk során figyelembe vételre kerülnek az életképességük fokozásával , illetve megőrzésével kapcsolatos
harcászati és műszaki követelmények.
Az életképesség megőrzése, illetve a sérülések gyors kijavítása érdekében 'JZ
eszközök tervezése során biztosítható a gyártmányok fokozott szilárdsága, áram·
vonalazása és a lövedékek Jepattanását elősegítő forma, kisméretek, álcázó festé;
alkalmazása, az áramforrások megkettőzése, a biológiai védelem tökéletesítése,
a szolgálati idő növelése, a gyors helyreállítás lehetősége. A hadtáptechnikai eszközök és objektumok többségénél kiemelt jelentősége van a tűzoltó rendszereknek,
amelyek hatékonyságát szintén a tervezés során kell biztosítani.
Sajnos hazai vonatikozásban hadtáptechnikai eszközök fejlesztésére ritkán
kerül sor, mivel egyes generációk 20-30 évig rendszerben vannak. Problémaként
jelentkezik az is, hogy a hadtáptechnikai eszközök több mint felét a népgazdaságból vesszük mozgósításkor igénybe. Mindebből az következik, hogy a hadtáptechnikai eszközök életképességének megőrzését elsősorban alkalmazásuk során
kell biztosítani.
Az életképesség szempontjából nagy jelentősége van az eszközök kellő idő
ben és távolságra való széntelepítésének, a települési körletek váltásának, álcázásának, a terepvédő tulajdonságai kihasználásának és műszaki berendezésének,
eszköz tartalékok létrehozásának, a sérült eszközök gyors helyreállításának, a
tűzvédelmi intézkedéseknek stb.
A cikkben a terjedelem korlátozottsága miatt csak rövid áttekintést tudtam
adni a hadtáptechnikai eszközök életképességének megőrzésével kapcsolatos kérdésekről. Ennek ellenére úgy vélem, hogy a cikk a szakértök érdeklődését felkeltik a téma iránt, a hadtápszolgálat területén dolgozókat pedig megfelelően
tájékoztatja a hadtáptechnikai eszközök életképességének alapvető problémáiról.
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