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A lőszerek gépi rakodása bevezetésének 
néhány kérdése 

Horovit::. Ferenc őrnagy 

I. 

A hadmüvcletek hadtápbiztosítási feladatai között kiemelt feladat a lószcr
ellátás megszervezése és végrehajtása. Egy összfegyvernemi hadsereg magasabb 
harckészültségbe helyezésekor 15-16 OOO tonna löszert kell felmálházni. Egy 
támadó hadművelet során - 10 nap alatt - átlagosan 4-000 tonna /nap, a hadmű
veletek kezdetén 6-7000 tonna, a befejezö szakszban 2-3000 tonna a napi szük
séglet. A lőszcrcllátás folyamatában a lőszert többször - 3-5 alkalommal - kell 
átrakni egyik sz.állító járműröl a másikra (gépkocsiról-vagonban, gépkocsiról-gép
kocsira, gépkocsiról-földre stb.). 

A lőszerbiztosítási rendszerben az ún. ellátási láncban az átrakási igény 
tagozat kihagyás nélkül 150-170 OOO tonna egy hadműveletre. Tagozatkihagyással 
az igény 80-120 OOO tonnára csökkenthetö. 

Ezt a jelentős mennyiségű lőszert kell a különbözö hadtáptagozatokban moz
gatni. Ez az igény a korszerűbb, nagyobb teljesítményű feg}verret hadrendbe 
állításával növekedni fog. A jelenlegi löszerellátási rendszerben így súlyos, néha 
megoldhatatlannak tűnő ellentmondások keletkeztek az átrnkandó lőszermennyiség 
és a rendelkezésre álló rakodó kapacitás között. 

Ci!kkembcn az elöbb vázolt ellentmondás feloldásának egyik lehetséges vál
tozatát ismertetem. 

l. A lőr::.erkészletek tárolásának és rakodásának jelenlegi helyzete 
A lőszereket valamennyi löszerraktárb-an eredeti gyári csomagolásban - ládá

zott állapotban - egymásra halmozva tárolják. A csapatoknál alegységenként, 
ezen belül gépkocsi rakományként ún. ,,rakomány egységekben" csoportosítva t-á
rolnak, a gyorsabb málházás biztosítása érdekében. 

A HDS lőszerraktáraknál az azonos fajtájú lős2JCreket tömbösített formában 
tárolják. 

A málházás minden tagozatban kézi erővel, különbözö segédes<'lközök (ra
kodó asztal, görgős csúzda, löszer tolókocsi stb.) alkalmazásával történik. A lő· 
szeroszlopok tárolási magassága 1,8-2,0 m. 

Rakodóállásonként a málházáshoz 4-8 fő rakodó szükséges, az oszlop· 
magasságtól függően. A málházási idö lerövidítése céljából - egy időben - vala
mennyi rakodóállást működtetni kell. 
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A jelenlegi szervezetekben szervezetszerü rakodóerö nem minden tagozatban 

áll rendelkezésre. A málházást ideiglenes polgári munkaerövel, illetve a csapatok 

harcos állományából kikülönített állománnyal kell elvégeztetni. Ez igaz a maga

sabb harckészültségbe helyezés és a hadmüveleti löszerellátás folyamatában is 

Az össz rakodási idö egy-egy tagozatban, figyelembe véve a raktárak lehető

ségeit - rakodóállások száma, út- és terepviszonyok stb. - igen változó. 

Huzamosabb rakodás esetén a raktárhelységek közepére átlagolva egy 5 

tonnás gépkocsi megrakása 25-30 percet vesz igénybe. Az egy före esö rakodási 

teljesítmény igény 1,25-2,5 t, óra értékre adódik. E7,t figyelembe véve pl. egy 

HDS löszerraktárnál 2200 tonna felmálházása 200 fövel 12 óra, egy ho. löszer

raktárnál 400 tonna 80 fövel, 5-10 rakodóállással 5-9 óra. Az előbbi adatok 

helyességét a málházási gyakorlatok igazolták. 

A hadműveleti löszercllátás során valamennyi rakodási munka kézi erővel 

van terven<.. A különbözö rakodási feladatok ra.kodóerö szükségletét a::. 1. s::. 
tablázat szemlélteti. 

A jelenlegi helyzetben a meglevö körülmények kedvezőtlen hatású cllent

mondásobt hoztak létre, melyek befolyásolják a Jöszerellátás rendszeres, bizton

ságos és szakszerü vt:grehajtását. A7 alapvetö ellentmondások: a kézi rakodás a 

jelenlegi technikai színvonalat, a hadsereg tec.hnikai fejlettségét tekintve kor

szcrütlen, lassú. A rakodóerö biztosítása, váltása, ellátása, felkészítése megoldat

lan, bizonytalan a teljesítménye és tartós igénybevétel esetén jelentösen csökken 

is, a csapatok ellátása pedig, rövid idö alatt naponta többször, nagy mennyiségű 

lös1er rakodását igényli meghatározott idö alatt. 

2. A gepesített lőszerrakodás beve::.etésének szükségessége 

A löszcrek gépesített rakodását mondhatjuk úgy is, a kor követeli. Ma már a 

polgári élet különbözö területein nagy számú lőszerrakodásra közvetlenül is al

kalmas anyagmozgató gép és eszköz áll rendelkezésre. A kézi rakodáshoz szük

séges emberek viszont nehezen biztosíthatók, a növelt és egyre növekvő lőszer

szükséglet biztosítás.1, csökkenő igénybevehetö létszámmal nem lehetséges. Fontos 

szempontok ezért: a ~épi rakodással létszám szabadítható fel a harcolók számára, 

csökken a rakodási idő, célszerüen kiképzett egységcsomagokkal növelhető a szál

lító gépkocsik raksúly kihasználása. Kiemelten fontos, hogy a gépesítés, rendszer

szemlélettel, a teljes ellátási láncon megvalósuljon. 

Lehetséges a fokozatos, tagozatonkénti megvalósulás - anyagi eszközöktöl 

függően - de végcélnak a teljes gépesítést kell tekinteni. 

A gépesített lőszerrakodás bevezetésével elérbetó: 

a rakodási és átrakási teljesítmények növekedése és stabilizálódása; 

- a rakodóerő szükséglet és fizikai igénybevétel csökkenése; 

- a raktári tárolótér kihasználtság növekedése; 
a gépkocsik raksúly kihasználásának növekedése; 

- földre rakott löszertaJ:ltalékok gyakoribb létrehozása; 

- a béke és „M" szervezetek közelítése egymáshoz. 

A lőszerek gépesített rakodásának szükségességét a katonai felsövezetés is 

látja. Az alkalmazandó szervezetek és módszerek kimunkálása azonban napjaink 

sürgetö feladata. Példa erre, hogy a létrehozott rakodó- és szállítmánykísérő 

zászlóaljakban nagy számú rakodógépet rendszeresítettek, de ezek típus meghatá

rozása, szüksége.s segédeszközökkel való ellátása elmaradt. Így olyan helyzet ala-
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kult ki, hogy a biztosításra került rakodógépek a szállítóoszlopok.kal - maximális 
15-20 km/ó sebességük folytán - együtt, manőverezésre nem megfelelők. Gondot 
jelent az is, hogy ezeknek a zászlóaljaknak az alkalmazási elvei kiforratlanok, 
parancsnoki állományuk a speciális feladataira nem kellően felkészült. 

3. A gépi rakodás bevezetésének jelenlegi helnete 
A lőszerek gépi rakodása bevezetésének vizsgálatával jelenleg is több helyen 

foglalkoznak. Az MN Fegyverzeti Főnökség, a központi raktárak, az MN 5232 
hadtáp és fegyverzeti szolgálatainál a HDS, ho., e., o. tagozatok lehetőségeit 

vizsgálják. A két vizsgálati szint közötti kapcsolatot, mint rendszergazda, az MN 
Közlekedési Szolgálatfőnökség biztosítja. Elkészült egy rendszerjavaslat is, melyet 
az MN 5232 Fegyverzeti Szolgálat munkacsoportja (Modok mk. ezds., Balogh 
alez., Horovitz őrgy., Takács alez.) dolgowtt ki. 

A rendszerjavaslat alapján megkezdődhet a lőszerrakodás komplex gépesíté
sének bevezetése. 

A javasolt módszerek kipróbálása, a szükséges rakodógépek kiválasztása, 
segédeszközök kipróbálása túl ~:rn az egyedi kísérleteken. 

A DUNA-84 gyakorlat keretében kipróbálásra került a rendszer alkalmaz
hatósága nagytömegű lőszer biztosítás végrehajtásával is 

A gyakorlat minden vonatikozásban pozitív eredményt hozott. Meggyőzően 
bizonyította nemcsak a bevezetés szükségességét, hanem a gazdaságos bevezetés 
lehetőségeit is. Néhány vonatkozásban a tökéletesítés igényét is felvetette. Egyértel
műen bizonyítást nyert, hogy hazai vagy más szocialista ország gyártóbázisán 
biztosítható a teljes gép és eszköz szükséglet. A ,különböző tagozatok közötti 
átrakási lehetőségek biztosítottak. Az alkalmazandó gépek a polgári életben 
használatosak, így utánpótlásuk megoldott. A szükséges kezelő, javító állomány 
viszonylag rövid idő alatt át- vagy kiképezhető, ,,M" biztosításuk megoldható. 
A szükséges segédeszközök - rakodószőnyegek, emelővillák, horogszerkezetek 
stb - gyárthatók és készletezhetők. A rakodóerő szükséglet lényegesen csökkent
hető, a rakodási teljesít!lllények stabilizálható.k, a rakodási idők csökkennek 

4. A lőszerek gépesített rakodásánál alkalma-:;,ható gépek és eszkö::.ök leírása 
a) Rakodógépek. 

A gépek kiválasztásánál arra törekedtünk, hogy olyan gépeket találjunk, 
melyek a raktári málházásnál és a hadműveleti lőszerellátás folyamatában is -
minden tagozatban - alkalmazhatók. 

Ezek a gépek a következők: 
KCR-8001-MN (8014); 
KCR-6000 (5000); 
UNIRAK-600; 
UN-050; 
Komplex rakodógép. 

A KCR-8001-MN (1. ábra) 

A KCR-8001 típusú, nagyteljesítményű hidraulikus daru a tehergépkocsi 
hossztartóira felfogóidom közbeihatásával van szerelve. A daru a gépjármű űr
szelvényében összecsukható. A daru vezérlése alsó, illetve magasüléses rendszerű 
lehet. A támasztólábak hidraulikus működtetésűek. A kitolható hidraulikus tag 
mechanikus hosszabbító tagokkal tovább növelhető . 
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Műszaki adatok: 
Üzemi nyomás markoló üzemnél 

horog üzemnél 
Darukar kinyúlása 
normál kivitelnél (mechanikus tag nélkül) 
3 db mechanikus hosszabbítóval 
Emelő ,nyomaték 

Terhelhetőség 

5,180 m gémkinyúlásnál 
9,080 m gémkinyúlásnál 

Előfordulási szögtartomány 
Emelési sebesség 
Saját tömeg 
Kitámas:zitható teljes fesztáv 

17,5 MPa 
21,0 MPa 

5,180 m 
9,080 m 

80-105 kNm 

2100 kg 
900 kg 

390° 
0,6 m/sec. 

1635 kg 
4,600 m 

Alkalmazott hidraulikus olajok HIDROKOMOL-P-46, -P15 

Felszerelhető az alábbi tehergépkocsi típusokra: 
DAC, URAL fülke mögé szerelve, 
KAMAZ-53212 farszerelt, 
SKODA-MT-4 fülke mögé vagy farszerelt, 

TATRA-148 fülke mögé szerelt kivitelben. 
Vasúti kocsin szállítható. 
Az alapkivitel emelőhoroggal, mechanikus gémtoldók nélkül kerül szállításra. 

Fclszerdhctő munkaeszközök: 
E-2000, 1000, 600 teheremelő villák, 
EH-1000 hidraulikus teheremelő villa, 
Rotátor-270, 

E-4 7 ,5 tonnás teheremelő horog. 

A KCR-6000 (2. ábra) 

A KCR-6000 nagy szilárdságú anyagok alkalmazásával korszerűen mérete
zett alacsony oszlopú !közepes teljesítményű daruk a KCR-5000 és a KCR-8000 
darucsalád között. 
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Műszaki adatok: 
Üzemi nyomás 

Darukar kinyúlása 
- hidraulikus toldattal 
- mechanikus toldattal 
- 2 mechanikus toldattal 

Terhelhetőség: 

- hidraulikus toldattal 5 m-nél 
- 1 mechanikus toldattal 6 m-nél 
- 2 mechanikus toldattal 7 m--nél 

200 bar 

5m 
6m 
7m 

1100 kg 
850 kg 
700 kg 
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Elfordulási szögtartomány 
Emelö nyomaték 
Emelési sebesség 

Saját tömeg 

200°-300° 
58 kNm 

0,3 m/sec. 

950 kg 
Kitámasztó talpak fesztávolsága 3,2 m 

Felszerelhető a korábban jelzett gépkocsikra. 
A KCR-6000 típusú daru kimondott előnye a lecsökkentett saját tömeg és a 

kedvező 7 m-es gémkinyúlás. 
Az UNIRAK-600 (3. ábra) 

A hazai gyártású önjáró rakodógépként a KAPOSGÉP által gyártott és az 
MN igényeinek megfelelően módosított UNIKAR-600 univerzális rakodógépet 
vesszük számításba. 

Ezideig gyártott mennyiség kb 150 db. 

Az alapgép szemcsés, ömlesztett anyagok rakodására szolgál. A célszerűen 
kialakított különféle adapterek lehetővé teszik sokoldalú felhasználását, kis mére
tei mellett nagy munkateljesítllllényt biztosít, főképp azokon a területeken, ahol 
a kis helyigény és a nagy mozgékonyság fontos követelmény. A géphez a külön
féle munkaeszközök a kezelőfülkéből, gyorskapcsoló segítségével néhány másod
perc alatt csatlakoztathatók. 

A gép önjáró, négykerékhajtású, helyben fordulásra, hidrosztatikus hajtása 
révén fokozat nélküli sebességváltásra képes. Erőforrása kéthengeres négyütemű 
léghűtéses diesel motor. A motor felszerelhető füstgáz katalizátorra, így zárt tér
ben való alkalmazása - lőszer és egyéb raktárakban - megengedett. A gép hala
dási sebessége a motor fordulatszámának változtatásával szabályozható. A gép 
szállítható bármelyik 300 kg teherbírású gépkocsi (pótkocsi) rakfelületén. 

Horogszerkezettel felszerelve alkalmas raktárakból gépkocsira, gépkocsiról 
(földről) - gépkocsira (földre) zárt vagonból gépkocsira egységcsomagolt lőszerek 
rakodására. 

Műszaki adatok: 
Hosszúság 
Magasság 
Szélesség 
Tömeg 
Tengelytáv 
Nyomtáv 

Maximális kanyarodási sugár 

Motor típusa 

Motor teljesítménye 

Erőátvitel hidrosztatikus, bolygóművön 
és lánchajtáson keresztül 

Kormányzás: oldalankénti botkormánnyal, 
mely a gép haladási irányát (előre, hátra) 
fordulási irányát (jobbra, balra) és haladási 
sebességét szabályozza. 

2,880 m (kanállal) 
1,912 m 
1,750 m 
2635 kg 
0,926 m 
1,440 m 

1,830 m (elöl) 
1,375 m (hátul) 

Deutz F 2L 511 
(Lombardio) 

25 kW (35 kW) 
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Gumiabroncs méret 

Haladási sebesség 

Max. emelési magasság alapgépnél -
vízszintes kanálállásnál 
Max. horog magasság 
Teherbírás 
Kezelőszemélyzet 

Kapcsolható munkaes~özök: 

Horogtartó (MN igény szerint kialakítva) 
Kanál 
Kőkanál 

Tolólap 
Arokásó adapter 
Betonkeverő 

Seprő adapter 
Mélyalomvilla 

Az UN-050 (4. ábra) 

10,0/75-15 8 PR 

0-12 km/ó 
előre-hátra 

fokozatmenetesen 

3,593 m 
3,900 m 

600 kg 
1 fő 

0,5 m3 

0,3 m3 

1,500 m 
Típ. KRA-600 

0,4 m3 

0,55 m3 

Az UN-050 univerzális, hidraulikus működtetésű rakodógép. Működési tl r· 
tományán belül szerelvényeitől függően ömlesztett anyagok, csomagok rakodására, 
:rokásásra alkalmas. 

Az UN-050 megfelelően alkalmas DVK, AGROBER és más megfelelő min. 
3 m magas, 2,5 m széles bejárati ajtókrka.l és 3,0-4,8 m hasznos magasságúraktá
rakból a lőszercsomagok gépkocsira, vagonba való rakodására. Felhasználható a . 
lőszerosomagok zárt vagonból gépkocsira, gépkocsiról gépkocsira és földre való 
rakodására. Ezekhez a munkákhoz feltételezzük a „800 Emelőberendezés" szere
lését az alapgéphez. A gép a horgon függő teherrel minden irányban képes manő
verezni, így raktárakból való kihordásra is alkalmas. 

Műszaki adatai: 
a gép hossza 
a gép magassága fülkével 
.a gép szélessége 
a gép üzemeltetési t:ömege 
a motor 
üzemanyag 
átl. üza. fogyasztás 
erőátvitel 
haladási sebesség előre és hátra, úton 
külső fordulási sugár 

Komplex rakodógép 

6,400 m 
2,880 m 
2,310 m 
7000 kg 

Zetor 6701 
gázolaj 

5 1/ó 
hidraulikus 

max. 24,6 km/ó 
5,8 m 

A magasabb HKSZ-be helyezés során és a háború kezdeti időszakában igen 
fontos feladat a raktári készletek gyors málházása. A hadműveleti lőszerellátás 
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folyamatában a rakodógépeket viszonylag rövid idő alatt (legtöbbször a gk. oszlo
pokkal együtt) kell egyik helyről a másikra átcsoportosítani. A rakodógépek kor
látozott száma és az önjáró rakodógépek - UN-050 alacsony sebessége és nagy 
mérete szükségessé teszik, valamilyen más gyors hclyváltozásra alkalmas, nagy 
teljesítményű, raktárból, nyitott és zárt vagonból való rakodásra egyaránt alkal
mas rakodógépek komplex kialakítás.ít. 

Ez a rakodógép egy tehergépkocsira - DAC, URAL-375 szerelt KCR-8001 
(ATLASZ) vagy KCR-6000 daruból és egy a gépkocsi rakfelülctére vagy pót
kocsira málházott UNIRAK-600 rakodógépből áll. 

Ez a komplexum alkalmas helyváltoztatásra oszlopmenctben, vagy egyedileg. 
A rakodási helyre érkezve az ATLASZ daru segítségével vagy MOBIL RAM
PA V AL 3-4 perc alatt az UNIRAK-600 lerakható és így két többcélúan felhasz
nálható önállóan alkalmazható rakodógép áll rendelkezésre. 

A komplex rakodógép kialakítható különböző polgári vállalatoktól bevont 
darus gépkocsik és más vállalatoktól bevont UNIRAK-600 felhasználásával is. 

b) Eszközök 
A kiválasztott gépek alkalmazása, a lőszerek egységcsomagolása szükségessé 

tette néhány eszköz kifejlesztését is. Így szükséges - egy többcélúan - lőszereken 
kívül más ládázott anyagoknál is - alkalmazható eszköz, amely az egységcsomag 
képzéséhez és rakodásához is alkalmas. Szükséges még olyan mkodóvilla, amely 
a rakodógépek horogszerkczetére függesztve biztosítja nem egységrakományként 
érkező lőszerek átrakását. 

A fenti célok érdekében kifejlesztésre .került az ún. ,,Módosított 1 tonna te
herbírású rakodószőnyeg" (5. ábra) és az E-600 típusú emelővilla. (6. ábra). 

A „Módosított 1 tonna teherbírású rakodószónyeg" (5. ábra) 
A rakodószőnyeg teherviselő része műanyag szövött heveder (1), az (5) és 

(6) végeken levarrva, megerősítve 400 mm-en. A hevederek között a (2) műanyag 
szövet van. Az (1) hevederek szétcsúszását a (4) távtartó heveder akadályozza 
meg, mely egyben tájoló részként is alkalmazható. A (3) heveder a ládázott lősze
rekhez rögzíti a rakodószőnyeget és egyben a ládák egymáshoz rögzítését is biz
tosítja. Ez a korábban alkalmazott pántolást helyettesíti. 

A rakodószőnyeg alkalmas különböző egységcsomagok képzésére és rako
dására. 

A:;: E-600 emelővilla (6., 7. ábra) 
Az emelővilla oszlopa, felső gerendája és villaszárnya 90x50x4 mm-es zárt

profilből készül. A függesztőlap kiképzése lehetővé teszi, hogy a daruhorog csat
lakoztatására szolgáló szem mindig a teher súlypontjának megfelelő helyre kerül
jön. Az oszlopon fogókar van elhelyezve az emelővilla irányítására. 

A villaszárnyak cserélhetők. A rövidebb villaszárnyhoz hosszabb - 450 mm 
- villa, a hosszabb villaszárnyhoz rövidebb - 290 mm - villa tartozik. A hosszabb 
villa és rövidebb villaszárny valamennyi ládázotit egységcsomagú lőszerhez -
kivéve a sorozatvető lőszert - alkalmazható. A rövidebb villa, a hosszabb villa
szárnnyal a sorozatvető lőszerek rakodásához lett kialakítva. 

A villák vastagsága - 18 mm - biztosítja valamennyi lőszerfajta ládái kö
zötti hézagba a villák beillesztését. 

Az E-600 emelővillát kizárólag a lőszerrakodás céljára fejlesztette ki a 
KAPOSGB.P tabi gyára . 
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Az eddigiekben a lószerrakodás gépesítésének néhány kérdésével - szükséges
sége, bevezetésének jelenlegi helyzete, alkalmazható gépek és eszközök - foglal
koztam. E fejezetbe foglaltak alapját képezik az alkalmazás megszervezésénk, 
módszereinek ismertetéséhez. A következő fejezetben ezekkel kívánok foglalkozni. 

II. 

A löszer mozgókészletek rakodásának megszervezése a löszerraktáraknál az 
állandó harckészültség alapvetö feladata. A rakodás megtervezésénél figyelembe 
kell venni a szállító zászlóaljaknál meglevö gépkocsik lehetöségeit (raksúly, rak
felület kialakítása, rakfelület méretei), a rendelkezésre álló rakodóeröt, a málhá
zásra az elöljáró által meghatározott összidőt. 

A hadműveleti löszerellátás folyamatában hasonló szempontok:::t kell figye
lembe venni. Ekkor kiegészítö, dc alapvető szempontok még a rakodóhelyek 
(Anyagátadó körlet, Kirakó Allomás, Tranzitáló körlet) elhelyezkedése, út- és 
terepviszonyai, az ellátandó csapatok helyzete, az ellenség tevékenysége, a rako
dásra bevonható állomány fpolgári lakosság, foglyok, harcolóktól bevont állo
mány) összetétele és elhcly..:Lkcdése. 

- A gépesített rakodás bevezetésével az elöbb említett szempontok közül 
csökken a jelentősége a rakodásra igénybevehetö állománynak. A rakodóállások 
számát alapvetően akkor az út- és terepviszonyok, valamint a rendelkezésre álló 
rakodógépek határozzák meg. A rakodási összidő pedig alapvetően a rakodó
állások számától, az átrakandó lőszer mennyiségétől, a rendelkezésre álló rakodó
gépek teljesítményétől függ. 

A továbbiakban a lőszerek gépi rakodását néhány - laggyakoribb - a had
m üveleti löszerellátás folyamatában előforduló esetben vizsgálom. Az egyes ese
tekben a gépi és a kézi rakodás összehasonlítását is ismertetem. 

5. A mozgókészletek (,,MK"J málhdzása egy HDS lószerraktárnál 

A „MK" málházását a raktárhoz különböző idöben beérkező gk. száll. z.-ak 
gépjárműveire a tároló osztályok saját állományukkal, valamint 30 db (8. ábra) 
rakodógéppel végzik. Egy rakodóállásban 1 fő rakodógép kezelő és 1 fő segítő 
dolgozik. Ha a légvédelmi rakétákat kézzel kell málházni, akkor még bizonyos 
létszámú ideiglenes polgári munkaerőt is biztosítani kell. A gépi rakodás teljesít
ménye 15 t/ óra. 

A rakodás folyamata (9. ábra). 

- A beérkező gépjárműveket az irányító csoport az előre kidolgozott „Bebo
csátási terv" szerint, ütemenként bocsátja a raktár területére. A rakodóálláshoz 
való irányítást forgalomszabályozók végzik. A raktárépületetk.ben az irányítást az 
alosztályvezetők és tűzszerészek végzik, a „Raktárépület málházási terve" alapján. 
(10. ábra). Egy raktárépületnél általában két rakodóállás működik. A rakodógép 
kiszolgálását - irányítás, az egységcsomagok rögzítése a horgon - 1-1 fö segítő 
(raktáros), a gépkocsi rakfelületén a csomagok helyezését, leakasztását, lekötö
zését a gk. vezető végzi. A gépi rakodásnál holtidö, mely a gépkocsi cseréből, a 
rakodóasztalok, csúzdák újbóli elhelyezéséböl a kézi rakodásnál adódott, nincs. 
A rakodóálláshoz 2-2 gépkocsi állhat be és a kocsicsere alatt a rakodógép folya
matosan dolgozva a másik gépkocsit rakhatja. 
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A kézi rakodással összehasonlítva az egy főre eső rakodási teljesítményt, a 
gépi rakodás 5, 6-szor hatékonyabb. A gépi rakodásnál 60 fő és 30 gép 10 óra 
effektív rakodási idővel 16 óra alatt képes málházni egy HDS lőszerraktár kész
letét, ugyanezt kézi erővel 45 rakodóálláson 450 fővel lehet 16 óra alatt végre
hajtani. 

6. Egy HDS (ha.) lőszerraktár feltöltése vasúti kirakó álláson (11. ábra) 

A HDS lőszerraktár napvégi feltöltése 4-5, egy ho. lőszerraktáré 1-2 vasúti 
kirakóállomáson (KA) valósítható meg. Egy vasúti kirakóállomás berendezését 
erő, eszköz sl ükségletét a 11. ábra szemlélteti. Egy kirakó állomásra 600-966 :. 
lőszer érkezhet zárt vagonokban, ládázott, vagy nyitott vagonokban egységcsoma
golt állapotban. A zárt vagonokban levő ládázott lőszerekből a gépi rakodáshoz 
egységcsomagokat kell képezni a kirakás folyamatában. Az egységcsomagok kép
zése a zárt vagonokban 2-2 fő rakodóval a rakodógép ciklusidején belül meg
valósítható. Ezt az 1983. évi egyedi- és a DUNA-84 gyakorlat keretében végre
hajtott kísérletek egyértelműen bi70nyították. 

A z egységcsomogképzés folyamata: 
A csomagolandó lőszeres ládákat kézi erővel, vagy lőszer tolókocsival a 

rakodószőnyegre helyezzük a középvonalhoz képest szimmetrikusan 1, 2, 3 vagy 
4 oszlopban. Majd a rakodószőnyeget a rögzítő hevederrel az így képzett cso
magra erősítjük. Az egyes lőszerfajtákból a ládaméretektől függően különböző 
méretű és súlyú egységcsomagok képezhetők. Az egységcsomagok képzéséhetz a 

,,Módosított 1 t teherbírású rakodószőnyeg" alkalmazható. 

A rakodás folyamata -::_árt vasúti kocsikból 
A vasúti kocsi ajtó terében képzett egységcsomagot az egyik rakodó rögzíti 

a rakodógép horog szerkezetére. A rakodógép a gém- vagy önmozgással a csoma
got a gépkocsi (pótkocsi) rak.felületére helyezi, ahol a gépkocsivezető leveszi az 
egységcsomag hevederét a horogszerkezetről. Ezután a folyamat ismétlődik a 
gépkocsi (pótlkocsi) teljes megterheléséig. Egy gépkocsi megrakása után a gép
kocsivezető lekörözi a csomagokat - ha szükséges -, majd üres gépkocsi áll be a 
helyére. Ez alatt a rakodógép másik oldalára korábban beállt gépkocsi rakodása 
folyik. 

A lőszerek szállítása lehetséges nyitott vasúti kocsikban is. Ezt a szovjet had
sereg a II. világháború alatt széleskörűen alkalmazta. Nálunk jelenleg vitatott 
annak létjogosultsága. A kísérletek során nagyon sok előnyét találtuk a nyitott 
vagonban való szállításnak. Jelentős előny, hogy a központi raktárakban egység
csomagolt lőszert, így az egész ellátási folyamatban megbontás nélkül géppel lehet 
rakni. Javul a vasúti kocsik raksúly kihasználása. Pl. 20 t-s . .nyitott vagonba 19 t. 
100 mm-es hk. lőszert lehet szállítani. A nyitott vasúti kocsiból az egységcsoma
gokat bármilyen gépkocsira szerelt, vagy más önjáró daruval ki lehet rakni. 

Az előnyök miatt kidolgoztuk a nyitott vagonokból való kirakás módszerét 
1s és a DUNA-84 gyakorlaton eredményesen kipróbáltuk. 

A kirakás folyamata nyitott vasúti kocsiból 

Az egységcsomagot a daru horgára 1 fő segítő lerögzíti, a daru függőleges, 
majd oldalirányú mozgással a gépkocsi rakfelülete fölé viszi és a gépkocsivezető 
a rak.felületre irányítja . 
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A lőszerek KA-on történő kirakásánál a gépi rakodás alkalmazása csökkenti 
a rakodóerő szükségletet, a málházási időt és a rakodási időt. 

A rakodóerő szükséglet kézi rakodásnál 15 ra:kodóállást figyelembe véve 
15x4 = 60 fő. Gépi rakodásnál vasúti kocsik esetén (2 fő a vagonban + 1 fő 
gépkezelő) 15x3 = 45 fő, nyitott vasúti kocsiknál pedig 15x2 = 30 fő. Az élő
munkaerő csökkenés 25-500/o-os. 

A málházási idő csökkenését az eredményezi, hogy gépi rakodás esetén a 
rakodás folyamatos, mert a rakodógép mindkét oldalán elhelyezhető c~y-cgv 
gépkocsi. Ezek váltása a másik kocsi megrakásának ideje alatt történhet. A kézi 
rakodásnál az ajtóval szemben csak egy gépkocsi lehet, így a kocsik váltása mini-· 
mum 5 perc időt igényel. Ez a körülmény 900 t-ás szerelvény és 6 t-ás gépkocsik 
esetén 50 perc nyereséget jelent. 

A rakodási idő csökkenését az eredményezi, hogy kézi rakodásnál rakodó
állásonként 12 t óra, gépi rakodásnál 15 t/óra rakodási teljesítmény érhető el. 
Így egy 900 t-ás szerclvénynél a kézi rakodási idő 5 óra, gépi rakodásnál pedig 
4 óra. 

7. Közúton érke~ó lós~ers~állítmány átrakása anyagátadó körletben (12. 
ábra} 

Egy HDS lőszerraktár feltöltése lehetséges AAK-be gépkocsikon érkező szál
lítmányokkal is. A gépkocsikon a lőszer egységcsomagolt állapotban van. A rak
tár feltöltéshez hasonlóan történhet a csapatok ellátása AAK-ben, illetve a tran
zitszállítmányok megalakítása. A szállítmány feldolgozása két szakaszban történik· 

- a szállítmány fogadásának megszervezése és a szállitmány fogadása; 
- a szállítmány átvétele, elosztása, átrakása. 

A szállítmány fogadását az AAK-ban a lőszerraktár törzse szervezi meg, a 
napi tevékenység részeként. Egy 2200-2500 t kapacitású AAK működtetéséhez 
3-4 os:m:ály szükséges, osztályonként 11--11 db rakodógéppel. A szállítmány 
fogadásának előkészítésében részt vesznek a rakodó és szállítmánykísérő, vala
mint gk. szállító zászlóaljak is. A szállítmány fogadása előtt fel kell deríteni, be 
kell rendezni az AAK-et, meg kell határozni melyik osztály, melyik löszerfajták 
átvételét, átrakását biztosítja. Az AAK előkészítése után a szállítmány fogadása 
találkozási ponton (TP) történik. Ezután a szállítmányt bevezetik az átvevő
elosztó helyre. 

A szállítmány átvétele, elosztása a beérkezés folyamatában, a gépkocsikhoz 
készített lyukkártyák alapján történik. A gépkocsikat az átvevő-elosztó helyen 2 
rendező csoport percenként 4 gépkocsi teljesítménnyel rendezi, melynek soron 
tisztázásra kerül, hogy milyen lőszerrel vannak a gépkocsik megrakva, melyik 
osztályhoz kerülnek átrakásra. Ezt az adott osztály anyage\osztóján rögzítik és a 
gépkocsit az adott átrakóhely számával megjelölik. A lyukkárttyán rögzítik az 
osztály sZJá.mát, majd a gk. vezetőjének ,a lyukkártyát átadva a gépkocsit forgalom
szabályozással az osztályok fogadópontjaira és onnan a rakodóhelyek egyikére 
irányítják, ahol az átrakást végrehajtják a rakodógépek alkalmazásával. A rakodó
szőnyeges egységcsomagok átrakása megegyezik a nyitott vasúti kocsinál leírt 
folyamattal. Eltérés, hogy külön segítőre nincs szükség, mert az átrakandó gép
kocsi vezetője végzi a segítő munkát. Az átrakás után a rakott ~k~kat a besoro· 
lási pontra, az üres gépkocsikat a gyülekezési helyre irányítják. 
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A rakodások befejezése után ~z AAK-t le kell bontani. Ez magában foglalja 
a rakodógépek menetkésszé tételét, besorolását, az őrök, forgalomszabályozók 
bevonását, az irányító csoportok munkahelyeinek lebontását és a szállító gép
kocsik besorolását. Ez maximum 1 órát vesz igénybe. 

Az AAK berendezése - előzetes felderítés után - 1 órát igényel. 
A szállítmány TP-ra érkezésétől a rendszer teljes feltöltéséig 40-60 p szük

séges, a teljes rendezés 2 órát vesz igénybe. 
Az AAK-ben 2500 t lőszer átrakása 44 rakodógéppel 20 t órával 3 óra, 

rakodóerő igénybevételére nincs szükség. Az AAK-ben az anyag átvétel és át
rakás időszükséglete 4 óra, az AAK működési ideje mintegy 6 óra. 

B. Lószerszállítmány lerakása gépkocsiról földre (13. ábra) 

A lőszerkészlctek földre rakása a lőszerellátás folyamatában gyakori lesz. 
Az áttöréshez, az előkészített védelemhez nagy mennyiségű lőszerkészletek földre 
rakása válhat szükségessé. A HDS, ho., lőszerraktáraknál akkor is földre kell 
rakni a lőszert, ha szabad szállítótérre van szükség. 

A lőszereket 40 t-ás rakásokba lehet rakni. A lerakáshoz lőszerrakásonként 
1-1 db rakodógépet kell telepíteni. A rakodás folyamata a rakodógép típusától 
függően eltérő lehet. 

A rakodóteret műszakilag elő kell készíteni. A műszaki előkészítés során a 
talajt el kell egyengetni, lehetőleg fedezéket kell kiépíteni. 

Az 500 t lőszer földre rakásának ideje a gépkocsik váltását is beszámítva 
12 rakodógéppel mintegy 2 óra 40 perc. 

A földrerakt.s munkaerő-szükséglete: rakodógépenként 1 fő gépkezelő és 1 fő 
segítő. 

A fent leírtakban igyeke::.tem a teljesség igénye nélkül szemléltetni a lőszerek 
gépi rakodását. A rendszer kidolgozása, beve-::_etése egy komplex folyamat. Ez a 
folyamat igényli a lószerellátás szervezésével és végrehajtásával foglalkozók aktív 
közreműködését. Lehetnek és lesznek is viták, eltérő megközelítések. A végcél a 
teljes gépesítés, az emberi munka megkönnyítése, a harcoló csapatok tehermente
sítése a rakodástól, az ellátás biztonságának növelése. Ennek megvalósításához 
kívántam a cikkben leírtakkal segítséget adni. 

( A táblázat és ábrák a folyóirat végén találhatók} . 
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