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előadásából 

A hads:reg és a flotta folyamatos üzemanyag és rakéta hajtóanyag ellátása 
a korszerű körülmények között elképzelhetetlen az üzemanyag-szolgálat magaf. 
szintű technikai felszereltsége nélkül. 

Véleményünk szerint az „Üzemanyag-,:;.olgálat technikai ellátásának" fogai 
ma magába foglalja az állandó és tábori üzemeanyag és rakét,1 hajtóanyag raktá
rak meglétét és állapotát, a szállító-, töltő-, szivattyú-, tároló-, melegítő és minő
ség ellenőrző eszközöket, valamint a szolgálat technikai eszközeit gyártó és helyre
állító ipari és javító bázist. 

Az üzemanyag-szolgálat technikai ellátottságának, műszaki bázisának alapját 
nézetünk szerint az állandó és tábori üzemanyag- és rakétahajtóanyag-raktárak 
képezik, mivel mennyiségüktől és állapotuktól függ a készletek felhalmozása és 
tárolása, vagyis a szolgálat harckészültsége. 

A fentieket figyelembe véve elsőrendű jelentőséget tulajdonítunk raktár
hálózatunk állandó készenlétének, a raktárak fejlesztésének és korszerűsítésének. 

Jelenleg a Szovjet Fegyveres Erők üzemanyag-szolgálata jól fejlett állandó 
üzemanyag és rakétahajtóanyag raktárhálózattal rendelkezik, melyek tartály
parkjának több mint 70° o-a földdel fedett, vagy védett. A XI. és XII. ötéves 
tervek során a tárolótér jelentős bővítését tervezzük részben új raktárak építésé
vel, részben pedig a meglevő raktárakban új földdel fedett és védett tartályok 
beépítésével. 

Az üzemanyag-raktárak építése nálunk a szolgálat által megadott harcászati
műszaki követelmények alapján tervező intézetben készített típustervek szerint 
folyik. Jelenleg a katonai körzet üzemanyag-raktárak típustcrveinek 5 alapvető 
változatával rendelkezünk, három változat kazamata rendszerű állóhengeres tar
tályokkal (15, 30, 50 ezer m3 tárolótérrel rendelkező raktárak) és két változat 
védett fekvőhengeres tartályokkal (15 és 30 ezer m3 tárolótér). 

A raktárakba beépítésre kerülő kazamata rendszerű tartályok 200, 400, 700, 
1000, 3000 és 5000 m3 térfogatúak, a fekvőhengeres, védett tartályok 100, 500 
és 1 OOO m3-ek. 

A kazamata rendszerű tartályok védettek a lövészfegyverek, szilánkok és 
napalm hatása ellen, még a védett tartályok elviselik az atomrobbanás léglökési 
hullámának frontjában az 1 bar túlnyomást is. 

A típustervek alapján épült raktárak olyan technológiai és kisegítő berende
zésekkel rendelkeznek, melyek lehetővé teszik a hajtó- és kenőanyagok, a speci
ális folyadékok és üzemanyag-technikai eszközök fogadásával, tárolásával és 
kiadásával járó valamennyi művelet előírt időn belüli elvégzését. 

Úgy gondolom nincs szükség arra, hogy részletekre menően beszéljek az 
állandó raktárak technikai eszközeiről. Engedjék azonban meg, hogy figyelmüket 
a tömeges üzemanyagkiadó térre irányítsam, mivel a raktárak harokészültségének 
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egyik meghatározó tényezoie az, hogy képesek legyenek az előírt normaidőn 
(1,5-2 óra) belül feltölteni egy 630-650 t teherbíró képessegű üzemanyagsz.állitó 
zászlóaljat. 

A tapasztalatok azt bizonyítják, hogy az üzemanyagok tömeges kiadását a 
meghatározott normaidőkön belül, kellő begyakorlottság és ami a legfontosabb 
jól szervezett vezetés nélkül, nagyon bonyolult végrehajtani. Ezért álbndóan 
tökéletesítjük a technológiai folyamatot, a vezc.."tést és a híradást a tömeges 
üzemanyagkiadó pontokon. 

Az általunk meghatározott feladat alapjan kidolgozásra került egy elveiben 
is teljesen új tömeges üzcmanyagkiadó pont terve, amdynél tartály,;..:pkocsik alsó 
töltéssel kerüln..:k feltöltésre. A végrehajtott kísérleti vizsgálatok és gyakorlatok 
azt bizonyították, hogy az alsó töltés a felső töltéshez viszonyítva korszerűbb, 
lehetővé teszi, hogy a tartálygépkocsik töltéséhez való előkészítésének előmunka 
szükségletét csökkentsük és a minimálisra szorítsuk le az üzemanyag vesztesé
geket. 

A;,; új tömeges üzemanyagtkiadó pont terve t;1rtalmazza ..i vezetési pont meg
felelő híradóeszközökkel történő felszerelését, ami biztosítja minden területen a 
feladatok végrehajtás.ínak pontos megszervezését ( várakozási körlet, ellenőrző· 

áteresztő pont, kiadótér, szivattyúállomások stb.). 
A közeli években tervezzük a katonai körzetek állandó raktáraiban a töme

ges üzemanyagkiadó pontok rekonstrukcióját és alsó töltés megvalósítását. 
A csapatok magas fokú harckészültségének biztosításában n:-igy jelentőségük 

van az üzemanyagkészleteknek, amdyet a csapatok állandó r.1ktáraiban tárolnak. 

Ezek a raktárak rendszerint típustervek a.lapján épülnek. Jelenleg 6 ilyen 
típustervvel rendelke:::.ünk. 

- 1500, 3000 m:1-es hadosztályrakt:árak; 
- 100, 250. 500 és 750 m1-es zászlóalj és ezredrakt:\rak. 

E zen raktárak alapvető technikai eszközei a s7..állítható acéltartályok, a moz;ó 
szivattyú cs;,:kö,ök és az üzcmanyagkiadásra szolgáló lefejtő és töltő berendezé
sek (6-12 kiadóponttal). 

Az utóbbi években gyökeres vn.ltozásori ment át a tábori üzcmanyagraktárak 
szervezete és technikája. 

A magasabbegységek és hadműveleti maga.sabbegységek egy üzemanyag-java
dalmazás mennyisége, valamint az egy hadműveleti nap közepes üzemanpg-szük
séglctének növekedése megköveteli a magasabb szintű háborús késr.lctt::k mega b
kítását a csapatoknál. Ehhez szükség volt a hadsereg ~s front ü:,emanyag-raktárak 
szervezetének átvizsgálására is. 

A változások mindenekelőtt a raktárak befogadóképességét érintették. 
A front mögöttes bázis üzemanyag-raktára 10 ezerröl 14 ezer m:tre nőtt, a 

front ellátó dandáré 8 ezerről 10 ezerre, míg a hadsereg ellátó dandáré 4 ezerről 
6 ezerre. 

Megváltozott ezen raktárak technikai felszereltsége is. A hadsereg és front 
ellátó dandárok üzemanyagraktárai jelenleg csak hajlékony tartályokkal kerül
nek ellátásra. 

Valamennyi tábori raktárnál megnöveltük a szivattyúeszközök, a raktári cső
vezetékek, a tömeges üzemagyagkiadó készletek és egyéb szak- és kisegítő techni
kai eszközök mennyiségét. 
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Mindez lehetővé tette a raktárak tcljCl'itmény6nclc 20-250/o-os emelését, moz
gékonyabbá és megbízhatóbbá váltak. 

A tábori raktárak szervez„'1:e és felszcrdn.é-ge lehetővé teszi alkalma1.ásubt 
úgy együtt, mint részlegenként. Ez különösen a front és hadsereg ellátó dan<l;í
roknál fontos, ahol csak egy üzemany:igra.ktár van. 

Ugyanakkor a front és hadsereg ellátó dandárok üzemanyagraktáraina.k al
kalmazásánál még mindig problémás kérdés az üzemanyagok fogadása, mivel 
ezek ,l raktárak rendszerint gépjármiivekkel (tartálygépkocsikkal, és tartályokkal 
felszerelt tehergépkocsikkal) kapj·'tk .az üzemanyagot. Különösen nehéz lefejteni 
az üzemanyagot a tehergépkocsikra málházott tartályokból. Legracionálisabb 
lefejtési móds:1ernek tűnik az eddigiek alapján a tömlővel szivornya módszerrel 
végrehajtott lcszívatás. Ugyanakkor e módszer alkalmazásával kapcsolatosan még 
nem rendclke;,ünk elég tapasztalattal. Szükséges tovább folytatni a tömeges le
fejtés korszerűsítésére irányuló tevékenységet. 

Mint azt korábban említettük az üzemanyagraktárak, akár az állandóak, 
akár a táboriak képezik a szolgálat technikai felszereltségének alapját. 

Ezért mi úgy tartjuk, hogy a cs.1patok időbeni és teljes üzemanyagellátásá· 
nak megoldása megköveteli a r1ktár.1k állandó korszerűsítését, fejksztésit. 

Az üzemanyagraktárnk fcjlcsztésCnok fő irányai nézeteink szerint a követ
kezők: 

- az üzemanyagkés7.letek megbízható tárolásának javítása, vagyis csak vé
dett és földalatti állandó raktárak építé<.e; 

- a raktárak fogadó és kiadó képességének növelése egyrészt a mcglevó 
szivattyúállomások rekonstrukciójával és újak építésével, másrészt a raktárak 
nagy teljesítményű tábori szivattyú eszközökkel történő ellátása útján: 

- az fü:em1nyagok gépjármű szállító eszközökben történő tömeges kiadása 
időszükségletének csökkentése, a törneges üzemanyagkiadó pontokon új, korszerű 
technikai folyamatok ve1:etési é, híradó eszközök elterjesztése és a vezetési rend
szer automatizálása útján, korszerűsíteni a tömeges üzemanyag lefejtést a gép
jármű szállító eszközökből; 

- a termelési folyamatok gépesítettségi szintjének növelése, a raktárépülcta;, 
berendezése kiskonténerekkel, melyek lehetővé teszik a tárolótér maximális ki 
használását; 

- tovább folytatni a raktárak szervezetének optimalizálását, technikai esz
közeinek és a tábori raktárak alkalma7.ási elveinek korszerűsítését Szovjetunió 
Fegyveres Erőinek valamennyi haderőneménél; 

- korszerűsíteni a környezetvédelmi tevékenységet, megóvni a környe7etct 
a kőolajtermékkcl való szennyeződéstől. 

Nagy jelentőséget tulajdonítva az üzemanyagraktárak korszerűsítésének és 
fejlcsaésének, a készletok gyújtésénok és megbízható tárolásának ugyancsak kellő 
figyelmet fordítunk az üzemanyag-szolgálat technikai ellátása többi elemére is. 

Az üzemanyag-szolgálat technikai eszközeinek nómenklatúrája jelenleg több 
mint 300 féle eszközt tartalmaz. 

Az üzemanyag-szállítás es=:.közei 

Az üzemanyag utánszállítás egyik eszköze, amelynek mi különös jelentőséget 
tulajdonítunk, a csővezeték úgy a tábori mint az állandó. 
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A tábori fővonali csővezetékek feladata nagy tömegű üzemanyag-szállítása 
nagy távolságra, olyan körzetekbe, ahol fejletlenek a közlekedési útvonalak, 
romboltak az utánszállítási utak, amikor a vasúti és közúti szállítások végrehaj
tása nehéz, valamint a határmenti és az ideiglenes átrakó körletekben. 

Jelenleg a már ismert PMT-100 és PMT-150 tábori csővezetékek mellett 
alkalmazzuk az emelt teljesítményű PMTP-100 és PMTP-150 csővezetékeket is 
A PMTP-100 és PMTP-150 csővezetékek megőrizve geometriai és tömegjellemző
iket 1,5-szer nagyobb teljesítményűek, mint a PMT-100 és PMT-150. Az új 
típusú csőcsatlakozásnak köszönhetően a szerelésük gépesített, ami lehetővé tette 
a telepítés idejének felére csökkentését. 

A gépi csőszercléshez a TUM-150 V (PMTP-150-hez) és az MSZT-100 
(PMTP-100-hoz) csőfektető gépeket használjunk. 

A TUM-150V, mely a K-701 vontató traktorból és aktív nyerges gépkocsi
ból áll jó terepjáró képességgel rendelkezik. A csővezeték szerelésének üteme 
1,5 km/óra. 

Ugyanezt a szerelési ütemet biztosítja az MSZT-100 szerclőgép is. 
Az üzemanyagnak a PMT-100 és PMT-150 csővezetékekben való szivattyú

zásához a PNU 35/70 és a PNU 100 200M típusú mozgó szivattyú agregátokat 
alkalmazzák, melyek 2PN-2 típusú pótkocsialvázon vannak elhelyezve. 

Az emelt teljesítményű csővezetékek üzemeltetésének biztosítására a PMTP-
100-nál a PNU-75, a PMTP-150-nél a PNU-200 szivattyú agregátokat alkalmaz
zák 75 m31óra, illetve 200 ma/óra teljesítménnyel és 60 bar üzemi nyomással. 

A tábori fővonali csővezetékek további korszerűsítésének útjai várhatóan a 
következők lesznek: 

- a szállító teljesítmény és a telepítési ütem növelése, a folyamatok gépesí-
tése; 

- a vezetés automatizálása; 
- a csővezeték berendezések megbízhatóságának fokozása. 

A hátországból a frontok részére történő üzemanyag-szállítás céljára hoztuk 
létre és jelenleg próbáljuk ki a 200 mm átmérőjű tábori fővonali csővezetéket. 
Ez a csővezeték lehetővé teszi a központ hadtáp üzemanyagraktáraiból, illetve 
az állandó termékvezetékekből napi 7-7,5 ezer tonna üzemanyag elszállítását. 

Nagy jelentőséget tulajdonítunk az állandó termékvezetékeknck a fegyveres 
erők üzemanyag-ellátásában rendkívüli állapot esetén és szintén tervezzük a gáz
vezetékek felhasználását kőolajtermékek szállítására. 

Az állandó termékvezetékek alkalmazását a tábori csővezetékekkel együtt
működve tervezzük. Ebből a célból az állandó csővezetékeken csatlakozási helye
ket készítünk a tábori csővezetékek számára. 

Ugyanakkor bármilyen nagy is a csővezetékes szállítás jelentősége a korszerű 
hadműveletekben a fő összekötő kapocs az üzemanyag utánszállítás rendszerében 
a gépjármű szállítás marad, amely a többi szállítási ágazathoz viszonyítva a leg
magasabb fokú manőverező képességgel rendelkezik. 

Csapat és hadműveleti tagozatban üzemanyag-szállításra használják: 
- az AC-5,5-4320 tartálykocsit - Ural-4320 alvázon. Tartályának befogadó

kép~sége 5500 1. Ez a tartálykocsi az AC-5,5-375 típus helyett került bevezetésre. 
Ez a tartálygépkocsi az Ural-4320 tehergépkocsi alvázára épül KAMAZ-740 
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típusú 210 lóerős dízelmotorral és egy üzemanyag feltöltéssel több mint 1000 
km-t képes megtenni; 1. sz. kép) 

- az AC-8-5334 tartálygépkocsi - MAZ-5334 tgk. alvázán. Tartályának 
befogadóképessége 8000 1, az AC-8-500A tartálygépkocsi helyett; 

- az AC-8,5-255B tartálygépkocsi - a KRAZ-255B tgk. alvázán. Tartályá
nak befogadóképessége 8500 1, üzemanyag-szállításon kívül alkalmazásra kerül 
még a PZP-lOA tábori töltőpontokon is. (2. sz. kép) 

Valamennyi tartálygépkocsi el van látva 500-1000 !/perc teljesítményü szi
vattyúval, amely biztosítja nemcsak saját szállítótartályának, dc szükség esetén a 
technika üzemanyag feltöltését is. 

A gépjármü szállító egységek teherbírásának fokozására felhasználásra kerül
nek még a 4 és 6 tonnás pótkocsi alvázra épített PC-4,7-782B és PC-6,7-8925 
típusú tartálypótkocsik, melyek tartályai 4700, illetve 6700 literesek. 

A gépjármü szállító eszközök fejlesztésének további irányai a következők: 
- a csapat tagozatban - a terepjáró képesség fokozása, a szaktechnikai be

rendezések egységesítése az alsó feltöltés (leürítés) elterjesztése; 
- hadműveleti tagozatban - a tartály méretének növelése, alapjárműként jó 

terepjáró képességű, nagy teherbírású tehergépkocsik és nyerges szerelvények al
kalmazása. 

A csapatok üzemanyagellátásában nagy jelentősége van a harci és más tech
nikai es:iJközök időbeni üzemanyag feltöltésének és utántöltésének. 

A járművek tartályainak utántöltésére alkalmazzák az üzemanyagtöltő gép
járműveket és a csoportos töltőeszközöket. 

A repiilőgépek hajtóanyaggal történő feltöltésére alkalmazzák: 
- a TZA-7,5-5334 üzemanyagtöltő gépkocsit (légi úton is szállítható) - a 

MAZ-5334 tgk. alvázán. Tartályának befogadóképessége 7500 1. Kiadási teljesít
ménye 750 1/perc; 

- a TZ-22 üzemanyagtöltő gépkocsit - amely a KRAZ-258 nyergesvontató
ból és a CSMZAP-5524 félpótkocsiból áll. Tartályának befogadóképessége 22 OOO 
liter. A kiadórendszer teljesítménye 2000 liter perc. 

Az ezeken a töltőgépkocsikon elhelyezett szűrők szürési finomsága 5-8 mik
rométer. 

A repülőtechnikai feltöltésre alkalmaznak még különböző olaj és speciális 
folyadéktöltő gépkocsikat: 

- a víz- és alkoholtöltő gépkocsi VSzZ-66 feladata a repülőeszközök alko
hollal, alkohol-víz keverékkel és desztillált vízzel való feltöltése. A tarllályok 
térfogata 900 liter (250 liter alkohol és 650 liter alkohol-víz keverék). Kiadási 
teljesítmény 45 liter/perc; 

- a speciális folyadéktöltő gépkocsi ZSZZS-66 feladata a repülőeszközök 
ásványi- és szintetikus olajjal, munkafolyadékkal és indító hajtóanyaggal való 
feltöltése. A tartályok térfogata 815 liter. Kiadási teljesítmény 30-45 liter 1perc. 

A VSzZ-66 ZSzS-66 szaktechnikai berendezései a GAZ-66 tgk. alvázára 
épültek. 

149 



A kereke.s és lánctalpas járművek töltésére alkalmazzák: 

- a TZ-2-66D üzemanyagtöltő gépkocsit - a GAZ-66 tgk. alvácin - a légi
deszant csapatoknál, amelyet üzemanyaggal fcltóltvc ejtőernyővel Juttatnak le. 
Tartályának befogadóképessége 2000 liter. Kiadási tdjesítménye 300 liter, perc; 

- az ATZ-4-131 üzemanyagtöltő gépkocsit - ZIL-131 tgik. alvázán. Tartá-
lyának befogadóképessége 4000 liter. Kiadási tcljt."SÍtmt'.-nyc 400 liter perc; 

- a TZ-8-255BM üzemanyagtöltő gépkocsit - KRAZ-253B tgk. alvázán. 
Tartályának befogadóképessége 8000 litu. Kiadási teljesítménye 1000 liter/perc. 
Harckocsik fcltöltésfae alkalmazzák; 

- az ATMZ-4,5-375 üzemanyag- és olajtöltő gépkocsit az URAL-375 tgl.::. 
alvázán. Tartályának befogadóképessége 4500 liter. Kiadási teljesítmény hajtó
anyagból 500 liter,lpcrc, olajból 60 litu, perc. 

A gépjármű töltőcszközök további fejlesztésének irányai a következők: 
- a repülőtechnikához - a tartályok befogadóképességének nö;relése nagyobb 

teherbírású gépkocsialvázak .alkalmazásával, a kiadási teljesítmény növelése, a 
~zűrési finomság emelése és a fajlagos fémfelhasználás csökkentése; 

- a szárazföldi csapatok technikájához - az alkalmazott gépjármű alváz.1k 
tcrepjáróképességének és a kiadási teljesítmény növelése. 

A kerekes és lánctalpas járművek csoportos feltöltésére a PZP-lOA és PZP-20 
tábori töltőpontokat alkalmazzák. 

A PZP-lOA tábori töltőpont 75 mm átmérője 90 m hosszú hajlékony tömlő
ből és 20 kiadótömlőből - a kiadó pisztolyokkal - áll. Tartály- és szivattyú
eszközként, mint azt korábban már jeleztem az AC-8,5-255B tartálygépkocs·t 
használják. Képes 7 perc alatt feltölteni egy gépesített lövész sz:ízadot és 30-35 
perc alatt egy harckocsi (gépesített lövész) zászlóaljat. Zászlóalj, illetve ezred es~
köz - a tömeges üzemanyagtöltő szá7.ad készletébe tartozik. 

A PZP-20 tábori üzemanyagtöltő pont készlete 100 mm átmérőjű 190 m 
hosszú hajlékony csővezetékből és 40 db kiadó pisztollyal felszerelt kiadó tömlő
ből áll. Az üzemanyag tárolására hajlékony tartályokat (2 db MR-25), a szivattyú
záshoz pedig PSZG-160 szivattyúállomást használnak. 

Egy készlet PZP-20 segítségével egy harckocsi zászlóaljat 22 perc, <.:gy harc
kocsi ezredet 1,5 óra ab.tt lehet feltölteni. 

A PZP-20 készlet a hadsereg és front tagozat tömeges üzemanyagtöltő szá
zadai alapvető eszköze. 

T árolóes::.közök 

A szükséges rakétahajtóanyag és üzemanyagkészletek tárotísa a tábori raktá
raknál acél (alumínium) és hajlékony urtályokban történik. 

A rakétahajtóanyag oxidálószer tárolásár.1 2, 20 és 40 m3 alumínium (RA-Z, 
RA-20, RA-40), rakétaüzemanyaghoz az R-4~z, R-8sz, R-20sz, és R-60sz acél
tartályokat alkalmazzák. 

Az üzemanyagok és kenőolajok tárolásár.1 4, 6, 8, 20 és 25 m3-es acél
tartályokat (R-4, R-6, R-8, R-20, R-25) használnak. Az R-4, R-6 és R-8 tartá
lyokkal megoldható üzemanyag szállítása platós tehergépkocsin, ezenkívül az R-4 
és R-6 tartályokban légi úton is szállítható üzemanyag. 

Az MR-4, 6, 25, 50, 150 és 250 m3-es hajlékony tartályok hajtóanyagok 
tárolására szolgálnak. 3. s::.. kép 
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Az MR-4 és MR-6 tartályok töltött állapotban is szállíthatók platós teher
gépkocsival. Az MRV-250 tartály hajtóanyagok tárolására és vízen úsztatva szál
lításra szolgál. 

Az ellátó bázisoktól és raktáraktól távol, elszakítva harcoló légideszant és 
szárazföldi egyséi:;ck üzemanyagellátására alkalmazzák a MPD-4 (térfogata 4000 1) 
tartályt és ;r MK-400 (400 l-es) konténert. Mindkettő desz.antolható erjtóernyős 
rendszerrel. 

A tárolóeszközök további fejlesztésének irányai a köuctkc::.ók: 

- a mozgathatóság fokozása, a telepítési és bontási idők csökkentése; 
- a haj lékony tartályok üzemeltetési tulajdonságainak javítása; 
- tartályok kiabkítása új, könnyített anyagokból; 
- a szállíthatóság biztosítása töltött állapotban is valamennyi szállítási ága-

zattal. 

1983 szeptemberében került lefolytatásra a Varsói Szerződés hadseregei 
üzemanyag-szolgálati képYiselőinek értekezletére, amely meghatáro7ta a tcchnibi 
eszközök szabványosítása és egységesítése fő irányait. Az ott megjelölt febdatok 
végrehajtása segíteni fogja a technikai eszközök hatékonyabb alkalmazását és 
jelentősen növeli a s7övctségcs hadseregek üzcmanyag-szol~áhti technikai felsze
reltségének színvon:1lác. 

Nem sok idő "·álaszt el bennünket országaink életének nevez.:tes évfor<luló
itól - a második világháború befejezésének 40. és a Varsói Sz..:rződes megalaku
lásának 30. évfordulójától. 

Emlékezve az elmúlt háború tanulságairo, figyelembe véve az imperia!i?mus 
változatlan agresszivitását, a szocialista tábor országai következetes harcot foly
tatnak a béke megőrzéséért az új világháború megakadályozásáért . 

A Varsói Szcr;,:ődés tagállamai Egyesített Fegyveres Erői megbízható p1j7.sul 
szolgálna.1<. 1 szoci:1lista orsz-igok határai sérchctetlenségónek védelméhc,, :1 lehet
séges imperialista agresszió visszaveréséhez. 

A jelenlegi nemzetközi helyzet megköveteli hadseregeink állandó mag:is fokú 
harckészültségét. 

„Amíg létezik a katonai és politikai fesziiltség, amíg hazánk az USA és a 
N ATO-ors::.ágok rakéta-atomháborúval fenyegetik - mondotta K. U. Csernyenkó 
elutárs a::. SZKP KB főtitkára - szárazon kell tartanunk a puskaport, mindig 
készen kell állnunk, hogy az eróegyensríly ne változ::.ék meg az imperi{lli:::_mllS 
javára ... '' 

A csapatok állandó harckészültségének fenntartásában, mint erről már s7ól
tunk, fontos szerep jut az üzemanyag-szolgálatnak. 

A háború óta eltelt idő alatt a szövetséges hadseregek üzemanyag-szolgálata 
nagy utat járt be, és gyakorlatilag a csapatok harcbiztosításának mérnük-műszaki 
szol~:1htává vált. 

Meggyőződéssel jelenthetjük ki, hogy hadseregeink üzemanyng-szolgáL:tainnk 
technikai felszereltsége megfelel a korszerű követelményeknek és biztosítja a csa
patok rakétahajtóanyag és üzemanyag ellátásában előttünk álló feladatok végre
hajtását. 

Ugyanakkor a szolgálat előtt álló feladatok állandó bonyolultabbá válása 
megköveteli az anyagi-technikai bázis további fejlesztését. 
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A jelenlegi időszakban az anyagi-technikai bázis fejlesztése fő irányainak a 
következőket tartjuk: 

- a rakétahajtóanyag és üzemanyagkészletek megfelelő mennyiségű felhal
mozása és megbízható tárolásának biztosítása; 

- a raktárak (bázisok) tömeges üzemanyagkiadási teljesítményének további 
növelése a progresszív töltési és lefejtési módszrek alkalmazása vallamennyi szál
lítási ágazatban; 

- az állandó termékvezetékek műszaki biztosításának korszerűsítése; 
- a gázvezetékek üzemanyagszállításra történő felhasználásának további vizs-

gálata, erre javaslatok kidolgozása; 
- a szolgálat objektumaiban végzett munka automatizálása és gépesítése; 
- a szolgálat saját termelő és javító bázisának fejlesztése, az üzemszerve-

zés korszerűsítése. 
A fentiek és a szolgálat előtt álló egyéb feladatok sikeres végrehajtása lehe

tővé teszi a harckészültség további, magasabb színvonalra való emelését. 
(A szemléltető képek a folyóirat végén találhatók). 

A VSZT hadseregeinél használatos hajtó-
és kenőanyagok, valamint speciális folyadékok 

szabványosítása és csereszabatossága 

(A SZU HDS delegációjának előadása) 
Részletek Sigoro G. M. mk. r.1e::.érőrnagy korreferátumából 

A Varsói Szerződés tagállamainak hadseregeiben alapvető feladat a harc
készültség és hadrafoghatóság színvonalának állandó emelése. E feladat szerves 
része a hajtóanyagok, kenőolajok, kenőzsírok és speciális folyadékok (a továb
biakban: üzemanyagok) csereszabatosságának biztosítása, valamint minőségük 
és vizsgálati módszereik szabványosítása. 

E széles köríí és bonyolult feladat körébe tartoznak: 
- az üzemanyagok specifikációinak (szabványainak), választékának és 

gyártástechnológiáinak tanulmányozása; 
- az üzemanyagok minőségének vizsgálata és a különböző országokban 

gyártott üzemanyagok tulajdonságaival történő összehasonlítása; 
- a különböző országokban gyártott ásványolajtermékek fizikai-kémiai és 

alapvető üzemeltetési paramétereit értékelő módszerek tanulmányozása és ösz
szehasonlítása; 

- a haditechnikai eszközöknél a különböző országok üzemanyagaival szer
zett alkalmazástechnikai tapasztalatok összegzése; 

- a Varsói Szerződés tagállamaiban gyártott üzemanyagok egységes utasí
tásainak és szabványainak kidolgozása, beleértve az üzemanyagok csereszaba
tosságára vonatkozó ajánlások összehangolását is. 
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