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TECHNOLÓGIAI UGRÁS A MENTESÍTÉSBEN 

A HEP-90 típusú sugármentesítő-, fertőtlenítő-, méregtelenítő 
komplexum 

Lits Gábor1 

A Bundeswehr ABV fegyverek következményeit elhárító, mentesítő 
csapatai az új 90 típusú méregtelenítő -, fertőtlenítő-, és sugármentesítő 
komplexummal olyan mentesítési lehetőséggel és kapacitással rendel-
keznek, amely rugalmasan, alapvetően automatikus üzemmódban mű-
ködve, a mindenkori szükségletnek megfelelően alkalmazható. A men-
tesítés gyorsan, hosszabb előkészítési idő nélkül és a kiszolgáló, 
kezelőszemélyzet veszélyeztetése nélkül történik. A komplexum önjáró 
illetve vontatott fő elemekből áll, gyorsan áthelyezhető, minden terepi 
környezetben, területen és minden éghajlati és időjárási viszonyok kö-
zött telepíthető és alkalmazható, környezetkímélő eljárással működik, il-
letve üzemel. 

Jelen írás ennek megfelelően egy mai korszerű viszonyoknak és kö-
vetelményeknek megfelelő, magas technikai színvonalú mentesítő komp-
lexumot, berendezéseit, működését igyekszik bemutatni. A mentesítő 
komplexum főbb elemei már elkészültek, rendszerbe állításuk jelen idő-
szakban történik, de még nem készült el teljesen. A harci-technikai esz-
közöket mentesítő berendezés rendszerbe állítása várhatóan 2005-ben tör-
ténik. 

A Bundeswehr ABV fegyverek következményei elhárításának fela-
datait magába foglaló részletes elgondolás megállapítja és rögzíti, hogy a 
fegyverzetellenőrzéssel kapcsolatos fáradozások ellenére a tömeg-
pusztító fegyverek általános és megbízható megszüntetése, (leszerelése), 
belátható időn belül nem várható. 

Katonapolitikai helyzetértékelések a jövőre vonatkozóan megállapít-
ják (valószínűsítik) azt is, nem hogy a megszüntetésük nem várható, ha-
nem pont ellenkezőleg, éppen a tömegpusztító eszközök, ezen belül is fő-
ként a B és V fegyverek és hordozó eszközeik számának növekedése 
várható. 

                                                      
1 Dr. Lits Gábor nyá. alezredes. 
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Ezen sajnálatos tények a következő évtizedben, de már napjaink-
ban is, igen jelentős veszélyt jelentenek, különösen a válságok leküzdé-
sében, segítségnyújtásban tevékenykedő válságerők számára. 

Az ABV (elhárítás) fő erőinek ezért olyan helyzetben kell lenniük, 
hogy egy esetleges jelentős személyi és anyagi szennyeződés (veszteség) 
esetén is képesek legyenek a csapatokat alapos mentesítéssel, gyorsan és 
alaposan támogatni azáltal, hogy a mentesített személyeket, eszközöket 
ABV szennyeződés veszélye nélkül juttatják vissza. 

A jelenleg meglévő, (még rendszerben lévő) mentesítő felszerelések, 
berendezések (HEP-70), ennek a követelménynek már nem felelnek meg 
„kielégítő” mértékben. 

A jelenleg fejlesztés alatt álló (de nagyobb részt már elkészült) be-
rendezéseknek és eljárásoknak lehetőleg veszteség nélkül, valóságos, 
egyúttal a környezetvédelemnek is megfelelő, anyagot kímélő megoldá-
sokkal kell dolgozniuk, illetve működniük. 

Ezen feladatrendszer végrehajtásához a német ABV elhárító (mente-
sítő) csapatokat folyamatosan ellátják a most kifejlesztett HEP-90 sugár-
mentesítő, fertőtlenítő és méregtelenítő komplexummal. A berendezés 
mobil, felépítése modulrendszerű, magas fokon automatizált, önállóan, 
gyorsan telepíthető, légi úton szállítható. A mentesítéshez környezetkímé-
lő anyagokat, főként vizet, gőzt és forró gázt alkalmaz. E mellett a speciá-
lis technikai eszközöknek, a harci - technikai eszközök belső terének, 
elektrotechnikájának, optikai eszközeinek mentesítésére különleges eljá-
rásokat dolgoztak ki, illetve fejlesztettek. 

A HEP-90 négy fő részből (négy fő működő elemből) áll, amelyek 
úgy önállóan, mint egymással összekapcsolva is alkalmazhatóak. 

A komplexum alkalmas: 

• ruházat és felszerelés, 

• személyek, 

• nagyméretű harci-technikai eszközök, 

• különleges (finom) műszerek (berendezések) sugármentesíté-
sére, fertőtlenítésére és méregtelenítésére. 
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Minden ABV mentesítő századot ellátnak egy készlet HEP-90 men-
tesítő komplexummal. Egy teljes HEP-90 komplexum az alábbi főbb 
elemekből áll: 

• két ruházatot és felszerelést mentesítő, 

• két személyeket mentesítő, 

• négy nagyméretű harci-technikai eszközöket mentesítő és 

• két különleges eszközöket, műszereket mentesítő berendezés-
ből. 

A mentesítő komplexum első két elemét a „Ruházat-felszerelés” és 
a „Személyi” mentesítő berendezést a Friedrichshafen-i Dornier cég 
fejlesztette ki. A csapatpróbák sikeresek voltak, rendszerbe állításuk je-
lenleg folyamatban van. 

A „Nagyméretű harci-technikai eszközöket” mentesítő berendezést 
a Karcher cég fejlesztette ki, jelenleg még csapatpróba alatt áll, rend-
szerbe állítása várhatóan 2005-ben fog megtörténni. 

A különleges eszközöket mentesítő berendezéseket az EURO-
DECON, a német Karcher és a francia GIAT cégekből álló közös kon-
zorcium fejlesztette ki. Jelenleg még csapatpróba alatt áll, rendszerbe állí-
tása közeljövőben várható. 

Ruházat mentesítő berendezés 

Ez a komplexum-rész egy nyerges vontatóból és két vontatmányból 
áll. Ezen belül egy 10 láb hosszú konténerből, a kiszolgáló és a műkö-
déshez szükséges elemek és anyagok számára, valamint egy 30 láb hosz-
szú konténerből, amely a forró gázmentesítő berendezést tartalmazza. 

A berendezés 54 készlet személyi ruházatot és felszerelést képes      
1 óra alatt forró gázzal/forró gőzzel mentesíteni. A folyamat során a ve-
gyi harcanyagokat szétrombolja vagy lényegesen kisebb veszélyességi 
fokra alakítja át. Radioaktív mentesítés során lemosással leoldja és eltá-
volítja a radioaktív izotópokat, illetve radioaktív részecskéket. Folyama-
tos üzemben megszakítás nélkül 3 órán keresztül képes önállóan működni 
(sugármentesítés esetén 1 óráig). Üzemeltetéséhez két fő szükséges. 
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A berendezés vontatóval összekapcsolva vagy leszerelve, lábakra 
szerelve is működtethető. 

Technikai leírása 

A 30 láb hosszú konténerben végtelenített szállító rendszer (szalag) 
forog, amelyre függesztett kosarakba helyezik el a mentesítendő ruháza-
tot, illetve a személyi felszerelési anyagokat. Miután a helyes elosztás 
mellett a jó levegőzés is nagyon fontos, a konténer mennyezetébe 8 
légátfúvó berendezést építettek be. Ezáltal lehetővé válik a belső térben a 
szükséges keresztáramlás biztosítása. 

Az optimális levegő és hőmérséklet elosztást egy légelvezető beren-
dezéssel érik el. Ennek kiegészítéseként a 10 láb hosszú konténerbe az át-
forgatott levegő kilépéséről egy légáramlat kivezető rendszer gondosko-
dik és egyúttal biztosítja az irányított légáramlást is. 

A mentesítés folyamata 

A szükséges előkészítő munkák után, megtöltik a kosarakat a 
mentesítenő anyagokkal. A kosarak percenként indulnak és 30 percig 
vannak a mentesítő kamrában. 

Minden kosár úgy van kiképezve, hogy egy katona teljes ruházata, 
személyi felszerelése elhelyezhető benne. 

A mentesítés módja számítógéppel vezérelhető. Be kell állítani a 
megfelelő programot, amely megjelenik a monitoron és folyamatosan el-
lenőrizhető. Az egyes módosítások folyamatosan követhetők. 

A bakteriológiai és vegyi mentesítés optimálisan 170 C fok beállítá-
sa esetén következik be. (Ilyen hőmérsékleti tartománynál szinte vala-
mennyi baktérium és vegyi harcanyag megsemmisíthető). Az alkalmazott 
harcanyagoktól, illetve az elszenvedett szennyeződés fajtájától és nagy-
ságától függően, érzékenyebb anyagok esetén, elégséges lehet csekélyebb 
hőmérséklet (120 C fok) alkalmazása is. 

A készülék (berendezés) teljes egészében alkalmazható atomszeny-
nyeződéstől történő mentesítésre is. Ehhez a bemenő térben zuhanyozó-
val ellátott permetező keretet alakítottak ki a mentesítő folyadék alkalma-
zásához. A vízhőmérséklet ez esetben 70 C fok. A kimenő térben is 
elhelyeztek egy permetező keretet a lemosáshoz, öblítéshez és a szárítás-
hoz. 
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Személyi mentesítő berendezés 

A személyi mentesítő berendezés egy nyerges vontatóból és kamion 
vontatmányból áll. Ezen belül van egy 10 láb hosszú konténer (aggregá-
torház) és egy 30 láb hosszú konténer a személyi mentesítő egység szá-
mára. 

A személyi mentesítő egység feladata, együttműködve a HEP-90 
többi egységével, a szennyeződést szenvedett katonák teljes harcképessé-
gének visszaállítása. 

A mentesítő konténerben történik a fertőzött ABV védőruha, illetve 
ruházat saját veszélyeztetés nélküli levétele, az egész testfelületet befedő 
monitor segítségével a szennyezettség mérése, ehhez kapcsolva az egész 
testfelület mentesítése és a mentesített, illetve nem fertőzött ruházat fel-
vétele. 

A teljes berendezés önállóan, legkevesebb három órán keresztül fo-
lyamatosan üzemel. 

Megfelelő kiegészítő elemekkel, mint klímaberendezés, fűtőtest (ra-
diátor), hőcserélő, extrém éghajlatú térségekben is alkalmazható. 

A személyi mentesítés folyamata 

A mentesítendő katonák (személyek), először az ABV védőruha le-
vételére szolgáló vetkőző helységbe lépnek be és ott leveszik védő ruhá-
jukat és személyi felszerelésüket. Szennyezettség esetén a radioaktív ré-
szecskék elterjedésének (szétszóródásának) megakadályozására, az 
esetleg szennyezett felső ruházatot is le kell vetni és el kell helyezni a 
vetkőző helyiségben. (Ezeket a ruházati és felszerelési anyagokat segít-
séggel, ruházati zsilipen keresztül átviszik a ruházat/felszerelés mentesítő 
rendszerbe). 

A katonák egy légzsilipen keresztül átmennek az alsó ruházat vetkő-
ző helységbe. Ebben a traktusban van elhelyezve a “toalett” is. A nem 
szennyezett ruházatot egy számozott de nyitott szekrénybe helyezik el. A 
ruházat elhelyezése után lépnek a zuhanyozó helységbe. 

A zuhanyozás után az ellenőrző helységbe lépnek, ahol megmérik az 
esetlegesen megmaradt sugár vagy egyéb szennyezettséget. Szükség ese-
tén ismételten zuhanyozniuk kell. 
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Azért, hogy a harci mérgező anyagok (részecskék) szóródását, el-
hurcolását megakadályozzák, illetve csökkentsék, klímaberendezésen ke-
resztül, hosszanti irányban, folyamatos a levegő átöblítése, a tiszta tarto-
mányú öltözőtől, a szennyezett vetkőző helységig. 

A katonák a zuhanyozás és felöltözés után, a kijárati zsilippelés után, 
hagyják el a konténert. A kijárathoz egy egységsátor csatlakozik, abban 
történik a személyi hadrafoghatóság helyreállításának a befejezése, a 
mentesített ABV védőruha és felszerelés felvétele. 

A berendezés fejlesztését a Dornier cég végezte. 

Nagyméretű harci-technikai eszközök mentesítése 

Ez a berendezés is igen korszerű megoldású. Önjáró vontatmány, 
amelyet nyerges vontató visz, de arról egészben vagy részeiben lekap-
csolható, működik egységes szerelvényként vagy részenként is. 

A berendezés két fő kiszolgáló személyzettel, 3 órán keresztül fo-
lyamatosan (önállóan) üzemel. Teljesítménye: 6 db harckocsi vagy 10 db 
kerekes harcjármű egy óra alatt történő mentesítése. 

A konstrukciós elgondolások alapján a mentesítés alapvető elemei a 
forró gáz és a forró gáz-víz keveréke, melyek alkalmazását hosszantartó 
tudományos vizsgálatok előzték meg.  

Forró-gázos eljárás (forró gáztermelés) 

A forró gázt egy repülőgép turbina termeli. Ennél az eljárásnál nagy 
mennyiségű és nagy turbulens forró gáztömeg energiájának nagy részével 
hat a felületen lévő mérgező anyagokra. A mentesítendő felületen lévő 
mérgező anyagoknak, - az ebből eredő hőmérséklet-növekedés miatt - (a 
felületre ható hőmérséklet 120 C fokig), megnövekszik a diffúzió rátájuk, 
melynek következtében a külső felületen megtapadó és a résekbe bejutott 
mérgező anyagoknak gyorsabb desorpciója következik be. A külső felüle-
ten lévő mérgező anyag cseppecskék a forró gázzal való érintkezés kö-
vetkeztében felhevülnek, elkezdenek párologni, a hőmérséklet növekedé-
sével elveszítik viszkozitásukat, azaz „mobillá” válnak. 

Ezt követi a nagy turbulenciájú gázáramlás, melynek hatására a 
mérgező cseppek a felületen elmozdulnak olyannyira, hogy végül elérik 
azt a pontot, amikor az áramlás a cseppeket a felső felületről szinte lesöp-
ri. Az ezután még megmaradó filmszerű réteg végül elpárolog. 
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Forró gáz- víz keveréke 

A víznek forró gázsugárban történő elporlasztásánál és a víz részbeni 
gőzzé történő átalakulása során olyan kis cseppek keletkeznek, amelyek 
felpattannak a mentesítendő felületre, 100 C fokig felmelegszenek és e 
közben igen alaposan fel is gyorsulnak. 

A forró vízcseppek nagy sebességgel pattannak fel a mentesítendő 
felületre. Ott a bennük lévő hő és mozgási energiájuk egy részét átadják a 
felületen lévő mérgező anyagoknak és ezzel alapvetően hozzájárulnak a 
felső felületek mentesítéséhez. 

A mentesítésnek ez a módja, összehasonlítva a tisztán forró gázmen-
tesítéssel, jelentősen alacsonyabb hőmérsékletet idéz elő a külső felülete-
ken (45-60 C fok). Ez a hőmérséklet tartomány elsősorban az érzéke-
nyebb eszközök, felszerelések esetében alkalmazandó. 

A harcjármű mentesítése során a mentesítés folyamata nem okoz 
olyan károsodást, amely a pszh vagy tgk működő képességét befolyásol-
ná. 

A mentesítés szükséges időtartama pszh esetében 8-10 perc, tgk ese-
tében 6-8 perc. 

A mentesítési folyamatban lemondtak a korábban alkalmazott A4 és 
C8 típusú „problémás” mentesítő anyagok (kemikáliák) alkalmazásáról. 
A továbbiakban előmosásra, hőmérsékletre érzékeny eszközök esetén, 
főként vizet vagy porlasztott gázsugarat használnak. A víz ezen kívül 
eredményesen alkalmazható sugár és bakteriológiai mentesítésre is. A 
környezet megterhelése a vegyi mentesítés során, az új HEP-90 esetében 
- ellentétben a korábbi HEP-70 komplexumban eddig alkalmazott A4/C8 
mentesítő emulziókkal,- jelentősen csökkent. A problémás szubtanciák 
mint az A4 és C8 alkalmazása elkerülhetővé vált és ezzel a talaj, valamint 
a talajvíz szennyezése is lényegesen csökkent. 

Főbb műszaki - technikai elemei: 

A teljes - nagyméretű harci-technikai eszközöket - mentesítő beren-
dezés az alábbi főbb elemekből áll: 

• mozgó sugárhajtóművel ellátott ( működő) A-B-és V mentesí-
tő berendezések, 

• kiszolgáló (kezelő) kabin, 
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• forrógáz termelő és permetező (fújó) berendezés, 

• kiszolgáló, ellátó berendezések. 

A mentesítés folyamata 

Miután ez a komplexum elem jelenleg még fejlesztés alatt áll, végle-
ges rendszerbe állítása csak 2005-re várható, az alábbiakban a kísérletek, 
próbák (csapatpróbák) alatt végrehajtott és a tervezett elgondolások fo-
lyamata jövő időben értendő. 

A mentesítési folyamat az alábbi elgondolás szerint kerül végrehaj-
tásra: lézervezérléssel, egy daruval mozgatott mentesítő keretet függesz-
tenek a mentesítendő harcjármű fölé. A kereten van elhelyezve a forró 
gáz előállításához szükséges gázturbina. Kiegészítésként rotáló (forgó, 
kerengő) szórófejeket szerelnek a keretre az emulziós oldat harcjárműre 
történő permetezéséhez. 

A szerkezet kezelése és vezérlése egy tökéletesen hermetizált (ABV 
ellen védett) kezelő kabinból történik. Abban az esetben, ha szükséges 
először a munkafolyosót tisztítják meg. Ehhez és az „előtisztítási folya-
mathoz” vizet és kiegészítésképpen tisztító és mentesítő kemikáliákat 
kell a vizes előtisztító keretbe vezetni és a porlasztó berendezéssel alkal-
mazni. 

A tisztítási eljárás után a keret ismét visszamegy a kiindulási helyze-
tébe és megkezdődik a turbinákkal a tulajdonképpeni mentesítés. 

B és V mentesítés esetén a keret ismét a harcjármű fölé megy és 
megfelelő porlasztással forró gázt juttat a jármű felületére, ezáltal a fo-
lyékony v. csepp formájú mérgező anyagokat leoldja. Mentesítés esetén 
kiegészítésként vizet és mentesítő anyagokat is adagolnak a kiömlő gáz-
sugárba. 

A berendezést fő vállalkozókén a Karcher cég fejleszti Winnenden-
ben, de alvállalkozóként amerikai és cseh cégek is bedolgoznak a fejlesz-
tésbe. Mint fentebb említésre került, végleges elkészítése és rendszerbe 
állítása 2005-ben várható. 
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Különleges eszközöket mentesítő berendezés 

Ez a negyedik nagy elem egy 20 láb hosszú (nyerges vontató által 
mozgatott) konténerben van elhelyezve. A konténer 4 különböző funkció-
jú elemből áll. Ezekkel az elemekkel kell: 

• a gépjárművek belső terét és a vezetőfülkét, 

• az optikai és elektromos eszközöket, 

• a jármű rakományát, valamint 

• a fegyvereket és személyes tárgyakat mentesíteni. 

A mentesítés folyamata 

1. Felszerelés és kézifegyverek 

A mentesítési eljáráshoz a felszerelési tárgyakat és a fegyvereket, 
egy a konténerben lévő szállítószalagra helyezik. A mentesítési folyamat 
automatikusan történik. 

Megfelelő nyomással és porlasztással mentesítő oldatot permeteznek 
a tárgyakra, ezt követően 10 mp-es öblítés majd szárítás következik. A 
mentesített anyagot a szállítószalagról levéve egy előkészített felfüg-
gesztett kosárba helyezik. 

2. Elektronikai és optikai eszközök 

Ezen eszközöket automatikus módon egy vákumszekrényben mente-
sítik. 

3. Érzékeny, kényes eszközök 

Ezen eszközöket zárt rendszerben „Glove-Box” (kesztyűvel) emul-
ziók vagy mentesítő oldatok segítségével mentesítik. 

4. Belső terek 

A belső terek mentesítésére egy szilárdan szerelt permetező beren-
dezést, permet-extraháló (kivonó) tömlőrendszerrel láttak el. Belső terek 
és távol lévő gépjárművek, helikopterek mentesítését a konténerből irá-
nyított mozgó „ingajárattal” végzik. 
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További ABV mentesítéshez gőz-extraháló (kivonó berendezés), 
egy nedves-szárító elszívó, illetve egy aerosol generátor áll rendelkezés-
re. 

Ezt a berendezést 2002-ben már rendszerbe állították. 

Ezzel a komplexummal a Bundeswehr egy olyan, a mai korszerű vi-
szonyoknak és körülményeknek megfelelő, magas technikai színvonalú 
mobil, illetve szállítható méregtelenítő,- fertőtlenítő és sugármentesítő be-
rendezéssel rendelkezik, amely bármilyen terepi és éghajlati viszonyok 
között, automatikus üzemmódban, környezetkímélő eljárással működve, a 
mindenkori szükségletnek megfelelően telepíthető és alkalmazható. 

A berendezésnek kiemelt jelentősége van a válságkezelésben mű-
ködő csapatokat ért szennyezettség esetén a mentesítés végrehajtásában, 
ezáltal a csapatok harcképességének helyreállításában. 

 

Mozgó személyi mentesítő berendezés 

Teljesítmánye: 54 fő mentesítése 1 óra alatt 
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A személyi mentesítő brendezés elemei (beosztása) 

 

 

 

mentesítő anyag   mentesítő tér          kiszolgáló tér 

mentesített anyag  menetirány 

m
un

ka
 e

m
el

vé
ny
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Nagyméretű harci-technikai eszközöket mentesítő berendezés 
menetkész állapotban. Teljesítménye: 6 harckocsi vagy 10 gépjármű 1 
óra alatt. 

 

Nagymértű harci eszközöket mentesítő berendezés üzemi állapotban 

 

 


