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FOLYÓIRATSZEMLE 

GÉPJÁRMŰVEK AKNÁK ELLENI VÉDELME   

Lits Gábor1 

Az aknák halálos veszélyt, fenyegetettséget jelentenek. Számtalan 
ilyen robbanó test van elhelyezve az európai fegyveres erők, így az 
osztrák Bundesheer jelenlegi és jövőbeni alkalmazási területein. A 
NATO és az Európai Unió fegyveres erői, akik missziók, békefenntar-
tó erők keretében aknásított területeken működnek, évek óta próbál-
koznak azon, hogy a járművek személyzetét ez ellen a mindenhol le-
selkedő kegyetlen veszély ellen megvédjék. Megalapozott alapku-
tatások és arra épített technológiai fejlesztések lehetővé teszik, ha nem 
is a teljes de a hatékony védelmet a mai leggyakrabban alkalmazott 
különböző hatóerejű és működésű aknák ellen. 

Jelen cikk kapcsolódik a Katonai Logisztika 2003. 4. számában 
megjelent „Ulan” az Osztrák Szövetségi Hadsereg új lövészpáncélosa 
és a 2004 3. számában megjelent Mérföldkő a harckocsi aknák elleni 
védelemben című cikkekhez. 

Minden védelemre tett intézkedés előtt - és ez vonatkozik az aknák 
elleni védelemre is – szükséges az „ellenség” vagyis az aknák alapos 
ismerete. Jóllehet az élőerő elleni (gyalogsági) aknák is veszélyeztethe-
tik a járművek személyzetét, (állományát), a fő ellenséget a gépjármű 
utasaira elsődlegesen a harckocsi elleni aknák jelentik. 

Ezek közül jelenleg alapvetően három fő típus a leggyakoribb: a 
robbanó aknák, a lövedékhatású aknák, és az üreges töltetű un. (kumu-
latív) aknák csoportja. 

A robbanó aknák hatásukat alapvetően a robbanóanyag felrobba-
násakor létrejövő óriási lökő hullám nyomása által fejtik ki. 

Lényegesen nagyobb hatásfokúak a lövedékhatású aknák. A harc-
kocsi elleni aknák ezen csoportjánál a töltetre elhelyezett acélcsésze lö-
vedékhatást fejt ki, melynek átütő képessége páncélacél esetén 70 mm-
ig terjedhet. 

                                                      
1  Dr. Lits Gábor nyá. alezredes. 
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Az üreges töltetű (kumulatív) aknák esetében (a kumulatív lősze-
rekhez hasonlóan) fémkúp segítségével egy „tüske” képződik, mely 
több száz mm-es páncélacél átütésére képes. (Ezek ellen a teljes véde-
lem ma még nem lehetséges). 

Leggyakoribbak a hagyományos töltetű harckocsi elleni robbanó 
aknák. 

A harckocsi elleni robbanó aknák elsődlegesen a bennük lévő 
robbanóanyag mennyiségétől függően a harckocsiban eltérő sérülést, 
rongálást képesek okozni. A NATO a különböző aknanagyságokra dol-
gozta ki a szabványosítási megegyezést a védelemre vonatkozóan 
(STANAG 4569), amely az aknavédő szintet az alábbiak szerint defi-
niálta. 

Akna elleni védelem szintje (NATO szabvány szerint): 

1. szint: Élő erő (gyalogság) elleni védelem (védőaknák), 

2. a szint: 6 kg-os harckocsi akna (kerék vagy lánctalp) elleni vé-
delem, 

2. b. szint: 6 kg-os harckocsi akna (páncéltest mindenütt vagy al-
váz) elleni védelem, 

3. a szint: 8 kg-os harckocsi akna (kerék vagy lánctalp) elleni vé-
delem, 

3. b. szint: 8 kg-os harckocsi akna (páncéltest mindenütt vagy al-
váz) elleni védelem, 

4. a. szint: 10 kg-os harckocsi akna (kerék vagy lánctalp) elleni 
védelem, 

4. b. szint: 10 kg-os harckocsi akna(páncéltest mindenütt vagy al-
váz) elleni védelem, 

Különböző, eltérő hatások 

Mivel a különböző típusú aknákkal elhelyezés szerint: nyílt (föld 
felszínén), fedett (föld alatt) vagy vízben igen különböző hatások el-
érésére törekszenek, reprodukálható vizsgálati módszereket kell alkal-
mazni, hogy összevethető és megismételhető eredményeket szerezze-
nek. Nemzetközileg szokásos módszer, hogy egy szabvány henger ala-
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kú robbanóanyag robbanási folyamatát egy „acélnyakban” vizsgálják. 
Ezzel szimulálják a robbanás által létrejövő legnagyobb hatás irányát és 
a robbanás összpontosítását.  

A leggyakrabban alkalmazott gyújtási mechanizmusok a nyomás-
ra működő gyújtókészülékek, melyek a kerék, illetve a lánctalp áthala-
dásakor lépnek működésbe. A legkülönfélébb módon alkalmazott és 
működő gyújtótípusok (gyújtási módok) alapján az aknák a gépjármű 
alatt természetesen bárhol felrobbanhatnak. Pontos „találati statisztika” 
– a gyújtótípusokra vonatkozóan – nem ismert. 

A megszakításra vagy pálcás billenésre történő kioldás általában 
bárhol lehetséges, az alváz vagy a páncéltest alatt, amely lényegesen 
kritikusabb, mint egy kerék vagy lánctalp alatti robbanás. A szeizmi-
kus, elektromágneses vagy távgyújtók – melyek igen magas technikai 
szintűek, de már szabványosan alkalmazottak is – képesek a robbanást 
a jármű aljának legmegfelelőbb, megválasztott helyén kioldani. 

A kerék vagy a lánctalp alatti robbanást a kerék vagy a lánctalp 
erősen lecsillapítja. Ez esetben a távolság a kerékszekrényhez vagy a 
teknőhöz is lényegesen nagyobb mintha a robbanás közvetlen az alváz 
vagy a páncéltest alatt következne be. Az alváz vagy a teknő alatt be-
következett robbanás elleni védelem ezért technikailag lényegesen kö-
rülményesebb. 

A továbbiakban felvázolt védekezési lehetőségek alapvetően erre a 
fenyegetettségre vonatkoznak, érvényesek azonban (bár a gépjármű 
belsejére gyengébben) a kerék vagy a lánctalp alatti robbanásra is. 

A robbanó aknák hatása (hatásmechanizmusa) a gépjármű szer-
kezetének szétrombolásában (feltépésében) nyilvánul meg. A belső tér-
ben igen magas nyomás alakul ki, amely a személyzet halálához vezet-
het. A gépjármű szerkezeti elemeinek leszakadása (szanaszét repülése) 
is halálos sebesüléseket idézhet elő, mivel a robbanás az aljzatban, il-
letve a gépjármű szerkezetében a gravitációs gyorsulás (g) 240000 sze-
resét is produkálhatja. Tartószerkezetek, bepakolt ládák, hegesztési var-
ratok, vaselemek, csavarok, felszerelési tárgyak stb. repülnek szanaszét 
300 m / sec sebességgel, amelyek „halálos lövést” jelenthetnek. A pad-
lózatba csavarozott ülőszerkezetek átveszik és átadják ezt az iszonyatos 
erőt és gyorsulást közvetlenül a bent ülők testébe. Ezek súlyos belső sé-
rülésekhez vezethetnek, de ezen belül is a legsúlyosabb sérüléseket, a 
födémszerkezethez történő csapódás következtében a fej, nyak és ge-
rinc szenvedheti el. Mivel a lábak közvetlenül a padozaton nyugszanak, 
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gyakran a boka és lábszárcsontok teljes szétroncsolódása következhet 
be.  

A robbanás hatásának csökkentési lehetőségei 

A gépjármű szerkezetét, felépítését, mindezen hatások miatt úgy 
kell kialakítani, hogy az aljzat felszakadása a robbanási nyomás miatt 
ne történjen meg, és semmilyen darab ne szakadjon le. Ezáltal meg-
akadályozható a kritikus nyomásnövekedés a belső térben és a leszaka-
dó darabok, szilánkok miatti sebesülés. 

A jármű padozatának „megtisztítása” révén elkerülhető, hogy a 
különböző felszerelési tárgyak, a jármű műszaki tartozékai, halálos se-
besülést okozzanak. (Ez természetesen a belső tároló tér átalakításával 
jár, ami a legtöbb esetben a vitt, szállított felszerelések jelentős csök-
kentését jelenti). 

Az ülőhelyeket csak a jármű tetőszerkezetéhez szabad rögzíteni, 
mert a gyorsulási erő hatása a jármű alsó szerkezete fölött a tetőig je-
lentősen lecsökken. A páncéltest tetőszerkezetéig már „csak” alig több 
mint 300 g jut fel. Ennek ellenére – mindenekelőtt a viszonylag könnyű 
gépjárműveknél – egy csillapító elem beiktatása is szükséges a felfüg-
gesztés és az ülőhelyek közé. 

A lábakat különleges „parkolóhelyen” kell pihentetni, amelyeket 
hasonlóképpen legjobb a jármű tetejéhez, vagy egy csillapító elem köz-
beiktatásával az oldalfalhoz rögzíteni. Ideális megoldás a fenéklemeztől 
tökéletesen leválasztott kettős fenék alkalmazása a robbanási nyomás 
csökkentésére. 

Nagy probléma a jármű aljzatának behorpadása (dudorképződés) 
a robbanási nyomás következtében. Az alváz alatti védőlemez alkalma-
zásával ez a bedudorodás a belső térben 20 cm-ig terjedhet. Az így 
megsértett belső teret ezért teljesen szabadon kell hagyni. (mindezek 
azonban a jármű rakományának jelentős csökkenéséhez vagy a jármű 
magasságának növeléséhez vezetnek). 

A robbanó aknák ilyen jellegű hatása elleni védekezés többek kö-
zött az alváz olyan színtű megerősítésével érhető el, amely megakadá-
lyozza a felszakítást. Erre csak a legjobb minőségű acélszerkezetek al-
kalmasak. A jármű alsó szintjét egy acéllappal megfelelően meg-
erősítik. Itt arra kell ügyelni, hogy a belső térben a duzzanat nagysága 
optimális legyen (20 mm vastag acéllemez alkalmazásánál 40 cm távol-
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ságból felrobbant 8 kg-os akna esetében 20 cm-ig). Egy ilyen aknavédő 
lemeznek az alkalmazása (bekötése, bekapcsolása) a gépjármű szerke-
zetébe, komoly kihívást jelent a konstruktőrök számára. Ennél a megol-
dásnál különleges hegesztési és csavarkapcsolatokkal is csökkenteni 
kell a felszakítás lehetőségét. A legjobb megoldások csak a meghatáro-
zott védőelemeken elvégzett legkedvezőbb szimulációs és robbantási 
kísérletek pozitív eredményei után alkalmazhatók. 

A projektíl (lövedékhatású) aknák ellen nem elegendő az acélle-
mez alkalmazása. A korszerű aknák ezen típusa mint pl. a jugoszláv 
TMRP-7 páncélátütő képessége 70 mm-ig terjed. Ilyen vastag acéllap 
védőelemként történő alkalmazása azonban túl nehéz lenne. Itt a bal-
lisztikus jellegű lövedékhatás fenyegetettsége ellen kiegészítő módsze-
reket, megoldásokat kell alkalmazni. Ide sorolhatók nagykeménységű 
kerámiák, rétegelt páncél, nagyszilárdságú szövetrétegek, szilánkvédő 
bélésfal, különböző kötőanyagok és egyéb hasonlók alkalmazása. (Az 
ilyen jellegű páncélozottság igen drága és igen sok helyet igényel, al-
kalmazása esetén a jármű magasságát kb. 10 cm-el meg kell emelni). A 
projektil (lövedékhatású) aknák előfordulása, alkalmazása szerencsére 
lényegesen ritkább, mint a robbanó aknáké, ezért a ráfutás valószínűsé-
ge is csekélyebb. 

Itt kell megjegyezni, hogy az üreges (kumulatív) töltetű – jelenleg 
a legnagyobb átütőképességű – aknák ellen, jelenleg még semmilyen 
hatékony védekezés nem lehetséges. Aknavédő szőnyeg (Mine Pro-
tection Carpets), szilánkvédő bélésfal (Spall Liner) -hez hasonló nagy-
szilárdságú szövetrétegek alkalmazása a jármű alján, csökkenthetik a 
lepattogzott rétegekről eredő szilánkhatást, de teljes védelem ellene 
egyelőre nem ismeretes. 

Tovább vizsgálva a védekezési lehetőségeket, az alsó szerkezet 
tartósságának biztosítása mellett, az alsó teret is át kell rendezni, hogy a 
„bedomborodás veszélytelen legyen”, (elférjen), és lehetőleg semmi-
lyen szilánk ne repüljön szanaszét. 

Az ülőszerkezeteket megfelelő függesztéssel a födémszerkezethez 
kell rögzíteni és különböző csillapító, szigetelő elemekkel kell a robba-
nás következtében a bent ülők testére ható megengedhetetlen gyorsulást 
csökkenteni. Támasztó rendszerrel (pl. négy ponton rögzített gurtni), 
kell a bent ülők testére ható megengedhetetlen gyorsulást csökkenteni. 
Ennek megfelelően vagy egy külön lábtartó rendszert kell beszerelni 
vagy egy plusz padlószerkezetet kell beépíteni. Különösen kritikus a 
jármű vezetőjének helyzete. Páncélozott harcjárműveknél általában ál-



 261 

lítható magasságú vezetőülést kell különleges módon felfüggeszteni (a 
födémhez vagy az oldalfalra). A pedálokat is le illetve szét kell kap-
csolni (le kell választani) a padlózattól. 

A padló szintjének teljesen üresnek kell lenni, ez kényszerít a bel-
ső tér teljes átrendezésére és valószínű sok eddig szállított felszerelés-
ről, árúról is le kell mondani. Ennél a megoldásnál, más tároló helyre 
történő átrakást illetően mérlegelni kell, milyen mértékű az aknaveszély 
nagysága illetve azt, hogy az alkalmazási területen le lehet e mondani 
bizonyos felszerelésekről. 

Az aknavédő lemez pótlólagos beszerelése a gépjármű üres sú-
lyának a megnövekedéséhez vezet, amely legtöbb esetben a szükséges 
teher – a szükséges tartalék anyagoknak, eszközöknek is a csökkenté-
séhez – és a gépjármű mozgékonyságának a korlátozásához vezet (ke-
vesebb tárolótér, kisebb gyorsulás). 

A legújabb konstrukcióknál már lehetőség van az aknavédő ele-
mek, eljárások olyan jellegű biztosítására és alkalmazására, melyekkel 
a felszerelés mennyiségének és a mozgékonyságnak a csökkentése már 
elkerülhető. Ezeknél a megoldásoknál már a jármű alja és az akna kö-
zötti távolág megnövelése is jelentős csökkentési tényező, mert a rob-
banás hatóereje a távolság megnövekedésével igen jelentősen lecsök-
ken. A járművet vagy magasabbra építik a talajtól, vagy – mint ahogy 
már néhány kerekes páncélozott járműnél alkalmazzák – aknaveszélyes 
terepen a fenék magasságát a talajtól hidraulikával megemelik. 

Az eddig alkalmazott, illetve folyamatban lévő aknavédelem 
néhány példája: 

• „Marder” a német hadsereg lövészpáncélosa: védelem 8 kg-os 
robbanó hatású akna ellen és védelem a páncéltesten mindenütt 
a TMRP lövedékhatású (projektil) akna ellen. A járműveket je-
lenleg sorozatban látják el védőfelszerelésekkel. 

• „Puma” a német hadsereg lövészpáncélosa: (jelenleg fejlesztés 
alatt áll), védelmet kell biztosítania 10 kg-os robbanó harckocsi 
akna ellem és a TMRP lövedékhatású (projektil) akna ellen a 
páncéltesten mindenütt. 

• „Leopárd 2” harckocsi: (felszerelése jelenleg van folyamatban) 
védelem 10 kg-os robbanó akna ellen mindenütt a páncéltesten. 
Gyártó cég: Krauss- Maffei- Wegmann. 
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• „Dingo 2” a német fegyveres erők számára a Daimler Chrysler 
cég által „Unimog” alkalmazásra tervezett és gyártott univerzá-
lis szállító járműve. Védelem 8 kg-os harckocsi akna ellen min-
denütt az alváz alatt. A védelmet biztosítja a Krauss- Maffei- 
Wegmann cég. 

• „Multi 2 (A3)” négytengelyes logisztikai szállító jármű védett 
vezetőfülkével: Védelem 8 kg-os harckocsi akna ellen a vezető-
fülke alatt. A prototípusokat jelenleg Koszovóban tesztelik. 
Gyártó cég: Krauss- Maffei- Wegmann. 

További kilátások 

Ahhoz, hogy az osztrák haderőben újonnan kifejlesztett, nemrég 
rendszerbe állított „ULAN” lövészpáncélos, 8 kg-os harckocsi akna el-
len a teknő alatt mindenütt védett legyen, a következő fejlesztések szük-
ségesek: 

• A jármű alsó szerkezetét és a páncéltestet legalább 15 mm vas-
tag acéllemezzel kell megerősíteni, hogy a felszakadást meggá-
tolja; 

• A belső teret teljesen „üresen, tisztán” kell tartani, a tartószer-
kezeteket, tároló szekrényeket, felszereléseket el kell távolítani; 

• Az üléseket az oldalfalról le kell kapcsolni és a tetőszerkezethez 
kell rögzíteni; 

• A vezetőfülke üléseit és a pedálokat a tetőszerkezethez kell rög-
zíteni. 

Az osztrák hadsereg védelem technikai hivatala néhány éve már 
kifejlesztett egy tompított hatású felfüggeszthető ülésszerkezetet a 
harc-kocsi aknák ellen. Az ENSZ missziókban részt vevő Pandúr 
páncélozott szállító harcjárművet (Steyr- Daimler Puch) már ezekkel a 
szériában gyártott ülésekkel szerelték fel. Más hadiipari cégek is fo-
lyamatosan átveszik ezeket a módszereket az aknavédett járművek 
számára. 

Az aknák (aknamezők) az osztrák szövetségi hadsereg jelenlegi és 
jövőbeni alkalmazási területein igen nagy fenyegetettséget jelentenek 
(és ez elmondható a magyar honvédség alkalmazására is). Hatékony 
védelmet csak a különlegesen felszerelt járművek biztosítanak. A jelen-
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leg rendelkezésre álló technológiák lehetővé teszik úgy a gyártás so-
rán, mint pótlólagos felszereléssel a kerekes és lánctalpas járművek-
nél: 

• Aknavédő elemek alkalmazását a páncéltest (teknő) illetve az 
alváz alá; 

• Védett ülőszerkezetek és 

• A tároló és felszerelési anyagok aknavédett elhelyezését a belső 
érben. 

Ezen védőintézkedések bevezetése ugyanakkor főként a hasznos 
teher és a szállítóér bizonyos mértékű redukálásához, csökkentéséhez 
vezetnek. 

Az akna elleni védelem jelen írásban bemutatott módszerei jelen-
tik azokat a mai technikai lehetőségeket, amelyeket jelenleg az osztrák 
és a német hadsereg is hasznosít szállító és páncélozott járműveinél, 
mindenekelőtt katonáik védelmére. 
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1. Néhány aknatípus, melyekről a cikkben is szó esik PROM-1 gya-
logság elleni akna: 

a. DROM-1 gyalogsági elleni akna 

b. TMA-3 harckocsi elleni robbanó akna 

c. TMRP-6 harckocsi elleni lövedékhatású (projektil) akna 

d. PzMi 88 harckocsi elleni üreges töltetű (kumulatív) akna 

 

 

 

 

 

 

 

 

   a.         b. 

 

 

 

 

 

 

 

   c.      d. 
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2. A robbanó aknák alkalmazásának gyakorisága a töltet meny-
nyisége szerint 

A lövedékhatású (projektil) akna hatásfolyamata 

 

 

 

1.   A gyújtás időpontjában  

2.   0,2 millimásodperc múlva 

3.   1 millimásodperc múlva 

4.   gyújtás időpontjában 

5.   0,2 millimásodperc múlva 

6.   0,5 millimásodperc múlva 

 

1.              2.         3.  

A lövedékhatású (projektil) akna hatásfolyamata 

4.    5.            6. 
 

A robbanó akna hatásfolyamata 
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3. Az eddig bevezetett védőintézkedések néhány példája: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Aknavédett „Dingó” univerzális szállítójármű 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

b).„Multi 2 (A3)” szállító jármű, aknavédett vezetőfülkével 
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c) Aknavédő elemekkel felszerelt „Marder” 1 A5 lövészpáncélos 

 

Felhasznált szakirodalom: 

1. Truppendienst 2004/4. Minenschutz für Faherzeuge: 
Oberstlentnant anmt DI, Bernhard Peschak. 

2. Soldat und Technik 2003. február. Schützenpanzer Ulan und 
Pizarro: Dipl.-Ing. Franz Kosar. 

3. Soldat und Technik 2004. március. 

 

 


