
Ruházati anyagok légi szállítása 

D r . B o r o s L ász l ó alezredes 

A korszerű háború növeli a váratlansági tényezők szerepét. Megnövekcd. 
nek a csapatok mozgási területei, a menetek hossza és ezzel egy időben az 
utánszállítási útvonalak hossza is. 

A korszerű háborúban alkalmazható fegyverek hatása megbéníthatja - hosz
szabb-rövidebb időre - a szállító utak használatát, ugyanakkor feladatként je
lentkezik a feitözött ruházat gyors cseréjének szükségessége is. 

Előfordulhatnak olyan esetek, hogy az utak - különösen erdős-hegyes te
repen - használhatatlanokká válnak és gyors utánszállításra halaszthatatlanul 
szükség van. Ebben az esetben nincs más megoldás, mint a ténylegesen fel
merülő kisebb szükségletek légi úton való kiszállítása. 

A légi szállitás történhet 

a) szállító repülőgépek igénybevételével, 

AN-26 szálJító rep. géppel 
hasznos térfogata: 15680x2100xl 770 
teherbíróképessége: 5,5 t 
sebessége: 600-700 km/óra 
repülőtérről-repülőtérre, 

repülőtérről - szükség leszálló helyre, 
szükség berakóhelyről - szükség kirakóhelyre, 
berakóhelyről - anyagok deszantolási helyére; 

b) szálJító helikopterek igénybevételével. 

A légi úton történő szállítás azonban egy sor olyan problémát vet fel, me
lyek megoldását soronkövetkező feladatnak kell tekinteni. 

Az anyagok korszerű csomagolása, mely nem újkeletü, még nem teljesen 
megoldott kérdés. Jelenleg a központi készletekben tárolt és forgalmazott kü
lönböző méretű göngyölegeket (dobozokat) használtuk fel ruházati anyagok 
légi szállításához. Légi úton való szállításnál alapfeltétel az anyag csomagolása. 
A málházott anyagokat a berakóhelyeken kell tárolni, rejtve és fedve, az idő
járás behatásaitól megkímélve az anyagot. Ugyanakkor a szállitó gépek megér-
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kezésekor gyors berakási lehetőséget kell biztosítani úgy, hogy az anyag ne ~é
rüljön, gépi és kézi erővel mozgatható legyen, de a szállítótér kihasználását is 
figyelembe kell venni, ügyelve a terhelésre. 

Légi úton történő szállításnál: 

- figyelembe kell venni a tervezett kirakási helyet és módozatokat 1s. Re
pülőtéri kirakásnál az anyag gyorsan továbbítható legyen; 

- szükség kirakóhelyen az anyag könnyen mozgatható legyen; 
- deszantolás esetén az anyag ne hulljon szét, tovább szállítható !egyén 

úgy kézi, mint gépi erővel; 
- csak a harc megvívásához feltétlen szükséges anyagok kerüljenek légi 

úton kiszállításra; 
- a különböző típusú dobóernyők teherbírása lényegesen eltér egymistól, a 

deszantolásra való előkészítésénél ezt is figyelembe kell venni. 

A csapatok felmerülő ruházati utánpótlási igényének kielégítése tehát 
komplex megoldást követel. Tekintve, hogy e témakör új feladatként jelent
kezik, nem törekedhetünk végleges megoldás kidolgozására. 

Megállapíthatjuk, hogy repülőtérről-repülőtérre való szállításnál a legcél-
szerűbbnek mutatkozik a hadinormában meghatározott komplettek szállítása. 

A hátországból az ellátó bázisok feltöltése történhet: 

a) Szállító repülőgépen 

Figyelembe véve a rendelkezésre álló szállító repülőgépek befogadóképessé
gét (5,5 t, 58 m3) egy fordulóban szállítható 140 ruházati komplett egyik repülő
térről a másikra. 

Rakodás ebben az esetben gyorsan megoldható. Rendelkezünk emelővillás 
targoncákkal, melyek repülőtéren dolgozni tudnak és a gép belső terébe beépített 
szállítószalaggal, mely a belső rakodást segíti elő. 

A berakodás előtt szükséges: 

- a ruházati komplettek dobozokba (göngyölegbe) való málházása, 
- a csomagoló eszközben levő anyagok pontos jelölése (cikk, kódszám, db, 

súly), 
- az okmányolás lerövidítésének megszervezése, 
- a repülőtérre és -térről való anyag elszállítás végrehajtása. 

b) Másként jelentkezik a ruházati anyagok helikopterrel történő anyagszál
lítása. 
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MI-8 helikopter hasznos térfogata: 1820x2340x5150. 

Összterhelőképesség: 3,5 t. 
Menetsebesség: 300 km/óra. 

K-26 helikopter hasznos térfogata: 1840x1280xl370. 

Összterhelőképesség: 
Menetsebesség: 

0,52 t télen, 0,3 nyáron. 
250 km/óra. 
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Helikopter szállítás változatai: 

a) ha a helikopter le tud szállni, 

b) ha a helikopter nem tud leszállni, 

e) ha az anyagot ejtőernyővel kell ledobni. 

- Ha a szállító helikopter le tud szállni, akkor a csomagolt és pontos súly
adatokkal, tartalommal, feliratozott dobozokat a szállítótérbe maximális helyki
használással lehet szállítani. 

- Ha a szállító helikopter nem tud leszállni kis magasságból (2-5 méter) a 
rakodótérben elhelyezett csomagolt anyagot egyszerűen ki lehet dobni a rendel
tetés helyére. 

- Ha az anyagot eitőernyöve! kell ledobni nagyobb magasságból az anyag 
csak ejtőernyővel dobható. Ehhez megfelelő dobólapok állnak rendelkezésre. 

Ilyenek: 

a) 1400xll 76x800 mm, 

b) 600x2000x600 mm, 

c) 600x1000x300 mm. 

Attól függően, hogy mit és mennyit kell egy-egy anyagféleségből ejtőernyő
vel kidobni, adja a variációs lehetőséget a különböző méretű dobólap és a kü
lönböző teherbírású ejtőernyő. 

Tekintettel arra, hogy a szállított anyaggal együtt a nagyértékű dobólap ~s 
ejtőernyő is a földön marad, gondoskodni kell azok megőrzéséről és ha m:-id 
nyílik a légi bázisra történő visszajuttatásáról. 
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A tervezett próbadobásokhoz az alábbi anyagokat készítettük elő és terveztük 
a kísérleti rakodásnál felhasználni: 

Az elméleti adatok egyeztetése után a szállító repülőgépen szállítható 

1 rakat - 10 szűkített komplett legs. ruh. anyag: 

10 db 65 M gyak. zubbony, 
10 db 65 M gyak. nadrág, 
10 db 65 M kabát, 
10 db 65 M kabátbélés, 
10 db 65 M nadrágbélés, 
10 pár 65 M bakancs, 
10 db derékszíj, 
10 db zöld ing, 
10 db zöld rövid alsó, 
10 db téli ing, 
10 db téli alsó, 
10 db tornatrikó, 
10 db törülköző, 
10 pár nyári zokni, 
10 pár téli zokni, 
10 db rohamsisak, 
10 db evőeszköz készlet, 
10 db evőcsésze, 
10 db kulacs, 
10 db takaró, 
10 db hálózsák. 

A rakat teljes súlya: 

A göngyöleg súlya: 

A szállított ruh. ag. súlya: 

A fenti komplettbe (10 db-hoz) 

1 db 63 M egységes sátor 

+ tartozék 

Őss:::.esen: 

215,30 kg, 

18,50 kg, 

196,80 kg. 

83,50 kg, 

280,30 kg. 

Ezt a rakatot a szállító repülő térkihasználásának megfelelően variálni lehet, 
mert az anyag 9 dobozba van rakva, optimális helyszükséglete: 1,7 m2 = 2 m~. 

A fentieken túlmenően felkészültünk helikopter szállítással kapcsolatos kísér
letekre, illetve végrehajtásra is. Ehhez a kísérlethez a hadihelyzetben legszüksé
gesebb anyagokat csomagoltuk be úgy, hogy azok féleségenként (méretarányt 
figyelembe véve) vagy a szükségletnek megfelelően, a dobozok felnyitása nélkül 
variálva kerülhetnek akár föld-föld, akár ejtőernyős kidobásra vagy kis magas
ságból kidobásra. 
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Ezek az anyagok: 

65 M zubbony 1 dobozba 80 db 52,30 kg, 

65 M nadrág 1 dobozba 70 db 46,10 kg, 

65 M téli. alsó l dobozba 80 db 38,- kg, 

Zöld ing 1 dobozba 200 db 63,40 kg. 

Takaró csomagolás nélkül 
1 dobólapra tehető 100 db 21,- kg, 

63 M egységes sátor ( vázzal) 4 db 330, kg. 

Az „A" típusú rakodólapon (1400xll 76x800 mm) az alábbi anyagok szál-
líthatók, illetve dobhatók: 

a) 560 db 65 M zubbony 7 doboz 366,- kg, 

b) 1000 db 65 M gyak. nadrág 7 doboz 366,- kg, 

e) 240 db 65 M téli ing 3 doboz 263,- kg, 
240 db 65 M téli alsó 3 doboz 263,- kg, 

d) 400 db legs. zöld ing 2 doboz 240,- kg, 
400 db tornatrikó 2 doboz 240,- kg, 
260 db törülköző 1 doboz 

e) 100 pár 65 M bakancs 20 doboz 250,- kg. 

A „B" típusú rakodólapon (600x2000x600 mm) a fenti anyagmenny1seg 
50%-a szállítható (dobható), egyéb fegyvernemi anyagokkal együtt súlykiegészítés 
350-500 kg-ig. 

A ruházati anyagok egyéb variációs szállítása is lehetséges. 

A szállító repülőgéphez (ruh. komplettekhez), a helikopter szállításhoz (de-
szantoláshoz) az alábbi göngyölegeket használtuk fel: 

,,A" típusú 70 M ruhadoboz súlya 2,70 kg, 
,,B" típusú 70 M nadrágdoboz súlya 1,40 kg, 
,,C" típusú 65 M bakancsdoboz súlya 1,40 kg, 
,D" típusú 65 M sisakdoboz súlya 1,40 kg, 

A komplettek, illetve a variálható ruházati cikkeket megfelelő méretelosz-
tásban kell előkészíteni a légi szállításra. 

Célszerű: 

- a legalkalmasabb dobozok felhasználása, 
- a dobozok felirattal történő megjelölése (kódszám, anyagnem, db, súly), 
- a dobozok bepántolása. 

A ruházati anyagok légi szállításánál figyelembe kell venni: 

- a meteorológiai adatokat, 
- a repülőgépek, helikopterek számát (fordulat), 
- az igényeket, illetve a szükségletet. 

A légi úton történő szállítás csak abban az esetben jöhet számításba, ha a 
földi szállító eszközökkel az ellátandók megközelítésére nincs lehetőség. (Vasút, 
gépkocsi, egyéb szállító eszköz.) 
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A légi - szállítórcpülővel vagy helikopterrel történő - szállításra az elöljáró 
magasabbegység-parancsnok hadtáphclycttcs javaslata alapján a parancsnok dönt 
ennek elrendelésére és a szállítandó anyagféleségek légi szállítási sorrendjére (lő
szer, eü., üza., élm., ruh. stb.) vonatkozóan. A döntés után a légi szállítás meg
tervezését a hadtáp vezetés és a légi szállítás pk. megbízottja közösen készíti cl az 
ütemtervet, melyben meghatározzák hová - légi berakó állomás, mikorra kell a 
légi úton szállítandó anyagot kiszállítani. 

A tanulmányban kizárólagosan légi szállítással csak minimális készleteket 
lehet biztosítani. Maximálisan akkor, ha a szállítógépek száma eléri azt az opti
mális szintet, mellyel nagymcnnyiségű ruházati komplett, illetve különböző cik
kenként egységes rakományt lehet szállítani (deszantolni). 

A légi szállítás előnye: gyors, viszonylag rövid idő alatt a kikülönített egy
ség, alegység részére az igényeknek megfelelő ruházati anyag biztosítható. Hát
ránya: a sok szubjektív tényező mellett egyszerre kevés komplett, illetve cikk
féleség szállítható. 

Különféle dobólapokra málházott anyagok 
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KIMUTATAS 
a légi szállítáua - deszantolásra - tervezett anyagok csomagolásáról, súlyadatairól 

A csomagolóeszköz jele, 1 s 'll't' , 'b m, ete 'lya za 1 asi pro a 
.~ er ' su A cso- ~~----
~ mag Rakat 

Anyag megnevezése 1 ~ 1 teljes súlya helikopterbe fér 
-"' 'l k rep. 
•11.) A B C D su ya g gépbe ---
~ ~ , 1 
,w fer 

1 9 
~ 1 , _, 

10-es komplett kit, 5 1 2 1 1 1 215 1 

1. sz. rakat 1 1 

65 M téli alsó db 240/3 1 i 104 1 [ 

65 M téli ing db 240/3 1 1 104 1 1 
65 M t, gyak, zokni pár 480 , 56 264 i 

1 

1 

' , 

II. sz. rakat 

Tornatrikó db 1 52 1 J 

Legs. gyak. ny. zokni pár 400/1 1 50 l 1 

Zöld rövid alsó I db 200/1 ; 
Zöld ing I db 400/2 1 126 1 

Törülköző db 260 56 Törülköző I db 140/1 54 
Zöld rövid alsó I db 200/1 , 238 , 

III, sz, rakat 1 !I 1 

65 M bakancs I pár 100/20 236 236 

IV. sz. rakat 
~ Rohamsisak I db 1 1 1 1 120/12 1 183 l 183 



:e A csomagolóes~köz jele, Szállítási próba 
.i mérete, sulya A cso-
~ mag Rakat 

Anyag megnevezése f teljes súlya helikopterbe fér 
.!:d 'l k rep. 
:2l: A B e D su Ya g gépbe 
~ kg f' 1 1 I E 1. 2. 

V. sz. rakat -------'-----1- - 1 · - -! 1----
65 M kabát db 10/6 ' 1 
65 M kabátbélés db 10/6 
65 M téli sapka db 10/6 
Kesztyű pár 254 
65 M nadrágbélés db 60/2 

VI. sz. rakat 

1 

65 M zubbony db 560/7 361 

VII. sz. rakat 
65 M gyak. nadrág db 560/8 473 
75 M gyak. nyári sap-
ka db 560/8 

VIII. sz. rakat 

62 M hálótermi takaró db 1 257 
(120 = 12 köteg) 



KóDTABLAZAT 
a légi szállításra csomagolt anyagokhoz 

Doboz típusok jele és kódszáma 

Megnevezés Mérete Súlya 
Kód 

betűjele száma 

70 M ruhadoboz 
65 M nadrágdoboz 
65 M bakancsdoboz 
65 M sisakdoboz 

92X62X41 
64X45X26 
61X36X31 
71X32X3o , 

Anyag kódszámok (NTK szerint) 

Fsz. Anyag 
megnevezése 

65 M kabát 
65 M zubbony 
65 M nadrág 

1 Kódszáma 

1

8581111211 
8581611211 

1 85815H211 

2,7 kg 
1,4 kg 
1,4 kg 
1,4 kg 

A 
B 
e 
D 

Fsz. Anyag 
megnevezése 

Tornatrikó 
Zöld ing 
Zöld alsó 

5461417241 
5461417251 
5461411161 
5461411171 

1 Kódszáma 

8411131211 
8528111211 
8411111211 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

65 M kabátbélés 8581117711 

13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 

65 M nyári zokni 8437111211 

6. 
7. 

8. 
9. 

10. 
11. 
12. 

65 M nadrág-
bélés 85815172U 
65 M téli sapka 8584211211 
Kesztyű 

65 M téli alsó 
65 M téli ing 
65 M téli zokni 
65 M bakancs 
65 M nyári sap
ka 

8448511211 
8412111~11 
8412141211 
8437111221 
8828131211 

8584311211 
24. 
25. 

Rohamsisak 
Törülköző 

Derékszíj 
Evőcsésze 

Kulacs 
Evőeszköz 

62 M. háló ta
karó 
Hálózsák 
63 M sátor 

ÖSSZEFOGLALO 

8549161111 
8539111221 
8786211211 
7982321211 
7982331311 
5215151411 

8156661211 
8561271211 
8588621211 

az 1975. május 23-án végrehajtott ruházati anyagok légi úton történő 
szállítási kísérlet végrehajtásáról 

Feladat: 

Számításokat és kísérleti rakodásokat folytatni a ruházati szakanyag légi 
szállítására, a rendelkezésre álló szállító eszközök - légi közlekedő eszközök -
és a meglevő csomagolóeszközök felhasználásával._ 

Megállapítottuk: 

- nem csak számítások, hanem - próbarakodásokkal. 

1. Szállítható szállítórepülőgépen (AN-26). 

Komplettben ténylegesen berakható: 
A berakott anyag csomagolása 

1. típ. göngyöleg 

140 kit. 

110 db. 
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Féleségenként berakható: 

Anyag megnevezés 

Zöld ing 
Rövid alsó 
65 M kabát 
65 M zubbony 
65 M nadrág 
65 M kabátbélés 

63 M egységes sátor 

göngyöleg típus 

A 
A 
A 
A 
A 
A 

A 
A 

2. Anyag szállítható helikopteren: 

földról-földre 

MI-8 típusún: 

Anyag megnevezés Göngyöleg 

Zöld ing A 
Rövid alsó A 
65 M kabát A 
65 M nadrág A 
65 M zubbony A 
65 M kabátbélés A 
65 M nadrágbélés A 
63 M egységes sátor 

KA-26 típusún: 

db 

110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 

anyag db 

22 OOO 
22 OOO 
8 800 
8 800 
7 700 
7 700 
3 300 

55 készlet 

db 

10 200 
10 200 
4080 
3 850 
4080 
1530 
1 530 

44 készlet 

Télen 520 kg, nyáron 300 kg hasznos teher, mely anyag 10 db A típusú 
csomagolóeszközbe csomagolva rakható be az igényeknek megfelelő összeállí
tásban. 

Ejtőernyős dobásra: 

a) sátor anyag PDSZB-1 dobólapon és 3. sz. ernyóvel 10 készlet. 

b) Az A típusú csomagolóeszközbe rakott anyagból 5 doboz dobható 
fegyvernemi anyagokkal történő súlykiegészítéssel. 

96 


