
Kiképzés és környezetvédelem 

A e s G á b o r őrnagy 

Az utóbbi években, évtizedekben a technika rohamos fejlödésével, a né
pesség növekedésével és a fokozódó városiasodással párhuzamosan egyre aggasz
tóbb jelenségeket tapasztalhatunk környezetünkben. Mindenütt a világon - így 
Magyarországon is - központi gond lett a levegő, víz és a talaj szennyezése, a 
termóföldek csökkenése, a sugárveszély, a szilárd hulladékok felhalmozódása, 
az energiahordozók és ásványi kincsek lelőhelyeinek kimerülése, a növény- és 
állatvilág pusztulása. Idetartoznak a fokowtt városiasodással járó gondok is: le
vegő szennyezettsége, ivóvíz hiánya, zöld felületek, parkok hiánya stb. 

A környezet károsodásához, ha kis mértékben is, de a hadsereg -is tevéke
nyen hozzájárul. Ez a hozzájárulás a hadsereg alapvető funkciójából fakad. 
SWEBOCZKI1 szerint: ,,A hadsereg fegyveres tevékenységek és műveletek el
végzésére hivatott társadalmi intézmény. Béke időben is állandóan ké.szen kell 
állni, hogy harcba bocsátkozzék és így mindig a lehető legnagyobb fokú harc
készültség állapotában kell lennie." ,,A fegyveres erők alapvető feladata. a fegy
veres harc." 

A haditechnika nemcsak a fegyverek hatótávolságát és pusztító hatását nö
velte, hanem nagymértékben kiszélesítette a fegyverzet fizikai hatásának körét 
is. A háborút emberek vívják. Ez egyben azt is jelenti, hogy minél tökéleteseb
bek a haditechnika eszközei, annál magasabb tudást követelnek az öket alkal
mazó katonától. A hadsereg felszerelését, fegyverzetét ismerve könnyen beláth:1-
tó, hogy a hadsereg katonájának milyen nagy iskolázott és fegyelmezett szelle
mi erőre, de nem utolsó sorban gyakorlatra van szüksége. 

A készenlét feltétele az állandó, magas szintű gyakorlás. A gyakorlás során 
(a hadsereg rendeltetés szerinti tevékenysége) alkalmazott legfejlettebb techniká 
val veszélyezteti a környezetet. Éppen ezért elsőrendű feladat a káros hatások 
elhárítása, vagy minimálisra csökkentése, esetleg a veszélyforrás megszüntetése. 

A hadseregben a környezetvédelmi feladatok meghatározására, koordinálá
sára és ellenőrzésére az MN környezetvédelmi tanácsa hivatott. Az MN kör· 
nyezetvédelmi tanács létrehozását a 41/1975. (HK 20.) HM számú utasítás ren
delte el. A Magyar Néphadsereg környezetvédelmi feladatait a 47/1978. (HK 
23.) HM számú utasítás határozza meg. Az utasítás első része az ingatlanok 

t Jerzy Cendrowslti-Stefan sweboczk:l: Pszichológia a harcban és katonai vezetésben, 
Zrinyi, 1976. 
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használóinak és a berendezések üzemeltetőinek környezetvédelemmel kapcsolatos 
feladatait, a második része a parancsnoki környezetvédelmi szemlék követelmé
nyeit állapítja meg. 

A kiképzés egyes fázisainak környezetkárosító hatásai 
és a káros hatások csökkentésének lehetőségei 

Lövészetekre, éleslövészetekkel egybekötött gyakorló pályákra jelentős te
rületeket zárnak le, használnak fel. A bokros, fás részeket (általában, amelyek a 
tevékenységet zavarják) 'kiírtják.. Ez a terület nem kerül művelés alá, sőt a hasz
nálata még további eróziót fog okozni. A talaj mint a termőhely fontos alkotó
része termékenysége által járul hozzá a rajta élő növény- és állatvilág létéhez 
és ezen keresztül az ember jólétéhez. A talaj termékenységének a csökkenése 
tehát a .környezet károsodásának fontos mutatója. A legnagyobb talajkárosodá3t 
a lövedékek idézik elő a célterületen és a különféle robbantások a robbanások 
helyén. 

Milyen hatásokikal kell számolni lövészetek, robbantások során? 

Elsősorban a hanghatással 

A hanghatások környezeti károsító hatása elsősorban abban nyilvánul meg, 
hogy az állatok, madarak erről a környékrő'l eltávoznak. Nem telepednek meg, 
hiszen az állandó zaj zavarja életüket. A zaj az emberi szervezetet is ingerli, fá
rasztja, idegesíti, elvonja a figyelmet, csökkenti az étvágyat ·stb. Egy biwnyos 
határon túl halláskárosodást okoz. 

Hogyan védekezzünk ellene? 
Elsősorban a természetes növényi takaróval, védősávok létesíté~ével, vagy

is ahonnan nem feltétlen fontos eltávolítani növényi ta!karót, azt semmi képpen 
ne bontsuk meg. Védősávok telepítését kell előírni és megvalósítani a lőterek
gyakorlóterek határain. 

Másodsorban egyéni védőkészülékkel. Ilyenek pl. a füldugó, fü!takaró stb. 
A 110 dB-t meghaladó impulzus zaj esetén (lövészet, robbantás) hatasos védő
eszközök viselése minden esetben kötelező. 

Másodsorban tüzek keletkezésével 

Ilyen tüzek kelet1kezhetnek lövéskor is. A legveszélyesebbek a hátrasikl.is 
nélküli fegyverek hatása. Ezeknek a fegyvereknek a jellemző tulajdonságuk az, 
hogy a fegyver alkatrészeinek nincs hátrasiklásuk, a fegyver hátsó része nincs 
lezárva. Így lövéskor a forró lőporgázok jelentős része hátrafelé távozik. Ezért 
igen fontos rendszabály, hogy ilyen ,fegyverekböl való tüzelés előtt, a fegyver 
hátsó része környezetéből el kell távolítani az éghető anyagot. A tüzelőállást, 
nyilt terepen kell kijelölni. Tüzet okozhat még tüzérségi lövészeteknél a tor.ko
lat láng is. Löveg elől minden esetben el kell távolítani a gyúlékony anyagokat. 

A másik jelentős eszköz a tűzokozás szempontjából a különféle világító és 
jelzőtöltények, rakéták, lövedékek. Ezeknek az eszközöknek a használatakor 
gondosan járjunk el a kezelését illetően. Az eszközök világító-jelző elegyét pi
rotechnikai elegyek képezik, amelyek magas hőmérsékleten égnek el, rendkívül 
gyúlékonyak és maguk jól gyújtanak. Ügyeljünk arra, hogy a kezelők, vagy lö
vők a használati előírásokat mindig szigorúan tartsák be, sohasem irányítva em-
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bere:kre, épületekre vagy bármilyen gyúlékony anyag felé. Amennyiben nem 
tartjuk be az alkalmazásra vonatkozó előírásokat, az elegyek földre égnek é,; 
súlyos tüzet okoznak. 

Harmadsorban robbanás okozta hatásokkal 

Mint ahogy az előzőekből részletesen kitűnik, a legnagyobb fokú környe
zetkárosítást a robbanások idézik elő. Ezért vizsgáljuk meg részletesebben ma
gát a robbanás jelenségét, az okozott károkat és a károk elleni védekezés lehe
tőségét, illetve módszereit. 

Elsősorban nézzük, hogy tulajdonképpen mi is az a robbanás? Úgy fogal
mazhatjuk meg, hogy minden olyan fizikai és kémiai folyamat, amely rendkívül 
gyors energiafelszabadulással jár. A felsziabadult energiától az energiát felsza
badító :anyag, valamint a környező közeg helyzeti és mozgási energiát nyer, de
formálódik. Ha a robbanás szabadban, vagy vízben történik, aikkor a környe
ző levegőben, vagy vízben nyomáshullám keletkezik és minden lehetséges irány
ban terjed a robbanás helyétől. Zárt térben a környező szilárd közegben terjed 
a nyomáshullám, a közeg darabokra törik, ·sőt a belső túlnyomás darabokra 
szétdobja. Robbanáskor a környezetet mozgásba hozó közeg is mozgásba jön 
és terjeszkedik. A robbanások nagy részében a kiterjeszkedő gáztermékek idé
zik elő a hatást. 

A robbantás tehát tudatosan indított robbanás, ahol a robbanóanyagokban 
kívülről közölt kezdőenergia hatására (iniciál impulzus) nagy sebességgel ön
magát fenntartó (önfenntartó), a robbanóanyagban tovaterjedő kémi:ai átalaku
lás indul el. Ez az átalakulás nagyon gyors folyamat, nagy mennyíségű hő fel
szabadulásával és gázok képződésével jár. (Lásd 1. ábra) Hogy ezek milye~ 
nagy értékek, szerepeljen a közismert nitroglicerin adata példaként: 

1 kg NG felrobbantásakor 
- a robbanás hőmérséklet 
- a detonáció sebesség 

- robbanáshő 

- gáztérfogat 

4250 °C 
8200-8500 m/s 
1575 Kcal 
715 liter 

Most pedig vizsgáljuk meg, hogy a robbanás következményei mi-lyen ha
tással vannak környezetünkre? 

1. Mérgező gáztartalom 

A robbanóanyagok robbanásakor az emberi szervezetre és a környezetre 
ártalmas mérgező gázok (szénmonoxid, nitrogén-oxidok) képződnek. A képző
dött gázok mennyisége elsősorban a robbanóanyag minőségétől, másodsorban 
a robbantá,s körülményeitől függően változik. Altalában 1 kg robbanóanyag 
robbanásakor kb. 500-1000 liter gáz fejlődik, amelynek 10-20 %-a mérges gáz. 

Például: Paxit 3 esetében 
190 liter 

Nitrocertusit esetében 
100 liter 

A legnagyobb mennyiségű mérgező gáz akkor keletkezik, ha a robbanó
anyag energiája nem munkavégzésre használódik fel 1 
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Az adott körülmények között felrobbantott robbanóanyagból képződő 

mérgező gázok fajlagos mennyiségét szénmonoxidban kifejezve adják meg és 
átszámítási tényezők figyelembe vételével ,számítják át szénmonoxidra. 

Az 1 kg robbanóanyag felrobbantásakor keletkező égéstermékek mérgező 
gáz tartalmát az alábbi képiettel számítják ki: 

V = Vco + 6,5 VNo 

A mérgező gázok keletkezését minimálisra csökkenthetjük: 
- · ha kellő mértékű fojtást alkalmazunk; 

ha az indításhoz megfelelő erősségű gyutacsot (inidáló eszközt) baszná-
lunk; 

- ha a szomszédos robbantás helyét úgy választjuk meg, illetve úgy ké
szítjük elő, hogy a gödör oldala ne omoljon be, ezáltal elkerülve a gázkifúvást; 

- ha a robbantáshoz csak teljesen ép, száraz, az előírásoknak megfelelő 
robbanóanyagot használunik; 

- és végül, ha a robbantás helyét jól választjuk meg (ha horhosban vagy 
mélyedésben robbantunk a szélirányt is vegyük figyelembe!). 

2. Szeizmikus hatás 

A robbantáskor (földkéreg egy részének, vagy a felszínre helyezett testnek 
a robbantásakor) keletkezett energia nemcsak hasznos munkát végez, hanem a 
környezetet is rezgésbe hozza. Rezgésbe jön a levegő, víz, talaj, közeli tárgyak. 
Ezt a hatás, amely a talajt csak olyan mértékű elmozdulásra készteti, hogy tö,
rés, repedés még nem következik be, szeizmikus hatásnak nevezzük. 

Amennyiben a robbantás helyéhez közeli távolságban kis szilárdságú tár
gyak, gyenge építmények találhatók, akkor a robbantás szeizmikus hatása ezek
ben a létesítményekben károkat okozhat. A károsodás a robbantások gyakori
ságának növelésekor fokozódik. A robbantás okozta rezgések hullámmozg.5.s 
természetűek. A robbanások gyakoriságától függően sűrűsödnek és ritkulnak 
a hullámok, ahol sűrűsödnek ott erő.~ebbek lesznek. Ugyanez a jelenség játszó
dik le a talaj, főleg a kőzet belsejében. Az már csak idő és összetartó erő kér
dése, hogy mikor reped, illetve törik el. 

A robbantások szeizmikus hatása elsősorban függ: 

- a robbantás módjától (a töltet minőségétől, nagyságától, elhelyezkedé
sétől, fajtájától stb.); 

- a robbantási hely kőzet vagy talaj tulajdonságaitól (szilárdságától, re· 
pedezettségétől, nedvesség tartalmától, vastagságától stb.) ; 

- létesítmény esetében a robbantás távolságától és a létesítmény tulaj
donságaitól (anyagától, alapozás módjától, magasságától stb.). 

A szeizmikus hatást lehet csökkenteni, bár még nagyságrendi közelítő 
becslése is nehéz feladat. Mégis meg kell tenni mindent a nem kívánatos ha
tás csökkentésére. Sok méréssel, a körülményeik a:lapos elemzésével, mérések 
eredményeinek összehasonlításával a robbantások megbízhatóbban tervezhetők. 
Mdyek azok a tényezők, amelyekkel csökkenthetők a szeizmikus hatások? 

- óvatos és körültekintő felmérés, ha a közelben szerkezeti hibákkal, re
pedésekkel rendelkező építmények vannak (lehetőleg kerülni ezeket a helye
ket!); 
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- a töltet enyhébb beszorítása esetén szabadabb a kivetési és törési le
hetőség; 

- vízben, vagy nagy víztartalmú talajban végzett robbantásoknál nagyobb 
hatásokkal kell számolni, még jelentős nagy távolságoknál is; 

- rendellenes, lcifúvórobbantások nagy rázkódással járnaik, tehát kerülni 
kell az előidéző okokat; 

- sorozat robbantásoknál nagyobb időközöket kell hagyni, az egyes in · 
dítások között (a hullámok összegezödését kerüljük el); 

- a robbanóanyag mennyisége is hatással van (mindig :alaposan mérlege'.~ 
jük, számítsuk ki a szükséges mennyiséget). 

A robbantások közvetlen közelében előforduló védendő létesítmények be
sorolása a szeizmikus terhelhetőség szempontjából: 

Legtartósabbak: közút, vasút, függőpálya, villamos távvezeték, távbeszélő ·rc-
zeték; 

Tartósak: v:asbeton- vagy acélvázas építmények, alagutak, a külszíntől nem 
nagy mélységben lévő földalatti térségek; 
Jól megépítettségűek: a repedésmentes tégla és panel -lakóépületek, középüle

tek, tornyok, üzemben lévő gyárkémények, vízművek ,szabadtéri villamos 
berendezések. 

Nem teljes értékűek: a hajszálrepedésekkel átszőtt tégla- és panel épületek, 
kőolaj- és földgázkutak, országos háromszögelési pontok védőtornyai, 
üzemanyagmktárak. 

Bizonytalan létesítmények: a megrongálódott, megsüllyedt, szerkezetileg hibás 
épületek, műemlékek, nyomás alatt álló csővezetékek és azok szerelvényei; 

Különös védelmet igénylő létesítmények: a 20 m-nél nagyobb fesztávú hidak, 
duzzasztógátak, villamos berendezések (állomások), távközlési létesítmé
nyek, repülőterek, honvédelmi létesítmények. 

3. Légnyomás 

A robbanás pillanatában a robbanóanyag tömege igen rövid idő alatt (ne
hány ezred másodperc) magas hőmérsékletű gázokká alakul át. A gáz nyomása 
a 100 OOO atmoszférát is eléri. Ez a magas hőmérsékletű és nagy nyomású gáz 
igen gyors térfogatváltozása során ütést mér a vele érintkező légrétegre. Ez 
az ütőhatás rétegről-rétegre terjed minden irányban, csöklkenő sebességgel. Mind 
nagyobb térben eloszolva a nyomása csökken, míg végül a hang terjedési se
bességénél nyomása a közönséges hanghullámok nyomásával azonos. 

A levegőben terjedő nyomáshullámnak két jellemző szakasza van. Egy rö
vid ideig tartó nyomóhatás - ahol a nyomás értéke nagyobb, mint az atmosz
férikus nyomás - és egy kb. háromszor hosszabb ideig tartó szívóhatás. A 
rombolás mértékét a két hatás erősen befolyásolja. A szívóhatásnak tulajdo
nítható például az, hogy a betört ablaküveg mindig kifelé esik. 

A robbantás során keletkezett légnyomás nagysága függ a robbantás mód
jától és a felrobbantott töltet nagyságától. Ha a robbanóanyagot a szabadban, 
a talaj szintje fölött bizonyos magasságban robbantják fel, akkor a robbanó
anyagban felhalmozott energia teljes mértékben lökőhullám formájában jele
nik meg. Ha viszont a robbanóanyagot megfelelő mélységben a föld alatt rob
bantják, akkor a robbanóanyag energiája az aprításra, kivetésre és szeizmikus 
hullámok keltésére használódik fel. 
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A légnyomás okozta rombolás mértéke tehát függ: 
- a légnyomás nagyságától és időtartamától; 
- :az építmények szerkezetétől, anyagától és alakjától. 

A légnyomás nagyságát atmoszférában mérjük. Egy atmoszféra légnyomás 
esetén a felület minden m'.Lrére 10 OOO kp erő hat. Ha a robbantáskor ilyen 
nyomás ,keletkezik, ez a légnyomás már a legtöbb épületet ·képes romba dön„ 
teni. Ennél nagyobb léglökést képesek elviselni a vasvázas és va,sbetonból ké
szült épületek, valamint a földrengésbiztos építmények. 

A falazott épületek már 0,4 at. légnyomás hatására is rombadőlhetnek, 
ha az igénybevétel elegendő hos·szú ideig éri az épületet. A hatásidőnek ugyan-· 
is nagy szerepe van. Ha a légnyomás nagyon rövid ideig éri az épületet és még 
mielőtt a fellépő erőhatások nyomán kimozdulhatna, a léglökés továbbhalad, 
akkor nem következik be rongálódás. 

A léglökés hatásideje függ a felhasznált robbanóanyag mennyiségétől. A 
gyakorlatban használt töltetsúlyoknál ez a hatásidő a másodperc ezredrésze. 
Több tíz, vagy száz tonna robbanóanyag felrobbanása esetén már elérheti a 
másodperc tizedrészét, míg az atombomba esetén a másodperchez közel eső ér
ték lehet. Ezért nem elég csak a légnyomás nagyságát számítani a várható rom
bolóhatás szempontjából. 

A rombolás mértékét befolyásoló másik tényező a védendő létesítmények 
anyaga, szerkezete és formája. A nagy szilárdságú betonépítmények és a kis fe
lületű formák lényegesen nagyobb légnyomást képesek elviselni, mint a közepes 
szilárdságú lakóépületek és egyéb építmények. 

A légnyomás elleni védekezés módját a várható léglökés nagysága alapján 
kell megválasztani. Kerülni kell a felesleges robbanóanyag felhasználást. Rátett 
(folytás nélküli) tölteteket csak végszükség esetén smbad használni. Ha a rob
bantás közelében üvegezett felületek vannak, akkor ezeket nádpallóval védeni 
kell. A robbantási helyet úgy kell megválasztani, hogy a robbantási hely és a vé
dendő létesítmény között megfelelő védőtávolság legyen. 

4. Repesz.hatás 

A robbantásoknál mindig kell számolni a repeszhatással, még akkor is, ami
kor burkolat nélküli robbanóanyagot használunk .fel a robbantáshoz. A robban
tasi energia, a környezet megbontását, aprózását és kidobását végzi. (Lásd: 2. 
ábra) Gondosan megtervezett és kivitelezett robbantásoknál is ·számítani kell 
azonban az apró törmelékek, nagyobb távolságra való szétszóródásával. Külö
nösen vonatkozik arra az esetre, amikor köves talajon végezzük a robbantást, 
vagy kőzetet aprítunk. 

Különösen fontos a repeszhatás elleni védelem, amikor burokban lévő rob
banóanyagot robbantunk. Pl.: tüzérségi lövedékeket, aknákat stb. A repeszda~ 
rabok szétrepülésükkor annál nagyobb távolságra jutnak, minél erősebben lökik 
meg őket a robbantáskor felszabaduló gázok, vagyis minél nagyobb a szilánk 

· ~: kezdeti seges:sége. A kezdősebesség csökken, ha: 
- könnyebben összenyomható, képlékenyebb a kőaet; 
- kisebb a robbanóanyag töltési ,sűrűsége; 
- nagyobb az előtét. 
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A repeszhatás megakadályozására az alábbi megoldásokat kell alkalmazni: 
- a robbantási síkot a terepszint alatt kell elhelyezni, hogy ezáltal is csök

kenjen a kivetés pályahossza; 
- a burokban elhelyezett robbanótöltetek mennyiségének megválasztásakN 

minden esetben szigorúan ragaszkodni kell a szakutasítások előírásaihoz; 
- a burokban elhelyezett robbanóanyagok robbantásakor 1-1,5 m mély rob

bantógödröt kell ásni és az engedélyezett mennyiséget a gödör aljára kell ral::
ni; 

- védötakarást kell elhelyezni a robbantó gödrökbe (pl.: rőzsét, használt 
autógumiból stb.) ; 

- a védötakarást több rétegben kell elhelyezni robbanóanyag fölött (egy 
sor rőzse, egy sor agyagos talaj, egy sor rőzse stb.); 

- összpontosított nagy töltetek helyett, a töltet egyenletes elosztására kell 
törekedni, több robbantó gödörrel és osztott töltetekkel. 

A repeszhatás elleni védekezés célja elsősorban a kisméretű darabok meg
fogása, sebességének csökkentése. A repeszhatá:s elleni védelemnél általában úgy 
járunk el, hogy a repeszdarabok mozgási energiáját alakváltoztatást végző mun
kává használjuk fel. Az alakváltozást végző munka lehet: 

- laza szerkezetű anyagok tömörítése; 
- szilárd, viszonylag merev lapok átütése; 
- rugalmas anyagok megnyújtása. 

A védekezéshez többnyire a helyszínen található, olcsó, tömegesen előfor
duló, gyakran hulladékot képező anyagokat használnak fel. Ilyenek lehetnek: 
rőzse, szalmabála, nádpalló, fagyapot, faforgács, rongybála, homokzsák, szőlő-
venyige, elhasznált gépkocsi gumik, sűrű drótháló, használt gumiheveder stb. 

5. Vízalatti hatás 

Víz alatti robbantással a gyakorlatban igen ritkán találkozunk, azonb1n 
annál is inkább foglalkozni kell a robbanás víz alatti hatásával, mert a vizek 
védelme (állat- és növényvilága) elsőrendű feladat. Foglalkozni kell még azért 
is, mert a robbanás víz alatti hatása nagyban eltér a földfeletti, vagy földalatti 
robbantások hatásától. 

A víz csak nagyon kis mértékben nyomható össze és nehezen melegszik fel 
tömegénél fogva, addig, amíg a levegő könnyen felmelegíthető és jól sűríthető, 

a robbantás energiája gyorsan felemészthető. Ellentétben a vízben, a robbantás 
erőművi hatása nagy távolságokban is észlelhető, a robbanás keltette hullámok 
a töltettől távolodva igen lassan csillapodnak. A robbanási hullámok kis gyen· 
gítés,sel messzire eljutnak. 

A víz alatti robbantáshoz különleges munkamódszerek és szigorú előírások 
szükségesek. Ennek oka elsősorban a víznek a robbanóanyagra való hatásában 
(elnedvesedés) a robbantáskor keltett hullámok nagy erejében és a töltés bonyo
lultabb körülményeiben van. 

Altalános robbanás biztonsági szabályzatban szabályozva ~an a vízben tar-

-

tózkodó személyektől számított legközelebbi robbantási távolság. Ez az érték -·· 
1 kg töltet súlyig legalább 100 m és minden további 1 kg töltetre 100 m-rel nö-
vekszik! 

Ide kell sorolni a jégrobbantást is. A jégrobbantást általában az árvíz elle· 
ni védelemben használják, mert a jég elleni védelem egyik leghatásosabb eszkö-
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ze a robbantás. Az összeállt úszó jégtáblákat nagyobb dobótöltetekkel lehet fel
robbantani. Ahhoz, hogy a jég felületén történő robbanáskor keletkező erős hul
lámok ne veszélyzetessék a közeli létesítményeket, a tölteteket nem szabad a lé
tesítményekhez 50-100 m-nél közelebb dobni. Ehhez mindenkor figyelembe kell 
venni a víz sebességét is. 

A víz alatt végzett robbantások hatásának korlátozására a veszélyeztetett 
létesítményeket légfüggönnyel védik. A légfüggöny létrehozásához a meder al
ján perforált csőrendszerből sűrített levegőt áramoltatnak felfelé. 

Egyéb katonai tevékenység környezetkárositó hatásai 

Lőszerraktárak, bázisok mun:kájukból adódóan, végrehajtják .a felgyülemlett 
n.agy mennyiségű használhatatlan lőszerelemek (lőpor, robbanóanyag stb.) meg
semmisítését. Ezek a megsemmisítések történhetnek égetéssel, robbantással, k1-
olvasztással. 

A robbantás hatásaival az előbbiekben már részletesen foglalkoztam. A to
vábbiakban nézzük meg az égetés és kiolvasztás káros hatásait környezetünkre. 

1. Égetés 

Égetésnél a nagy hőenergia-felszabadulás jellemző. A felszabaduló hőenergia 
nagy gyújtó hatással rendelkezik, mégpedig közvetlen és sugárzás útján. 

Égetéskor tiszta területet kell felhasználni. Hatás szempontjából a hőrn
gárzás okozt.a gyulladásra kell elsősorban számolni, illetve figyelembe kell ven
ni a biztonsági távolságok számításánál. 

Különféle pirotechnikai eszközök égetésekor óvatosan kell eljárni, mert az 
égési hőmérséklet az elegyek alumínium és magnézium tartalma miatt 2000-
3000 °C-ot is meghaladja. Továbbá a szétrepülés veszélyével is kell számolni. 

Éppen ezért olyan segédeszközöket kell alkalmazni, amelyek megakadá
lyozzák az elegyek szétrepülését és a környezetben található éghető anyagok fel
gyújtását. Ilyenek például: 

- égető kemencék; 
- égető tér betakarása rácsos szerkezettel, vagy dróthálóval. 

Külön kell beszélnünk a robbanóanyagok égetéssel történő megsemm1s1te
séről. Elsősorban arra kell ügyelnünk, hogy csak kis mennyiségben - kb. 1-2 kg 
- gyújtsunk meg robbanóanyagot, mert robbanásba mehet át az égés, nagyobb 
adag esetén. Csak olyan robbanóanyagot szabad égetéssel megsemmisíteni, ame
lyek láng hatására nem robbannak fel. 

Másodsorban lehetőleg csak az olyan robbanóanyagokat semmisítsük meg 
égetéssel, amelyeknek az oxigén egyenlege pozitív. Vagyis a robbanóanyagban 
megtalálható az égéshez szükséges oxigén is, mert az égés nagy sebessége miatt 
az oxigén kívülről nem biztosítható, és ez az oxigén mennyiség elégséges is az 
átalakuláshoz. A leggyakrabban használt néhány robbanóanyag oxigén egyensú
lya: 

Trotil - 74; Hexogén - 21,7 

Nitroglicerin + 3,5; Dinitro naftalin - 139,4. 

71 



Mint látható a legnagyobb mennyiségben használt robbanóanyag a trotil 
oxigén egyenlege is negatív. Ez azt jelenti, hogy égetéskor tökéletlen lesz az 
égés és ezért sűrű fekete füst keletkezik, :amely nagyfokú környezet szennyezéssel 
jár. Ennek elkerülése végett a trotilt égetéssel lehetőleg ne semmisítsük meg. 
Helyette keressük meg a módját az ipari felhasználásnak. Végső esetben rob
bantás,sal semmisítsük meg. 

2. Kiolvasztás 

A kiolvasztás nem más mint a robbanóanyag eltávolítása a lövedék, akna
gránát testek üregeiből melegvízzel és gőzzel. A kiolvasztás művelete során az 
üzemrészben egés~ségre ártalmas gőzök keletkeznek. Ezért a mérgező hatású 
robbanóanyagok kiolvasztásánál a technológiai folyamatokat és technológiai be
rendezéseket úgy kell szervezni, illetve szerkeszteni, hogy a dolgozók mérgezési 
lehetőségét kizárja. 

A kiolvasztott robbanóanyagot vaslemez tepsiben kell összegyűjteni, majd 
demnedés után ládákba kell csomagolni. Komoly gondot okoz az elfolyó víz, 
mert igen nagy mértékben szennyez,ett. Különösen fennáll ez ammónium-nitrát 
és trotil keverékével szerelt robbanóanyagok esetében. (Például a 90/10 össze
tételűnél a robbanóanyag összmennyiségének 90°/o-a ammónium-nitrát). Az am
móniumnitrát oldatba megy át, szilárd rész csak a trotilból marad fenn. Az ol
dat nagy töménységű és erősen szennyezi a talajt, felbomlik a C/N egyensúly, 
ugyanis a talajba vitt szerves anyag lebontását végző baktériumoknak a testük 
felépítéséhez nitrogénre van .szükség. Ha a szerves anyagban elegendő nitrogén 
van, akkor abból fedezik, ha ninos elegendő, akkor a talajból vonják el a nö
vény dől. Ha a C/N arány nagyobb a növényben, mint 33, akkor csak N meg
kötés van, ha 17-33 közötti érték, akkor egyensúly áll fenn, míg ha 17 alatt 
van, akkor a növények által felvehető formába alakul át (3. ábra). 

A talajvédelem érdekében az erősen ·szennyezett kifolyó vizet nem lehet 
közvetlenül a talajra engedni. Megfelelő gyűjtő tartályba vagy ciszternába kell 
felfogni, majd a folyadékot semlegesíteni kell. Semlegesítés után az ellenőrzést 
végre kell hajtani, megfelelő eredmény után a folyadékot tovább lehet engedni. 

A fenti gondolatok közreadásával próbáltam érzékeltetni az MN-ben a ki„ 
képzés két nagy területét érintő tüzérségi lövészeteknek, és a műszaki robbantá
sok környezetünkre gyakorolt hatását. 

A leírtakkal próbáltam rámutatni ezen hatásoknak környezetünket sok eset
ben károsan befolyásoló összetevőire. Próbáltam felhívni a figyelmet a negatív 
hatások csökkentésének lehetőségeire a végrehajtás folyamatában. A tüzérségi 
lövészetek és műszaki robbantások vezetőinek tervező, szervező tevékenységé
ben a jövőt illetően célszerű ezen szempontok szemelőtt tartására is törekedni. 
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1 cal 

1 at 

1 kp 

A szövegben előforduló mértékegységek átszámítási 
tényezői SI rendszerbe 

= 4,187 Joule 
= 0,981 bar 

= 9,81 N 

(hőmennyiség meghatározására) 
(nyomás mérétkegység) 

(erő mértékegység) 



A szövegben előforduló s,;.akkifejezések meghatározása 

detonáció sebesség = az a sebesség, amellyel a detonációs hullám egy robbanó
anyagoszlopon keresztül halad. 

gázki/úvás = a nem megfelelő fojtá,s miatt a robbanóanyag nem képes átala
kulni, a robbantó lyukból égő robbanóanyag részek fújnak ki füst-, mér
gező, nitrózus és szénmonoxid gázok kíséretében, tökéletlen hatás nélküli 
robbanás következi-k be. 

gáztérfogat = a robbanáskor keletkezett gáz alakú bomlástermékeinek térfo
gata. 

~ oxigén egyenleg = a robbanóanyag oxigéntartalmának viszonylagos meghatá-
rozására használt fogalom, amely a robbanóanyagban lévő oxigén feles
legét vagy hiányát jelenti, azzal a mennyiséggel szemben, amely a benne 
lévő szénnek és hidrogénnek széndioxiddá és vízzé való teljes oxidáció
jához szükséges. 

pirotechnikai elegy = oxidáló és éghető anyagok keverékei, melyek égés köz
ben fejtik ki a megkívánt pirotechnikai hatást. 

robbanóanyag = minden olyan rendszer, amelyből megfelelő iniciálás, illetve 
indítóimpulzus hatására könnyen és pillanatszerűen szabadul fel a kémiai 
energia, magas hőmérsékletű, nagy mennyiségű gázfejlődés, jelentős tér
fogat- és nyomás-változás kíséretében. 

robbanáshő = az a hőmennyiség, amely 1 kg robbanóanyag robbanásakor ke
letkezik. 

robbanási hőmérséklet = az a legnagyobb hőmérséklet, amelyre a robb1.nási 
termékek a robbanáskor felmelegszenek. 

(Az ábrák a folyóirat végén találhatók!) 
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