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Történelmi áttekintés 

A lőszer a harc tűzzel való megvívásának (támogatásának.) alapvető felté
tele. Ezért jelenleg is - a rakéta - atomfegyver korszaikáooik - döntő jelentősége 
van. Az atomes21közök alkalmazásával párhuzamosan, továbbra is igen széles
körűen alkalmazzák. a nagymennytlségű lőszert igénylő hagyományos tűzfegyverek 
korszerűsített tipUS1ait. A lőszerek felhasználása egyre nagyobb és oogyobb mér
tékű lesz. Bizonyításul nézzünk meg néhány példát. 

Egyes fo«ásmunká!k' szerint fekete lőport hajító célva (lökőtöltetnek) 1346-
ban a franciák a kresszi ütközetben (a Somme folyó torkolatánál) alkalmaztatk. 
Az új eszközt abban az időben még nem ismerték, nem is tudták hatásosan 
alkalmazn~. úgyhogy a franciák elvesztették a csatát az angolakkal szemben. 
Ahhoz azonban, hogy a hatá,sos (vontcsövű) tűzfegyverek tömeges alkalmazá
sáról lehessen bC1Szélni, még több száz évet kellett várni. Meg kellett ér:ni az 
ipari forradalmat (1640), a szerves kémia felfedezését, fejlődését (1820-as évek), 
hogy a leglényeges,e.bb eseményeket említsem. 

Erdekes számbavenni a lőszerfogyasztás növekedését az 1870-1918-ig ter
jedő, viiszonylag rövid történeti időszakra. 

A fmncia-porosz háború ideje alatt az 1870-71. években, Poroszország 
650 OOO lövedéket használt fel. 

Oroszország az orosz-japán háborúban (1904-05) 900 OOO lövedéket hasz· 
nált fel. 

A tüzélllégi lőszerfogyasztás az első világháborúban (1914-1918) túlhaladta 
az egymilliárd lövést. 

Azonban nemcsak az általános lősze.rfogyasztás növekedése 3 feltűnő, hanem 
az óriási felhasználás is kis frontsz.akaszokon, az egyes operációkban. lgy pld: .az 
Egyesült Hadse<egek Verdun alatt 1917 augusztus 13-26aig ,ü:rerségi előkészí
tésre és a támadás biztosítására 15 km-en 3 millió 75 mm-es és 1 miUió nehéz 
lövedéket lőttek ki kb. 120 OOO t összsúlyban. Ami 1 km-es frontszakaszon 6 t 
lövedéket jelentett, az aknákat nem számítva. Még jellemzőbb példa a lőszer-

t U. Gallwitz: ,,Tüzérségi lőporok és töltetek". Katonai Kiadó 1944. Berlin (K. szu
nyitko nyomán). 
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felhasználás nagy mértéke. A ne.gyedik francia hadsereg támadása alkalmával 
1918 szeptember 26-án - egy nap alatt - 1 315 OOO 75 mm-es és 360 OOO nehéz
lövedélket használt el. 2 

A második világháborúban a lőszerfogy,a'S2ltás mégjobban megnövekedett. 
A Szovjetunió tüZ!érségi lőszerből 1941-45 között 778,6 milliárd, míg lövész
lőszerből 1943-44 között 13,4 milliárdot gyártott. Ez a szám jóval meghaladja 
ugyanebben az időszakban Németország által gyártott lőszt."l"ek mennyiségét. 
A második világháború afatt több mint 8 mi'lliió tonna lőszert használt fel. Két 
millió tonnával többet, mint Németország.a 

A történelmi tapas:zmaJ.iatok azt igazolják, hogy a lőszerellátás döntően kihat 
a harctevékenységre. Jelenleg is folyrilk a coopatok korszerű tűzes21közökkel és 
lőszerrel való eHátása. A fejlődést támasztj,a alá az a tény is, hogy megsokszoro
zódott a csapatok lőszerik:észlete. Pélcbaikiént említem meg, hogy :::gy SZ(}IVjet gépe
sített hadosttály egy összetűzéshez szűkséges lőszer súlya, a második v:ilágháiború 
kezdetétől 1970-ig 1,5 tonnáról 53 tonnára emdkedett.4 Ez a növekedés több 
mniit 27-szeres. Egy elkövetkező háborúban minden bizonnyal jelentős mennyi
ségű lőszer felhiasználásával kell számolni. ,,A fegyveres küzdelmek megvívásá
ban a lőszerlkészletek erőviszony tényezővé vált'aik". (Dr. Kazinczi) 

Ebből adódik a korszerű harc követelménye: nagy lőszertartalékok képzése 
béke időben. (A .római közmondás igazsága ez esetiben mgyon jól tükröződik: 
.,Ha békét akarsz, készülj a háborúra".) 

A nagy lőszertaroalékok képzése nem megy egyik napról a másikra. Ennek 
határt szab az ország gazdasági helyzete, lehetősége és ipari bázisa. Ezért a 
lőszerkészletek képzése évek hosszú sora alatt megy végbe. A kész,letek lőszer
fajtái, sorozatai különböző években kerültek legyártásra. A tartó-s tárolás közben 
a .műszaki állapotuk is változik. A természetes elöregedés következoében a lő
szerek, kezelésük és táirolásuk folyamán val1amilyen mértékben megváltoztatják 
mechanikai, fizitko-<kémiai és ballisztikai jellemzőiket. Kedvezőtlen tárolási v;i

szonyok esetén ezek a változások annyka jelentősek lehetnek. hogy a lő.~zcrek 
harci felhasználásra al~almatlanOtkiká, vagy tárolásm veszélye.:;clciké válhatnak. 
Éppen ezért a csapatok harci felhasználására aLkaLmas lőszerekkel történő ellá
tása, valamint a lőszerek hadihasználható állapotban történő huzamos tartásuk 
csak a jól megszervezett műsroki állapot ellenőrzése mellett lehet,séges. 

A lőszerek müszaki állapotának ellenőrzése 

A lőszerek műszaki állapotának ellenőrzése az érvényben levő dokumenitá
ció1k alapján történik, kezdve a gyártó üzemtől történő átvételükkel és befej,czve 
a csapatok lövészetein tapasztalható működésük nyilvántartásával. 

A csapatoknál és központi raktáraknál a műszaki állapot ellenőrzése a 
szúrópróbaszerüen kivábsztott lőszereken szemmel, külső megviizs,gálással tör
ténik. 

A lőszerek műszaki állapotának ellenő-rzési rendszerében nagy jelentőségük 
van a laboratóriumi vizsgálatoknak és kutatásoknak. A laboratóriumi vizsgálatok 

2 A. G. GORSZT: ,,Lőporok és robbanóanyagok" Nehézipari kfinyv és folyóiratkiad6 
Vállalat 1954. Bp. 

3 Dr. Kazinczi István nyá. alez. a hadtudományok kandidátusa: ,,Lőszerfelhasználás 
történelmi tapasztalatai" Tanulmány 1978. 

'Mészáros Ferenc: ,,Lenyúg5ző erő a Dvinán" Néphadsereg 1970/13. szám. 
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és kutatások eredményeinek. értékelése alapján nemcsiak a lőszernek, lószerelem~ 
nek, hanem a lőszerelemet alkotó egyes alikatrészeknek és szerkezeti egységeknek 
a harci alkalmasságát is meghatározzák. 

A lőszerek és komplettált elemei minős·égi vizsgálatakor végrehajtandó 
munkák tartalmát az 1. sz. táblázat tartalmazza. 

Melyek a lőszerek romlását előidéző okok 

A lőszerek harcértékének romlását előidéző Eő okok a következők: 
a) - a fokozott nedvességttartialom; 
b) - a levegő hőmérséklet erős ingadozása; 
e) - az anyagok természetes öregedése; 
d) - a különféle meohanikai behatások, amelyek éolk a lőszereket kezelésük 

alatt (tartós rázkódás szállítás alatt, többszöri átrakás stb.). 

A fokozott nedvességtartalom 

A fokozott nedvességtaroalom elősegíti a lőporok hidralitik.us felbomlá3át, 
valamint a pirotechnilkai elegyek fiziko-kémi1ai tulajdonsága·inak megváltoztatását. 

A lőszcrek erősen párás körülmények közötti tárolás e5etén a lőszerek 
hi~oszkóp,ikus elemei és afücatrészei (lőporok, lőportöltetek, gyullasztók, gyújtó
a'lkatrészek, füstöslőporból készített gyull:asztóes~özök, vagy pirotechnilkai ele
gyek, ammo111Salétrom bázisú robbanótöltetelk, piiroteclmiikai eszközök, karton
készítmények stb.) gyorsan átnedvesedhetnek, minek ikövet1lreztében a lőszerek 
harci al!kaLmazásrukor a gyújtás kimaradás, gyenge szúróláng, eksettenés, állva
maradás, vagy egyéb sztabálytalan működés követik.ezhet be. 

A nedvesség tartós behatása esetén a lőszerelemek korrózió elleni védő-
bevonatainak sérülése, a szerelési egységek és a'likiatrészek fokozott: oxidációja, .,,. 
sőt teljes roncsolódása következhet be. 

A levegő hőmérsékletének ,erős ingadozása 

Ha a lőszereket nagy pozitív hőmérsélkleten és erős hómérsékleti ingado
zások mellett tárnljá:k, meggyor~ml a lőporok kémiai felbomlásának folyama,ta, 
megolvad a lövedékekben a ragasztó.anyag, am1vel a robbanótöltetek vannak 
beragasztva, e!mozdulMk a robbanótölteltdk, lcivallk a trollilolaj, előáll a rob
banótöltetek duzzadása sth. Ezek az elváltozások a lószereket alkalmatlanná, 
sőt harci felhas:málásira veszélyes"Sé tehetiiJk. 

Az anyagok természetes öregedése 

A lőszerekbe szerelt anyagok természetes elöregedése is a minőségi változá
sokhoz vezet. amelynek eredményeképpen a lőszerek fiziko-kémiai, mechanikai 
és baHisztikai tulajdonságai megváltozn1ak. A változások a biztonság és a 
működóképesség csökkenéséhez vezetnek. 

A mechanikai behatások: 
A lőszerekre gyakorolt mechanlkad behatások (rázódás szállítás közben, 

többszöri átrakodás, leejtés meg nem engedett magasságból stb.) az egyes elemek, 
szerelési egységek és alkatrészek sérülését oko2Jhatják és a lőszereket harci fel• 
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használásra alkalmatlanná, vagy veszélyezetté tehetik. (A gyújtók élesítódése 
és félig éles helyzetbe állítódása, az egyes alkatrészek és szerkezetek szétszere
lődése, a gyújtók membránjainak sérülése, benyomódások a lövedékek baUisz
tikai süvegein, a töltetek légcsereme,ntességének megszűnése, a lövedék kihúzó
e,rö csökkenése, a löportöl,tetek sllétszerelődése stb.). 

A harnie·reg trutalék:aiban táro'lt lőszer fajtáik, vagy lőszerelemek hadiliaszná
latra való alkatmatlanságának, vagy veszélyességének kellő időben történő meg
állapítása céljából a lőszereket kezelésük és tá,rolásuk egész ideje ailatt állandóan 
elle,nörJzni kell a tárolá&i helyeken végzett rendszeres műsmki viizsgálatokkal, 
laboratóriumokban és lőtereken végzett vizsgáil.ait:ok!kal, valamint csapatoknál a 
lőszerek hatásának gyakorlati lövészetek alkalmáwl történő alrapos elemzése 
útján. Az ellenőrzés célja: 

- a lőszerek állandó hadibasznáJhtató áiUapotban tartása; 
- .a lőszerek. veszé'lyte1en tá,rolásánaik bimosítása; 
- ia tárolt lőszer tartalékok veszélytelen szolgáhatii és harci használatának 

biztosítása. 

Vizsgálati módszerek a lőszerek műszaki állapotának ellenőrzésére 

A lőszerek műszaki állapotának ellenőrzésével kapcsolatos feladatok csak 
abban az esetben teljesíthetők, hia széles körben folih'asznál1juk a lőszerek műszaki 
állapotát jellemző összes forrásO~at. 

Ezek a források a következök 

a) a műszakii ellenör2Jések alkalmával felfedett Mbák .kivizsgálása céljából, 
vagy külön vizs,gáliati terv szerint a tárolá1sból kivett lőszetiminták laboratóriumi 
vizsgáliatai; 

b) a lőszerek müsroki ellenőrzése a tárolási helyeken (központi és csapat-
,rad<tá,oaknál) ; 

e) a tárolt lőszerek javítás utáni hibáinak ny,i'lvánMrtásba vétele; 
d) a lőszerek balHsztikai vizsgálatai; 
e) a gyak01'lati (kiképzési) lövészetekon a lőszerek hatásával lcapcsofatban 

sze.rzett tapasztaltatok nyilvántartása és általánosítása; 
f) a lőszerek rendeltetésszerű fe'lhasználása snrán bekö:vetkezett rendkívüli 

események és rendellenes működések ol<lainak kivizsgálása; 
g) a lőszerek kísérleti tárolásának megszerve2'ése kűlönböző helyeken (köz

ponti laboratóriumnál, mktáraJknál és gyárnál); 
h) a ta·rtós tárolás folyamán a lösz~rek harcér<éikének (felhasználhatóságá

ook) tanulmányozásra irányuló tudományos kutatómunkák megtervezése és vég
rehajtása. 

Az informáoiáis források elvi vázlata a lőszerek megbfahat6sá,gáról és mü
szalci á'llapotáról a 2. táblázatban lát!ható ! 

A vizsgálati módok részletezése 

a) A lőszerek laborat6riumi vizsgálatairuuk célja a tárolási idő folyamán 
a lőszerek és löszerelemek hadihasználhatóságának és harcérték csökkenési 
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fokának megállapítására. Ezenkívül a la:borató,riumi vizsgákitok során megálla· 
pítják a gyártmányok belső alkatrészeiben bekövetkező változások jellegét, vala· 
mint a változások és a különböző tárolás·i feltételek közötti ÖS$Zefüggést. 

A laboratóriumi vfasgál,atokon kapott eredmények alapján meghatározható 
a lőszerek hadibasznáLh'atósági idejének a megállapítása a tárolás folyamán. 
A lőszer laboratóriumi vizs-gáfatának elvi vázliata a 3. sz. táblázaton láth'.ltó. 

b) A gazdasági és műszaki okok nem teszik lehetővé, de nem is célszerú 
- a lőszersoroz.atok 1000/0-os eHenőrzését laboratófliumi vizsgálatdkikal. Ezért 
nagy szerepe van a műszaki állapot megihatározásában az olyan pontos és meg
alapozott műszaki ellenőrzések végrehiajt'ásánaik, amelyek keretében az egész 
tárolt lősze,r tarta"lék megvizsgálásrn kerül. A mű.sroki el'lenőrzések során lehe
tőség van az olyan hibák fe'lfedésére, amelyek az ezt követő javitássa1l megszün
tethet&k. 

A lefolytatott :vizuális műszaki ellenőrzéssel ·-megállapítható 

- a lőszerek külső állapotáhan bekövetkezett vá1ltozás az tlőző ellenőri.és 
óta; 

- a szükséges javítási munkák terjeddme; 
- a lőszerek hibátlansága és lmdihasználrhatósága; 
- be vannak-e tartva a lőszertárolás opti,máHs feltételei. 

e) A műszaki e1lenőrzések - bár azok széleskörűek - nem teljesek, mivel 
a lőszerek szétszerelése nélkül kerülnek végrehajtásra. Ezért amikor a lősurek 
javítása elemekre való szétszereléssel tölténiik feltétlenül rögzíteni kel'l az álla
potát, mivel pontos adatokat lehet kap.ni a beszerelt elemek állapotáróL A mű· 
sz.aki ellenőrzés és javítás alilm.lmáva1l év végén a többi eredménye~kel együtt 
meg .ke11 küldeni a Lőszcrrbevizsgáló faboratóriumnak. 

d) A l,,.J1isztiloai lövészeteknok az a célja, hogy ellenőrizzék a lőszerek 
mÜJködését löl\Téslko~ és meghatározzák a ballisztikai jellemzők változását a tá
rolás folyamán. A vizsgálatkor megá,llapítjá!k, hogy a kapott adatok kielégítet· 
ték-e a vizsgált lőszer rajzaiban és technikai utasításaiban meghatározott köve· 
telményeket. 

e) A gyakorlati (kiképzési) lövészeteiken a lőszerek működésével kapcsolat
ban tapasztalt adatok nyitlvántartása 1és elemzése lehetővé teszi ia 1Iőszerek való
ságos körülmények közötti vizsgál.a.tát, illetve a kapott eredmények felhasználását 
és ált.a'lánosítását. A vizsgálatoknak ez a ,fajtája a 1legte1jesebb, mivel a krapott 
eredmények helyes értékelése lehetővé tes:z,i a tárolt lőszerek minőségének kellő 
pontosságú értékelését felhasználás közben. 

f) A lőszerek műszaki állapotának tanulmányozásánál különleges helyet 
foglal el a ,lőszerek lövészetek aLka1lmávral történő irendellenes működésének ki· 
vizsgálása. Az ilyen esetek alapos tanulmányozása 'lehetővé teszi a .rendellenes 
működés okának megállapítását a lőszersorozatok ifelépítiésének, a tárdlásri vi
szonyodmak, a kezelésnek a harci felhiasznáilás rendjének megtfele1ő módosítását. 

g) A 'lőszerok különböző helyeken és feltételek köaötti ki•érleti tárolásának, 
majd ·ezt követően laboratóriumban és Mtereken ·végzett viz!)gálatairrak az a 
célja, hogy figyelemmel kísérhető legyen a lőszerek minőségi vá1ltozása a külön
böző tá<olási feltételek mellett. 
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f) A 'lőszerek műsmki állapotának és a minőségi jellemzők tanulmányozá
sával kapc,olatos tudománya., kutató ,munkákat a Lőszerbevizsgá!ló laboratórium 
hajtja végre. Cél az optimális tárolási cwszooyok tkutatáoa, a különféle korrózió
gátló bevonatok minőségének továbbfejlesztése, a piroteohnibi elegyek, lőporok, 
robbanó anyagok flziko4:émiiai vá'ltozási .folyamatainak tanulmányozása, valami,nt 
az új, korszerű vizsgálati módszerek kidolgozása és bevezetése. 

Az elemek v,izsgálati határideje függ a raktározás feltételeitől. Ezt a függő
séget a 4. s:i;. táblá:i;at tartalmazza. 

E cilokben a lőszerek hadrafoghatóságánatk fontosságát, anook biztosítható· 
ságát próbáltam elemezni. A lőszerek ·élettartamának növelése jelentős anyagi 
megtakarítást jelent. Amennyiben a ,felihaszmi'lhatósági időtart:am megnfrveksz.ik, 
nem kell a ·lőszookészleteiket, vagy egy résút kicserélni, megsemmisíteni és újak
kal helyettesíteni. 

A rendszeres vizsgálatok kimuta:tjáik és lehetővé tesmik. azon sorozatok első
sorban való felliasználá:sát, amelyek alkotó elemeinek öregedési folyamata előre
haladott. A WzsgáLatok ·nyomán intézikedés történhet a 1felhaszná"lás sorrendjére, 
a karbantartásjavítására, a tárolás körülményeinek javítására. A vi:z.sgá'latok 
rendszeressége megteremti a teljes biztonságot és működési megbízhatóságot is. 

(A táblázatok a folyói<at végén találhatók). 
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