
1 i5f/,zAsoao11ÁNF 1 

A hadtáp védelme a neutron fegyverek hatásai ellen 

(Megjelent a Tyl a zásobováni 1981/11. számában) 

Az USA hadseregének fegyverzetében rendszeresített neutronfegyverek gya
korlatilag tovább növelték az emberiség radioaktív károsodásának aktualitását 
és lehetőségét. A neutronfegyverck fő hatása a kb. 14 McV. nagycr.cr~iatartalmú 
gyors, intenzív neutron áramlásban van. Összeho.sonlítva a hasonló atomfegyverek 
gamma sugárzásával, a neutron sugárzás nagyobb hatásfokú és áthatolóbb. 

„A neutronbomba alapja" - Samucl Cohcn ismert ~merikai atomkutató Los 
Angelesből cinikus büszkeséggel az alábbiakat mondta a neutronbomba hatásairól: 
., ... a bomba embereket öl, de védi a vagyont. Amennyiben azt kérdezik, hogy 
nem morális az embereket megölni és a vagyont megmenteni, válaszom, azok az 
emberek a mi ellenségeink, és a polgári vagyon védelme helyén való dolog". 

A holland 1V kérdésére, vagyis mi történik azokkal az emberekkel, akik 
felett a neutronbomba robban, Cohen a következőket v,álaszolta: ,,Súlyos sérülé
seket szenvednek a neutronbombától. Azok, akik legközelebb vannak az epicent
rumhoz, azok az emberek megbénulnak, az idegrendszerük károsodik és a rob
banás után rövid idő múlva meghalnak. Azok, akik távolabb voluk, azoknál 
emésztési zavarok keletkeznek és valamivel később halnak meg. Az az alapvető 
szabály - minél közelebb van a robbanás cpicentrumához, annál előbb következik 
be a halál." 

A neutron sugárzás a normális emberekre sokkal nagyobb destruktív hatással 
van, mint a gamma sugárzás. A neutronsugárzás nagyobb hatátás bizonyítia, pél
dául az ember bőrfelületén nagyobb mértékű a bőr károsodása. Az 1 KT alatti 
bombacsapásoknál a neutronsugárzás rizikója eléri a többszáz métert a robbanás 
episentrumától. 

A radioaktív veszteségek tipikus jellemzői, hogy tömegesen fordulnak elő, 
illetve a gócközpontjuk a tűzfészeknél van. Ez egyúttal jellemzője az egészség
ügyi veszteségek szerkezetének is. A légi atomcsapásoknál a többi káros hatással 
szemben jelentősen nagyobb a radioaktív károsodás. A halálos sugárzás hatásköre 
az azonos töltésű hasadó fegyverekkel szemben, a neutronfegyvcreknél nagyobb. 
A területi kiterjedése négyszer nagyobb a neutronfegyvcrcknek az azonos töltésű 
fegyverekkel szemben. 

A hasadó atomfegyvereknél a sugárzás következtében a halottak és a harc
képességet elvesztők aránya kb. 1:3-hoz, ez a neutronfegyvereknél 3:1-hez. 

1 KT hatóerejű légi robbantású neutronbomba esetén a harcképességét a 
személyi állomány az epicentrumtól 640 m távolságig azonnal elveszti. A 760 m 
távolságig levő közvetlen sávban, ahol a sugárzás értéke 5-8 Gy. a személyi 
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állomány a harcképességét a robbantástól számítva kettő óra múlva veszti el. 
Amennyiben a neutronbomba hatóértékét 1 KT-ról 10 KT-re felemelik, a sugár
zás értéke 10 Gy-re nő, és a hatótávolsága eléri egészen az 1500 métert. 

Ebből következik, hogy a neutron sugárzás elleni védelemre más jellegű 
rendszabályokat kell foganatosítani, mint a gamma sugárzásnál, ahol a védelem 
hatásfoka az alkalmazott anyag keménységétől és vastaságától függ. A hatékony 
védőanyagnak több rétegűnek kell lennie. Jelentős hatékonyságú védelmet nyújt 
erős betonréteg, vagy vizes földréteg. 30 cm. vastagságú betonréteg a neutron
sugárzás hatásfokát 10 x-el csökkenti. Hasonló hatékonyságú egy 45 cm vastag 
vizes földréteg is. 

A neutronfegyvcrek elsődleges radioaktív sugárzása ellen megbízható védel
met az élőerővel szemben az 50 cm vastagságú földréteggel lefedett hagyományos 
óvóhelyek, illetve megfelelő vastagságú betonnal, vagy vizes földréteggel lefedett 
beton, és különböző földalatti helyek biztosítanak. 

A hadtáp telepítésénél, annak védelme érdekében ki kell használni különböző 
raktár típusú óvóhelyeket, a meghatározott különböző paraméterek figyelembe
vételével. Minden esetben nemcsak felülről kell biztosítani a védelmet, de a 
várható neutronsugárzás minden irányából. 

Arra való tekintettel, hogy a neutronfegyverek alkalmazásával állandóan 
számolni kell, a neutron sugárzás hatása meghaladja a gammasugárzás értékét, és 
hogy a neutron: sugárzásnak nagyobb a biológiai hatása (ismétlődő sugárzás vé
gett) fokozni kell a hadtáp objektumok őrzés-védelmét, azok műszaki védettségét, 
az élőerő védelmét a terepen. 

A gyakorlatokon és szakharcászati gyakorlatokon ezen védelmi követelmé
nyeket meg kell követelni, a csapatokat oktatni kell a terepadta lehetőségek jobb 
kihasználására, a műszaki munkák végzésére, illetve könnyen mozgatható anyagok, 
technikai eszközök lehetőségei kihasználására. 

A gyakorlatok és bemutatók keretében célszerű a bemutató foglalkozási 
helyeken a részt veveőknek bemutatni a hadtápobjektumok (pl. SH.) védelmét 
a neutronfegyverek hatásai ellen. 

Az ismert információk tükrében kijelenthető, hogy reális lehetőség van az 
élőerő védelmére a neutronfcgyverek hatásai ellen is. 
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