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A textiltisztítás mint a szükségletek kielégítésének 
egyik forrása hadműveleti tevékenységben 

Sa11prrf;tr Imre s21ízadoJ 

A hadtörténelem során kedvező és kedvezőtlen tapasztalatok sokasága halmozódott fel a 
ruházati biztosítás terén is. Ezek a tapasztalatok cáfolhatatlanul bizonyítják, hogy adott körülmé
nyek között (-40 "(-os hideg, a személyi állomány egészségügyi állapotának fenntartása) a megfe
lcló rulüzat a harc, a győzelem egyik elengedhetetlen feltétele. 

A korszerű háborúban - a korábbi háborúktól eltérően - a tömegpusztító fegyverek alkalma
zásával állandóan számolni kell. A harctevékenységek nagy szélességben és mélységben, külön
bözö földr<1jzi-éghajlati körülmények között, szélsőséges időjárási viszonyokban bontakozhatnak 
ki. Ebből az alapvető tényből kiindulva e,i.,ryenesen következik, hogy a ruházati biz!osítás is új érte!· 
met, más tartalmat kap. 

A felsorolt kec..lvezőtlcn tényezők - ;1. fegyveres harc megvívásának bonyolult körülményei -
elötérbe helyezik a csapatok megóvását, ehhez alapvető követelmény a megfelelő ruházattal tör· 
ténő ellátás is. A fentiekből következik, hogy a ruházat funkciójában új elemeket is figyelembe kell 
venni (sugárzás, vegyi, bakteriológiai védelem, tűzállóság, járművekben való mozgékonyság stb.). 

Törvényszerű, hogy a ruházattal és a ruházati ellátással szemben támasztott követelmények a 
jövőben csak növekednek. 

A hadműveletek minden oldalú biztosításában a hadtápbiztosítás részeként a ruházati biztosí
tás alapvető fdadata, hogy a szükséges ruházati anyagok a hadműveleti tevékenységre hozott elha
tározásnak megfelelően, a meghatározott helyen és időben felhasználható állapotban rendelke· 
zl:sre álljanak. Az itt jelentkező szúkséglet kielégítésére megfelelő készletek megalakításával, külön
böző szintekre történő [épc:sőzésével, a felhasználási területekre történő időbeni eljuttatásával, 
továbbá a helyszínen történő helyreállításával (mosásával, javításával, mentesítésével) valósítható 
meg. 

A hátországból történő utánszállítás melktt - a tömegpusztító fegyverek alkalmazása esetén -
a hadműveleti területen történő ruházati anyag feldolgozás és visszaáramoltatás a harcolókhoz a 
korszerű háborúban fokozottan előtérbe kerül, újszerűen jelentkezik. A ruházati hiztosításban 
jelcntkez{S új elem - a személyi mentesítés ruházati i,génye - növeli az ellátás szükségletét, lényege
sen megváltoztatja az ellátás eJJig kialakult rendjét. A szakaszos ellátást egyre inkább a folyamatos 
ellátási mód váltja fel, a személyi állomány tiimeges mentesítésének gyakorisága (állandósulása) 
mint. 

A ruházati biztosítás feladataiban a szüksé,ges (előírt) készletek megalakítása, lépc:s6zésc, 
utánszál!ítása már korszcrlíen kialakított rendszer. Viszont a ruházati anyagoknak a helyszínen tör
tér/S hdyrt:á!lítása kevésbé kidolgozott - úgv a szükségletek frlmerü!é~ébcn. mint azok kielégítési 
kbctfoé~cibc11 bc;'tllt válto?ilsoK hir:isár::t -. ezért szeretném dirányítani a figyelmet. 
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gok. 

A) A hadnnhdcti /(l'ékmyrét,hm réJzl urő csapatok ruházati rz1tks(f.!.Üh: 
- Az elrendelt készlet és ennek szintentartása. 
- A fogyás. 
A fóg)dr 1i:rszetmfi: 
1. Továbbhasználatra alkalmatlan ruházat: 
- vissza nem térülő személyi veszteség ruházati anyaga,; 
- megsemmisült, elveszett, természetes elhasználódás következtében selejtté vált stb. anya-

A továbbhasználatra alkalmatlan ruházat pótlása részben nem ebben a tagozatban történik, 
másik része a megalakított ( előírt) készletekből az ellátás rendszerében pótolható. 

2. Torábbi hasznJlatra alkalmassá tehető ruházat: 
a) A természetes szennyeződés következtében mosással. 
b) Az egészségügyi szennyezett ruházat mosásával, fertőtlenítésével. 
e) A tömegpusztító fegyverek által szennyezett ruházat mentesítésével. 
a) A termé.fzetesen szennyeződ1ilt ruházat mennyúége: 
A természetes szennyeződés következtében létrejött mosatási igény rendszeresen 7-10 

naponként jelentkezik, amikor a személyi állomány fehérnemű váltását és fürdetését végre kell és 
lehet hajtani. Ezt az élettani higiéniás követelmények mellett esztétikai igények is alátámasztják. A 
szennyezett fehérnemű elveszti az időjárás elleni védő- és nedvszívó képességét, kellően nem biz
tosítja a test hőanyagcseréjét, szellőzését. A ruházat alatti mikroklíma kedvezőtlenné válik, megnő 
a betegség, fertőzés veszélye és kedvező feltételt teremthet a férgek elszaporodásához, járványok 
kialakulásához is. 

A háborúban - a fegyveres harc során - a tisztálkodás korlátozott lehetősége, a személyi állo
mány fokozottabb igénybevétele következtében a szennyeződés üteme és mértéke felgyorsul, nő a 
bakteriológiai, vírusos fertőzés veszélye, ez is indokolja a fehérnemű csere gyakori végrehajtását. 

A fehérnemű viltások közötti időszak hosszát, a fehérnemű váltás lehetőségeit - sok más 
tényező mellett - a kialakult helyzet, a csapatok tevékenységének körülményei, a meglevő csere
készletek nagysága, a rendelkezésre álló textiltisztító és javító kapacitás határozza meg. A fürdetés
sel egybekötött fehérnemű váltást csak a harcból kivont, nyugvásban levő magasabbegységeknél 
(egységeknél) lehet végrehajtani. 

Az J. rz. táblázat az egy főre mért ruházati mosatási szükséglet súlyadatait tartalmazza:x 

1 . . (z. táblázat 

Megnevezés Időszak Súlya Megjegyzés 

fehérnemű 
nyáron 0.70 kg/fő 

télen 1,50 kg/fő 

nyáron 1,20 kg/fő gyak. öltöny 

felsőruházat tden 2.20 kg/fő csak kabáthuzattal 
számolva 

x Az adatok az MN KRAR súlytáhlázata alapján 

A fehérnemű és felsőruha mosatási cseresükségletct egy gl. ho.-ra számítva a 2 . .rz. táb/dzat 
tartalmazza. 
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fehé·memU 

febőruházat 

Kimutalás 

a várható mosatási szükségletről (7-10 naponként) 
14 ezer fő fehérnemű, 3-4 ezer fő felsőruházat 

csereszükséglettel számolva ( ezer kg-ra kerekítve) 

Megnevezés 
Várható mosási 

Í:vszak c5ereszüksc'.·glet 
cikkc~oport 

( ezer kwban) 

nyáron 11) 

télen 21 

nyáron 4-5 

télen 7-9 

---------

2 . .rz. Jdhlázdl 

Mq,1egyzés 

gyak. öltöny 

gyak. kabáthuzattal 
számolva 

A várható mosatási szükségletet (fehérneműre és a felsőruházatra) az alábbi képlettel célszerű 
megállapítani: 

M,,_= (L-V) · Á,, ·Ér. n)' 

Ahol: M" - Mosatási szükséglet (kg-ban) 
L - Létszám (fő) 
V - Összes veszteség (fő) 

Á" - Cserébe bevonható á!!omány együtthatója _ 

Ér. nl - Évszaknak megfelelő ruházat súlya egy főre (kg/fő) az 1. sz. táblázat alapján 

b) Az 1r.észsé1;iigyi szeruzeteknél kektkezrl szomJezett ruházat mennyis{Y,r: 

Először határozzuk meg a ruházat szennyeződésének helyét, körülményeit. 

Ez lehet: 

- műtéteknél; 

- kórházi ágyakon fektetés során; 

- a szakállomány ruházatának használatakor. 

Az eü. dd. szervezetét, lehetőségeit figyelembe véve a műtétek, a fektetés és a szakállomány 
ruházatának mosatási, fertőtlenítési szükséglete mintegy 75-80 ezer kg ( esetenként több) szennyes 
ruha az alkalmazási időszak tíz napjára. 

Az egészségügyi mosatási, fertőtlenítési szükségletet az alábbi képlettel dl.rzertí 1111gállapítani: 

M,, = (M · n · Rm)+(S,· R,) +(E -e) 

Ahol: M" - Mosatási szükséglet {kg-ban) 

M A végezhető műtétek száma naponta 

n - A tervezett napok száma ( n lO nap) 
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Rm - A műtéthez szükséges ruházat (kg-ban) a 3. sz. táblázat alapján 
Sr - Fektetett sérültek száma (fő) 

Rr - A fektetés ruházati csereszükséglete (kg/fő) 
E - A szakállomány ruházati csereszükségletc (kg/ellátóheiy) 
e - Ellátóhelyek száma 

Az eü. ruházat mosatási, fertőtlenítési igényét a 3. 12. tdhLízulhan foglalhatjuk fr,sz<:. 

J .. fZ. ttíh/(íz.lf 

KimutuJti.r 

az eü. ruházat mosatási, fertőtl<:nítési szükségletről 

Esetek Anyag megnevezése Mennyisége Súlya Megjegyzés 

lepedő s db 3,7) kg -
Műtétenként 

a sérültek után 
fehér köpeny 5 db 2,40 kg -

!epedő 5 db 3,75 kg 2,5 váltás 

Fektetéshez fehérnemű 

1 

2,5 db 

1 

1,7'; kg 25 váltás 
a sérültek után 3,50 kg 

törülkúző l db 0, 13 kg l váltás 

fehér-~zínes köpeny 60 Jb 48 kg 2 váltás 

törülköző 60 db 
Szakillomány 

7,8 kg 2 váltás 

részére 
ellátóhe!yenként 

sapka-fejkendő 60 db 1,8 kg 2 váltás 

fehér nadrág 30 db 15 kg 2 válth 

fehér ing 60 db 18 kg 4 váltás 

A jelentkező szükségletek kielégítését a továbbiakban dolgozom fel. 

e) A menlesilés ruházati .rziiksiy,lete: 

Atomfe,gyverek alkalmazása esetén - elsősorban a sugárszennyezettség ruházati mentesítési 
szükséglete: 

A tervezéséhez mindenekelőtt az ellenség tömegpusztító fegyverek alkalmazásának elveiből, 
eszközeinek számából, a saját alkalmazott eszközök környezetszennyező hatásából kell kiindul
nunk. A csapások várható száma, a szennyezett (fert6zött) zónák kiterjedése, méretei, a saját erők 
széttagolt elhelyezkedése figyelembevételével, megb[zhatóan kielégítő pontossággal megállapít
ható a mentesítésre szoruló katonák száma, és ezzel lehetőség nyílik a mentesítés ruházati szükség
letének megállapítására. 

A1. Ismert adatok alapján mentesítéssel általában csak azoknak a személyeknek a harcképessé
gét (hadrafoghatóságát) lehet visszaállítani, akik a csapást a vv. szakutasításokban megadott érté
kek és körülmények között vészelték át. 

Sugárszennyezést szenvedhet a személyi állomány akkor is, ha a sugárszennyezett zónák meg
kerülésére nincs lehetéíség, illetve a robbanás felhőjének ki.szóródási sávjában tevékenykedik. Ezek
ben az esetekben a sugárszennyezés nem éri váratlanul a csapatokat. Folyamatos felderítéssel, 
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figyeléssel, gyors értesítéssel, továbbá az észlelt robbanás bemérésével, értékelésével lehetőség van 
arra, hogy a személyi állomány a tömegpusztító fegyverek elleni védelemre a rendelkezésre álló 
védöe,;zközöket hatékonyan felhasználja, alkalmazza. 

A külföldi szakirodalomban leírtak alapján a hadsereg (seregtest) hadművelete során előfor
dulhat, hogy a hadműveleti terület mintegy 80- J 00°,ü-a időlegesen sugár.szennyezetté válik az 
atomcsapások következtében. Ebből adódik az a következtetés, hogy a személyi állomány minden 
tagja szennyeződhet, egy része többször is. A végzett számítások a sugárszennyezettség együttha
tóját átlagosan 1,5 körüli értékben állapítják meg. A terep, a harcjárművek, az objektumok védőké
pességénck, az egyéni védőeszközök használatának eredményeként azonban az általunk ismert 
adatok alapján egy gl. ho.-nál a személyi állomány 8-10%-át, mintegy 1100-1400 főt szükséges tel
jes átöltöztetéssel sugármentesíteni. Mindezek alapján a sugármentesítés ruházati szükségletének 
meghatározását a kiirctkező iirszefliff!.Ú a!t,pján dlrzmí elt'éf!,tzni: 

R, = (L-V) -M, +Ám· É,_ "Y 

Ahol: R, - a sugármentesítés ruházati szükséglete (kg-ban) 

L - létszám (fő) 
V - össz veszteség {fő) 

M, - a mentesítésre szoruló állomány, sugárszennyezettség valószínű átlagos együtthatója 
_ 1,5 

É1, ni" - évszaknak megfelelő ruházat súlya { 1. sz. táblázat kg/fő) 
Ám a teljes átöltöztetés valószínű létszáma {fő) 

A sugármentesítés ruházati szükségletének meghatározásakor nem tekinthetünk el attól - az 
időjárástól is függő - ténytől, hogy a személyi állomány a védőeszközök több órai használata során 
erősen megizzad, ezért a harcfeladat befejezése után a feladatban résztvevők fürdetésével, fehér
nemű cseréjével - a védőöltözet elhanyagolható szennyezettsége esetén is számolni kell. Ekkor a 
mentesítés (R,J és a fehérnemű csere ruházati szükséglete {M.,) együttesen jelentkezik. Ebben az 
esetben célszerű a fehérnemű cserét {M,,-re), a felsőruházatot {R,-re) kiszámított értékkel biztosí
tani. 

Az ellenség a hadműveleti tevékenység során, egyes hadműveleti irányokban vegyifegyvere
ket alkalmazhat. Az ellenség vegyicsapásai számottevő veszteséget {sérülést) okozhatnak a 
védelmi rendszabályok ellenére is. Ezért a vegyimentesítés ruházati szükségletének megállapítása 
bonyolult feladat. A szükségletet az érvényes vegyivédelmi szakutasítások alapján lehet kiszámí
tani. Ebből megállapítható, hogy a csapást szenvedett személyi állomány ruházatának teljes cseréjét 
8-25%-ánál egy gl. ho.-nál mintegy 1000-3500 főnél végre kell hajtani. 

A mentesítés során a közömbösítéshez használt vegyszerek általában maró hatásúak, ezért a 
csapást szenvedett állomány teljes ruházatát le kell cserélni. Mindezek figyelembevételével a vegyi
mentesítés ruházati szükséglete ezzel az összefii[[.Réssel határozható meg: 

R,=(L-V)-M,-É, "' 

Ahol: R,. - a vegyimentesítés ruházati szükséglete (kg-ban) 

L - a létszám {fő) 

V - az összes veszteség {f6) 
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M, - a vegyileg szennyezett állomány együtthatója (0.08-0,25) 

Ét. 111 - az évszaknak megfelelő ruházat súlya egy főre (kg/fő) 1. sz. táblázat 

Az ellenség bakteriológiai fegyvereinek (eszközeinek) alkalmazásával is számolni kell. 
A bakteriológiai fegyverek alkalmazása esetén a személyi állomány átlagosnál gyakoribb fehér

nemű cseréjével kell számolni. Ebben az esetben a fehérnemű csere mellett a nagyobb tömt:gű fel
sőruházat fertőtlenítését is meg kell oldani. A szükséges csere mennyiségét az (M,,) megállapítá~.,· 
val a fehérneműre és a fels6ruházatra külön-külön meghatározhatjuk. 

B) A 1~íh11ri T1xtiltisztltrí irju1 l/,í U::,rm ,dkah111lzd.rd11uk mrídjai: u hr~p:dnm liirti'n/! mhJ2.1t /d
do~l!,r,zJs,Ílhtk /1 /ilh11rz11tí/J1Jnt1k lrhdr/r<c(i: .I sziiks<l!,n' 1.(u-ckúzlttth nat,.JJJg,1: 

a) A korszerű háborúban a csapatok a hátországtól nagy távolságra is alkalmazásra kerülhet
nek, ahol a h:1rcukat különböző idöjárási, földrajzi és egyéb bonyolult körülmények között vívják. 
A csapatok ellátása, a hátországból történö utánszállítással egyre nagyobb nehézségekbe ütközik. 
Ezért eliífrrbe kerül a ruházati anyagok helyszínen - hadműveleti területen - történő feldolgozása, 
újra felhasználá~a. Erre a feladatra alkalmas szervezet - Tábori Textiltisztító és Javító Üzem - a 
szükséges személyi állománnyal és a rendszeresített korszerű technikai eszközökkel rendelkezésre 
állnak. Ezért a hadműveleti tagozatban felmerülő szükségletek kielégítését a Tábori Textiltisztító és 
Javító Üzem ( a továbbiakban TlJÜ) célszerű, hatékony alkalmazásával kell elsősorban megoldani. 

A TTJÜ a rendszeresített erőivel és eszközeivel képes a hadműveleti területen történő mosás, 
fertőtlenítés, és a ruházati anyagjavítás végrehajtására. 

A TTJÜ szervezeti felépítése több irányú alkalmazást tesz lehetővé. Szervezetében kettő 
mosoda század, századonként egy-egy mosoda gépszakasz és öt-öt polgári mosodát működtető 
részleg van szervezve. 

A tábori mosoda gépszakasz erőivel és DEV A típusú mosoda eszközeivel képes tábori körül
mények közötti alkalmazásra. 

A „DEV A" gépesített mosoda gépegység három konténerből áll. Az egyik konténerben a 
mosoda, amely dohos centrifugás mosógépből és tartozékaiból, a másikban a szárító berendezés, a 
harmadikban anyagraktár található, melyben az üzemeléshez szükséges vegyszerek, mosószerek. a 
védő, kenő- és üzemanyagok, továbbá a raktársátrak és álcázó eszközök tárolására van lehetőség. A 
gépesített mosoda gépegység főbb harcászati-műszaki jellemzőit a 4. sz. táblázat tartalmazza . 

. 4, .rz. tdh/Jzat 

Harcászati-műszaki jellemzők: 

Megnevezés Körülmény Adatok Megjegyzés 

' mente\ítésnd 120 kg/h• száraz ruha 

1 Készlet kapacitása mosásnál 80-120 kg/h száraz ruha 

! 
kombinált kikészítés 25 kg/h tűzálláság 

+ vízállóság 

Mosószer kit. 100 h üzemeléshez 

1 Kenő· 
és üzemanyag kit. 1 

120 h üzemeléshez 

Vízfogysztás 300() 1/h 

Üza. fogyaS?tás j kgih gizolaj 

Telepítési idó 10 p<:rc 

Lebontási idií 60 perc 

l +6 t/, egy váltás 
Kezelóm::mdyzct --

11 + 1 + 1,1 ruházat mentesítő 
szakasz 
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A tábori automatizált mosoda sokoldalúan felhasználható a sugár-, a különböző mérgező 
anyagokkal szennyezett egyéni vegyivédelmi eszközök és ruházati sugár-, vegyi és biológiai mente
sítésre, a ruházat és fehérnemű mosására, továbbá lehetővé teszi a ruházat tűzállóságának és vízhat· 
lanságának helyreállítását. A berendezés konstrukciója lehetövé teszi a mosoda üzemeltetését gép
kocsikon i, ezáltal a telepítéshez - áttelepítéshez szükséges idő jelentősen lerövidült, a készenléte 
megnőtt. 

A zárt szerkezet és az önálló energiaforrás alkalmassá teszi arra, hogy a lé1;köri viszonyoktól és 
külső energiaforrásoktól függetlenül is üzemeltethető. A rendszeresített csatlakozó szerelvények és 
sZlvattyúk alkalmasak arra, hogy a telepítés körzetéből természetes, vagy mesterséges forrásból, 
illetve s rendszeresített vízszállító tehergépkocsik nagyobb távolságról is (20-40 km) folyamatosan 
biztosítsák a szükséges vizet. 

A programvezérlésű mosógépben ( manuálisan is kezelhető) a ruházat mosási folyamat auto
matizáltan megy végbe. A kezelőszemélyzet a szennyezett ruházattal csak a mosógépbe helyezés
kor érintkezik. A mosási technológiában előírt mosás és centrifugálás a háromrekeszes dobban tör
ténik. 

A polgári mosodát működtető részlegek képesek a hadműveleti területen felderített polgári 
mosodák irányításának átvételére, az üzemeltetésének - polgári lakossággal vagy hadifoglyokkal 
történő - megszervezésére. Ezen mosodák kapacitás adatait és alkalmazásuk körülményeit a hely
zetmegítélés során értékelni kell. 

b) A TTJÜ alka/ma::.tisdnak módjai: 

A TTJÜ alkalmazásának lehetőségeit, lehetséges változatait a várható szükségletek, a DEV A 
mentesítési, mosási adotí kapacitása és a meglevő csen:készletek számbavételével határozhatjuk 
meg. A helyzetmegítélés során a TTJÜ alkalmazására az alábbi lehetséges főbb változatokra építve 
lehet elhetározást hozni: 

- Ef!)'ii//ts nulk1idtetú_rd: A T1JÜ összpontosított alkalmazása az MN Központhadtáp Előre
tolt Lépcső (továbbiakban KHEL) részeként a (hadtest) második lépcső mögött telepítve, a tiszta 
ruha kiszá!Htásával, a szennyes ruházat saját erővel és eszközzel történő hátraszállításával a KHEL
parancsnok elhatározásának megfelelően. 

- /1,frg,H::.trn. irdnrokb.1: Mosoda gépszakaszonként (5-5 kit. DEVA) hadműveleti irányokba 
történő megosztásával a KHEL·parancsnok elhatározásának megfelelően önállóan, l'tif.J a hadrerer
mk átalárendclve. 

- Rúzmkhu. rag) llltf!.trtTritésn: Kettő-három gépegység kiküldésével a harcból kivont ho. 
(d<l.) körletébe mentesítésére, fehérnemű csere végrehajtására. 

A T1JÜ szakmai irányításával (a TTJÜ állományán felül) az eü. dd.-ba szervezett kettő-kettő 
gépegység alkalmazásával az eü. dd. ruházati mosási, fertőtlenítési szükségletének biztosítására. 

A leírt változatok a konkrét körülmények figyelembevételével kombináltan is alkalmazhatók. 
Az egy DEVA gépcgységes részleg alkalmazása - a hadműveleti tagozatban jelentkező nagyobb 
szükségletek miatt - csak rendkívül feszített körülmények között, nagyritkán kerülhet előtérbe. 

A TTJÜ és az eü. dandárok mellett üzemelő mosoda gépegységek alkalmazása során szoros 
együttműködést kell szervezni a hadműveleti területen tevékenykedő vegyivédelmi, egészségügyi 
és a hadtáp (ruházati) szolgálat szerveinek működésében. Az együttműködést a hadsereg- (had
test-) törzs és a KHEL-parancsnok között a hadseregcsoport parancsnoka és törzse szervezi meg. 

A TTJ(T felkészítésével, mozgósításával, megalakításával, alkalmazásával, működtetésével 
kapcsolatos kérdéseket a következő munkúban részletesen tervezem feldolgozni. 

c) /1 nmki.rzltt 11agi.1dJ:_ánJ/:: 1:, lt/ju felha.r:wdlá.r idtfémk mt1;J!!upltd,a: 

A hadműveleti tagozatban jelentkező szükségletek és meglevő mosatási, mentesítési kapacitás 
különbségét (hifoyát) cscrckész!etek megalakításával pótolhatjuk. 
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A behatárolt szállítási kapacitás és a véges anyagi lehetőség miatt célszerű a szükséges csere
készlet optimális nagyságát és felhasználódásának idejét - a biztonságos ellátás érdekében - ter
vezni, meghatározni. 

A szükséges cserekészlet nagysága az alább; k1J;/t1tc! határozhdtó me[;: 

Ahol: K - a cserckészlet szükséges nagysága (kg) 

Csf - a cserekészlet elhasználódás ideje (nap) 

Szn - a napi mentesítési, mosatási szükséglet (kg/nap) 

Cn - a napi mentesítési, mosatási kapacitás (kg/nap) 

Egy példán keresztül vizsgáljuk meg egy eü. dd. ruházati ellátásához szükséges cserekészletek 
nagyságát az alkalmazáJ e/s() 10 n11pjáva! Jzámolva: 

- A felhasznált ruházat a műtétek során fokozatosan a műtétek számávaJ egyenes arányban 
szennyeződik az 1-7 napban a legintenzívebben, ezután a műtétek száma csökken. 

- A fektetéshez felhasznált ruházat szennyeződése, csereszükséglete szakaszosabban követ
kaik be, a legtöbb sérült a 10. napon van az eü. dd. alkalmazott szervezeteinél. 

- A szakállomány ruházata a tíz napon keresztül egyenletes időközökben szennyeződik és 
válik szükségessé a csere. 

A fentieket mérlegelve megállapíthatjuk, hogy a tíz napban szennyeződő 75-80 ezer kg ruhá
zatból az eü. dd.-hoz szervezett kettő darab DEV A mosógép már az első alkalmazási nap 3-4. órá
jától teljes kapacitással üzemelhet. 

A J;i/dánk alajJ)án: Csr - 10 nap 

Sz" - 7)()0-8000 kg/nap 
7800 kg/nap 

e .. - 4800 kg/nap 

Tehát K =10 nap (78000 kg/nap - 4800 kg/nap), 30 OOO kg. 

Ez ti J () uoo kf!. iiuzttevődhc1: 

20 OOO db törülközőböl 

3500 db fehér és színes köpenyből 
1000 db fehér ingből 

1500 db fehér nadrágból 

10 OOO db fehérneműből 

22 OOO db lepedőből, amit az előírt készletek fedeznek. 

A tizedik nap a legkisebb felhasználható készlet, legtöbb a szennyes ruházat, melyet a műtétek 
csökkenö száma miatt a rendszeresített DEV A gépek fokozatosan fel tudnak dolgozni. 

A teljes felhasználódás idejét az 1Nbh; k(j,let átrmdezéJét'el határozhatjuk mer: 

K 
Csr=-,--. 

Sz,, -C" 

Amennyiben a mentesítést a fehérneműváltással egyidőben hajtjuk végre. a cserekészlct 
elhasználódás ideje növelhető. 

X 
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Összegezve, a ruházati biztosítás a harcoló csapatok tevékenységének egyre inkább szerves 
részévé válik. Ezért tartottam szükségesnek e szerte ágazó feladat egyes - általam fontosnak vélt -
kérdéseinek a feldolgozását. Abból a tényből indultam ki, hogy a harc feszítettsége, a tömegpusz
tító fegyverekkel mért csapások követelményei, a megnövekedett távolságok azt követelik, hogy a 
szakaszos ruházati ellátás mellett a hadműveleti területen történő helyreállítás és visszaáramoltatás 
a felhasználókhoz fokozottabban kerüljön előtérhe. A ruházati anyag biztosítás folyamatosan, 
megszakítás nélkül történjen. 

A táblázatokat - egy változatként - kiindulási alapnak tekintem. A kimunkált képleteket arra 
is alkalmasnak tartom, hogy azokat továbbfejlesztve gépi adatfeldolgozásra is felhasználjuk. 

A helyszínen történő ruházat feldolgozásának és felhasználásának természetesen más formái 
és lehetőségei is vannak. Én a jelenlegi ismereteim alapján a vizsgált kérdéseket tartom reálisnak, a 
további munkámhoz kiinduló alapnak. Az általam ismertebbnek tartott anyagrészt rövidebben, a 
teljesen újnak vélt ismereteket (pld. DEVA) részletesebben próbáltam kifejteni . 
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