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Sebők István1 

KÜLÖNBÖZŐ LÖVEDÉKTÍPUSOK REPESZHATÁSA A 
CÉLBAN 

Absztrakt 
A lőtt sérülések után a repesz okozta sérülések is igen komoly vesz-
teségeket tudnak okozni a katonáknál a harctéren. A repeszképződés 
olyan fizikai folyamat, melyet rengeteg tényező befolyásol. Ezeknek a 
vizsgálatára több módszert is kifejlesztettek elsősorban kísérleti úton, 
amelyeket matematikai modellel is alátámasztottak. Ennek a folya-
matnak a legfontosabb elmeit és kritériumait, valamint a lövedékek és 
a repeszek fizikája közötti kapcsolatot mutatja be a tanulmány. 

Kulcsszavak: repeszképződés, gyalogsági lőszer, ólommagvas lő-
szer, sebesítő-képesség  

Bevezető 

A gyalogsági lövedékeknek alapvető feladata a célok átütése, élő-
erő esetén feltartóztatása, megsebesítése vagy megsemmisítése. A 
lövedékek és gránátok repeszképzéséről és a hatásos repesz fogal-
máról a műszaki leírásokban rendkívül sok esetben téves adatok je-
lennek meg, vagy a kifejezést nem szakszerűen használják. Ezeknek 
a fogalmaknak a tisztázására szolgál a következő tanulmány. Írá-
somban bemutatom a repeszképződés folyamatának vizsgálatára 
szolgáló laboratóriumi módszereket, valamint a repeszek és lövedé-
kek élőerőre gyakorolt hatásának vizsgálatára szolgáló egyik mate-
matikai modellt.  

A lövedékeknek két alaptípusa van: a tömör lövedék és az üreges 
(kumulatív) gránát. Mivel a kumulatív lövedékek nem repeszhatással 
pusztítanak, ezért ezeknek a működésével a cikk nem foglalkozik. 
Tömör lövedéket akkor használnak, ha a kívánt hatás eléréséhez a 
lövedék teljes tömege szükséges, amely kb. 20 mm űrméretig fordul 
elő. Ezeknek a lövedékeknek a hatásmódja tisztán mechanikai jelle-
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gű, úgymint: behatolás, áttörés, rongálás. Ezt általában elsődleges 
hatásnak nevezzük, és a becsapódáskor úgynevezett másodlagos 
vagy járulékos hatásként különböző mennyiségű, formájú és alakú 
repesz keletkezik. Ez az űrméret a gyalogsági lőszerek csoportjába 
tartozik. Felette kezdődik a tüzérségi lőszerek kategóriája (a Magyar 
Honvédségben a 40 mm-es gránátvető már tüzérségi eszközként van 
kategorizálva), ahol elsődleges hatásnak a repeszhatást tekintjük, de 
esetlegesen közvetlen találat vagy működés esetén az átütőképes-
ség is rendkívül fontos. A cikk megvizsgálja különböző anyagok re-
peszképződését, valamint a keletkező repeszek hatékonyságát az 
élőerő leküzdésére. 

1. Lőszerek felépítése 

A legáltalánosabb tömör lövedékfajták: az ólommagvas acélköpe-
nyes „SS” (stainless stell) lövedék, az acélmagvas ólomhüvelyes és 
az acélköpenyes lövedék (nyomjelző eleggyel vagy nélküle). A lénye-
gében ólomból készített (ezáltal fajlagos keresztmetszeti terhelését 
fokozni törekvő) lövedékek lágyvasköpenye képezi a cső és a löve-
dék közti vezető réteget, és a rozsda ellen még külön bevonatot is 
kapnak. Ez a köpeny a különleges rendetetésű lövedékeken is meg-
található. A 20 mm feletti tömör lövedéktől felfelé köpeny helyett vö-
rösréz vezetőabroncsot is alkalmazhatnak. A második világháború 
idején a háborús lőszergyártás anyagi válságai (a rendkívüli alap-
anyag-hiány) szükségessé tette az ólom (lövedékmag) és a réz (ve-
zetőabroncs) pótanyagokkal történő helyettesítését. A tisztán vaslö-
vedékek vagy túl könnyűek lettek, vagy a ballisztikai adataik marad-
tak el az ólomlövedékek mögött. A vezetőköpeny anyaga is fontos. 
Különböző ideiglenesen vagy tartósan meghonosodott megoldások-
kal igyekeztek a csöveket kímélni, élettartamukat megnövelni, vala-
mint a vaslövedéknél sűrűn fellépő kritikus rozsdásodást is csökken-
teni. 

2. Lövedékhatás 

A lövedékek hatását három jellegzetes csoportba foglalhatjuk ösz-
sze: 

- a hatás függ magától a lövedéktől, annak típusától, hogy tömör 
vagy üreges, mekkora a tömege, űrmérete, a keresztmetszet-
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ének területe, a célba való behatolás szempontjából milyen az 
alakja és anyaga; 

- a hatás függ a mozgási jellemzők mindenkori értékétől is, attól 
a sebességtől, amellyel a lövedék a célhoz érkezik. Ilyen jel-
lemzők a (vég)sebesség, a találati szög (melyet nagyban befo-
lyásol a lövedék tengelyének a pályaérintővel bezárt szöge), 
valamint a lövedék fordulatszáma, stabilitása; 

- végül, hogy a lövedék hatását, hatóképességét erősen befo-
lyásolják a cél sajátosságai is. Ezek: élő vagy élettelen, ha az 
utóbbi, anyagának a minősége, kiterjedése (mindhárom irány-
ban), állása (álló vagy dőlt célról van-e szó. 

A tömör lövedékek mellett, a különböző töltetű repeszgránátoknál 
kétféle sebesítő hatást különböztetünk meg. A lövedék közvetlen se-
besítő, esetleg ölőhatása mellett, adott esetben a keletkező repeszek 
is igen komoly sérüléseket tudnak okozni. A következőkben bemuta-
tom ezeknek a vizsgálatát laboratóriumi körülmények között. 

3. Repeszképződés vizsgálata laboratóriumi körülmé-
nyek között 

A lövedék repeszhatását a robbanáskor keletkező repeszek mére-
te, száma, tömege és repeszsűrűsége alapján határozzák meg.  

Ez a vizsgálat történhet röntgenvizsgáló felvételek segítségével, 
valamint a repeszeknek robbantógödrökben és hatásvizsgáló palán-
kokon való felfogása, kézi osztályozása és lefényképezése útján is. 

3.1. A robbantógödrös vizsgálat folyamata2 

A szétrobbanáskor keletkező repesznagyságot és a repesznagy-
ság-megosztást robbantógödörben határozzák meg. 

Robbantógödörben elsősorban azoknak a lövedékeknek és lősze-
reknek a repeszképződését vizsgálják, amelyek valamilyen iniciáló 
anyagot tartalmaznak, és a repeszképződés nem közvetlen becsapó-
dásra, hanem valamilyen típusú gyújtó hatására beinduló folyamat 
eredményeként indul meg. 

                                                           
2  Fegyver- és lőszertechnikai kézikönyv (pp. 444) 
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A vizsgálat folyamatának leírása 

Az alábbi módon vizsgálták meg Magyarországon az egykori Me-
chanikai Műveknél az ott gyártott repeszgránátok repeszképződését.  

A robbantótöltetet levegőtérrel körülvéve, homokkal töltött gödörbe 
helyezik, amely fedelét homokzsákkal leterhelik, hogy a kifelé irányu-
ló robbanóhatást csillapítsák. A gyújtást kívülről villamos energia be-
vezetésével vagy mechanikus gyújtó esetében tépőzsinórral indítják 
be. 

A töltet és a homoktöltés közötti légtér, amely kartonhengerrel van 
kialakítva, befolyásolja a repesz széthullását (a henger átmérője kö-
rülbelül ötszöröse legyen a lövedékének). 

A töltet detonációjakor keletkező repeszeket a gödörben felfogják, 
és a homoktöltetből kiszitálják, majd a nem vasfémektől (reve és 
egyéb részek) való elválasztás céljából mágneseket használnak. Az 
összegyűjtött repeszeket kézzel lemérik, és tömeg szerint osztályoz-
va megszámlálják. 

A repeszek osztályozása után megállapítható a lövedéknek adott 
típusú (élő vagy anyagi) cél leküzdésének hatékonysága. 

A hatásos repesz fogalmának meghatározására a cikkben később 
visszatérünk. 

3.2. Röntgen-villanókészülékek felépítése és működése3 

A röntgen-villanókészülékek takart vagy láthatatlan tárgyak, folya-
matok felvételére szolgálnak, pl. lövedékek tűzgolyóban vagy füstgáz-
felhőben, lövedékek a csőben vagy folyamatok a gyújtók belsejében. 

A röntgensugarak alkalmazása mindeddig az egyetlen lehetőség 
az ilyen folyamatok képszerű rögzítésére. A film anyagát zárt kazet-
tákban lehet elhelyezni, amelyek a látható fényt visszatartják, míg a 
röntgensugarakat áteresztik. A röntgen-villanófényképezés csak fo-
kozatos árnyképeket szolgáltathat. 

A röntgen-villanófényképezés számára kifejlesztett röntgencsöve-
ket 1,2 MW impulzussal - amelynek időtartama nanoszekundum tar-
tományba esik - és 5000 A-ig terjedő áramerősséggel működtetik. Az 
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ilyen rendkívül nagy impulzusteljesítmény létrehozásához a körülbelül 
50 kV-ra feltöltött kondenzátort egy impulzusadón keresztül kisütik 
indukciós kaszkád-áramkör feszültség-sokszorozáshoz. Minden rönt-
genvillanáshoz egy-egy impulzusadó és egy-egy röntgencső szüksé-
ges. Az időlupe-felvételekhez (amikor egy folyamatos mozgást aka-
runk rekonstruálni egymás után több felvétellel) több röntgen-
villanókészüléket oldanak ki egymás után. 

4. Lövedék- és repeszhatás élő célra 

A lövedék vagy a repesz hatását az Eft (feltartóztató erővel) fejezik 
ki: 

                        4 

ahol: 
- Eö -  a lövedék vagy repesz összes becsapódáskori energiája; 
- F - a lövedék vagy repesz becsapódásakor a becsapódási fe-

lület keresztmetszete. 

Ez a képlet azt fejezi ki, hogy harcban az ellenség azonnali harc-
képtelenné tételéhez mekkora energia szükséges. 

Az összenergia és a keresztmetszeti terület szorzata különösen a 
pisztolyok jellemzésére használatos. 

Egyéb esetben a lövedékekkel és repeszekkel kapcsolatban sebe-
sítő és csonttörő hatásról beszélhetünk. 

A sebesítőképesség a lövedéknél az egységnyi F keresztmetszet-
re jutó fajlagos energiától: 

[2]          5 

függ, mert ezzel arányos a test puha részeibe történő behatolás 
mélysége. A csontok törését illetőleg csak az Eö összes energia (te-
hát a lövedéksúly és -sebesség) a mértékadó.6 

                                                           
4  Harmos Zoltán Gyakorlati ballisztika (pp. 178) 
5  Harmos Zoltán Gyakorlati ballisztika (pp. 178) 
6  Harmos Zoltán Tüzérlövéstan (pp. 389) 



457 

A kézifegyvereknél a lövedék keresztmetszeti területe 1 cm2-nél 
mindig kisebb, pl. 7,62 mm-nél kb. 0,5 cm2 (0,45 cm2), 9 mm-nél kb. 
0,63 cm2, így Ef > Eö. Az éppen csak elért behatolóképesség még 
nem biztosítja a csonttörő hatást: 

        
  

 
 

    
 

   
      7 

ahol (a képlet eddig még nem dimenzionált elemei): 

 mL - a lövedék tömege; 

 vv - a lövedék sebessége. 

Az Ef értékét kísérleti úton határozták meg még a második világ-
háború előtt az akkor használt gyakorlóruházat figyelembevételével. 
Azóta „ökölszabályként” ezt az értéket használják a kísérletek terve-
zésénél, a paraméterek számítással történő meghatározásánál. Az Ef 
értékét 75 J-ban határozták meg. 

Ez egy tapasztalati érték, ami az egycollos (25,4 mm) puhafadesz-
ka (csomómentes fenyődeszka) átütési energiájának felel meg. Ezt 
tarják egyenértékűnek egy gyakorlóruhát viselő katonával.8 

A képlet vv-re, tehát a lövedék sebességére átrendezve: 

          
     

  
     9 

A képletből látszik, hogyha ismerjük egy adott lövedéknek vagy re-
pesznek az átmérőjét (sugarát) és a tömegét, akkor meg tudjuk álla-
pítani, mekkora az a sebesség, amellyel el tudjuk érni a sebesítő ha-
tást. 

Az ún. csonttörőképesség elérésében a lövedék vagy repesz ke-
resztmetszeti területének nincs szerepe. Csak a csontot ért ütés 
nagyságától, azaz Eö összenergiától függ a csonttörés vagy csontre-
pedés bekövetkezése. A vékony emberi csontok 80 J, a vastagabbak 
110 J ütési energiától törnek.  

                                                           
7
  Harmos Zoltán Gyakorlati ballisztika (pp. 179) 

8
  Harmos Zoltán Gyakorlati ballisztika (pp. 179) 

9
  Harmos Zoltán Gyakorlati ballisztika (pp. 179) 
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5. A repeszhatás területének meghatározása különbö-
ző típusú lőszereknél 

A repeszhatású gránátoknál többféle hatáskörzetről beszélhetünk, 
itt megkülönböztetünk: 

 megsemmisítő körzetet, amelyen belül a gránát élő célokat, 
valamint a körzetben levő eszközöket és berendezéseket is 
roncsol. Ezt a közvetlen detonáció, illetve becsapódás pontjá-
tól számított 5-6 méteres sugarú körébe tehetjük; 

 hatásos repeszkörzetet, amely azt a területet jelenti, amelyen 
belül minden célt (idealizált esetben mellalakot) legalább 1-1 
hatásos repeszdarab éri (amely 75 J energiával rendelkezik és 
4,5 g tömegű10), és még átüti. Ennek a területnek a sugara ál-
talában 30-40 méter; 

 veszélyes repeszkörzetet, amely azt a területet jelenti, amed-
dig a repeszdarabok még eljutnak és így veszélyeztetnek. Élő 
célokat veszélyeztető hatásos repeszek esetenként szórvá-
nyosan még a veszélyes körzetbe is eljuthatnak. Ennek a terü-
letnek a sugara több száz méteres is lehet. 

A repeszgránátok acélfalának vastagságát és szilárdsági adatait 
úgy hozzák összhangba a robbanótöltettel, hogy a keletkező repe-
szek zömének tömege a puskalövedékéhez legyen közel. A repeszek 
mintegy 600 - 1200 m/s közötti sebességgel szóródnak szét gyűrűs 
formában. A gyalogsági lőszerek hatástávolságait, hatásadatait a re-
peszek meg sem közelítik. Ez szabálytalan alakjuknak és az ebből 
adódó nagy légellenállásnak is köszönhető. Egyes, véletlenül szeren-
csés alakkal és tömeggel képződött repeszek a veszélyeztetett távol-
ságokig is eljuthatnak, de ennek már csak a biztonsági zóna tervezé-
sénél van szerepe. A csupán repeszhatásra szánt gránátnak a gya-
logági lövedékek melletti létjogosultságát az adja, hogy a gránát igen 
nagy lőtávolságokra is eljut. Így a hatásos repeszkörzete igen nagy, 
mellyel könnyű a célt (vagy akár egyszerre több célt) eltalálni. 

Élő célok mechanikus hatású (közvetlen hatású) lőszerrel történő 
leküzdésekor, főként az ólommagvas gyalogsági lövedéknél tapasz-
talhatunk különös kettős jelenségeket is. 

                                                           
10  Dr. Molnár: Repeszlövedékek/Harcirészek hatékonysága és a repesztöltetek 

fajlagos energiatartalmai közötti összefüggések (pp. 16) 
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Ilyen például a kemény tárgyba ütköző lövedék vékony acélköpe-
nyének a nagy tehetetlenségi erejű ólommag hatására történő felre-
pedése, ezáltal az ólom kiömlése és szétfröccsenése. Ez sajátos sé-
rüléseket okozhat például az eszközökön található nézőrészek és 
reteszek körül. Idetartozik még a sebes forgásban, változó találati 
szöggel érkező lövedékeknek a kemény tárgyakon való meg-, illetve 
felpattanása (gellert kap a lövedék). 

A gyalogsági töltényeknél a lövedékek tömege igen széles spekt-
rumban változik: 

 az 5,56x45 mm-es lőszer lövedékének a tömege 4 g; 

 a 7,62x39 mm-es lőszer lövedékének a tömege 8 g; 

 a 7,62x54R lőszer lövedékének a tömege 11 g. 

Itt elsősorban a közvetlen mechanikai erőhatás a meghatározó, és 
nem a repeszképződés okozta sérülés, valamint a lövedékeknél a 
repeszképződés folyamatában rendkívül fontos befolyásoló tényező a 
cél anyaga11 és a lövedék deformációja a becsapódáskor. 

A mechanikus hatást illetően a korszerű gyalogsági lövedékekkel 
mintegy 500 méteren (5~20 grammos gránátrepeszekkel pedig 
20~60 méteren) belül csak könnyen védettnek és így leküzdhetőnek 
minősülnek azok az élő célok, melyeket pár centiméter fa vagy 15-20 
cm föld vagy téglafal véd. 

Összefoglalás 

A cikkben bemutattam, hogy a kis űrméretű gyalogsági lövedékek, 
illetve a gránátrepeszek becsapódása között alapvető fizikai eltérés 
nincs. Lényegében védekezni ugyanúgy kell ellene. A gránátok és a 
repeszlőszerek tervezésénél alapvető tervezési követelmény, hogy a 
keletkező repeszekből minél több a puskalőszer tömegének a kategó-
riájába essen. Ez a repeszméret a már említett 5~20 grammos kate-
gória. A hatásos repesz alsó tömeghatára kísérletekkel bizonyítottan 
minimum 4,5 g. A gránátok és aknagránátok anyagát úgy kell megvá-
lasztani, hogy a teljes tömeg legalább 80%-ából hatásos repesz ke-
letkezzen. Ez a méretezésénél alapvető kiindulási és tervezési alap. 

                                                           
11  Lövedék páncéllemezen történő áthaladás metallográfiai vizsgálata (HADMÉR-

NÖK Budapest) 
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Összességében, a gránát anyaga akkor van jól kiválasztva, ha a rob-
bantásos vizsgálatnál a 4,5 grammnál nehezebb, tehát hatásos repe-
szek össztömege eléri a gránát súlyának legalább 80%-át. Hasonló 
hatásossági vizsgálat folytatható kumulatív vagy repesz-kumulatív 
kettős hatású gránátokkal. De ebben az esetben jóval fontosabb té-
nyezőként lép fel a célok anyaga, mivel ilyen típusú lőszereket alap-
rendeltetésükből adódóan kemény célok (eszközök, épületek, fede-
zékek) ellen használnak. 
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