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SZAKTÖRTÉNET 

A  HARCKOCSIGYÁRTÁS  NÉHÁNY  TERMELÉSI   
MINŐSÉGKÉPESSÉGI PROBLÉMÁJA   

A  II.  VILÁGHÁBORÚBAN 

Turcsányi Károly1 

Bevezető gondolatok 

A harckocsicsapatok harci lehetőségei dinamikusan fejlődtek a 
második világháború folyamán. A fejlődés a tűzerő, a védettség és a 
mozgékonyság területeit egyaránt érintette. Az egyre nagyobb tűzerejű 
harckocsifegyverzet, egyre vastagabb páncélzatot követelt meg, így vi-
szont csak jóval erősebb harckocsimotorok alkalmazásával voltak képe-
sek szinten tartani a harckocsik mozgékonyságát. A fejlődés folyamán a 
páncélzat vastagságának növekedésében adódott egy 100 mm-es határ, 
ahol a védettség további növelése a mozgékonyság – a tömeg-
teljesítményarány és a hatótávolság – erőteljes csökkenéséhez vezetett. 
Ezt a határt csak új technológiák – a nagy hatótávolságot garantáló Dí-
zel-motor és a kis szerkezeti tömeget biztosító öntvénypáncél, illetve a 
hegesztett páncéllemez-szerkezetek alkalmazásának bevezetésével le-
hetett átlépni. Az új technológiákat csak a (hadi)ipari termelés magas 
minőségképessége mellett lehetett bevezetni. 

A magas hatásfokú, kevésbé tűzveszélyes üzemanyaggal üzemelő 
Dízel-motort hajókon, tengeralattjárókon és polgári alkalmazású teher-
gépkocsikon már a húszas évek óta alkalmazták a fontosabb hadviselő ál-
lamok. A Dízel-motorok, Otto-motorokhoz képest alacsonyabb fajlagos 
teljesítménye 1,3-1,6 –szoros hengerűrtartalom alkalmazását tette szük-
ségessé. Ebből következően harcjárműbe építéséhez – a motorszerkezeti 
tömeg kellőképpen alacsony szinten tartása érdekében – túl kellett lépni 
az addig alkalmazott acélöntvény-hengerblokk technológián és be kel-
lett vezetni az alumíniumöntvény-hengerblokkokat. 

Az öntvénypáncélok tömeggyártása szintén magas szintű fémipari 
technológiát követelt meg. E technológia bevezetése különösen a 
harckocsitornyok gyártása területén jelentett előrelépést, mivel kedvezően 
szilárd, ferde felületekkel határolt, ugyanakkor kis tömegű szerkezetek 

                                                      
1 Prof. Dr. Turcsányi Károly nyá. ezredes, egyetemi tanár. 
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kialakítását tette lehetővé. A harckocsi-páncéltest esetében a cél szege-
cselt szerkezetek kiváltása volt, a kisebb tömeg mellett is nagyobb szi-
lárdságot és harci túlélőképességet biztosító hegesztett páncéllemez-
kötésekkel. Ennek megvalósítása viszont jelentős hegesztés-technológiai 
akadályokba ütközött a harcászati szempontból egyre inkább megkövetelt 
nagy vastagságú páncéllemezek esetében. 

A különböző hadviselő államok eltérő sikerességgel oldották meg a 
dízelesítés és az öntvénypáncél-gyártás, illetve a páncéllemez-hegesztés 
problémáit, ami – a mozgékonyság képességének fenntartásán keresztül - 
alapjaiban befolyásolta harckocsicsapataik harci lehetőségét. A harcko-
csik második világháborús haditechnikai fejlődésének fő problémája 
ezáltal a mozgékonyság megőrzése volt, melynek sikerességét a dízel-
motor és az öntvénypáncél-, illetve hegesztés-technológia bevezetésével 
járó technológiaváltás bekövetkezése vagy elmaradása határozott meg. 
A hadiipar egyes országokban sikerrel oldotta meg ezt a feladatot, máshol 
viszont a fejlesztési folyamat nem vezetett eredményre, ami végső soron 
a harckocsicsapatok minőségképességi igénykielégítési folyamatának sú-
lyos zavarához vezetett. 

1. A vizsgálat célja és az alkalmazott módszer 

A kitűzött cél annak vizsgálata, hogy a második világháború folya-
mán, amikor - az alkalmazott páncéltörő lövegek és harckocsiágyúk telje-
sítményének folyamatos növekedése következtében – az alkalmazott 
alapharckocsik páncélvédettségét növelni kellett, az ezzel együtt járó 
szerkezetitömeg-növekedés és a technológiai fejlesztések (a Dízel-motor 
és az öntvénypáncél illetve a nagyvastagságú páncéllemezek hegesztésé-
nek bevezetése) együttesen a mozgékonyság milyen jellegű változását 
okozták. Ennek bemutatása érdekében a német, a szovjet, a brit és az 
amerikai harckocsik fejlődését a páncélvédettség növekedése függvényé-
ben vizsgáltuk, minden egyes páncélvédettségi szinthez egy összegzett 
mozgékonysági értéket rendelve. Ez egy függvényjellegű értéksort 
eredményez, amelynek segítségével meghatározhatjuk a mozgékonyság 
változásának jellegét a teljes fejlesztési intervallumban. A vizsgált 
harckocsitípusok fejlesztésének rövid története alapján feltárulnak az 
egyes alkalmazó haderők harckocsifejlesztési stratégiái, így pontosan 
beazonosítható a Dízel-technológia és az öntvénypáncélzat, illetve a pán-
célhegesztés bevezetésének ideje, ami hozzárendelhető a páncélvédettség 
egy-egy adott értékéhez. A függvény értékének csökkenése vagy növe-
kedése mutatja azokat a változásokat, amelyeket az egyes technológiai 
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fejlesztések – a Dízel-motor vagy az öntvénypáncél bevezetése, vagy el-
lenkező esetben merőleges síklemez-páncélzat, illetve az Otto-motorok 
alkalmazása – okoztak a mozgékonyság alakulásában. 

A vizsgálat szempontjából fontos feladat, hogy az összegzett mozgé-
konyságot egyetlen számszerű értékként jelenítsük meg. Az összegzett 
„mozgékonyság jellemzője a harckocsi közepes sebessége és az egyszeri 
tüzelőanyag-feltöltéssel megtett út”2. A szakirodalom az összegzett moz-
gékonyság két tényezőjét különbözteti meg: a harcászati mozgékony-
ságot és a hadműveleti mozgékonyságot. „A harcmezőn az úgynevezett 
harcászati mozgékonyságot veszik figyelembe, amelybe nem tartozik be-
le a tüzelőanyag-utántöltés következésképpen a harcászati mozgékony-
ságot a harcmezőn történő mozgás közepes sebessége határozza meg, 
ami függ a harckocsi fajlagos teljesítményétől és technikai lehetőségé-
től”3. A technikai lehetőség alatt értendő például a futómű kialakítása, 
mivel két azonos teljesítmény-tömeg aránnyal rendelkező harckocsi kö-
zepes mozgássebessége között is lehet különbség, eltérő futómű-
kialakításukból adódóan. Így a harcászati mozgékonyság számításakor – 
habár a közepes sebesség alapvetően a teljesítmény-tömeg arányának 
függvénye – figyelembe kell vennünk mindkét tényezőt. Ezáltal a harcá-
szati mozgékonyságot jellemző számérték: 

Harcászati mozgékonyság = teljesítmény/tömeg x sebesség 
(a sebesség a terepen elérhető átlagsebességet jelenti) 

Az összegzett mozgékonyság számításának másik résztényezőjét ké-
pező hadászati mozgékonyság tulajdonképpen a hatótávolság értékével 
számszerűsíthető a leginkább kifejező módon. „A hadászati mozgékony-
ság értékelésénél…figyelembe veszik az egy feltöltéssel megtehető távol-
ságot (hatótávolság)”4. Ezáltal a hadászati mozgékonyságot jellemző 
számérték: 

Hadászati mozgékonyság = hatótávolság 

 
                                                      

2 Szkacsko – Szergejev – Belonovszkij – Siskin – Marjutyin – Vasziljev: Harc-
kocsik és harckocsicsapatok. Zrínyi Katonai Kiadó, Budapest, 1982. 88. o. 
3 Szkacsko – Szergejev – Belonovszkij – Siskin – Marjutyin – Vasziljev: Harc-
kocsik és harckocsicsapatok. Zrínyi Katonai Kiadó, Budapest, 1982. 88. o. 
4 Szkacsko – Szergejev – Belonovszkij – Siskin – Marjutyin – Vasziljev: Harc-
kocsik és harckocsicsapatok. Zrínyi Katonai Kiadó, Budapest, 1982. 88. o. 
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Az összegzett mozgékonyság mutatójának számításakor így a harcá-
szati mozgékonyság részeként figyelembe vesszük a harckocsi teljesít-
mény-tömeg arányát és közepes sebességét, illetve a hadműveleti mozgé-
konyság jellemzőjeként az egyszeri tüzelőanyag-feltöltéssel megtett utat. 
Ezáltal az összegzett mozgékonyságot jellemző számérték: 

Összegzett mozgékonyság = hc mozg. X hdm mozg. 

A résztényezők szorzata által adódó érték egyfajta dimenzió nélküli 
mutató, mint maguk a szorzótényezők is. Az összegzett mozgékonyság 
érték minden harckocsitípus esetében összevethető a harckocsi által kép-
viselt védettségi szinttel, amit annak lövedék által átütendő páncélvastag-
sága képvisel. 

2. A nemzeti harckocsigyártások általános jellemzői és az 
öntvénypáncél- és páncélhegesztési technológia, illetve a dízele-
sítés területén felmutatott eredményei 

2.1. Szovjet harckocsigyártás 

A szovjet páncélos fegyvernem haditechnikai eszközeit az egész 
háború időtartama alatt általában kiváló, magas szintű innovációt igénylő 
konstrukciós megoldások, ezáltal a középszerű gyártási minőség ellenére 
is jó harcászati paraméterek, így összességében jó minőségképesség jel-
lemezte. Egyes konstrukciós megoldások tekintetében - mint a döntött 
páncélzatok és egybeöntött félgömbölyű tornyok, a kis fogyasztású és kis 
fajlagos tömegű alumíniumöntvény Dízel-motorok, illetve az egyszerű és 
megbízható, ugyanakkor nagy sebességre alkalmas futómű szerkezetek – 
a bevitt innovációs és technológiai tartalom tekintetében túlhaladták a 
nyugati hadiipar produktumait5. 

Habár az 1935-1939 közötti időszak harckocsi típusaira (BT-5, T-
26) még a szegecselt, később a hegesztett síklemez páncélzat, illetve 
többségében az Otto-motorok alkalmazása volt jellemző, 1940-1942 kö-
zött a KV-1 nehéz harckocsi és a T-34 közepes harckocsi gyártásánál már 
teljes mértékben végrehajtották a dízelesítést és – a torony esetében – az 
átállást az öntvénypáncélzatra. A szovjet harckocsigyártás a BT soroza-
tot követően átállt az alumínium hengeröntvénnyel gyártott négyütemű 

                                                      
5 Bombay – Gyarmati – Turcsányi: Harckocsik 1916-tól napjainkig, Zrínyi, Bu-
dapest, 1999. 5-6. o. Páncélzatok: 148. és 153. o. Futómű: 143. és 146. o.  
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Dízel-motorok alkalmazására, amelyeket 500, később egyes nehézharc-
kocsik esetében 600 LE teljesítménnyel gyártottak6.  

A páncéltesteknél továbbra is a hegesztett síklemez technológiát al-
kalmazták. A síklemez felületeket a harckocsi homloklemeznél egybe-
függő döntött kialakításúra képezték ki, majd a háború végén további 
döntött síkok kialakításával úgynevezett „csukaorr” és kád alakú páncél-
testet alakítottak ki. A nagy vastagságú páncéllemezek ívhegesztésénél a 
J. O. Paton vezetésével az „Ukrajnai Tudományos Akadémia 
Villamoshegesztési Intézetében kidolgozott automatikus gyorshegesztést 
alkalmazták”7. Az automatikus ívhegesztésnél a csupasz elektróda veze-
tését és előretolását önműködően oldják meg, a kialakítandó varrat men-
tén hegesztőport hintenek végig, az elektromos ív kialakulására e hegesz-
tőpor alatt kerül sor. „Az automatikus hegesztésnél a hegesztőpor alatt a 
varratfém lassan hűl le és nagy szilárdságot ér el, a varrat egyenletes, 
kiváló minőségű igényesebb szerkezetek gyártásában főleg automatikus 
hegesztést használnak”8. Nagy vastagságú páncéllemezeknél a lemezek 
fokozott hőelvezető képessége jelent technológiai problémát. A páncél-
hegesztés technológiájának tökéletesítése a harci sérülést elszenvedett 
harckocsik sérüléses javításánál is nagy szerepet játszott. 

Az öntött torony önmagában is garantálhatta a megfelelő tömeg-
védettség arány megtartása mellett a páncélvédettség fokozását és az ala-
csony tömegből fakadó nagy mozgékonyságot, emellett „lényegesen le-
csökkentette a gyártáshoz szükséges munkaidőt”9. A magas hatásfokú 
Dízel-motor bevezetése a mély műveletekhez szükséges nagy hatótávol-
ságot biztosította, emellett további előnye volt a tüzelőanyag-rendszer 
alacsonyabb fokú tűzveszélyessége, ezáltal a magasabb szintű harci túl-
élőképesség. Az alumínium hengeröntvények előállításának képessége 

                                                      
6 Tim Bean – Will Fowler: Szovjet harckocsik a II. világháborúban. Hajja és fiai 
könyvkiadó, Debrecen, 2004. 

szovhk 117 Szkacsko – Szergejev – Belonovszkij – Siskin – Marjutyin – 
Vaszilijev: Harckocsik és harckocsicsapatok. Zrínyi Katonai Kiadó, Budapest, 
1982. 90. o. 
7 Grecsko, B. G. (főszerk.): A második világháború története 1939-1945. IV. 
Zrínyi Katonai Kiadó, Budapest, 1977. 206. o. 
8 Polinszky Károly (főszerk.): Műszaki Lexikon Akadémiai Kiadó, Budapest, 
1970. 186. o. 
9 Bombay – Gyarmati – Turcsányi: Harckocsik 1916-tól napjainkig, Zrínyi, Bu-
dapest, 1999. 148. o 
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garantálta a nagy hengerűrtartalmú, ezáltal feltöltő nélkül is megfelelő 
teljesítményű, ugyanakkor kis tömegű motorok gyártását. Az alumínium-
hengeröntvény technológiát harckocsi-dízelmotoroknál nem alkalmazta 
sem a német, sem a brit, sem az amerikai hadiipar. 

A szovjet harckocsigyártás kiváló konstrukciós megoldásait felvo-
nultató T-34 közepes harckocsi többek véleménye szerint – „harcászati-
technikai paraméterei alapján, figyelembe véve a tömeggyártásra való 
alkalmasságát, valamint megbízhatóságát és egyszerűségét, a II. világ-
háború legsikerültebb harckocsija volt”10. A szovjet hadiipar harckocsi-
gyártását a 75 mm feletti páncélzattal rendelkező nehéz harckocsi (KV-1) 
elsőkénti gyártása, továbbá a második világháború legnagyobb harckocsi-
ágyúval felszerelt, legnagyobb páncélvastagsággal rendelkező nehéz-
harckocsijának kifejlesztése jellemezte, amelynél – más országok kevés-
bé sikeres termékeivel ellentétben – „sikerült megtalálni a kedvező 
arányt”11. 

Az öntvénytechnológia, a döntött páncélzat és a dízelmotor alkal-
mazása a nehézharckocsi-program eredményeire gyakorolt igazán 
meghatározó hatást. A szovjet hadiipar 1939-től gyártotta a KV-1 nehéz-
harckocsi különböző változatait. A KV nehézharckocsi páncélvastagságát 
90 mm-ben határozták meg, majd évente növelték. 1941 folyamán a KV-
1 homlokpáncélzata elérte a 100 mm- t, míg a 75 mm páncélvastagságú 
lövegtornyot 25 mm-es, az eredeti páncélzatra erősített páncéllemezekkel 
erősítették meg. Az 1942-es KV-1 modell már öntött toronnyal rendelke-
zett. A páncélvastagság a tornyon elérte a 120 mm- t. Tömege ugyanak-
kor 48 tonnára nőtt. A KV nehézharckocsi-családot felváltó ISZ sorozat 
első nagyobb sorozatban gyártott tagja, az ISZ-2 nehézharckocsi volt. A 
122 mm-es fő fegyverzetet nagyméretű öntött toronyban helyezték el. A 
hegesztett síklemez páncéltestnél is fejlesztéseket végeztek. „A korábbi 
változat lépcsőzetes homlokpáncélzatát sima, dőlt páncéllemezzel helyet-
tesítették, amely jobb védelmet adott, és nem kellett olyan vastag páncélt 
alkalmazni. Ez súlymegtakarítást jelentett”12. Habár az ISZ-2 páncélvé-
dettsége 30%-kal, tűzereje 100%-kal növekedett a korábbi KV harcko-

                                                      
10 Bombay – Gyarmati – Turcsányi: Harckocsik 1916-tól napjainkig, Zrínyi, Bu-
dapest, 1999. 5-6. o. 150. o. 
11 Bombay – Gyarmati – Turcsányi: Harckocsik 1916-tól napjainkig, Zrínyi, Bu-
dapest, 1999. 154. o. 
12 Tim Bean – Will Fowler: Szovjet harckocsik a II. világháborúban. Hajja és fiai 
könyvkiadó, Debrecen, 2004. 140. o. 
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csikhoz képest, tömege mégsem növekedett, hanem – a páncélzat kialakí-
tásánál alkalmazott korszerű öntvény és konstrukciós technológia követ-
keztében – 6%-kal csökkent. A fejlődés következő lépcsője az ISZ-3-as 
nehézharckocsi volt, amelynek gyártásánál - a motor és a fegyverzet vál-
tozatlanul hagyása mellett – a páncélzat korszerű kialakítási formáit töre-
kedtek érvényesíteni, a védettség további erőteljes növelése érdekében. 
Az új nehézpáncélosnál a hangsúly a gyökeresen új tornyon volt, 200-
230 mm-es páncélzattal. Radikálisan új, lapított félgömb alakú tornyot 
fejlesztettek ki, ami jelentősen megnövelte a védettséget. Tovább növel-
ték a homlokpáncélzat vastagságát is. A fejlesztés az előző típushoz ké-
pest összesen 25%-os védettségnövekedést eredményezett, miközben a 
harckocsi tömege mindössze egy tonnával nőtt. Ez annak volt köszönhe-
tő, hogy az alkalmazott új típusú páncélzat-formák a tömeg állandó szin-
ten tartása mellett tették lehetővé a védettség növelését. Ilyen megoldás 
volt a harckocsi elején csukafejszerűen összeillesztett döntött-hajlított 
páncéllemez-szerkezet. Ez a többszörösen döntött síkokkal kialakított 
„csukaorr” jelentősen csökkentette a jármű tömegét és növelte a páncél-
test ellenállását a becsapódó lövedékekkel szemben. Az ISZ-3 harckocsi-
nál a hegesztett páncéltest racionálisabb kialakításával a lövedékálló 
képesség csökkenése nélkül jelentős súlycsökkenést lehetett elérni. Ha-
jóforma orrésze, a fenékpáncél ferde kiképzése, a vastag oldallemezek 
magasságának csökkentése eredményeként – azonos védettségi fok mel-
lett – a harckocsi súlyát a vízszintes fenékpáncél kialakítású harckocsik-
hoz képest- 1,8 tonnával lehetett csökkenteni13. Míg a KV sorozatnál és 
az ISZ-2 nehézharckocsiknál a páncéltest keresztirányú metszetére a me-
rőleges felületek és a dobozszerű kialakítás volt jellemző, addig az ISZ-3-
nál már a páncéltest oldalfelületek 50%-a erősen döntött kialakítással ké-
szült14. Ez a megoldás alacsony szerkezeti tömeg mellett garantálta a 
megfelelő védettséget. 

A nehézharckocsikba ugyanazt a motort szerelték, mint a T-34-es 
közepes harckocsiba, de a nagyobb tömeg miatt 600 LE-re növelt telje-
sítményű variánst alkalmaztak15. Ez a közepes harckocsiknál alacso-
nyabb szintű mozgékonyságot eredményezett. A nehézharckocsik számá-

                                                      
13 Szkacsko – Szergejev – Belonovszkij – Siskin – Marjutyin – Vaszilijev: Harc-
kocsik és harckocsicsapatok. Zrínyi Katonai Kiadó, Budapest, 1982. 82. o. 
14 Szkacsko – Szergejev – Belonovszkij – Siskin – Marjutyin – Vaszilijev: Harc-
kocsik és harckocsicsapatok. Zrínyi Katonai Kiadó, Budapest, 1982. 86. o. 
15 Tim Bean – Will Fowler: Szovjet harckocsik a II. világháborúban. Hajja és fiai 
könyvkiadó, Debrecen, 2004. 117. o. 
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ra megfelelő teljesítményű motort csak a háború után sikerült előállítani. 
A háború után az ISZ-3 tökéletesített változataként gyártott T-10 nehéz-
harckocsi továbbfejlesztett erőforrása a 12 hengeres, V-2 jelű vízhűtéses 
feltöltött dízelmotor volt, amelynek teljesítménye 2000 min. fordulatnál 
elérte a 700 LE (515 kW) –t. Ez a nehézharckocsira nézve megfelelt a 
közepes harckocsikkal összemérhető tömeg-teljesítmény aránynak16. 

A világháború folyamán gyártott fontosabb  
szovjet harckocsi-típusok 

1. sz. táblázat 

típus T-26S T-34/76A T-34/85 ISZ-2 ISZ-3 
löveg 45 mm 76 mm 85 mm 120 mm 120 mm 
tömeg 10 t 29 t 32 t 45 t 46 t 
motor teljesít-
mény 

100 LE 500 LE 500 LE 500 LE 500 LE 

tömeg/ 
teljesítmény 

10 LE/t 17 LE/t 16 LE/t 11,1 
LE/t 

10,8 
LE/t 

hatótávolság 200 km 400 km 300 km 200 km 240 km 
sebesség 28 km/h 55 km/h 55 km/h 43 km/h 37 km/h 
mozgékonyság 
mutatószáma 

56 378 257 95 96 

motor típus Otto Dízel Dízel Dízel Dízel 
páncél 
vastagság 

25 mm 45 mm 90 mm 140 mm 180 mm 

torony páncél-
zata 

hegesztett 
síklemez  

hegesztett 
hajlított 
lemez 

öntvény öntvény öntvény 

 

                                                      
16 Bombay – Gyarmati – Turcsányi: Harckocsik 1916-tól napjainkig, Zrínyi, Bu-
dapest, 1999. 180. o. 
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2. 2. Német harckocsigyártás 

A német harckocsigyártás által 1935-1940 között előállított harcko-
csikra (Pz. I. – IV.) a hegesztett síklemez páncélzat, illetve az Otto-
motorok alkalmazása volt jellemző. 1941 júniusában – a Barbarossa 
hadművelet folyamán a T-34 és KV-1 típusokkal szerzett harci tapaszta-
latok alapján – azonnali és sürgető problémává vált a harckocsik új gene-
rációjának kifejlesztése és harcbavetése. A keleti hadszíntér körülményei 
között „a tűzerő, a páncélvédettség és a mozgékonyság terén minden ak-
kor rendszerben álló páncélos alulmaradt a szovjet T-34 és KV típusok-
kal szemben, a német páncélosezredek még 1941 második felében sem 
rendelkeztek a harckocsik közötti összecsapásra alkalmas harcjárművek-
kel. Az egyre nagyobb mennyiségben bevetett T-34 és KV-1 harckocsik-
kal szemben ennél fogva mind nyomasztóbb technikai hátrányba kerül-
tek”17. A harckocsikra épülő német hadviselés további folytatása 
érdekében a hadiipar elsődleges feladatává vált egy nagy teljesítményű, 
korszerű harckocsitípus azonnali tömeggyártása és rendszeresítése. 

1942-től a gyors átállás a tömegtermelésre, az „új termelési módsze-
rek elsietett bevezetése 1942 után szükségszerűen technikai problémákat 
okozott”18. Mindez kihatott a harckocsigyártásra is. Már nem voltak ké-
pesek a sorozatgyártásba átvinni az olyan 1941-től egyértelműen kívána-
tos fejlesztési lépéseket, mint a hatótávolság és harci túlélőképesség 
szempontjából fontos Dízel-motorok, vagy a tömegcsökkentés és gyárt-
hatóság szempontjából alapvető öntvény harckocsitornyok széles körű 
bevezetése. Nem tudták megoldani a vastag páncéllemezek elektromos 
ívhegesztését sem, így a páncéltest gyártásánál helyenként még a 
nehézharckocsiknál is alkalmaztak szegecselést. Így konzerválták a sík-
lemezből hegesztett tornyok, illetve az Otto-motorok alkalmazását. A 
német ipar részéről 1942-ben konkrétan megfogalmazódott a T-34-esen 
megvalósított fejlettebb technológiák – az öntött torony és a Dízel-motor 
– átvételének szükségessége, „de a felmerülő technikai problémák, 
alumíniumból öntött dízel-motorblokk és egyéb, főleg anyag és gyártás-
technológiai követelmények miatt a tervet elvetették”19. Az öntött torony 

                                                      
17 Szabó Péter – Számvéber Norbert: A keleti hadszíntér és Magyarország 1941-
1943. Puedlo kiadó, Budapest, 2001. I. 104. o. 
18 A harmadik birodalom hadviselése. Hajja és fia könyvkiadó, Debrecen, 1996. 
49-50. o. 
19 Bombay – Gyarmati – Turcsányi: Harckocsik 1916-tól napjainkig, Zrínyi, Bu-
dapest, 1999. 129. o 
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és a kellőképpen kis tömegű, nagy hatásfokú Dízel-motorok gyártását a 
német ipar a háború végéig sem oldotta meg, mivel a 23 literes Otto-
motorok helyett a Dízel-erőforrásból – a szovjet harckocsimoto-rokhoz 
hasonlóan – 33-35 literest kellett volna építeni, amelynek tömege csak az 
alumínium-technológia alkalmazásával volt elviselhető keretek közt tart-
ható. Az acélöntvény hengerblokkal gyártott HL 210/230 típusjelű, 21 il-
letve 23 literes Tigris és Párduc motorok így 1200-1300 kg tömegűek 
voltak, ami a kétszerese volt egy alumínium technológiát alkalmazó, ha-
sonló hengerűrtartalmú brit konstrukcióénak20. Dízelmotor építésénél a 
35 literes kategóriában az elavult acélöntvény technológia alkalmazásából 
fakadó többlettömeg meghaladta volna az egy tonnát. Ráadásul a német 
motorokon az elavult és nagy fogyasztást eredményező karburátoros 
megoldást alkalmazták. Ezzel szemben a brit Meteor vagy az amerikai 
Ford motorok a gazdaságosabb közvetlen benzinbefecskendezéssel épül-
tek. A technológiai átállással kapcsolatos terveit a háború végéig sem ad-
ta fel a német hadiipar. A legyártani kívánt Dízel-motor fejlesztését 
Porsche professzor még 1944-ben is intenzíven folytatta, de még ekkor 
sem került rendszeresítésre a „befejezetlen Dízel-motor”21. A Pz. VI. 
harckocsikon alkalmazott hegesztett síklemez torony technikai szem-
pontból még saját konstrukciós és gyártási színvonalukhoz képest is egy-
értelmű visszalépésnek bizonyult, mivel szakítottak a Pz. I.-IV. típuso-
kon következetesen alkalmazott, több, döntött (helyenként kismértékben 
hajlított) síklemezből konstruált torony gyártásával, és egyetlen, merőle-
ges lemezből alakították ki azt. A (tömeg) „gyártás egyszerűsítésének 
érdekében szakítottak a ferde síkokból kialakított formával, és (ehelyett) 
a merőleges lemezek vastagságát növelték”22. A visszalépést jelentő 
konstrukciós megoldás létjogosultságát elemző szakemberek szerint „a 
harckocsi szokatlan formájával jelezte a német hadiipar mindjobban 
fokozódó nehézségeit”23. 

A harckocsi páncéltest homloklemezének döntött kivitelezését – 
amely a T-34 és az ISz sorozat késői modelljeit egyaránt jellemezte – is 

                                                      
20 Matthew Hughes – Chriss Mann: A Párduc harckocsi. Hajja és fiai könyvkia-
dó, Debrecen, 2000. 31. o. 
21 Poór István (szerk.): Harckocsik és páncélozott járművek típuskönyve. Zrínyi 
Katonai Kiadó, Budapest, 1980. 218. o. 
22 Poór István (szerk.): Harckocsik és páncélozott járművek típuskönyve. Zrínyi 
Katonai Kiadó, Budapest, 1980. 210. o. 
23 Poór István (szerk.): Harckocsik és páncélozott járművek típuskönyve. Zrínyi 
Katonai Kiadó, Budapest, 1980. 210. o. 



 216 

csak egyetlen modellen, az 1943-tól megjelenő Pz. V-ön oldották meg. 
Ennél a harckocsinál – a síklemez technológia alkalmazása ellenére – 
megoldották a döntött páncélzatú torony gyártását is. Habár sem öntvény, 
sem Dízel-technológiát nem alkalmaztak a típuson, a mozgékonyság pa-
ramétereit a korábbi típusokhoz képest – a védettség és a tűzerő fokozása 
mellett – egyes fejlettebb szovjet konstrukciós elvek átvételével és saját 
fejlesztésekkel mégis sikerült fokozni. A „homlokpáncél döntése hason-
lított a szovjet T-34 harckocsikra”24. Ez a típus volt az, amit a német 
harckocsifegyvernem igényelt: egy kellőképpen magas fokú mozgékony-
sággal, védettséggel és tűzerővel rendelkező harceszköz.  

A német harckocsifejlesztés Porsche-féle „maximális védettségre 
törekvő” irányvonala még inkább előidézte a tömeg növekedését és a 
mozgékonyság képességének elvesztését. A technológiai nehézségek 
eredménye elsősorban a károsan magas szerkezeti tömeg volt. Amíg egy 
döntött homloklemez – öntvénytorony technológiát alkalmazó, 90-160 
mm páncélvastagsággal rendelkező szovjet nehézharckocsi tömege 41-45 
tonna, addig a síklemez technológiával gyártott, 100-120 mm páncélvé-
dettségű német nehézharckocsi tömege azonos védettség mellett 30%-kal 
nagyobb, 57 tonna volt. (Eredetileg a német katonai felső vezetés is egy 
45 tonnás nehézharckocsi legyártására adott határozott és egyértelmű uta-
sítást, így az csak a technológiai problémák és korlátok miatt lett 11 ton-
nával nagyobb tömegű, nem direkt tervezési megfontolások miatt.) Így „a 
Tigris túlságosan nehéz volt ahhoz, hogy sikeresen vehessen részt a 
mozgó harcban”25. Ez az indokolatlanul magas tömeg azt eredményezte, 
hogy a korszerűtlenebb Otto-motor alkalmazása miatt fokozottan jelent-
kező rendkívül kis hatótáv, a megbízhatatlan átlapolt görgős futómű al-
kalmazásának kényszere, a vasúti szállítás szempontjából előnytelen szé-
les lánctalp, a sérült eszköz nehezen megoldható vontatása, a túlterhelt 
váltómű fokozott meghibásodási hajlama és a hidakon történő átkelés le-
hetőségének nagymértékű beszűkülése összességében lerontotta az esz-
köz egyébként jónak mondható harci lehetőségét (minőségképességét). 
A Tigris nagy tömegből fakadó megbízhatósági problémái elsősorban az 
átlapolt görgős futómű meghibásodásai formájában jelentkeztek. Erről a 
brit műszaki szakemberek 12 zsákmányolt Tigrisen végzett vizsgálatai-
nak eredménye adhat pontos képet. A briteket elsősorban az 55 tonnás 

                                                      
24 Bombay – Gyarmati – Turcsányi: Harckocsik 1916-tól napjainkig, Zrínyi, Bu-
dapest, 1999. 132. o. 
25 Roger Ford: A Tigris harckocsi. Hajja és fiai könyvkiadó, Debrecen, 2000. 16. 
o. 
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harckocsi futóműve érdekelte, mivel saját nehézharckocsi-programjuk is 
a 45 tonna feletti tömegű harckocsik futómű-problémái miatt akadt el. A 
szakemberek tehát elsősorban azt vizsgálták, hogy a németek képesek 
voltak-e megoldani az ekkora tömeg elviselésére alkalmas futómű kivite-
lezését. A tapasztalataikról így írtak: „a harckocsi nem alkalmas na-
gyobb távolságok megtételére, a meghibásodások a harckocsi futómű-
vénél gyakoriak és túlságosan komplikáltak ahhoz, hogy a műszaki 
szolgálat megbirkózhasson velük”26. Az átlapolt futómű meghibásodása-
inak egyik oka a hibás konstrukció volt, mivel az egymás mellett üzeme-
lő futógörgők közé beszoruló kövek javítást igénylő elakadáshoz vagy 
végzetes meghibásodáshoz vezethettek. A futóműhibák másik okát az 
anyagminőség romlása képezte. 1941-től német hadigazdaság felhalmo-
zott import-tartalékokra épülő nyersanyagag-gazdálkodása, – köztük fő-
ként az ipar fontos ötvözőkkel történő ellátása – akadozott27. Ötvözők 
hiánya miatt az 1943-ban gyártott harckocsik erőátviteli- és futóműalkat-
részei törtek. Az egyre nagyobb gondot jelentő alapanyaghiány.miatt je-
lentkező előtéttengely-törések egyértelműen a súlyos hibák közé tartoz-
tak. Az eredeti tervek szerint ötvözetből készült tengelyek mindenben 
megfeleltek az elvárásoknak. A sorozatgyártás beindulásakor azonban a 
be nem szerezhető ötvöző anyagok hiányában a gyártott alkatrészek szi-
lárdsága nem volt kielégítő, s így a törések állandósultak28. Az alkalma-
zott ötvözők mennyiségének csökkenése azonban önmagában nem volt 
okolható a meghibásodásokért és törésekért. A meghibásodásokhoz a 
harmadik ok, a túlzott szerkezeti tömeg járult hozzá leginkább, hiszen 
„a jármű nagy tömege miatt a felfüggesztés és a sebességváltó alkatré-
szei hamar elkoptak”, illetve törtek29. Ugyanazon futómű-konstrukció és 
anyagminőség mellett a reális tömegű, kevésbé túlterhelt Párduc harcko-
csin jóval kevesebb meghibásodás mutatkozott. Magát az átlapolt konst-
rukciót is a tervezettnél magasabb szerkezeti tömeg miatt kezdték al-
kalmazni. Kiutat a tömeg csökkentése és korszerű egy görgősoros 
futóművek alkalmazása jelenthetett volna. 

                                                      
26 Roger Ford: A Tigris harckocsi. Hajja és fiai könyvkiadó, Debrecen, 2000. 79. 
o. 
27 A második világháború története 1939-1945. Zrínyi Katonai Kiadó, Budapest, 
1963. I. 38. o. 
28 Schmidt László: Sd. Kfz. 171 Pz-V Panther harckocsi. Haditechnika, 1998. évi 
1. szám, 75. o.  
29 S. Hart - R. Hart: A II. világháború német páncélosai. Hajja és fiai könyvkia-
dó, Debrecen, 1999. 97. o. 
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A német harckocsifejlesztés Porsche-féle „maximális védettségre 
törekvő” irányvonala – az extrém magas szerkezeti tömeg miatt – végül 
ellehetetlenítette a német dízelesítési programot is. A 4-500 LE-s kategó-
riában a Dízel-motor kifejlesztése is reálisabb lett volna, mint a végül ku-
darcba fulladt 650-700 LE-s kategóriában, ahol a fejlesztés reménytelenül 
elhúzódott, egészen a háború végéig30. Az Otto-motorokkal szerelt 50 
tonna feletti nehézharckocsi-típusok hatótávolsága így rendkívül alacsony 
értékre adódott. 

Összességében a német hadiipar nem volt képes megoldani a 
mozgáscentrikus hadikultúra alapját képező alapvető fegyverrendszer 
hatékony gyártását, ami ezáltal a hadikultúra elveinek alkalmazását 
összességében fenyegette. A hadiipar képtelen volt megoldani a harcko-
csik dízelesítését és az öntvénypáncélok gyártását, így a német harcko-
csik manőverezőképessége a 100 mm feletti védettség kategóriájában 
drámaian csökkent.  

A világháború folyamán gyártott fontosabb német harckocsi-típusok 

2. sz. táblázat 
típus Pz. III. Pz. III. 

M 
Pz. IV. 

H 
Pz. V. Pz. VI. Pz. VI. 

II. 
löveg  37 mm 50 mm 75 mm 75 mm 88 mm 88 mm 
tömeg  20,3 t 21 t 26 t 45 t 56 t 70 t 
motor telje-
sítmény 

300 LE 300 LE 300 LE 650 LE 700 LE 650 LE 

tömeg/ 
teljesítmény 

14,7 LE/t 14,3 
LE/t 

12 LE/t 15 LE/t 12,5 LE/t 9,2 
LE/t 

hatótávolság 140 km 150 km 200 km 170 km 100 km 80 km 
sebesség 40 km/h 40 

km/h 
40 
km/h 

50 km/h 37 km/h 38 
km/h 

mozgékony-
sági mutató-
szám 

83 80 96 127 55 30 

motor típus Otto Otto Otto Otto Otto Otto 
páncél 
vastagság 

30 mm 70 mm 70 mm 90 mm 110 mm 150 
mm 

                                                      
30 Poór István (szerk.): Harckocsik és páncélozott járművek típuskönyve. Zrínyi 
Katonai Kiadó, Budapest, 1980. 218. o. 
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típus Pz. III. Pz. III. 
M 

Pz. IV. 
H 

Pz. V. Pz. VI. Pz. VI. 
II. 

torony páncél hegesztett 
döntött 
síklemez  

hegesz-
tett 
döntött 
síkle-
mez 

hegesz-
tett 
döntött 
síkle-
mez 

hegesz-
tett 
döntött 
síklemez 

hegesz-
tett 
merőle-
ges sík-
lemez 

hegesz-
tett 
döntött 
síkle-
mez 

2. 3. Brit harckocsigyártás: 

A Matilda típus a háború első éveiben a brit páncélosok alapvető 
harckocsija volt. Az 1938-tól gyártott harckocsit számos, magas techno-
lógiai színvonalon álló, korszerű megoldás jellemezte, mint például a 
Ford V-8 Dízel-motor, illetve az öntvény torony. „A korszerű öntött he-
gesztett technológia lényegesen megnövelte a lövésbiztonságot”31. A Dí-
zel-motorral extrém hatótávolság-növekedést értek el a benzines típusok-
hoz képest, ennek azonban ára volt: a kis mozgékonyság. A Dízel-motor 
és az öntvénytechnológia másik hátránya a magas gyártási óraszám volt, 
ami a háború válságos kezdeti szakaszában nem volt megengedhető. A 
Dízel-motor teljesítményét nem voltak képesek növelni. Ennek következ-
tében a harci alkalmazások során bebizonyosodott, hogy a harckocsi-típus 
„gyenge pontja az alacsony manőverezőképessége (ezért) a Matildákat a 
nagy veszteségek miatt 1942-ben Valentine harckocsikkal váltották 
fel”32. 

A Valentine harckocsi legfőbb előnye az volt, hogy elődjéhez ké-
pest „harmadannyi munkaóra kellett csak a gyártásához”33. A tűzerő 
növelése mellett ennél a típusnál is megpróbálták továbbvinni a korszerű 
páncél- és motor-technológiákat. Mint a Matildánál, a Valentine-nél is 
korszerű öntvény tornyot alkalmaztak. Mivel ennél a harckocsi-
konstrukciónál elsődleges szempontként kezelték a nagy darabszámú 
gyárthatóságot és az ehhez szükséges munkaórák alacsony szinten tartá-
sát, az öntvény torony hamar a termelési folyamat szűk keresztmetszetévé 
vált. Az ilyen technológia alkalmazása esetén a brit szakemberek szerint 

                                                      
31 Poór István (szerk.): Harckocsik és páncélozott járművek típuskönyve. Zrínyi 
Katonai Kiadó, Budapest, 1980. 177. o. 
32 Bombay – Gyarmati – Turcsányi: Harckocsik 1916-tól napjainkig, Zrínyi, Bu-
dapest, 1999. 157. o. 
33 Bombay – Gyarmati – Turcsányi: Harckocsik 1916-tól napjainkig, Zrínyi, Bu-
dapest, 1999. 158. o. 
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”bár a páncélvédettség kiválónak bizonyult, azt az időt rabló és költsé-
ges öntési technológiával készítették”34. A 210 LE-s AEC Dízel-motor 
teljesítménynövelését nem tudták megoldani35. „A konstrukció előnyei, a 
kis…tömeg, az olcsó és gyors gyártás, valamint a megbízható működés, 
nem tudta ellensúlyozni az alacsony szintű páncélvédettséget és a kis 
sebességet”36. Ezért, és az 1943-as harcászati tapasztalatok alapján a 
gyártást 1944-ben leállították, a brit harckocsigyártás gyökeres fordula-
tot vett és fő irányvonala ekkortól a nagy vastagságú hegesztett síkleme-
zekből összeállított, nagy teljesítményű Otto-motorokkal szerelt harcko-
csik gyártása lett. 

A következő fejlesztési lépcsőt képező Cromvell közepes harckocsi 
esetében szakítottak az öntvény-technológiával, a merőleges falú torony 
(és más merőleges páncélzat-elemek, mint például a homloklemez egy 
része miatt) a harckocsi kialakítása előnytelen volt37. A megfelelő védett-
ség érdekében nagy vastagságú lemezeket alkalmaztak, a gyors és egy-
szerű gyárthatóság érdekében jellemzően merőlegesen. A megnövekedett 
tömeg jóval erősebb motorok alkalmazását kívánta meg, ezért szakítottak 
a nem megfelelő teljesítményt biztosító Dízel-motortechnológiával. A 
vastag páncélzattól és a nagy hengerűrtartalmú, nagy teljesítményű Otto-
motoroktól reméltek fölényt-többletet a védettségben és a mozgékony-
ságban- a német Pz. III. és Pz. IV. típusokkal szemben. Az alkalmazott 
Rolls-Royce Meteor típusú motor a Merlin vadászrepülőgép-motor sűrí-
tő nélküli változata volt. Ez egy 27 liter hengerűrtartalmú, duplagyújtá-
sos, négyszelepes OHC konstrukció volt, V-12-es alumínium blokkönt-
vénnyel és nedves hengerperselyekkel. A mindössze 750 kg-os motor 
alacsony, 2500-as fordulatnál 600 LE leadására volt képes. Ezek az Otto-
motorok össze sem vethetőek az 1200 kg tömegű, 4 db karburátorral sze-
relt, 6-7000 fordulatszám körül 700 LE-t teljesítő 23 literes, túlterhelt és 

                                                      
34 Tim Bean – Will Fowler: Szovjet harckocsik a II. világháborúban. Hajja és fiai 
könyvkiadó, Debrecen, 2004. 148. o. 
35 Ezért 1944-ben az utolsó sorozatokba amerikai 450 LE-s GMC dízelmotorokat 
szereltek. Ezek az eszközök többségében a Szovjetunióba kerültek. Tim Bean – 
Will Fowler: Szovjet harckocsik a II. világháborúban. Hajja és fiai könyvkiadó, 
Debrecen, 2004. 146-147. o. 
36 Bombay – Gyarmati – Turcsányi: Harckocsik 1916-tól napjainkig, Zrínyi, Bu-
dapest, 1999. 158. o. 
37 Poór István (szerk.): Harckocsik és páncélozott járművek típuskönyve. Zrínyi 
Katonai Kiadó, Budapest, 1980. 183. o. 
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nagy fogyasztású német Tigris és Királytigris motorokkal38. A Meteor 
motorok a német HL motoroknál jóval könnyebbek, üzembiztosabbak és 
főként gazdaságosabbak voltak. A gazdaságosság egyrészt az optimálisan 
megválasztott üzemi fordulatszámból és a magasabb literteljesítményből, 
másrészt a közvetlen benzinbefecskendezés alkalmazásából adódott. A 
közvetlen benzinbefecskendezést 1942-től alkalmazták a brit repülőgép-
motoroknál, köztük a Merlinnél és változatainál39. A közvetlen benzinbe-
fecskendezéses Otto motorok hatásfoka – a beporlasztott üzemanyag 
hengertérben történő elpárologtatása és az ebből fakadó hőelvonás, ezál-
tal a kompresszió-viszony növelésének lehetősége miatt – néhány száza-
lékkal magasabb lehetett, mint a karburátoros motoroké. A karburátoros 
motorokhoz képest ennél a keverék-képzési megoldásnál mintegy 2%-kal 
nagyobb hatásfok-érték, 10%-kal magasabb teljesítmény és 20%-kal ala-
csonyabb fogyasztás adódott40. A brit harckocsigyártás esetében tehát a 
Dízel-motorok alkalmazását ugyan feladták, de helyettük az Otto-
motorok legfejlettebb generációját alkalmazták, felvállalva a magasabb 
költségeket is. A mozgékonyság növelése érdekében olyan korszerű fu-
tómű-kialakítást kerestek, amely az addig alkalmazottakhoz képest jelen-
tős javulást ígér. A megoldást a brit manőverező harckocsi-típusokon 
(Cruiser és Crusader) már alkalmazott Christie-futómű alkalmazása je-
lentette, amit szovjet tapasztalatok alapján vettek át. A britek „felismer-
ték, hogy (ez a konstrukció) független felfüggesztésű futógörgőivel lé-
nyegesen mozgékonyabb”41. Egyedül ez a konstrukciós megoldás 
másfélszeresére növelhette a harckocsi sebességét. A Cromvell közepes 
harckocsiként jól bevált, gyenge oldala a fejleszthetőség volt. A védettség 
növelésére a vastag, merőleges páncéllemezek alkalmazása- akárcsak a 
német nehézharckocsiknál –a tömeg gyors növekedéséhez vezetett. Ez a 
stratégia rövidtávon jó volt, de egy idő után nem volt fejleszthető: amint 
100 mm-ig növelték a páncélvastagságot, a konstrukció elérte lehetősége 

                                                      
38 Roger Ford: A Tigris harckocsi. Hajja és fiai könyvkiadó, Debrecen, 2000. 30-
32. és 91. o. 
39 Szabó József (szerk): Repülési lexikon. Akadémia Kiadó, Budapest, 1991. 
289. o. 
40 Jurek Aurél: Belsőégésű motorok. Tankönyvkiadó, Budapest, 1961. 53. o. to-
vábbá Vas Attila: Belsőégésű motorok az autó és traktortechnikában Mezőgaz-
dasági Szaktudás kiadó, Budapest, 1997. 119-121. o. illetve Terplán Sándor: 
Gépjárműtechnikai zsebkönyv Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1963. 325. és 
330. o. 
41 Bombay – Gyarmati – Turcsányi: Harckocsik 1916-tól napjainkig, Zrínyi, Bu-
dapest, 1999. 161. o. 
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határait42. A védettség növelésére irányuló törekvések feladásának egyik 
oka a Christie-rendszerű futómű volt, mivel ez szerkezetéből adódóan 
nem tette lehetővé a harckocsi tömegének további növelését43. A védett-
ség további fokozása érdekében teljesen új harckocsitípus kifejlesztését 
látták célszerűnek. 

A Comet közepes harckocsi 33,5 tonnás tömegével megközelítette a 
nehézharckocsi-kategória határát. A Comet – a Cromvellhez hasonlóan 
– szintén merőleges síklemez, illetve Otto-motor technológiával épült. Az 
új konstrukciónál – a védettség továbbnövelhetősége érdekében – „nem a 
Christie-rendszerű nagy görgőket, hanem középnagy görgőket alkal-
maztak” ami ekkortól állandó jellemzője lett a brit harckocsi-
konstrukcióknak44. A Comet azonban – az új típusú futóműkonstrukció 
ellenére – nem volt továbbfejleszthető, így soha nem gyártották 101 mm-
nél nagyobb vastagságú páncélzattal, mivel „viszonylag alacsony fajla-
gos teljesítménye miatt terepjáró képessége és mozgékonysága (már 
ezen a védettségi szinten is) korlátozott volt”45. A brit harckocsifejlesztés 
így 1944-ben megtorpant, éppen akkor, amikor a haderőnek a szövetséges 
invázió kapcsán a legerősebb német harckocsifenyegetéssel (Pz. V., Pz 
VI., PzVI. II.) kellett szembenéznie. A kialakult helyzetet csak nagy 
mennyiségben rendszeresített amerikai harckocsival tudták kezelni. Eb-
ben az időszakban a britek kizárólag a gyalogsági-támogató harckocsik 
területén tudták növelni a páncélvédettséget, mivel ott nem volt szempont 
a tömegnövekedésből fakadó manőverezőképesség-csökkenés. (A Churc-
hill I-VII. gyalogsági támogató harckocsi páncélvédettségét 100 mm-ről 
152 mm-re növelték.). Habár a brit szakemberek – a zsákmányolt német 
technika tanulmányozása és vizsgálata során – szembesültek a 45-70 ton-
na közötti harckocsi kategóriában alkalmazható átlapolt görgősoros futó-

                                                      
42 A Challenger-program során. Bombay – Gyarmati – Turcsányi: Harckocsik 
1916-tól napjainkig, Zrínyi, Budapest, 1999. 164. o. 
43 Poór István (szerk.): Harckocsik és páncélozott járművek típuskönyve. Zrínyi 
Katonai Kiadó, Budapest, 1980. 185. o. 
44 Poór István (szerk.): Harckocsik és páncélozott járművek típuskönyve. Zrínyi 
Katonai Kiadó, Budapest, 1980. 185. o. 
45 Poór István (szerk.): Harckocsik és páncélozott járművek típuskönyve. Zrínyi 
Katonai Kiadó, Budapest, 1980. 185. o. 
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mű-típussal, felismerték annak alapvető hiányosságait és nem használták 
fel saját harckocsi-programjaikban46. 

Csak a háború végén fejlesztették ki a harcba így már nem vetett, 
150 mm páncélvastagsággal épített Centurion nehézharckocsit, amit a 
Churchill gyalogsági-támogató harckocsin hosszú idő alatt kikísérlete-
zett-kifejlesztett öntvény-toronnyal, illetve – az elvárható mozgékonyság 
elérése érdekében – költséges vadászrepülőgép-motorral szereltek fel47. A 
harckocsit– a korábbi típusok lépcsőzött homlokpáncél-szerkezetétől elté-
rően - döntött síklemez homlokpáncéllal szerelték. 

A britek a háború alatt hosszú időszakon át a jó minőségű amerikai 
harckocsikra támaszkodtak (Sherman) amelyek megvalósították az önt-
vény- és a Dízel-technológiát, ugyanakkor saját fejlesztésű, korszerű lö-
vegeiket szerelték be az amerikai harckocsik egy részébe. A brit harcko-
csigyártásban a háború egész időtartama alatt számos típusnál alkalmaz-
tak szegecselt páncél-szerkezeteket, így a páncéllemez-hegesztés beveze-
tése sem volt sikeresnek mondható. Mivel saját dízel-programjuk a Ma-
tilda harckocsi óta nem hozott eredményt, megkezdték a magas színvona-
lú, nagy teljesítményű amerikai kétütemű dízelmotorok beszerelését saját 
közepes harckocsijaikba. Erre példa, hogy a Valentine késői változatait az 
amerikai GM kétütemű dízel-motorral gyártották48. Csak 1963-ban vezet-
ték be a Dízel-motort a Vickers közepes harckocsikon, majd 1967-től a 
Chieftan nehéz harckocsin49.  

                                                      
46 Roger Ford: A Tigris harckocsi. Hajja és fiai könyvkiadó, Debrecen, 2000. 79. 
o. 
47 Bombay – Gyarmati – Turcsányi: Harckocsik 1916-tól napjainkig, Zrínyi, Bu-
dapest, 1999. 194. o. 
48 Tim Bean – Will Fowler: Szovjet harckocsik a II. világháborúban. Hajja és fiai 
könyvkiadó, Debrecen, 2004. 147. o. 
49 Bombay – Gyarmati – Turcsányi: Harckocsik 1916-tól napjainkig, Zrínyi, Bu-
dapest, 1999. 196-197. o. 
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A világháború folyamán gyártott fontosabb brit harckocsi-típusok 

3. sz. táblázat 
típus Matilda 

I. 
Valentine 

VIII. 
Cromwell 

IV. 
Comet Centuri

on 
löveg 40 mm 57 mm 76 mm 76 mm 76 mm 
tömeg 11 t 16 t 27 t 33,5 t 52 t 
motor telje-
sít 
mény 

190 LE 210 LE 600 LE 600 LE 650 LE 

tömeg/ 
teljesítmény 

17 LE/t 13.1 LE/t 22,2 LE/t 17,9 LE/t 12,2 LE/t 

hatótávol-
ság 

257 km 145 km 160 km 140 km 190 km 

sebesség 24 km/h 24 km/h 64 km/h 52 km/h 35 km/h 
mozgé-
konysági 
mutató-
szám 

43 43 227 130 81  

motor típus Dízel Dízel Otto Otto Otto 
páncél- 
vastagság 

60 mm 65 mm 65 mm 101 mm 150 mm 

torony pán-
cél 

Öntvény Öntvény Hegesztett 
Síklemez 

Hegesz-
tett 
síklemez 

Öntvény 

2. 4. Amerikai harckocsigyártás 

Az amerikaiak a páncélostechnika területén szintén egyetlen, kö-
zepes minőségi szinten gyártott, átlagos harcászati képességekkel ren-
delkező típus, az M4 közepes harckocsi (brit megnevezése Sherman) 
nagy sorozatszámú tömeggyártására koncentráltak. Minden feladatot – 
a gyalogság közvetlen támogatását, a védelem áttörését, az e hadikultúrá-
ra kevésbé jellemző önálló harckocsi-műveleteket, sőt a partraszállások 
támogatását is – ezzel az egy típussal oldották meg. Az M4 típus fejlesz-
tésénél ezért a tömeggyárthatóság követelménye került előtérbe. Alig há-
rom és fél év gyártási ideje ellenére ez a típus vált a második világháború 
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legnagyobb darabszámban gyártott harckocsijává50. Az alkalmazott mű-
szaki megoldások, az elért paraméterek és általában az eszköz harci lehe-
tőségei alapján (magas felépítés, korszerűtlen futómű, gyenge páncélzat) 
elmondható, hogy mindössze középszerűnek nevezhető minőségképessé-
get képviselt. Közepes harckocsiként azonban a Sherman megállta a he-
lyét és paramétereiben megfelelt a harckocsi hadviselés amerikai köve-
telményeinek. Az amerikaiak a háború folyamán nem fejlesztettek nehéz 
harckocsit, csak akkor, amikor az európai hadszíntéren a német haderő-
vel szemben sorozatos kudarcok érték őket. Ennek oka az anyagcentrikus 
hadikultúra eredetileg zömmel haditengerészeti hadviselésen alapuló 
harceljárásaival magyarázható, mivel a Shermannal kapcsolatos köve-
telmény egyrészt az volt, hogy kis tömegénél fogva megoldható legyen 
hajódaruval történő partra tétele, illetve partraszálló járművön történő 
deszantolása, másrészt az, hogy alkalmas legyen a partraszálló lövész-
gyalogság közvetlen támogatására. Ezeknek a követelményeknek a 
harckocsi – különösen az amerikai stratégiai érdeklődés középpontjában 
álló csendes-óceáni térségben – eleget is tett. Az afrikai és európai had-
színtéren zajló haditevékenység az amerikai haderőtől alapvetően távol 
állt, mivel harckocsi-magasabbegységek mély műveleteire – a németek-
kel, britekkel vagy a szovjetekkel ellentétben – nem készültek fel sem a 
doktrínális, sem a haditechnikai téren. Ilyen értelemben az amerikai al-
kalmazásban főként alárendelt alegység-egység szintű műveletekben al-
kalmazott Shermanokkal szemben nem volt követelmény a nagy hatótá-
volság, ami meghatározta a dízelesítéssel kapcsolatos törekvéseiket is. A 
haderő számára a dízelmotorral szerelt Shermanok ezért – a kigyulladásra 
való alacsonyabb hajlam ellenére - tulajdonképpen csak egyfajta üzem-
anyag-ellátási többletfeladatot jelentettek, így az amerikai hadiipar által 
gyártott dízelesített Shermanokat többségében a kontinentális hadviselés 
területén manőverezőbb elveket valló brit és szovjet igények kielégítésére 
gyártott és adott át51.  

Mivel az amerikai harckocsi-fejlesztési program során nem volt ki-
mondott cél a nehézharckocsi létrehozása, az öntvénypáncél-technológia 
alkalmazását sem annyira tömegkorlátozási eljárásként, mint inkább 
gyártástechnológiai lehetőségként kezelték. Ugyanakkor a magas gyártás-
technológiai szinten termelő amerikai hadiipar széles körben és követke-

                                                      
50 Bombay – Gyarmati – Turcsányi: Harckocsik 1916-tól napjainkig, Zrínyi, Bu-
dapest, 1999. 137-139. o. 
51 Roger Ford: A Sherman harckocsi. Hajja és fiai könyvkiadó, Debrecen, 2000. 
26. o. 
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zetesen alkalmazta az öntvénytechnológiát a harckocsigyártásban. A 
Sherman-tornyok a számtalan gyártott változatnál egyöntetűen öntvény 
konstrukciójúak voltak. Az első Sherman-változatnál, az M4A1-nél nem 
csak a torony, hanem – más országoktól eltérően – a harckocsitest is ön-
tött technológiával készült52. Ezt a megoldást azonban a háborúba lépés-
kor az M4 típusnál részben elhagyták, mivel a gyártás kiszélesítése során, 
több, addig nem harckocsigyártással foglalkozó gépgyárat vontak be a 
termelésbe és a magas megkívánt darabszám miatt egyszerűbb volt a tes-
tet döntött síklemezekből, hegesztett technológiával előállítani. (Nehéz-
harckocsi-gyártás hiányában az amerikai hadiiparban fel sem merült a 
vastag páncéllemezek hegesztésének problémája.) Ugyanakkor a harci sé-
rülések szempontjából leginkább érintett felületen, a páncéltest-orrésznél, 
illetve az ott elhelyezkedő erőátvitelirész-borításnál egy nagyméretű önt-
vény szerkezeti elemet alkalmaztak, amelynek anyaga egyúttal a páncél-
test homlokfelületének jelentős részét is képezte és „nagyobb védelmet 
nyújtott a páncéltörő lövedékekkel szemben”53. Így tulajdonképpen az 
egész teknő-rész és a homloklemez közel fele öntvény technológiával ké-
szült54. A hegesztett-öntött vegyes technológiával gyártott Sherman 
harckocsik így – egyfajta műszaki kompromisszumot megvalósítva – 
egyaránt megfeleltek a tömeggyártás és a magas technológiai szint kö-
ve-telményének. Ugyanakkor fel kell hívni a figyelmet arra, hogy – habár 
a Sherman gyártástechnológiai fejlődésének egy pontján csökkentették az 
öntvény szerkezeti elemek számát – mégis csak ez az öntvény toronnyal 
és fél-öntvény testtel gyártott harckocsi valósította meg a legkövetkezete-
sebben az öntvénytechnológia alkalmazását. Emellett azt sem szabad 
szem elől téveszteni, hogy a teljes öntvénytechnológiával készített M4A1 
és az erősebb fegyverzettel és robbanásbiztos vizes lőszertárolóval szerelt 
fejlesztett verziója, az M4A1(76)W típusok 1942-től 1945-ig alapvető 
változatként gyártásban maradtak. A 9707 darabos összesített mennyisé-
gével ez volt a második legnagyobb darabszámban gyártott Sherman 
harckocsiváltozata55. A békeidős termelés körülményei között, az M-60-

                                                      
52 Roger Ford: A Sherman harckocsi. Hajja és fiai könyvkiadó, Debrecen, 2000. 
12. o. 
53 Bombay – Gyarmati – Turcsányi: Harckocsik 1916-tól napjainkig, Zrínyi, Bu-
dapest, 1999. 137. o. 
54 Roger Ford: A Sherman harckocsi. Hajja és fiai könyvkiadó, Debrecen, 2000. 
17-18. és  22. o. 
55 Roger Ford: A Sherman harckocsi. Hajja és fiai könyvkiadó, Debrecen, 2000. 
94. o. A 105 mm-es tarackos önjárólöveg-változatokat nem vettem figyelembe a 
számításnál. 
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nál az amerikai harckocsigyártás visszatért a teljes öntvényszerkezethez, 
mivel ennél a típusnál nemcsak a torony, hanem a teljes harckocsi-
páncéltest is öntvénytechnológiával készült56. 

A dízel-technológia fejlődése a Sherman-programban folyamatos 
volt. Az első Sherman-sorozatot kedvező teljesítmény-tömeg arányú lég-
hűtéses repülőgép-csillagmotorokkal szerelték fel. Ilyen Wright és 
Continental motorokkal készült az M4A1 és az M4 széria. A léghűtéses 
csillagmotorok ugyan megfelelő teljesítményt biztosítottak, fajlagos fo-
gyasztásuk azonban magas volt, emellett gyártásuk fontos repülőgépipari 
kapacitásokat kötött le. A harcászati tapasztalatok azt mutatták, hogy talá-
lat esetén a harckocsik megsemmisülésének egyik fő oka a benzin üzem-
anyag begyulladása, ami a kevésbé tűzveszélyes gázolaj alkalmazásával 
elkerülhető lett volna. Elsősorban ezért, és csak másodsorban a hatótávol-
ság növelése érdekében a Sherman-program az M4A2 sorozat gyártásával 
a dízelmotorok alkalmazása felé fordult. A Sherman teljes dízelesítése 
nagyobb problémát jelentett, mint a korszerű elvek alapján már eleve dí-
zel-motorral szerelt harckocsiknál (pl. T-34). A Dízel-motor bevezetése 
területén az amerikai hadiipar – hasonlóan a brithez – az alacsony litertel-
jesítmény problémájával találta szembe magát. A dízel-motorok ugyanis 
csak 30-40%-kal nagyobb lökettérfogat mellett voltak képesek a benzin-
motorokéval azonos teljesítmény leadására, ami növelte a motor tömegét 
és térfogatát. A Sherman dízelesítésénél így azzal a problémával kerültek 
szembe, hogy az alkalmazott benzinüzemű motorok helyére, eleve adott, 
korlátozott térfogatba kellett elhelyezni a dízelmotort, mivel a nagy soro-
zatszámú gyártás termelési mutatóit nem kívánták a harckocsitest átterve-
zésével, eltérő geometriai jellemzőkkel bíró alváltozatok gyártásával le-
rontani. Egy, az addigiaknál jelentősen nagyobb hengerűrtartalmú 
Dízel-motor létrehozása természetesen megoldást jelentett volna, azon-
ban ez egyúttal egy nagyobb méretű harckocsitípus rendszeresítését is 
maga után vonta volna. Az eszközöket tengeri szállítással mozgató, a ha-
jódaruval történő mozgatás követelményeit szem előtt tartó USA haderő 
nem engedhetett meg magának túl nagy tömegű alapharckocsit. Így az 
M4 sorozatot kellett ellátni a kellőképpen magas teljesítményű, de kis 
méretű harckocsi dízel-motorral. Ez a műszaki kényszer a második világ-

                                                      
56 Szkacsko – Szergejev – Belonovszkij – Siskin – Marjutyin – Vaszilijev: Harc-
kocsik és harckocsicsapatok. Zrínyi Katonai Kiadó, Budapest, 1982. 87. o. 
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háború legmagasabb fajlagos teljesítményű dízel-motorjának a General 
Motors GM 6046-os típus megkonstruálásához vezetett57.  

A GM harckocsimotornál egy speciális megoldással, a kétütemű fel-
töltéses rendszerrel értek el magas fajlagos teljesítményt. A kétütemű 
rendszert a négyüteművel szemben a teljesítménynövelés eszközének te-
kinthetjük, mivel a motorok literteljesítményét az ütemszám és a közép-
nyomás határozza meg. A kétütemű Dízel-motorok literteljesítménye 50-
60%-kal nagyobb, mint a négyütemű Dízel motoroké. E teljesítmény-
nyereség eléréséhez azonban számos nehézséget kell leküzdeni. A két-
ütemű ciklus munkafolyamatának magas az átlagos hőmérséklete. Emiatt 
tehát különleges megoldásokra van szükség, szükséges a dugattyú olajhű-
tése. A gázerők állandóan egy irányban hatnak a dugattyú oldalára, ami 
elősegíti a dugattyúgyűrűk hornyaiban a kokszlerakódást, amitől a gyűrűk 
beragadhatnak. A hajtórúd-csapágyak átlagos terhelése nagyobb, mint a 
négyütemű rendszernél és az állandóan egyirányú terhelés miatt a csap-
ágyfelületek közötti szivattyúhatás elmarad. A tüzelőanyag-adagoló szi-
vattyú bütykös tengelye kétszer forog gyorsabban. Általában speciális 
szivattyúkat követelnek. Mindig szükségük van töltő-levegő kompresz-
szorra58”. 

A kétütemű dízel-motor – a túlterhelésből fakadó számos műszaki 
korlát következtében – csak a kis és közepes kategóriában építhető meg 
sikeresen. A kétütemű motorok elterjedését az akadályozza, hogy nehéz a 
dugattyúcsoport megbízható munkájának biztosítása. A kétütemű moto-
rok bejáratása több időt igényel, és általában a legjobban terhelt alkatré-
szeket tervezéskor konstrukciós szempontból is meg kell változtatni. A 
teljesítmény növelésével ezek a problémák is növekednek, ezért a nyugati 
perspektivikus motoroknál, amelyek teljesítménye 736 kW-nál (1000 LE) 
magasabb, kétütemű motorral nem találkozunk59. Mivel az amerikai 
harckocsi-fejlesztés éppen a közepes kategóriában kívánta megoldani a 
dízelesítést, a GM számára kézenfekvő megoldás volt a kétütemű feltöl-
téses rendszer alkalmazása. A konstrukció egyes elemei – különösen a 
teljesítmény szempontjából kulcsfontosságú kompresszor – igen magas 

                                                      
57 Roger Ford: A Sherman harckocsi. Hajja és fiai könyvkiadó, Debrecen, 2000. 
22. o. 
58 Jurek Aurél: Belsőégésű motorok. Tankönyvkiadó, Budapest, 1961. 655-656. 
o. 
59 Szkacsko – Szergejev – Belonovszkij – Siskin – Marjutyin – Vasziljev: Harc-
kocsik és harckocsicsapatok. Zrínyi Katonai Kiadó, Budapest, 1982. 93 o. 
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megmunkálási színvonalat igényeltek. A levegőt a Roots-kompresszor 
szállítja a hengertestből kialakított resziverbe (levegő-gyűjtőtérbe), 
ahonnan a hengerpersely alsó furatain keresztül a munkahengerekbe 
áramlik. Az égéstermékek és az öblítő levegő pedig a hengerfej függő-
szelepein keresztül távozik60. A megmunkálási minősége, a tűrések pon-
tossága és a magas felületi minőség alapjaiban határozzák meg a nagy tel-
jesítményfelvételű feltöltő hatásfokát és ezáltal a szállított töltőlevegő 
mennyiségét. A Roots-fúvók hatásfoka 80% körüli. Jellemzőjük a nagy 
kerületi sebesség, de ehhez magas zajszint is párosul. A résveszteségek 
miatt pontos gyártást, szigorúbb tűrések alkalmazását igényli61. A ma-
gas megmunkálási igényű Roots-kompresszor napjainkban is a költséges 
feltöltési rendszer kategóriába sorolható. 

Az M4A2 változatba épített kétütemű GM harckocsi dízel-motorral 
– a bonyolult konstrukció által támasztott komplex gyártástechnológiai 
követelmények ellenére - igen jó eredményeket értek el, jelentősen meg-
haladva a benzinmotoros erőforrások teljesítmény-, nyomaték- és gazda-
ságosság-paramétereit. Az ikermotoros, tizenkét hengeres, tizennégy lite-
res, nagy fajlagos teljesítményű erőforrás 375 LE teljesítménye 48 km/h 
maximális sebesség elérését tette lehetővé. Ez 20%-kal volt nagyobb, 
mint a korai modelleknél. A kompressziógyújtású motorra alacsony se-
bességtartományoknál jellemző kiváló nyomaték javított a terepjáró ké-
pességen, ugyanakkor fogyasztása 30%-kal maradt alatta a hasonló mére-
tű benzinüzemű motoroknak62. A kétütemű dízel-motorral szerelt M4A2 
és M4A2(76)W jelzésű Sherman-változatokból összesen 10968 darabot 
gyártottak, így ez volt a legnagyobb darabszámú gyártott széria63. A 
Sherman-program mellett a Valentine brit harckocsi késői változatait – 
köztük a Kanada és Nagy-Britannia által szállított 3787 példányt – szin-
tén a GM sikeresnek bizonyult kétütemű dízel-motorjával szerelték fel, 
ami jelentősen megnövelte a legyártott mennyiséget64. 

                                                      
60 Jurek Aurél: Belsőégésű motorok. Tankönyvkiadó, Budapest, 1961. 678. o. 
61 Kalmár – Kováts – Stukovszky: Turbómotorok és más feltöltő rendszerek. 
K&Z Motor Bt., Budapest, 1994. 104. o. 
62 Roger Ford: A Sherman harckocsi. Hajja és fiai könyvkiadó, Debrecen, 2000. 
25. o. 
63 Roger Ford: A Sherman harckocsi. Hajja és fiai könyvkiadó, Debrecen, 2000. 
94. o. 
64 Tim Bean – Will Fowler: Szovjet harckocsik a II. világháborúban. Hajja és fiai 
könyvkiadó, Debrecen, 2004. 147. o. 
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Ugyanakkor a szerkezeti tömeg növelése nem tette lehetővé a két-
ütemű dízel-motor további alkalmazását, mivel annak méretét nem nö-
velhették, szerkezeti terhelése pedig már eleve magas volt. Az M4A3 és 
különösen a megnövekedett tömegű M4A3E2 típusoknál ezért visszatér-
tek egy 125 LE-vel nagyobb teljesítményű közvetlen befecskendezéses 
Otto-motor alkalmazásához. A repülőgépmotorok kétharmadra rövidített 
változataként létrehozott, 450-500 LE teljesítményű, tizennyolc literes 
alumíniumblokkos V-8-as Ford GAA motorok tömege mindössze 400 
kg volt65. Ezt a motort 1942-től széles körben alkalmazták különféle 
Sherman-változatokban. Ugyanakkor még ebben az évben dinamikus fej-
lesztésbe kezdtek a dízel-motor-program további folytatása érdekében, 
méghozzá úgy, hogy a kifejlesztett konstrukció harctéri üzemeltetése ne 
okozzon többé az üzemanyag-ellátással kapcsolatos logisztikai problé-
mát. Egy Wright Cyclone repülőgép-csillagmotort alakítottak át 450 LE 
teljesítményű, dízelüzemű, turbofeltöltős mindenevő harckocsimotorrá. A 
D-200-asként ismertté vált motor valóban kiváló lett és a modern, többfé-
le üzemanyaggal működtethető motorok elődjének számít. A nyersolaj-
tól a benzinig mindenfajta üzemanyag alkalmas volt hozzá66. A második 
dízel-program által létrehozott motort a Chrysler gyártotta volna 1943 
végétől. Az öntött törzsű M4 és M4A1 sorozat léghűtéses csillagmotorja-
inak helyére lett volna beépíthető az új motor. Az így létrehozott új harc-
kocsi – tekintettel az öntött torony, harckocsipáncéltest és erőátvitelirész-
páncélborítás alkalmazására, a dízel-motorra, a kumulatív eszközök ellen 
védelmet nyújtó 8 tonnás alumínium-műanyag kiegészítő páncélzatra és a 
korszerűbb fegyverzetre – a Sherman sorozat legfejlettebb, M4A6 jelzésű 
variánsa lett volna67. A program anyagi vonzatát azonban végül nem vál-
lalták fel és a korábbi Sherman-változatok változtatásmentes gyártása 
mellett döntöttek. Összesen 75 darabot gyártottak a turbódízel motorral 
szerelt mindenevő Shermanból, amelynek motorja kimagasló technikai 
színvonalával messze megelőzte korát. 

Összességében elmondható, hogy – egyes esetektől eltekintve - az 
amerikai hadiipar nem vállalkozott bonyolult szerkezeti kialakítású, ma-

                                                      
65 Roger Ford: A Sherman harckocsi. Hajja és fiai könyvkiadó, Debrecen, 2000. 
25-26. és  91. o. 
66 Roger Ford: A Sherman harckocsi. Hajja és fiai könyvkiadó, Debrecen, 2000. 
27. o. 
67 Roger Ford: A Sherman harckocsi. Hajja és fiai könyvkiadó, Debrecen, 2000. 
35. o. 
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gas megmunkálás-igényű, egyetlen feladatra specializált haditecnhnikai 
eszközök gyártására, ehelyett inkább az egyszerű szerkezetű, közepes 
minőségű, nagy darabszámú, szalagrendszerben jól gyártható eszközök 
változtatás nélküli előállítására törekedtek, amelyeket több feladatra al-
kalmaztak. A szalagrendszerű tömeggyártás költséghatékony volt és ke-
vés számú, magasan kvalifikált munkást igényelt, viszont ennek érdeké-
ben feladták a más hadviselő országokra jellemző folyamatos inno-
vációt (félélévente új típusváltozat kibocsátása) és megelégedtek egy 
összességében közepes minőségképességű alapharckocsi-típus gyártá-
sával. 

A világháború folyamán gyártott amerikai alapharckocsi változatai 

4. sz. táblázat 

típus M 4 A1 M 4 A2 M 4 A3 M 4 A3 
E2 

löveg 75 mm 75 mm 76 mm 76 mm 

tömeg 30,7 t 33 t 33 t 37,5 t 

motor teljesítmény 400 LE 450 LE 500 LE 500 LE 

tömeg/teljesítmény 11,5 LE/t 13,6 LE/t 15,1 LE/t 13,3 
LE/t 

hatótávolság 150 km 193 km 150 km 120 km 

sebesség 38 km/h 42 km/h 45 km/h 35 km/h 

mozgékonysági muta-
tószám 

65 110 102 56 

motor típus Otto Dízel Otto Otto 

páncélvastagság 57 mm 76 mm 76 mm 160 mm 

torony páncél: öntött öntött öntött öntött 

3. A védettség különböző mértékéhez rendelt mozgékony-
ság-mutatószámok elemzése 

Az 1. ábra alapján összevethetjük a különböző hadviselő államok 
harckocsitípusainak mozgékonyság-mutatóit a védettség (páncélvastag-
ság) fejlődésének különböző állomásainál. A különböző harckocsi-
építési-stratégiákat a mozgékonyság-mutatószámok nagysága szerint áb-
rázoltuk.  
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A vizsgált nemzetek harckocsijai mozgékonyság-mutatószám érté-
kei a páncélvastagság függvényében  

1. számú ábra  

A legnagyobb összegzett mozgékonyságot a szovjet harckocsitípu-
sok érték el, mivel itt az öntvénytechnológia és a páncélhegesztés alkal-
mazása magas védettségi szint mellett alacsony fajlagos tömeget, ugya-
nakkor az alumínium hengeröntvénynek köszönhetően a nagy lökettérfo-
gatúra épített dízel-motorok is megfelelően magas teljesítményt bizto-
sítottak. Habár a nehézharckocsik páncélvédettségi szintjén a szovjet 
harckocsik mozgékonysága is csökkent, az mégis mindenkor a többi had-
viselő fél eszközeinek mozgékonysága felett maradt.  

Figyelemre méltó a brit harckocsik mozgékonysága. A britek – 
megfelelő teljesítményű dízel-motor hiányában - nem értek el kielégítő 
eredményeket a dízelesítés területén, így ezt az irányvonalat feladták. A 
mozgékonyság – a rövidebb hatótávolságot garantáló benzinmotorok és a 
síklemez páncélzat alkalmazása ellenére is – az egész védettség tartomá-
nyon viszonylag magas szinten maradt. Ennek oka az volt, hogy a lehető 
legkönnyebb szerkezetű és legjobb hatásfokú benzinbefecskendezéses 
motorkonstrukciót alkalmazták, illetve az, hogy a 100 mm feletti páncél-
védettség-tartományon (Centurion) visszatértek az öntvény torony alkal-
mazásához, illetve bevezették a döntött síklemez homlokpáncélt. A brit 
harckocsik magas szintű mozgékonyságában jelentős szerepet játszottak a 
megfelelő futómű-konstrukciók is. 
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A német harckocsiépítés módszerei a többi hadviselő országéhoz 
képest viszonylag konzervatívnak mondhatók. Habár egyes részletek – 
mint az Olvar félautomata váltók, a rádióberendezések és az optikák – 
magas műszaki színvonalat képviseltek, a páncéltest és az erőforrások te-
rületén viszonylag alacsony szintű maradt az innovatív tartalom és a 
technológiai színvonal. A legmagasabb szintű mozgékonyságot a Párduc 
harckocsinál érték el, mivel ennél a típusnál következetesen alkalmazták 
a döntött páncélzatot, így alacsony szinten tartották a tömeget. A döntött 
páncélzat elvét a továbbiakban feladták, öntvénypáncélt és harckocsi-
dízel-motort nem fejlesztettek, így a védettség növekedésével a német 
harckocsik fokozatosan elvesztették mozgékonyságukat. 

Említésre méltó még az amerikai harckocsi-építésnél következete-
sen alkalmazott öntvény-technológia, amely a torony mellett esetenként a 
harckocsitest egyes részeire, illetve egészére is kiterjedt. Részben ez – és 
a magas költségű, kedvező fajlagos teljesítményű repülőgépmotorból át-
alakított erőforrások alkalmazása – volt az oka annak, hogy a mozgé-
konyságot viszonylag magas szinten tartották. Figyelemre méltó, hogy a 
repülőgépmotorok mellett a legnagyobb mozgékonyság-értéket a dízel-
motoros harckocsitípusnál érték el. Az, hogy a legalacsonyabb mozgé-
konyság-értékeket az amerikai harckocsik mutatták, főként az elavult fu-
tómű-konstrukcióból fakadó kis sebességnek és a harcászati elvekből 
fakadó kis hatótávolságnak tudható be. Az amerikai harckocsik tömeg-
védettség és tömeg-teljesítmény aránya ugyanakkor kedvező volt, ami a 
dízel-motoroknak és az öntvénytechnológia alkalmazásának egyaránt be-
tudható. 

Összegzett következtetések 

Az 1. ábra alapján kimutatható egy hozzávetőleg 100 mm-nél meg-
jelenő páncélvastagság határ, amelyet követően a mozgékonysági-
mutatószám értékek csökkeni kezdenek. Ennek a tendenciának a számot-
tevő mérséklése csak dízelmotor és öntvénnytechnológia alkalmazásával 
vált lehetővé. A nehézharckocsik építésénél jelentkezett igazán ez a prob-
léma, ahol átlépték a 100 mm-es páncélvastagságot és fenn ált a futómű-
terhelés és mozgékonyság szempontjából kritikus 40-45 tonnás tömegha-
tár átlépésének veszélye. 

A dízel és öntvény technológiával kapcsolatban több eltérő stratégi-
át figyelhetünk meg. A szovjetek korán elkezdték ezek fejlesztését, és – 
harckocsikkal kapcsoplatos haditechnikai fejlesztéseik egyik meghatáro-
zó elemeként – végig ezeket a technológiákat alkalmazták. A britek is 
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korán elkezdték a dízel és öntvény technológia bevezetését, de - az adódó 
technológiai problémák következtében – elálltak tőlük és visszatértek a 
jól bevált Otto-motorokhoz és síklemez páncélhoz. Ugyanakkor– a jó ha-
tásfok, kis tömeg és nagy teljesítmény érdekében – egy, az átlagosnál jó-
val magasabb technológiai színvonalon álló Otto-motort építettek be a 
harckocsikba és a síklemez-páncélzattal is csak olyan tömeghatárig men-
tek el, hogy még kedvező maradjon a tömeg-teljesítmény arány, illetve 
hogy alkalmazható legyen a magasfokú mozgékonyságot biztosító kor-
szerű futómű-konstrukció. Az amerikaiak – hasonlóképpen a britekhez –
műszaki kompromisszumok (több öntött páncéltest rész összehegesztése) 
és magas költségű technológiák (költséges mechanikus feltöltő) alkalma-
zásával megoldást találtak mindkét területen. A németek az öntvénypán-
célok területén alig mutattak fel eredményeket, emellett késve kezdték el 
a dízel-fejlesztési programot, amelynek az 56-70 tonnás harckocsitö-
megeket figyelembevéve a szükséges teljesítménykategóriában sikerre 
aligha volt esélye. Összességében a szovjet stratégia tehát sikeresnek bi-
zonyult, az amerikai az igények tükrében ugyancsak sikeresnek tekint-
hető, a brit esetenként problematikusnak, a német pedig elhibázottnak 
nevezhető. 

Jó harckocsi dízel-motort csak az amerikai és a szovjet gyártóknak 
sikerült előállítani a világháború során. 

A harckocsi páncéltest gyártásában igen fontos szerepet játszó önt-
vénytechnológiát az amerikaiaknak, de leginkább a nehézharckocsikat 
építő oroszoknak sikerült alkalmazni. 

A németek lemezpáncél-benzinmotor megoldása az alacsony inno-
vációs szint és a konstrukciós elvek következetlen alkalmazása miatt el-
bukott, az ott kialakult műszaki megoldások (merőleges síklemez torony, 
karburátoros benzinmotor, átlapolt futógörgők) nem öröklődtek át a hábo-
rú utáni korszerű harckocsikra. 

A dízeltechnika és öntvénypáncél területén többségében a szovjet 
harckocsiépítésben elért eredmények - az ISZ-3 nehézharckocsi megol-
dásain keresztül, brit közvetítéssel – öröklődtek át a korszerű harcko-
csikra68. 

                                                      
68 Conqueror nehézharckocsi követelményrendszere és kialakítása: torony, löveg, 
futómű. Bombay – Gyarmati – Turcsányi: Harckocsik 1916-tól napjainkig, Zrí-
nyi, Budapest, 1999. 193. o. 
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