
A tüzérségi lőszerek korszerűsítésének lehetőségei 
napjainkban 

Ács Gábor őrnagy 

A harc megvívásában né1külözhetetlen szerepe van a tüzérségnek:, s a há~ 
ború kimenetelére gyakorolt hatását rohamos fejlődése során mindinkább felis
merték. Ma már klasszikusnak számít az az elv, 'hogy tüzérség nélkül a kor
szerű harc el sem képzelhető. A tüzérség fejlődése szüntelenül folyilc. Nem állt 
meg egy pillanatra sem az a foly.amat, amely a középkorban kezdődött és még 
ma is tart. 

A tüzérség fejlődése alatt többek között a tüzfeladat végrehajtási módjá
nak, a· felderitó és bemérő eszközök, a tűzeszközök - lövegek és a lőszerek -
fejlődését, fejlesztését értjük. 

A tüzeszközilk fejlődését különösen a Szovjetunió példáján lehet jól érzé
keltetni. Az intervenciósok ellen vívott polgárháború után nagy gondot fordí
tottak a tapasztalatok hasznosítására. Megállapítottak, hogy a kevés tüzes:lközzel 
rendelkező csapatok támadási üteme lassú volt, megtört, majd a támadás meg
állt. Ez döntően befolyásolta az élőerók veszteségét. Ekkor fogalmazódott meg a 
kiasszikussá vált mondás: ,~több l~szer - kevesebb vér; lrev.és lösrer - több 
vér". 

A második ötéves terv stkeres teljesítése teremtette meg a fegyveres erők 

(ezen belül is kiemelten a tűzeszközök) fejlesztésének alapjait. A harmadik öt
éves terv során ,a hadsereg ellátását tervezték korszerű tüzeszközökkel. A 30-as 
évek második felében kezdték meg ,a csapatok átfegyverzését az új eszközökkel. 
A jellemzö lövegtípusokat és adatait az 1. sz. melleklet tartalmazza. 

A táblázatban felsoroltakon kívül a megeródített körletekben a kazamatá
kat 76, 85 ,és 100 mm lövegekkel látták el. Megalkották a vasútra szerelt mesz
szehordó tüzérséget két űrméretben : 356 mm ágyú és 500 m tarack 65, illetve 
25 'km lőtávolsággal. 

Új típusú aknavetőket dolgoztak ki: 50, 82, 107 és 120 mm űrméretben. 

A tábori tüzérség korszerűsítése mellett a légvéddmi tüzérség részére is 
korszerű lövegeket alkottak: a 25 és 37 automata, 76 és 85 mm félautomata 
lövegeket, amelyek messze felülmúlt*k a legjobb nyugati típusokat. 

A lövegekihez új, nagyobb hatású lőszereket és gyújtokat dolgoztak ki, mint 
pl. az öntött acél repesz-romboló, a páncéltörő, a betonromboló és az időzíthető 
gránátdk, a KTM-1, KTM-2, RGM, MD-5, KTD, MG és T-3UG típusú 
gyújtók. 
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A túzesiközök tüzének vezetéséhez korszerű rádió adóvevő l<észilléket, 
műszereket, távmérőket, teodolitokat és hangmérő-állomásdkat fejlesztettek ki és 
rendszeresítettek. 

A fasiszta Németország hitszegő támadása után a második világháború évei
ben fokozódott az új tüzesiközök kidolgozása, a meglevők korszerűsítése. A 
konstruktőrök közvetlenül a harctérre küldték kipróbálásra a fejlesztett es:!lközö
ket és az ott szerzett tapasztalatok alapján módosították, illetve rkezdték meg a 
sorozatgyártást. Ilyen korszerű esiköz volt a BM-13 sorozatvető, amely a maga 
nemében egyedülálló volt a világon és a lőszer hatásában (erkölcsi, romboló) 
messze felülmúlta az eddig a]kalmazott típusokat. 

A páncélosok elleni harchoz korszerűsítették a 45 mm páncéltörő ágyút, 
létrehozt:,k az 57 mm és a 85 mm ágyúloat, megalkották az űrméret alatti és a 
kumulatív páncéltörő lövedéket. A tüzérség mozgékonyságának fokozására önJáró 
lövegeket fejlesztettek ki (76, 85, 122, 152 mm). 

A második világháború befejező és az azt követő időszakban a hadügyben 
is bekövetkezett forradalom eredményeként megjelent a rakétafegyver. A rakéta
fegyverek megjelenése a hagyományos fegyverek és löszereik fejlődésére negatív 
hatással volt egészen az 50-es évek végéig a 60-as évek elejéig. Az 1960-as 
években a katonai doktrínák változtak és ezzel egy időben megváltozott a raké
tafegyver „mindenhatóságának" elmélete is. 

Napjainkban a korszerű fegyveres küzdelemben a hagyományos fegyverzet 
újból megfelelő jelentősséget kapott. A katonai szakértők a tűzerő két alap
vető összetevőjének 1. a tűzfegyverek, és 2. a lőszerek fejlesztését, korszerűsí
tését, hatásának fokozását tűzték ki feladatul a rakétatechnika állandó fejlesz
tése mellett. 

A tűzfegyverek korszerűsítésének lehetőségei a következö'k: 
- a lőtávolság növelése új szerkezetű csövek iaLkalmazásával és tökéletesí

tett aerodinamikai tulajdonsággal rendelkező lövedékek kifejlesztésével; 
- a túzgyorsaság fokozása új rendszerű irányzóberendezések kifejlesztés·ével, 

zárrendszerek és töltőszerkezetek tökéletesítés·ével, automatizálásával; 
- a tűzmanöverezó-képesség növelése körkörös tüzelés biztosítá~ával; 
- a nagyobb tüzelési pontosság és hatékonyabb tüzelés biztosítása ~bármi-

lyen napszakban és bármilyen éghajlati viszonyok között) az irányzó berendezé
sek, figyelő és felderítö műszerek, lézeres távmérők kifejlesztésével; 

- a lövegek súlyának csökkentése korsurű, nagyobb szilárdságú könnyú
fémek alkalmazásával; 

- a manőverczö tulajdonságok és a terepjáró képesség növelése·, a haladási 
sebesség fokozása (légtömlős kerekek alkalmazása), a rugózás, a gördülőcsapágy 
és a lövegtalp korszerűsítésével ; 

- a lövegek és aknavetök megbízható, biztonságos kiszolgálásának növelése, 
a javítás egyszerűsítése, valamint más üzemeltetési tulajdonságaik javítása, a 
vontató fékrendszerével együtt működő légfékek beszerelése, közúti és méret~ 
jelző világító eszközök felszerelése, golyóálló abroncsok kifejlesztése. 

A tüzérségi lövegek korszerűsítését, harcászati tulajdonságaik növelését első
sorban a lőszerek korszerűsítésével, műszaki · és bállisztikai paraméterek javí
tásávai kell elérni. 

A tüzérségi lőszerek korszerűsítésének egyik alapvető iránya a· lövedék 
hatásának fokozása. A „cél szívóssága és mozgékonysága" nagyban megrtöveke-
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dett és leküzdése nagyobb lőszerfelhasználást •követel. A feladat tehát olyan 
hatású lövedékek kifejlesztése, amelyek megbízhatóan működnek, nagy hatá· 
súak és lehetővé teszik a tűzeszközök csökkentését. Felhasználásuk során a tűz
feladat megoldásához kevesebb idő és nem utolsó sorban kevesebb lőszer szük
séges. 

A .lőszerek tervezésével és fejlesztésével foglalkozó szakemberek, m~nd a 
szocialista országokban, mind a kapitalista országokban, felhasználva a fizika, az 
anyagismeret, a rádióelektronika és a kémia legújabb vívmányait, hozzá1k létre 
az új típusú lőszereket, vagy fejlesztik tovább a régieket. 

A kifejlesztett és ismertetett új lőszertípusok a következők:: 

E.lóerő elleni lőszerek 
Srapnell-lövedékek 

Az elmúlt években a tervezők visszatértek a „Srapnell" típusú lövedék 
gondolatához. Az új típusú lövedék ra régitől abban tér el, hogy ezekben a löve
dékekben előregyártott nyíl alakú elemek vannak elhelyezve. Ezek a lövedékek 
igen hatásosak mind nyílt, mind erdős terepen alkalmazva. A lövedékbe helye
zett ölőhatású elemek különféle változata lett kialakítva. Ilyenek pl. az acél-, 
műanyag golyók és az acélkockák. (Az 1. sz. ábrán golyókkal töltött srapnell
lövedék látható.) 

Létrehozták továbbá a szétváló nyilhegyű elemekkel töltött lövedéket is. A 
lövedék két részből áll: fejrész és farokrész. A fejrész nehézfémből (acélból, 
ólomból, wolframból, vagy krómból), a farc/krész könnyűfémből (alumíniumból, 
magnéziumból), vagy különféle műanyagból készül. 

A két részt rugós szegekkel rögzítik egymáshoz. A röppályán való repülés
kor a lövedékben elhelyezett elemek stabilizálását a levegő ellenállása biztosítja. 
A célban való működéskor a két rész egymástól elválik, a fejrész elveszti bal
lisztikai tulajdonságát, bukfencezik és ezáltal a benne elhelyezett ölóhatású ele-
mek a levegőben nagy sebességgel szétszóródnak. 

A srapnell-lövedékek szerelésére - úgynevezett - .,dinamikus repeszeket'' is 
alkalmaznak. A repesz golyó alakú, speciális burkolatból áll és olyan anyaggal 
van töltve, amely repülés tközben megpuhul. A célba csapódva a golyó részekre 
törik, ezáltal lényegesen nagyobb lesz a sebesítési területe. (1. sz. ábra) 

Az élőerő és a könnyen páncélozott technika elleni harcra létrehozták az 
úgynevezett kazettás lövedéket. Az ilyen lövedéket a feladattól függően szabá
lyozni lehet, hogy a levegőben vagy a földön műl<ödjön (lökje ki a harci ele
meket). 

A kazettás lövedékek robbanó fémgolyókkal vannak szerelve és meg v,an

nak , töltve robbanóanyaggal ís. A lövedékek famkművel vannak ellátva. A 
fémgolyók szétrobbanása a föld felszínén következik be. Az előre meghatározott 
súlyú és formájú repeszek létrejöttéhez a test belső fala hornyolva van, így a 
test .a hornyolás mentén reped szét. 

A kazettás lövedékek egy másik típusa több különálló töltetet tartalmaz, 
amelyek működéskor egy speciális csőből repülnek ki a föld felszíne felett. 

Repesz, repesz-romboló, ,omboló lövedékek 

A nagyobb hatás elérése a repesz és repesz-romboló lövedékek fejrészei-
11e.k töltésére nagyobb hatású robbanóanyagot használnak. Növelt& a töltési 
együtthatót (ez fejezi ki a robbanóanyag és a lövedék súlyának viszonyát), töké-
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letesítették a szerelési technológiát, új fémötvözeteket használtak fel a lövedék· 
test gyártásához, és kidolgozták ezen lövedékek olyan új szerkezeti felépítését, 
amely biztosítja a maximális repesz-számot a megadott paraméterekkel. 

Az ölöhatású repeszek mennyiségének növelésére kidolgozásra került a kettős 
falú lövedék. A lövedék tengelyébe fémrudat állítottak. A rúd és a lövedék 
belső fala közötti részt folyékony műanyag masszával töltötték ki. A műanyag 
megszilárdulása után a fémrudat eltávolították. 

Más típusoknál a lövedék külsö 6ala acélból, a belsö pedig könnyűfémből 
(alumínium) vagy műanyagból készült. A két fal közötti részt aoélgolyókkal töl· 
tötték ki. A szilárd összekapcsolást puha fémből készült szorító pofák bizto
sítjá:k. A megfelelő számú repeszek biztosítására alkalmaztak olyan módszert is, 
hogy a lövedék falának belső oldalát rovátkakkal látták el, ,amely így robba· 
náskor az előre meghatározott helyeken törik szét darabokra. 

Kidolgozta!k kettős falú lövedéket müanyaból is. Műanyagként üvegszál 
erósítésű epoxigyantát alkalmaztak. A két fal közé 9,5-12,7 mm élhosszúságú 
acél kockákat helyeztek el. Készítése úgy történik, hogy az üvegszálat sablonra 
felcsavarják, majd képlékeny műanyaggal többször bekenik. A múanyagszilár
dulás meghatározott hőmérsékleten jön létre. Ez a lövedéktípus igen kedvező, 
mert csekély súlya mellett nagyobb területet pásztáz repeszeivel, mint a hagyo
mányos acélból készült lövedék. 

A 'könnyű páncélzatú harcjárművek ellen dolgozták ki a megsemmisítő ele
mekkel rendelkező repesz lövedékeket. Ezek a lövedékek 'különböző szög alatt 
felcsapódva képesek átütni 15-20 mm vastag páncélt és :harcképtelenné tenni a 
harcjármű személyzetét és belső berendezéseit. Kísérletek folyamán alakult ki az 
irányított robbantású repesz lövedék, melynél a robbanás után a repeszek 
előre meghatározott irányba repülnek . 

A romboló hatás fokozására mindenekelőtt nagyobb teljesítményű robbanó· 
anyagokat célszerű használni, melynek összetételében az oxidáló anyag nemcsak 
oxigén, hanem más elemek is lehetnek Vannak olyan robbanóanyagok is, ame
lyek alapvető alkotó eleme a xenontrioxid. Ez a robbanóanyag pusaító erőben 
megközelíti .az atomlőszert, de a robbanáskor nem keletkezik radioaktív szeny
nyező anyag. Kís-érletképpen lőttek ki olyan lőszereket is, melyek lövedéke 
ammóniumnitráttal és alumínium porral volt töltve. Becslések szerint ezek a 
lőszerek hatásfokban alig maradnak el a nukleáris löszertől. 

Perspektivfkusan számolva a folyékony és gaz balmazállapotó robbanó
anyagok alkalmazásával lehetővé válik a rombolási térfogat jelentős növelése. 
Ilyen lövedéknél például a betöltött gyúlékony anyagból felhő keletkezik. A lö· 
vedékek szerelésére etilénoxidot, továbbá -különféle keverékeket használnak, 
amelyek metilacetilénből, propán-butánból és propilénoxidból állnak A !öve· 
dék becsapódásakor, vagy adott magasságban történő robbanásakor a keverék 
saétporlad, felhőt alkot és felrobban. A robbanás beindítása hagyományos rob· 
banóanyaggal vagy detonátoros gyújtással történik, amelyek alumínium tokban 
vannak dhelyezve. és a lövedéktestböl kirepülnek. 

A kísérletek során növelték a robbanóanyag súlyát is. Ezt a szerelésnél a 
töltet tömörségével, sűrűségével érték el. A robbanóanyag súlynövelése elér
hető a lövedék falvastagságának csérkkentésével vagy a hengeres rész meghosz· 
szabbításával. A falvastagság csökkentése érdekében a lövedék gyártásához jó 
minőségű, ötvözött anyagot használtak. A lövedéktest igénybevételének csök-
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kentésére, csökkentették a maximális gáznyomást a csőben. A hengeres rész 
hosszának növelés,ével romlott a lövedék aerodinamikai tulajdonsága, csökkent a 
lőtávolság. Ezen káros jelenség megszüntetésére kísérletezték ki a módosított 
vezetőgyürüket. A vezetögyürúket sokszögúre, vragy előre huzagoltra készítik. 

Harckocsi elleni lőszerek 

Az elmúlt években különösen nagy figyelmet fordítottak a harckocsi elleni 
lőszerek hatásának javítására. Intenzív munkát folytatnak a kumulatív páncéltörő 
és páncéltörő-romboló lövedék fejlesztése terén. 

A 2. sz. ábra különféle típusú harckocsi elleni lőszer páncélátütő képességét 
mutatja be. 

Kísérleti úton kidolgozták a lövedékek fokozott hatását a célban, nagy 
figyelmet fordítva a fizikai vizsgálatok eredményeire, melyek során a lövedék 
és a cél egymásra való kölcsönhatását elemezték és mutatták ki. Tisztázták a 
paraméterek egymástól való függőségét, amelyek jellemzik a célf.aktort és az 
elérendő célt: 

- a páncél átütése az adott vastagságban; 
- az üzemanyag felgyújtása; 
- az élőerő vagy harcjárművek harcképtelenné tétele. 

Kumulatív lövedékek 

A kumulatív lövedékeknél a megsemmisítő hatás fokozásának alapvető 
útjai: 

- a lövedék repülés közbeni stabilitása farokmü segítségével; 
-a robbanótöltet (a kumulatív tölcsérrel) repülés közbeni függetlenítése a 

forgó lövedéktesttől; 
- kettős hatású (kumulatív és repesz) lövedékek kialakítása; 
- kumulatív „lencse" semleges anyagból való készítése. 

Olyan szerkezetü lövedékek is kidolgozásra kerültek, amelyek keményfém
bői készültek és úgynevezett ütőmagot „lőnek ki". Az ilyen lövedékek szere
lésére nagy teljesítményű oktogén alapú robbanóanyag-keveréket használnak. 

Megoldották a kumulatív tölcsér bevonását különféle fémötvözettel (rézzel, 
nikkellel és cinkkel, vagy ónnal és cinkkel). Ezzel viszonylag meghosszabbí
tották a tölcsér fizikai állóképességét, élettartamát. 

Tökéletesítették a gyújtó tulajdonságait is. A legnagyobb perspektívája a 
piezoelektromos gyújtóknak van. 

Kísérleteket folytatva létrehozták az „univerzális gyújtót", amely használ
ható mind tüzérségi, mind pedig aknagránátokhoz. 

Ilyen típusú gyújtók már készültek, de ezek még egyelőre bonyolult és 
drága konstrukciók. 

A korszerű nem forgó kumulatív lövedékek kumulatív tölcsérét fém bur
kolattal vonták be. A:z. acél burkolású 3 űrméret vastagságú, a réz burkolású 
4,2 űrméret vastagságú homogén páncélt tud átütni. Mivel azonban a harc
kocsikhoz speciális anyagból készült inhomogén páncélt használnak, a páncél 
burkolatot különböző szögek alatt készítik el, továbbá előtét-ernyőt is alkalmaz-
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nak, a 'kumulatív lövedék átütő hatása így csökkent. Ez késztette a tervezóket 
tovább keresni az utat a iövedékek tiJkéletesítésére. Ilyen lehetőség: 

- a páncéltörő lövedek úrméretének növelése; 
- az aerodinamikai jellemzők javítása; 

a lövedék végsebességének növelése; 
a lövedék merőleges becsapódásának elérése. 

A kumulatív lövedékek egyik változatát a 3. sz. ábra mutatja be. 

Ürméret alatti lövedékek 

A farokszárnnyal ellátott űrméret alatti lövedéknek intenzív kidolgozása 
folyik. Különösen a nagyszilárdságú és •keménységű (wolfram-karbid) ötvözet
ből készült maggal és leváló fenék- (vagy palást-) résszel rendelkező lövedékeké. 

Az elmúlt évek ez irányú kutatásainak eredményei alapján megállapították, 
hogy az űrméret alatti lövedékek kezdősebessége a huzagolt csövű ágyú:knál 
(105-120 mm űrméret) már elérte az optimális határt. A kezdősebesség további 
növelése nagyobb úrméretet követel, aminek következtében megnövekszik a löveg 
mérete, ez pedig nemkívánatos „eredmény". A farokszárnnyal ellátott űrméret 
alatti lövedéket a harckocsikhoz célszerű fdhasználni. Magas kalóriatartalmú 
lőporok felhasználásával jelentős kezdősebesség-növelést lehet elérni, melynek 
következtében javu). a páncélátütő képesség és növekszik a hatásos lőtávolság . 
Ilyen lövedékek létrehozása már a közeljövőben várható. 

A 4. sz. ábrán egy új típusú páncéltörő-gyújtó lövedék látható. 

Páncéltörő-romboló lövedék 

Kifejlesztésre került egy univerzális páncéltörő-repesz-romboló lövedék, 
amely egyaránt felhasználható páncélozott célok ellen, műszaki létesítmények és 
élőerők megsemmisítésére. 

A lövedék fejrésze a célba történő csapódáskor szétlapul a páncélon, a 
robbanóanyag szétterül, a gyújtó indítására felrobban, s a robbanási detonáció 
ütést mér a páncélra. Az ütés energiája átadódik a páncélrészecskéknek, melyek 
következtében a robbanás helyén - a páncéllemez túlsó oldalán - részecskék 
válnak le, fémdarabok szakadnak le. Ezt a jelenséget Hopk.ins-effektusnak 
nevezik. 

A keletkezett repeszek a küzdőtérben megsebesítik a kezelőket és megron
gálják a berendezéseket. A műszaki építmények rombolása a romboló-műkö· 
déssel, a nyílt - nem páncélozott - célok megsemmisítése pedig a repeszhatással 
valósul meg. Az ilyen lövedékek kisebb kezdősebességgel és lőtávolsággal ren
delkeznek, mint a legkorszerűbb kumulatív és páncéllövedékek. Ezen lövedékek 
működése elég bonyolult, mivel a lövedék optimális szétlapulásának ideje egybe 
kell, hogy essen a robbanás idejével különböző sebességek mellett is. Lénye
gesen csökken a hatásos működés többrétegű páncél esetén, valamint amikor 
más fémből bélésanyagot alkalmaznak a páncélon. Mindezek figyelembevételével 
tény az, hogy az univerzális lövedék megsemmisítési faktorai elmaradnak az 
egyes hagyományos repesz-romboló és páncéllövedékek megsemmisítési fakto
raitól. 

A szilárd anyag összetétele: természetes vagy szintetikus kaucsuk és mag
nézium por. 
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A kaucsuk az alumínium keverék égési sebességének lassítására szolgál és 
biztosítja az égő részek odaragadását a megsemmisítendő objektumhoz. A mag
nézium por az égéshömérséklet növelésére yolgál. A komponenseket szerelés 
előtt a levegő oxigénjének behatolása nélkül keverik össze és töltik be a löve
déktestbe. Ezután az öngyulladás megelőzése érdekében a lövedéktestet légcse
rementesítik. A lövedék robbanásakor a szilárd részek, amelyek folyékony 
any,aggal vannak: átitatva, nagy területen szóródnak szét és égnek el. 

* 
A cikkben a korszerüsítés lehetőségeinek fdsorolása korántsem teljes. A 

szakemberek állandóan dolgoznak olyan kísérleteken, melyek eredményeként 
tovább javítják a lőszerek balHs1Jtikai és harcászati jellemzőit, vagyis a lövedék 
célba juttatásának pontosságát és a lövedék célban kiftjtett hatását. Újfajta lősze
reket hoznak létre, melyek működése, illetve hatása eddig ismeretlen volt. 

Tekintettel arra, hogy ilyen újfajta és működésű lőszerek a jövőben az MN
ben is rendszeresítésre :kerülhetnek, ezért célszerűnek tartom ezek megi91Ilecését. 

(Abrák a folyóirat végén találhatóak!) 
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A löveg megnevezése 

45 mm 37M páncéltörő ágyú 
76 mm 38M hegyi ágyú 
76 mm 36M ágyú 
76 mm 39M ágyú 
107 mm 40M ágyú 
122 mm 38M tarack 
122 mm 31/37M ágyú 
152 mm 38M tarack 
152 mm 37M tarack-ágyú 
152 mm 35M ágyú 
280 mm 39M mozsár 
305 mm 39M tarack 

~ ' <'' > 

TABLAZAT 
a jellemző lövegtípusok adatairól 

A lövedék 
Max. 

súlya kezdősebessége lőtávolság 

(kg) (m/s) (m) 

1,43 760 4400 
6,2 485 10 590 
6,2 706 13 700 
6,2 680 13 290 

18,8 740 18 680 
21,76 515 11800 
25 800 20 240 
40 508 12 390 
43,56 655 17 410 
48,77 880 25 750 

246 356 10 650 
330 530 16 580 

·y 
{)~ I" 

1. s:iámú melléklet 

A löveg súlya 
A lövés tüzelési 

helyzetben gyorsasága 

(kg) (lövés/perc) 

560 15-20 
785 10-14 

1600 15 
1480 15 
3 980 7 
2450 5-6 
7 250 3-4 
4150 2-4 
7 270 3-4 

18 200 1 
18 400 0,3 
45 700 0,3 




