Operacja „Cytadela”:
bitwa pod Kurskiem,
lipiec 1943 (1)

T-34 wz. 1943

KW-1S wz. 1942

Maksymalny kąt nachylenia podłoża
u
u
u
u
u

T-34 wz. 1943
KW-1S wz. 1942
PzKpfw. V Panther Ausf. D
PzKpfw. VI Tiger Ausf. E
PzKpfw. IV Ausf. H

Zdolność wozu pancernego do pokonywania
przeszkód terenowych nierzadko była w czasie II
wojny światowej sprawą życia i śmierci dla załóg
tych pojazdów. Dowodził tego przebieg zażartych
walk koło nasypów kolejowych i stromych jarów pod
Prochorowką podczas operacji „Cytadela”, czyli
niemieckiej ofensywy przeciwko wojskom radzieckim
na Łuku Kurskim. Czasami, w trakcie natarć na froncie
wschodnim, niemieckie czołgi musiały forsować
nie tylko strumienie ze stromymi brzegami, ale
także szerokie i głębokie rowy wykopane na drodze
przemarszu jednostek Wehrmachtu.
Niemieckie czołgi średnie typu Panther i PzKpfw.
IV mogły pokonać stromiznę o kącie nachylenia 60
stopni, choć było to dość ryzykowne, natomiast dla
ciężkiego czołgu Tiger maksymalną przeszkodę
stanowiło 50 stopni. Sowieckie średnie czołgi T-34
i ciężkie KW-1 podlegały w tym względzie jeszcze
większym ograniczeniom, będąc
w stanie uporać się z wzniesieniem
40- i 36-stopniowym. Dlatego

T-34

40°

Tiger Ausf. E

Radziecki czołg ciężki KW-1S wz.
1942 stanowić miał wersję rozwojową
wcześniejszych wariantów, jednak
dodatkowe opancerzenie, przy
zastosowaniu tej samej jednostki
napędowej ograniczyło zdolność
pokonywania wzniesień do takich,
których skos nie przewyższał 36 stopni.

T-34 wz. 1934 mógł pokonać
maksymalnie 40-stopniowe wzniesienie,
ale osiągał imponującą prędkość na
płaskim, otwartym terenie.

KW-1S

Pierwsza wersja seryjna czołgu Tiger,
czyli Ausf. E, miała masę około 56 ton,
a wjazd na 50-stopniowe wzniesienie
stanowił wielkie obciążenie dla silnika
tego wozu pancernego.

Tiger

36°

50°

właśnie radzieccy
dowódcy czołgowych
załóg starali się w miarę
możności unikać
nierówności terenowych,
atakując nieprzyjaciela
na płaskiej, otwartej
przestrzeni.

PzKpfw. IV

Panther

60°
Z PRAWEJ: Czołgi ciężkie Tiger I Ausf. E zadebiutowały bojowo na froncie wschodnim
jesienią 1942 roku, a wraz ze średnimi PzKpfw. IV i PzKpfw. V Panther tworzyły główne
niemieckie siły uderzeniowe pod Kurskiem. Wadą czołgu Tiger I były liczne awarie
i usterki mechaniczne, ale jego atut stanowiła potężna armata kal. 88 mm.
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60°
Panther Ausf. D

Zdolny pokonywać 60-stopniowe wzniesienia czołg Panther
Ausf. D zadebiutował bojowo w bitwie pod Kurskiem.

PzKpfw. IV Ausf. H

Liczne egzemplarze „wołu roboczego” Panzerwaffe, PzKpfw. IV, wzięły
udział w kurskiej batalii. Wariant Ausf H miał niezbyt udaną skrzynię biegów
i pokonywał 60-stopniowe wzniesienia z najwyższym trudem.
Opancerzone wozy bojowe
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