Czołgi ciężkie
późniejszego okresu
wojny (2): 1944–1945

M26 Pershing

M26 Pershing, będący owocem zawziętych sporów dotyczących
kwestii opancerzenia i siły ogniowej czołgów, miał działo kal. 90 mm
w masywnej wieży z odlewanej stali i stumilimetrową przednią płytę
pancerną.

Tiger I Ausf. E

M26 Pershing
– kaliber działa:

90 mm

IS-1

M26 Pershing

u M26 Pershing
u PzKpfw. VI Tiger I Ausf. E
u IS-1

PzKpfw. VI Tiger
Ausf. E
– moc silnika:

710 KM

PzKpfw. VI Tiger I Ausf. E

Ze 120-milimetrowym przednim opancerzeniem wieża bojowa
czołgu Tiger I była wyposażona w doskonałą armatę kal. 88 mm,
obsługiwaną przez trzech ludzi – dowódcę załogi, kanoniera
i ładowniczego – w czasie akcji bojowych.

wieża bojowa, kaliber uzbrojenia
głównego i moc silnika

IS-1
– moc silnika:

520,5 KM

M26 Pershing
– moc silnika:

507 KM

PzKpfw. VI Tiger I Ausf. E
– kaliber działa:

88 mm

IS-1

Wieża czołgu IS-1, podobnie jak w innych klasycznych
radzieckich konstrukcjach, znajdowała się w przedniej części
kadłuba. Pierwsze wersje IS-1 miały armatę kal. 85 mm,
późniejsze zaś – potężne działo kal. 122 mm.

IS-1 – kaliber działa:

85 mm

W okresie wprowadzenia do walki niemieckich
czołgów Tiger I i Tiger II radzieckie fabryki
zaczęły produkować czołgi ciężkie nowej
generacji dla Armii Czerwonej, zaprojektowane
w celu dorównania niemieckim pancernym
kolosom. Tiger I miał działo kal. 88 mm
w 11-tonowej wieży, natomiast wydłużoną
wieżę typu Henschel w czołgu Tiger II
wyposażono w długolufową armatę kal. 88
mm i w najdoskonalsze ówczesne urządzenia
optyczne; pancerz miał grubość 180 mm
od przodu, 80 po bokach i 40 mm na górnej
powierzchni wieży bojowej.
Sowiecką odpowiedzią na to była seria
czołgów ciężkich typu IS (Iosif Stalin).
IS-1 miały początkowo działo kal. 85 mm,
a późniejsze modele produkcyjne – armatę
kal. 122 mm. IS-2 pojawił się na wiosnę 1944
roku i stanowił znacznie nowocześniejszą
konstrukcję w porównaniu ze starszymi
czołgami KW, charakteryzując się grubszym
i wyprofilowanym pancerzem, potężniejszym
działem kal. 122 mm, większą prędkością
i zmniejszoną masą. Wszystko to sprawiło, że
był to czołg udany.
Niedostateczna moc czołgowych silników
stanowiła minus wielu niemieckich czołgów,
a w nieco mniejszym stopniu również
sowieckich. Tiger I i II miały zbyt słabe,
12-cylindrowe silniki Maybach, natomiast IS-1
i IS-2 – wysokoprężne 12-cylindrowe W-2-IS,
które zawodziły w wysokiej temperaturze.
W Stanach Zjednoczonych już we wczesnym
okresie II wojny światowej uznano potrzebę
produkcji czołgów ciężkich, jednak prace
rozwojowe nad M26 Pershing z działem kal. 90
mm przeciągały się znacznie, a niewielka liczba
tych czołgów weszła do służby bojowej dopiero
w 1945 roku.

Kaliber uzbrojenia głównego

Podczas II wojny światowej kaliber dział w ciężkich
czołgach niemieckich i alianckich stale się
powiększał, co było przede wszystkim reakcją na
postęp w zakresie broni przeciwpancernej, duże
prawdopodobieństwo starć formacji czołgów
na frontach zachodnim i wschodnim oraz
zapotrzebowanie na dlugolufowe czołgowe armaty,
strzelające pociskami zdolnymi przebijać pancerze
cięższych nieprzyjacielskich wozów bojowych.
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Moc silnika

12

cylindrów

12

cylindrów

8

cylindrów

Czołgi ciężkie II wojny światowej zużywały bardzo dużo paliwa
i wymagały napędu o znacznej mocy, zwłaszcza w warunkach
bojowych. Jednakże dostępne podówczas silniki często okazywały
się zbyt słabe, co powodowało awarię i konieczność doraźnego
przeprowadzania trudnych napraw. Powojenne ciężkie czołgi miały
już silniki odpowiednio większej mocy.
Opancerzone wozy bojowe
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