
267 
 

Dr. Hegedűs Ernő 

 

A LÉGI SZÁLLÍTHATÓSÁGOT MEGTEREMT Ő 
HADITECHNIKAI MEGOLDÁSOK AZ M109 ÖNJÁRÓ 

TARACKNÁL 

 
Absztrakt 

 
A harcjárművek hadszínterek között és hadszíntéren belüli légi szállíthatósága nap-
jaink hadviselésének fontos eleme. A korlátozott tömegű eszközök szállítására al-
kalmas repülőgépek és helikopterek szállító kapacitásának optimális kihasználására 
a légi szállításra tervezett haditechnikai eszközök esetében speciális műszaki meg-
oldásokat alkalmaznak a fajlagos tömeg csökkentése érdekében. Az M109 önjáró 
tarack a légi szállíthatóság szempontjainak figyelembe vételével kialakított haditech-
nikai eszköz, amelynél az alumínium páncélzat, illetve a LHR (Low Heat Rejection – 
alacsony hőkiáramlású) kétütemű dízelmotor alkalmazása egyaránt a tömeg csök-
kentését és a légi szállíthatóság gazdaságosságának fokozását eredményezi. 
 
Kulcsszavak : légi szállítás, légi szállíthatóság, gazdaságosság, M109 tarack    
 

Bevezetés 

 
Az M109 önjáró tarack a hatvanas évektől az ezredfordulóig a NATO haderők 

alapvető önjáró lövege volt, amelyből napjainkig közel tízezer darabot gyártottak. A 
típust a gyártó Amerikai Egyesült Államok mellett ma is számos ország tartja had-
rendben. Az Ordnance Tank-Automotive Command (Tüzérségi-, Harckocsi és Gép-
jármű Parancsnokság) 1953-ban írt ki pályázatot egy korszerű önjáró tarack megter-
vezésére. Az M109 kifejlesztésekor olyan önjáró tarack létrehozása volt a cél, amely 
képes a harckocsikkal megegyező sebességgel mozogni, miközben azoknál jóval 
nagyobb tűzerejű és lőtávolságú löveggel rendelkezik. A pályázati anyagban megfo-
galmazták a légi szállíthatósággal kapcsolatos követelményeket, amelynek eredmé-
nyeképpen az M109-nél forradalmian új alumínium páncélzat került alkalmazásra. 
Szakítva az addigi amerikai gyakorlattal, az új harcjárműbe nagy hatótávolságot biz-
tosító dízelmotor beépítését követelték meg, ám ennek is könnyű szerkezetűnek kel-
lett lennie, így egy különleges feltöltéses szelepes kétütemű konstrukciót választot-
tak. Az összetett harcászati műszaki követelmények következtében a hatvanas 
években egy olyan, több szempontból is egyedülálló új harcjármű született meg, 
amelyet – a folyamatos korszerűsítés eredményeképpen - ma is rendszerben tarta-
nak a NATO haderők. 
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Az M109 önjáró löveg általános szerkezeti felépítése 

Hosszas fejlesztési és tesztfázis után 1962-ben gyártották le az első rendszeresí-
tésre alkalmas M109-est. A 155 mm-es fő fegyverzettel rendelkező önjáró tarackot 
az amerikai haderő hivatalosan 1963-ban rendszeresítette. A harcjármű 3,28 m ma-
gas, 3,15 m széles és 9,12 m hosszú. Első változatának tömege 24 tonnára adódott, 
így csak korlátozottan volt szállítható a C-130 Hercules repülőgéppel. (Légi szállítá-
sát C-5 Galaxy típussal oldották meg.) A létrehozott tüzérségi harcjármű személyze-
te hat fő. A kiszolgáláshoz szükséges állomány azonban végső soron tíz főből áll, a 
fennmaradó négy fő a lőszerszállító tüzérségi járműben foglal helyet. 

 

 
 

1. ábra. Az M109 önjáró löveg G változatának nézeti rajza 

 

A torony alumíniumból készült, hegesztéses eljárással és a harcjármű hátsó 
szekciójában helyezkedik el. Feladata a kezelő-állomány és a fedélzeti berendezé-
sek megvédése a gyalogsági fegyverek lövedékeitől, és az önjáró löveg közelében 
10 m-es távolságon kívül felrobbanó tüzérségi lövedékek repeszeitől. Biztosítania 
kell a löveg oldalirányzását 360 fokos oldalszög-tartományban. Oldalai és hátsó ré-
sze függőleges páncéllemezekből állnak, mellső lemezeit azonban döntött páncélzat 
alkotja. A páncélzat vastagsága 10-20 mm. A töltőkezelő munkahelye a torony bal 
első részén van. A torony jobb oldalának hátsó részében található a parancsnok ülé-
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se. A személyzet többi tagja a küzdőtérben végzi feladatát. A torony tetején egy 12,7 
mm-es légvédelmi géppuska található. 

A harcjármű páncéltestének páncélzata szintén hegesztett alumínium. A vezetőtér 
a harcjármű bal első részén helyezkedik el. Hátulján ajtónyílást alakítottak ki. Erőfor-
rása Detroit Diesel 8V-71T típusú 8 hengeres 9,3 liter lökettérfogatú, V8 hengerel-
rendezésű, változattól függően 298, illetve 324 kW (405, illetve 440 LE) teljesítmé-
nyű dízelmotor, amely 2300-as fordulatszámon adja le maximális teljesítményét. A 
félautomata, hidraulikus nyomatékmódosítással is rendelkező sebességváltó 4 előre 
és 2 hátrameneti fokozattal rendelkezik. A felfüggesztés torziós típusú. A futómű hét 
görgőből áll, láncvezetővel elöl és a láncfeszítővel hátul. Lánctalphordozó felső gör-
gők nincsenek. Az M109 úton eléri az 56 km/h menetsebességet. 500 literes üzem-
anyag készlete 354 km hatótávolságot tesz lehetővé. 

A fő fegyverzetként szolgáló 155 mm-es tarack irányzási határa: függőleges sík-
ban -3˚-tól +75˚- ig, vízszintes síkban 360˚. Harctevékenység közben a kezelők per-
cenként egy lövést adhatnak le egy órán keresztül. Hideg lövegcsővel azonban 15 
másodpercenként is leadható egy-egy lövés három percnél nem hosszabb időtarta-
mig. Változattól függően 28-39 tüzeléshez előkészített lövedéket helyeznek el a jár-
mű belsejében, és egy további 93 darabos készletet a mindig a közelben tartózkodó 
28,7 t tömegű M992 lőszerszállító kocsin. Minden 45 kg-os lövedéket kézzel kell a 
lőszerszállító kocsiról a löveghez vinni és betölteni a csőfarba, majd ezt követően a 
töltetzacskókat kell a lövedék mögé behelyezni. A kiegészítő fegyverzetként alkal-
mazott 12,7 mm-es M2-es nehéz géppuska az ellenség élőerőivel, a légi célokkal és 
a nem páncélozott járművekkel szembeni önvédelem eszköze. 

 

 
 

2. ábra. Az M109 alvázán kialakított M992 lőszerszállító kocsi az önjáró löveg 
mellett 

 

Az M109 típust folyamatosan korszerűsítették, létrehozva az A1-től A6-ig számo-
zott változatokat. (A Németország által korszerűsített – illetve részben gyártott - vál-
tozatot M109G jelzéssel látták el.) A korszerűsítés során L/23-tól L/52 kaliberig nö-
velték a tarack csövének hosszúságát, füstgázelszívót és csőszájféket szereltek fel. 
Korszerűsítették az M109 tarackjához felhasználható lőszereket is, létrehozva a ra-
kéta póthajtású és az intelligens lövedékeket. Növelték a málházott lövedékek szá-
mát, tökéletesítették a lőszertároló-rendszert, töltést segítő lőszeremelőt építettek 
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be. Az egyre korszerűbb változatok tömege folyamatosan emelkedett 24 tonnáról 29 
tonnára, ezért növelték a motor teljesítményét is. Az utolsó változat, az M109A6 Pa-
ladin, amelynél olyan mértékű korszerűsítési-átalakítási munkálatokat végeztek, 
hogy szinte már különálló típusnak kell tekinteni. A Paladin ugyanolyan futóművel és 
kerékfelfüggesztéssel rendelkezik, mint az alapváltozatú M109-es önjáró lövegek, de 
ezen kívül minden mást korszerűsítettek rajta. Túlélő-képességét kevlár páncélbeté-
tek alkalmazásával javították. A torony mérete nagyobb, a lövegcső védettségét pe-
dig kevlár csővédő burokkal növelték meg. A négy főre csökkentett kezelőszemély-
zetű harcjárművet túlnyomás létrehozására alkalmas ABV-rendszerrel is ellátták. 
Megemlítendő még a Németország által korszerűsített M109G változat, amelyből 
mintegy 4000 db-ot gyártottak. 

 

155 MM-ES ZÁRT FELÉPÍTMÉNYŰ ÖNJÁRÓ LÖVEGEK TÖMEG ÉS MOTORTELJESÍT-
MÉNY ADATAINAK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 

1. sz. táblázat 

 

 

Az 1. sz. táblázat adatai alapján elmondható, hogy napjainkban az M109 a legki-
sebb szerkezeti tömegű önjáró lövegek közé sorolható. Más országok hagyományos 
acélpáncélzattal ellátott, töltőgéppel felszerelt és hagyományos négyütemű turbófel-
töltéses motorral rendelkező önjáró lövegei több mint kétszer nagyobb szerkezeti 
tömegűek is lehetnek, mint az M109. Ez nemcsak a harctéren végrehajtott mozgás, 
de a légi szállíthatóság körülményeit és lehetőségeit is alapjaiban befolyásolja. (A 30 
tonna feletti önjáró lövegek – lőszeres kocsijukkal együtt - lényegében már nem légi 
szállíthatók.) Így a kis szerkezeti tömeg az M109 további rendszerben tartásának 
egyik kulcseleme lehet.  

Tévedés lenne azt gondolni, hogy az M109 esetében – összevetve a nehezebb 
típusokkal - lényegesen alább adták volna a védettséggel kapcsolatos követelmé-
nyeket. Az 56 tonnás Pzh 2000 önjáró löveg páncélzata például „védelmet nyújt a 
7,62 mm-es lövedékekkel és 800 m fölött a 14,5 mm-es páncéltörő lövedékekkel 
szemben, továbbá a harcjármű 10 méteres körzetén túl becsapódó lövedékek ellen 

Típus Tömeg Motorteljesítmény 

amerikai    M109 A1 24 000 kg 405 LE 

szovjet       2Sz3 24 945 kg 520 LE 

amerikai    M109 A6 Paladin 28 783 kg 440 LE 

kínai          NORINCO 32 000 kg 525 LE 

francia       GCT 42 000 kg 720 LE 

brit            AS-90 45 000 kg 660 LE 

német       Pzh  2000 56 000 kg 1000 LE 



271 
 

is (maximum 155 mm-es űrméretig).”1 Az ABV védettségen túl tehát nem lehet döntő 
védettségbeli fölényt felmutatni az M109-nél nagyobb tömegű önjáró lövegek eseté-
ben sem. (Az A5 variánstól felfelé az M109 is ABV védett.) A nehezebb önjáró löve-
gek nagyobb tömege leginkább a töltőgép, a hagyományos négyütemű motor, a 
páncélzat acél anyaga és a nagyobb befoglaló méretek miatt jött létre. Ennek az állí-
tásnak a helytállóságát természetesen csak úgy lehetne lemérni, ha az M109-et - az 
összevetés kedvéért – acél páncélzattal és hagyományos motorral is legyártanák. 
Meglepő módon erre is sor került – gyártástechnológiai kényszerből, Iránban. Az 
iráni DIO-cég sorozatban gyártja a Raad-2 típusjelzésű 155 mm-es önjáró tarackot, 
amely lényegében az M109A2 másolata, amelyet az iráni haderő korábban még 
eredetiben használt. Az önjáró löveg lemásolása azonban nem sikerült tökéletesen. 
Az irániak HM 44 jellel gyártják az M 185-ös típusú tarackágyút, amelynek kialakítá-
sa megegyezik az amerikaival. Alumínium páncélzat gyártására azonban képtelenek 
voltak, ezért egy acél páncélzatú harcjármű-testet alakítottak ki. A kis tömegű és tér-
fogatú V-8-as kétütemű motor legyártására sem vállalkozhattak, ezért a V-12 elren-
dezésű négyütemű dízelmotor az iráni gyártású T-72-es harckocsiból származik. Így 
azonban 36 tonna tömegű lett az önjáró löveg, szemben a régi amerikai típus 25 
tonnájával.  Az iráni példa alapján megállapítható, hogy az amerikai mérnökök a 
könnyűfém páncélzat és a kétütemű motor alkalmazásával több, mint 10 tonnával – 
mintegy 30%-al – kisebb tömegű harcjárművet voltak képesek előállítani. 

A kis szerkezeti tömeget három különleges konstrukciós megoldással érték el: az 
alumínium páncélzattal, a kétütemű motorral és a töltőgép nélküli, de fejlett lőszer-
készlettel rendelkező tarack alkalmazásával. Az alábbiakban e három konstrukciós 
megoldás jellemzőit, lehetőségeit és időtállóságát vizsgáljuk meg részletesebben. 

Alumínium páncélzat: megfelel ő védettség és kis tömeg 

A második világháború után, a nagy teljesítményű gázturbinás szállító repülőgé-
pek megjelenését követően a harcjárművek páncélozásában a gyártók – a légi szál-
lítás követelményeit figyelembe véve - annak a lehetőségét keresték, hogy kis jár-
műszerkezeti tömeget biztosító, könnyű és nagy szilárdságú anyagokat használja-
nak fel. Az ötvenes évek közepén ezért vizsgálni kezdték, hogy a könnyűfém páncél-
lemezek mennyiben alkalmasak a páncélozott járművek építésére. Az alumínium-
ötvözetek (alumínium – magnézium - mangán, alumínium – cink – magnézium - réz 
és alumínium – cink - magnézium) nemcsak nagyszilárdságúak, hanem fajsúlyuk az 
acélénak csupán mintegy harmadrésze. Ha a követelmény a 155 mm-es tüzérségi 
gránátok repeszeivel, vagy kisebb űrméretű lövedékekkel szembeni védettség, akkor 
azonos védettségi foknál az alumínium páncélzat felületegységekre eső fajsúlya ki-
sebb, mint az acélpáncélé, így mintegy 16 százalékos, vagy még nagyobb súlycsök-
kentést is elérhetnek.2 (Az M-113 csapatszállító jármű páncéltestének tömege pél-
dául 500 kilogrammal könnyebb, mint az ugyanolyan acéltesté.) A páncéltörő löve-
dékekkel szembeni azonos védettség eléréséhez azonban már vastagabb könnyű-
fém páncéllemez szükséges, hozzávetőleg az acélpáncél vastagságának csaknem 
háromszorosa. Így a 10 milliméter vastag acélpáncél helyettesítésére mintegy 30 

                                                 
1 Bartha Tibor: A PzH 2000 önjáró tarack. Haditechnika, 1997. évi XXXI. évf. Október-december. 21. 
o. 
2 H. Strohbach: Új anyagok a páncélozott járművek gyártásában. Militärtechnik, 1965. évi 4. sz. 
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milliméteres könnyűfém lemez szükséges, ahol a két lemez súlya már közel azo-
nos.3 Ugyanakkor – a közepes harcjármű-kategóriában - további súlycsökkenést 
eredményez az alumínium páncélzatú harcjárművek lemezszerkezetének sajátos 
kialakítása. „A súlycsökkenést nem elsősorban a fajsúlybeli eltérés adja, hanem az, 
hogy a közel háromszoros falvastagságból adódóan a szerkezet homogénebb, erő-
sebb így az acélszerkezetnél a viszonylag kis falvastagsághoz szükséges merevítő 
bordázatok beépítése feleslegessé válik”.4 

 

 
3. ábra. Az M109 önjáró löveg osztrák haderő által rendszeresített 

G változata 

 

Ennek következtében közepes (20 tonna feletti), és annál nehezebb harcjármű-
veknél csak ritkán, míg könnyű páncélozott harcjárművek (Scorpion harcjármű-
család), valamint lövész-szállító páncélozott járművek (BMD harcjármű-család) ese-
tében gyakran alkalmaznak alumínium páncélzatot. A könnyűfém páncélzat kifejlesz-
tését a légiszállítható harcjárművek iránti igény segítette azoknál az államoknál, 
amelyek hadereje – megfelelő szállítórepülőgép-flotta birtokában - reálisan valósíthat 
meg légi szállítási műveleteket. Utóbbi törekvés az amerikai haderő részére az M-
113 lövészpáncélos, illetve az M109 önjáró löveg és az M551 Sheridan könnyű 
harckocsi létrehozásához vezetett. 

 

                                                 
3 Turcsányi Károly (szerk.): Haditechnikai Ismeretek I. Tansegédlet a PhD képzésben résztvevők 
részére. ZMNE KMDI 2004. 80-84. o. 
4 Poór István: Harckocsik és páncélozott járművek típuskönyve. Zrínyi Kiadó, Budapest, 1980. 106. o.  
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ALUMÍNIUM PÁNCÉLZATÚ HARCJÁRMŰVEK 

               2. sz. táblázat 

Típus Tömeg 
Szállítható 
személyek,  
kezelők 

Fő 
fegyverzet 

Lőszerjava-
dalmazás Páncélzat 

német Wiesel 1-2 
támogató hjmű. 

2800- 
3200 kg 

2-5 fő 
 

pct. r. 
20 mm gá. 
120 mm av. 

8 db 
400 db 
30 db 

alumínium – 
cink - mag-
nézium 

brit Spartan 
pc. szállító. 
harcjármű 

12000 
kg 

7 fő 7,62 mm gpu. 3000 db alumínium – 
cink - mag-
nézium 

szovjet BMD 1-2 
szállító hjmű. 

6700- 
8000 kg 

7 fő pct. r. 
30 mm gá. 
/73 mm löv. 

4 db 
250 db 
40 db 

alumínium 

orosz BMD -3  
szállító hjmű. 

12900 
kg 

8 fő pct. r. 
30 mm gá. 
30 mm grv. 
7,62 mm gpu. 

5 db 
300 db 
n. a. 
n. a. 

alumínium 

amerikai M - 113  
páncélozott 
szállító hjmű. 

9000- 
12500 
kg 

13 fő pct. r. 
25 mm gá. 
40 mm grv. 
12,7/7,62mm gpu. 

n. a. 
n. a. 
n. a. 
n. a 

alumínium – 
magnézium 
– mangán - 
króm 

brit Scimitar 
felder. hjmű. 

7900 kg 3 fő 30 mm gá. 
7,62 mm gpu. 

165 db 
n. a. 

alu. – cink - 
magnézium 

birt Scorpion II. 
tűztám. hjmű. 

7800 kg 3 fő 90 mm löv. 
7,62 mm gpu. 

34 db 
n. a. 

alu. – cink - 
magnézium 

brit Vickers Mk 5 
könnyű harckocsi 

19500 
kg  

3 fő 105 mm löv. 
2x7,62 mm gpu. 

25 db 
n. a. 

acélrátétes 
alumínium 

amerikai Sheridan 
Mk 5 könnyű harcko-
csi 

15800 
kg  

4 fő 155 mm löv. 
12,7/7,62mm gpu. 

10+20 db 
n. a. 

poliészter 
alumínium 

amerikai M109 ön-
járó tarack (A1-A6) 

24- 
29 000 
kg 

4-6 fő 155 mm ta-
rack 
12,7 mm gpu. 

26-39 db 
500 db 

alumínium – 
magnézium - 
mangán - 
króm 

Rövidítések: löv. – löveg; gpu. – géppuska; hjmű. – harcjármű, gá. – gépágyú, pct. r.- páncél-
törő rakéta, alu. – alumínium, grv.- gránátvető, n.a. – nincs adat 

 

Az M109 bizonyos szempontból elkülönül a többi alumínium harcjárműtől, hiszen 
– amint az a 2. számú táblázatból látható - tömegét tekintve a közepes harcjárművek 
kategóriájába tartozik és fő fegyverzetének tűzerejével is túlszárnyalja társait. Fel-
adatrendszerét tekintve kiemelendő, hogy az M109-nek a harc során közvetlenül 
követnie kell a harckocsikat, ami páncélzatát valós fenyegetettség elé állítja. Az 
M109 védettségét természetesen megoldhatták volna egy 20 mm vastag acélpáncél-
lal is, ám – a légi szállítás követelménye miatt, az összességében közel egy tonnás 
szerkezetitömeg-csökkenést szem előtt tartva – még az alumínium konstrukciók ka-
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tegóriahatárán is kitartottak a könnyűfém páncélzat alkalmazása mellett. Ezáltal az 
M109 a legnehezebb alumínium harcjármű, egyúttal a legkönnyebb 155 mm-es önjá-
ró löveg. 

Kis tömeg ű és térfogatú kétütemű  dízelmotor 

Az M109 – sebességét és hatótávolságát tekintve - lépést tud tartani akár a gáz-
turbinás Abrams harckocsikkal is. Nagyfokú mozgékonyságát egy speciális kétüte-
mű, kompresszorral és turbófeltöltővel egyaránt rendelkező szelepes dízelmotor úgy 
biztosítja, hogy az erőforrás tömege és térfogata jóval kisebb az azonos teljesítmé-
nyű négyütemű turbófeltöltéses dízelmotorokénál. 

Ennél a motornál egy speciális megoldással, a kétütemű feltöltéses rendszerrel 
értek el magas fajlagos teljesítményt. „A kétütemű rendszert a négyüteművel szem-
ben a teljesítménynövelés eszközének tekinthetjük, mivel a motorok literteljesítmé-
nyét az ütemszám és a középnyomás határozza meg. A kétütemű dízelmotorok liter-
teljesítménye 50-60%-kal nagyobb, mint a négyütemű dízelmotoroké. E teljesítmény-
nyereség eléréséhez azonban számos nehézséget kell leküzdeni. A kétütemű ciklus 
munkafolyamatának magas az átlagos hőmérséklete. Emiatt tehát különleges meg-
oldásokra van szükség, elengedhetetlen a dugattyú olajhűtése. 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 terhe-
lés miatt a csapágyfelületek közötti szivattyúhatás elmarad. A tüzelőanyag-adagoló 
szivattyú bütykös tengelye kétszer forog gyorsabban. Általában speciális befecsken-
dező szivattyúkat követelnek. Mindig szükségük van töltőlevegő kompresszorra”.5 

A szelepes kétütemű dízelmotor – 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 meg-
bízható munkájának biztosítása. A kétütemű motorok bejáratása több időt igényel, 
és általában a legjobban terhelt alkatrészeket tervezéskor konstrukciós szempontból 
is meg kell változtatni. A teljesítmény növelésével ezek a problémák is növekednek, 
ezért 736 kW-nál (1000 LE) magasabb teljesítményű kétütemű motorral nem találko-
zunk.”6 A felsorolt problémák – különösen a magas fokú hőterhelés - az M109 erő-
forrására is érvényesek voltak, így fokozott mértékben kellett számolni az alkalma-
zott kenőolaj és hűtővíz túlhevülésével, illetve az olaj kokszosodásával a dugattyú 
felső gyűrűhornyában. 

Mivel az M109 esetében éppen a közepes kategóriában kívánták megoldani a dí-
zelesítést, kézenfekvő megoldás volt a kétütemű feltöltéses rendszer alkalmazása. 
Ugyanakkor a konstrukció egyes elemei – különösen a teljesítmény szempontjából 
kulcsfontosságú kompresszor – igen magas megmunkálási színvonalat igényelt. „A 
levegőt a Roots-kompresszor szállítja a hengertestből kialakított resziverbe, (levegő-
gyűjtőtérbe) ahonnan a hengerpersely alsó furatain keresztül a munkahengerekbe 

                                                 
5 Jurek Aurél: Belsőégésű motorok. Tankönyvkiadó, Budapest, 1961. 655-656. o. 
6 Szkacsko – Szergejev – Belonovszkij – Siskin – Marjutyin – Vaszilijev: Harckocsik és 
harckocsicsapatok. Zrínyi Katonai Kiadó, Budapest, 1982. 93 o. 
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áramlik. Az égéstermékek és az öblítő levegő pedig a hengerfej függőszelepein ke-
resztül távozik.”7 A megmunkálás minősége, a tűrések pontossága és a magas felü-
leti minőség alapjaiban határozzák meg a nagy teljesítményfelvételű feltöltő hatásfo-
kát 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 igényli.”8 A 
magas megmunkálási igényű Roots-kompresszor napjainkban is a költséges feltöl-
tési rendszer kategóriába sorolható. 

 

 

4. ábra. Az M109 önjáró löveg Detroit Diesel kétütemű dízelmotorja az alkal-
mazott szerkezeti anyagok feltüntetésével 

 

(Fordítás: cylinder liner – hengerpersely;  camshaft bearings – vezérműtengely a csapágyak-
kal; piston pin bearing – dugattyúcsapszeg;  cam follower rollers – szelep- és adagolóelem himbák; 
piston ring compression – olajlehúzó és kompresszió gyűrűk; piston – dugattyú)   

                                                 
7 Jurek Aurél: Belsőégésű motorok. Tankönyvkiadó, Budapest, 1961. 678. o. 
8  Kalmár – Kováts – Stukovszky: Turbómotorok és más feltöltő rendszerek. K&Z Motor Bt., Buda-
pest, 1994. 104. o. 



276 
 

A hatvanas években a dízelmotorok literteljesítménye és teljesítmény-tömeg ará-
nya még messze alatta maradt a benzinüzemű motorokénak. Az M109-be épített 
kétütemű dízelmotorra azonban egy turbófeltöltőt is felszereltek a Roots-
kompresszor mellett, így igen jó eredményeket értek el, jelentősen meghaladva a 
benzinmotoros erőforrások teljesítmény-, nyomaték- és gazdaságosság-
paramétereit. A turbófeltöltéssel megoldható a kipufogógázzal távozó veszteséghő 
energiatartalmának visszanyerése, végső soron a nagyobb teljesítmény elérése. 
(Ugyanakkor önmagában a turbófeltöltő nem lenne képes biztosítani a motor műkö-
dését, mivel a kétütemű dízel nem indul be a levegőszállítást indítási fordulatszámon 
biztosító mechanikus feltöltő nélkül.) A bonyolult motorkonstrukció, az általa támasz-
tott komplex gyártástechnológiai követelmények, a két feltöltő által felmerülő magas 
költségek felvállalását egyaránt a kis méretre és szerkezeti tömegre való törekvés 
tette indokolttá. 

Az M109 fejlesztése természetesen nem csak a löveg (kaliberhossz növelés A1-
től A5-ig) és a páncélzat (kevlár kiegészítők az A6-on) területén zajlott, hanem az 
erőforrás teljesítményét is érintette. Az eredetileg alkalmazott 298 kW (405 LE) telje-
sítményű Detroit Diesel 8V-71T Modell 7083-7396 jelzésű erőforrást a nyolcvanas 
évek közepén, az A5 variánsnál cserélték le a 324 kW (440 LE) teljesítményű Detroit 
Diesel 8V-71T Modell 7083-7391 jelzésű LHR (Low Heat Rejection – alacsony 
hőkiáramlású) erőforrásra. Az alacsony hőkiáramlású dízelmotorok hűtőfolyadék és 
kenőolaj felé áramló veszteséghőit a dugattyútető, a szelep, a hengerfej és a kipufo-
gócsonk kerámia bevonatával csökkentik. Az ilyen dízelmotornál módosul a 
hőmérleg. A nagy terhelésnél a hűtőfolyadéknak átadott hőmennyiség 27%-ról 23%-
ra, az olajnak átadott hőmennyiség 7%-ról 2%-ra csökken.9A 9%-kal kevesebb ki-
áramló hőmennyiség (veszteséghő) egyfelől a hasznos teljesítmény 1%-os növeke-
dését eredményezi, másfelől 8%-kal növeli a kipufogógázban megjelenő hőmennyi-
séget, javítva a turbófeltöltő üzemének energetikai körülményeit. Az M109 dízel erő-
forrásán elvégzett korszerűsítés – a motoralkatrészek részleges keramizálása - 
nemcsak a teljesítményt növelte meg 35 LE-vel, de a gazdaságosságot is fokozta, 
miközben megoldást jelentett a kétütemű dízelmotornál korábban jelentkező olaj- és 
hűtőfolyadék hőmérséklet problémákra is. 

A tarack és l őszereinek fejlesztése  

Az M109 típus több korszerűsítésen esett át, amelyek főként a 155 mm-es tarac-
kot érintették. A korai alapváltozatnál még rövid csövű, L/23 kaliberű tarackot alkal-
maztak, míg a korszerűsített verziókon egyre nagyobb űrméret-hosszúságú fő fegy-
verzet került beépítésre.10 Az első változat még viszonylag rövid csővel rendelkezett, 
maximális lőtávolsága is csekély volt, a hagyományos repeszromboló lőszerrel 
mindössze 14600 m. Az első módosított A1-es változatnál a korai M109 M185 jelzé-
sű főfegyverzetét egy jóval hosszabb csövű, füstgázelszívóval és csőszájfékkel fel-
szerelt M126 típusra cserélték le. A löveg csöve L/39-es kaliberhosszúságú lett, lő-
távolsága így elérte a 18100 m-t. (Rakéta-póthajtással a 24 000 m-t.) A legáltaláno-
sabban alkalmazott A2/A3/A4-es változatokban az 155 mm-es löveget kicserélték 

                                                 
9 ImdatTaymaz: An experimentalstudy of energybalanceinlowheatrejection diesel engine. University 
of Sakarya, Turkey. http://www.obitet.gazi.edu.tr/makale/makale/internalcombustionengines/040.pdf 
10 V.Nyeszterenko: A NATO önjáró tüzérségének korszerűsítése. Honvédelem, 1986. évi 9. sz. 84. o. 
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L/47 kaliberűre. Az így létrehozott M185-ös lövegcsőből kilőve maximum 23637 m 
lőtávolság érhető el. (Rakéta-póthajtással 30 000 m.) Az A5-ös és a legújabb A6-os 
Paladin változat M284-es L/52 kaliberű löveget használ. A hosszabb cső révén azo-
nos gránátokat és hajító tölteteket alkalmazva a csőtorkolati kezdősebesség 827 
m/s-ról 945 m/s-ra növekedett, a maximális lőtávolság elérte a 30,3 km- t.11 (Rakéta-
póthajtású lőszerrel azonban a 40 km-es lőtávolság is elérhető.) A németek által 
korszerűsített M109G a Rheinmetal által kifejlesztett rövid csövű, L/23 űrméret-
hosszúságú, nagy csőszájfékes löveggel rendelkezik. 

 

 

 

5. ábra. Osztrák M109G önjáró löveg terepen, álcázással 

 

Az M109 tarackjához nagyon sokfajta lőszer használható fel: különféle intelligens 
lőszerek, általános repesz-romboló, kétféle kazettás lőszer (60 gyalogság elleni, il-
letve 9 harckocsik elleni robbanótestet tartalmazó), füst-, kiképző és egyéb lőszerek. 
Egy lövedék tömege körülbelül 45 kg, ami nem könnyíti meg a kézi töltést. A málhá-
zott lövedékek számát a kezdeti 28-ról az A2-A4 változatokon 34-re, végül a 
Paladinnál 39-re növelték. A korszerűsített önjáró lövegeknél új szerkezetű lőszertá-
roló-rendszer, valamint a töltést segítő lőszeremelő (félautomata töltőberendezés) 
segítségével sikerült a tűzgyorsaságot növelni. A tűzgyorsaság tíz másodperc alatt 

                                                 
11 GünterLauckner: A fegyveres erők tűztámogatásával szemben jelentkező technikai kihívások 
helyzete. http://193.224.76.4/download/konyvtar/digitgy/nek/2003_1/21_lauckner.pdf 
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3, egy perc alatt 6 lövésre nőtt. Automata töltőgépet azonban továbbra sem alkal-
maztak az M109-esen, ám a nyolcvanas években ennek ellenére nőtt alkalmazásá-
nak hatékonysága. Ennek oka a 155 mm-es lőszerek fejlesztése területén elért 
eredményekben keresendő. (Az ilyen méretű lőszernél már beépíthető a lőszer pon-
tosságát növelő elektronika, optika vagy lokátor.) Intelligens 155 mm- es lőszerek 
alkalmazásával ugyanis nő a pontosság és a hatásosság, így jelentősen csökken a 
löveg fajlagos lőszerfelhasználása.12 Az intelligens lőszerek találati pontossága a 
korábbi lövedékeknek többszöröse, így jóval kevesebb lőszer szükséges a feladatok 
végrehajtásához. Emellett a 155 mm-es intelligens lőszer harcászati képességei már 
alkalmasak páncélozott célok elleni hatékony küzdelemre is. A találati pontosság 
növelésére napjainkban két autonóm eljárás terjedt el. Az egyik eljárás a lövedék 
rávezetését keresőfej - infravörös vagy mm-es hullámsávban üzemelő lokátor - se-
gítségével biztosítja, amellyel meghatározott körzetben képesek a lőszerek a célt 
önállóan érzékelni és magukat rávezetni. A másik eljárás a nagypontosságú ráveze-
tésre GPS rendszer rádiójeleit használja fel. Alkalmaznak emellett fél-autonóm, léze-
res rávezetésű precíziós lőszereket is. Kis mértékben megnövelt tűzgyorsaságával, 
a hagyományos lőszerek mellé részben intelligens lőszereket málházva az M109 
harcászati képességei még a kilencvenes években sem maradtak el jelentősebb 
mértékben az újabb fejlesztésű tüzérségi eszközökétől. 

Az M109-en rendszerint két precíziós Copperhead lézervezérlésű lövedéket mál-
háznak a hagyományos lőszerkészlet mellé.13Az 1991-es iraki hadműveletek során 
mintegy 100 ilyen lőszert lőttek ki megerődített támpontok és páncélozott célok meg-
semmisítése érdekében – döntő többségét sikerrel. (A célravezetéshez szükséges 
lézeres célmegjelölést akkor könnyű helikopterek végezték – ma ezt a feladatot már 
biztonságosabban, UAV-k alkalmazásával is megoldhatják.) Az XM982 Excalibur 
GPS vezérlésű, megnövelt lőtávolságú lőszer is alkalmazható az M109-hez. Az 
Excaliburnál a lőtávolság növelését nem gázgenerátor és rakéta póthajtás alkalma-
zásával érik el, hanem a négy darab farok-stabilizátor aerodinamikai felületeinek se-
gítségével. A GPS vezérlésű rendszerrel a próbalövészeteknél 5 méteres pontossá-
got értek el. Az „intelligens” lőszerek kategóriájába sorolható a 155 mm-es SMArt-
gránát, amelyet lokátorvezérlésű keresőgyújtóval szereltek fel főként páncélozott 
célok ellen. A SMArt lövedékben két darab milliméteres hullámsávban 94 GHz frek-
vencián üzemelő lokátorral ellátott kisméretű gránát van. Az M898 SADRAM (Seek 
and DestroyArmour – felkutatja és elpusztítja a páncélozott célt) lőszer is jelentős 
szerephez jut a páncélozott eszközök elleni harcban. Ez a két önirányított 
allövedéket tartalmazó kazettás típus 5 GHz-en működő adóval van ellátva.14 A má-
sodik Öböl-háborúban az ott alkalmazott M109 Paladin önjáró lövegek 108 ilyen lö-
vedéket lőttek ki, amivel 48 harcjárművet és számos egyéb kiemelt célpontot sem-
misítettek meg. Az intelligens lőszerek alkalmazása azt jelenti, hogy közelítőleg min-
den lövés célba találhat. A kisebb lőszerszükséglet a légiszállítás esetében döntő 
fontosságú, hiszen tizenöt-húsz 155 mm-es lőszer tömege megközelítheti az egy 
tonnát. 

 

                                                 
12 Hans Halberstadt: Tüzérségi eszközök a középkortól napjainkig. Hajja és Fiai K., Debrecen, 2003. 
142. o.13  Uo.  
13  Uo.  
14 Górász Géza: A 155 mm-es tábori tüzérség lőszereinek fejlesztése, korszerűsítése napjaink-
banhttp://193.224.76.4/download/bjkmk/bsz/bszemle2003/techn120101.html 
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KORSZERŰSÍTETT M190A5 ÖNJÁRÓ LÖVEG FŐBB ADATAI 

            3. sz. táblázat 

Rendszer Jellemző  
adat Megjegyzés 

Löveg 155 mm,  52-es kaliberhosszúság (A5 és A6 
változatnál) L52, csavarzár 

Lőtávolság 22/30 km hagyományos repeszgránát/növelt 
lőtávolságú gránát 

Tűzgyorsaság 6 lövés/min - 

Üres/harci tömeg 25/28 tonna - 

Hosszúság 9,12 m - 

Szélesség 3,15 m - 

Magasság 3,06 m - 

Kezelőszemélyzet 5 fő - 

Maximális sebes-
ség 

56 km/h műúton 

Motor 350 LE dízelmotor 

Hatótávolság 350 km - 

Tüzelőanyag fo-
gyasztás 

160 l/100 km - 

Páncélzat 28 mm alumínium ötvözet 

Kiegészítő fegy-
verzet 

1 db M2 12,7 
mm-es to-
ronygép-
puska  

álcázás: 2x3 db 81 mm-es ködve-
tő 

Navigációs rend-
szer 

NORA/ NA-
POS 

giroszkópos 

Tűzvezető rend-
szer 

EAFLS - 
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Az M109 szervezete és alkalmazása 

Az amerikai haderőben egy M109 üteg 6, majd a nyolcvanas évek közepétől 8 
harcjárműből áll. Az ütegeket hármasával szervezik osztályokba és a harckocsi-, 
illetve a gépesített hadosztályok szervezetébe rendelik őket. Az M109 első jelentő-
sebb harci alkalmazására az 1973-as arab-izraeli háborúban került sor, amikor az 
amerikaiak légi úton 24 harcjárművet szállítottak C-5 Galaxy repülőgépekkel az izra-
eli haderő megsegítésére. E háború során hamar bebizonyosodott, hogy az M109 
lőszerellátását zárt, páncélozott felépítményű ellátó járművel kell megszervezni.  

1990-ben Irak lerohanta Kuvaitot. A Kuvait megsegítésére küldött szövetséges 
haderő legnagyobb részét képező amerikai katonák már harmincegy órával a riadóz-
tatás után megjelentek az iraki válságövezetben. Az amerikai haderő gyors reagálá-
sában döntő szerepet játszottak a légi szállítású magasabbegységek. Az amerikaiak 
légi úton dobták át Szaúd-Arábiába a gyorsreagálású erőket. Elsőként szállították a 
82. légideszant-hadosztály egy megerősített dandárját, ezt a 101. légideszant-
hadosztály és a 24. könnyű gépesített hadosztály követte. A 24. (gépesített) gyalo-
gos hadosztály 290 db harckocsival és 275 db M2 Bradley páncélozott harcjárművel 
rendelkezik, tüzérsége 72 db 155 mm-es M-109 lövegből áll. A kiterjedt légi szállítá-
sokban 300-nál több C–5, C–141 és C–130 szállító repülőgép vett részt. Légi és vízi 
szállítással összesen huszonöt M109 osztály került bevetésre a háború során, ame-
lyek 43 000 lőszert lőttek el a harcok alatt. A második Öböl-háborúban már az M109 
A6 Paladin változat vett részt, ám itt – lévén az egész felvonuló haderő szerényebb 
létszámú- jóval kisebb számú zászlóalj tevékenykedett a 12 évvel azelőttihez képest.  

Összegzés 

Az M109 kifejlesztésekor olyan önjáró tarack létrehozása volt a cél, amely megfe-
lel a légi szállíthatósággal kapcsolatos követelményeknek. A korlátozott tömegű esz-
közök szállítására alkalmas repülőgépek és helikopterek szállító kapacitásának op-
timális kihasználására a légi szállításra tervezett haditechnikai eszközök esetében 
speciális műszaki megoldásokat alkalmaznak a fajlagos tömeg csökkentése érdeké-
ben. Az M109 önjáró tarack vizsgálata alapján az alábbi, a légi szállíthatóság lehető-
ségét megteremtő, a szállítás gazdaságosságának fokozását eredményező hadi-
technikai megoldások azonosíthatók:  

- fajlagosan könnyű alumínium páncélzat alkalmazása;  

- feltöltéses szelepes kétütemű dízelmotor LHR (Low Heat Rejection – ala-
csony hőkiáramlású) változatának beépítése növelt teljesítménnyel és gazda-
ságossággal; 

- töltőgép nélküli megoldás, de fejlett lőszerkészlet kialakítása.  
 

Az M-109 kifejlesztésével a hatvanas években több szempontból is egyedülálló új 
harcjármű született meg, amelyet – a folyamatos korszerűsítés eredményeképpen - 
ma is rendszerben tartanak a NATO haderők. Ez az eszköz napjainkban is a legki-
sebb szerkezeti tömegű önjáró lövegek közé tartozik. 
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