2S35 Koalicija-SV:
Samohybná houfnice nové generace

Mezi novinkami na květnové Přehlídce vítězství v Moskvě figurovala také samohybná houfnice 2S35 Koalicija-SV. Původně se pro ni počítalo dokonce se dvěma hlavněmi, ovšem nakonec se vsadilo na obvyklé jednohlavňové uspořádání. Klíčovým převratným rysem nové zbraně je tak naprosto nový automatický nabíjecí systém.

Základním typem ruské samohybné dělostřelecké zbraně na divizní úrovni je dnes samohybná houfnice 2S19 Msta-S (resp. modernizované verze 2S19M1 a 2S19M2) ráže 152 mm. Zhruba roku 2020 by ale měl vstoupit do řadové výzbroje nový typ, s nímž se mohla nejširší veřejnost seznámit v květnu 2015 a který dostal název 2S35 Koalicija-SV. V řadě ohledů jde o skutečně převratný dělostřelecký systém, který se pravděpodobně zařadí na světovou špičku. Není však určitě bez zajímavosti, že navzdory mnoha revolučním prvkům a pokročilým technologiím lze kořeny této zbraně vystopovat poměrně daleko do historie.

Příliš pokročilá konkurence
V roce 1976 zahájil sovětský podnik UZTM (Uralský závod dopravního strojírenství, známý i jako Uraltransmaš) vývojové práce na perspektivní náhradě 152mm samohybné houfnice 2S3 Akacija, zařazené do služby v roce 1971. Tým, v jehož čele stál Jurij Vasiljevič Tomašov, pak představil vozidlo Objekt 316, v zásadě prototyp budoucí zbraně 2S19 Msta-S. Objevila se ale i konkurence, jelikož pracovní skupina, kterou vedl Nikolaj Sergejevič Tupicyn, navrhla jinak řešený dělostřelecký systém, na svou dobu skutečně výjimečně pokročilý. Vozidlo Objekt 327 mělo jen dvoučlennou osádku umístěnou v přední části korby a postrádalo i obvyklou masivní otáčivou věž, místo které mělo jen jakousi plochou základnu, na které byla externě lafetována 152mm houfnice s plně samočinným nabíjením. Na prvním zkušebním exempláři, jenž zahájil testy roku 1987, se nalézala houfnice 2A33 převzatá z komplexu 2S3 Akacija, a o rok později se přidal druhý kus se zbraní 2A37 ze systému 2S5 Giacint. Celkové zhodnocení Objektu 327 ale vyznívalo tak, že jde o systém pokročilý až příliš, neboť předstihuje svou dobu přibližně o dvacet let a vyžaduje technologie, které ještě nejsou dostupné. Přednost proto dostala klasicky pojatá Msta-S, myšlenka na revolučně pojatou samohybnou houfnici ovšem zůstala v podniku Uraltransmaš stále živá. Byl tak rozpracován mj. projekt Něobitajemosť, který i nadále počítal s umístěním osádky v čele korby a automatickým nabíjením houfnice, avšak tentokrát již byla předpokládána rozměrná věž se zásobníky ve své zadní části. Pod vlivem vzniku nových typů západních samohybných houfnic (zvláště amerického programu XM2001 Crusader a německé zbraně PzH 2000) konečně projevila o zcela novou houfnici zájem rovněž ruská armáda, která na konci 90. let zadala první specifikace programu. První výsledky vývojových prácí s krycím označením Koalicija-SV se dostavily v roce 2002.

Revoluce se dvěma hlavněmi
Skupina pod vedením A. P. Rogova z vědecko-výzkumného ústavu CNII Burevěstnik navrhla zcela převratnou konstrukci věžového modulu se dvěma hlavněmi ráže 152 mm. Pozoruhodné řešení kupodivu získalo podporu, a tak již v červenci 2003 mohly začít balistické zkoušky oné sestavy dvou hlavní, pro které sloužila testovací maketa na pásovém podvozku 203mm tažené houfnice B-4. Na projektu se kromě CNII Burevěstnik podílela i řada dalších firem, mezi nimi ústav CNIIM, jenž vyvinul novou ocelovou slitinu, dále Motovilichinské závody, kde vznikly některé prvky montáže hlavní, kancelář CKB Titan, která zkonstruovala pneumatické zařízení pro nabíjení komor, a samozřejmě podniky Uralvagonzavod a Uraltransmaš, jež se postaraly o vývoj samohybného podvozku. Balistické testy na oné provizorní lafetě skončily v září 2004 a hodnocení bylo jednoznačně pozitivní, takže mohla začít stavba samohybného demonstrátoru. Jeho základ představovala houfnice 2S19 Msta-S, do jejíž věže ale byla místo původní zbraně 2A64 zamontována nová houfnice 2A88 v počtu dvou kusů. Tento prostředek prodělával testy od podzimu 2006, kdy se také na veřejnosti objevily první informace o novém dělostřeleckém systému pro ruskou armádu. Také testy onoho demonstrátoru skončily úspěchem, a tak vznikl i prototyp systému Koalicija-SV, vyznačující se již novou věží, přestože jako podvozek pořád sloužilo upravené šasi z vozidla 2S19 Msta-S. Tehdy se plánovalo, že se sériové zbraně budou montovat na podvozek nového tanku T-95; jeho vývoj byl v roce 2010 zastaven a přešlo se na novou, byť technicky blízce příbuznou platformu Armata, s níž se potom samozřejmě počítalo jako s podvozkem pro definitivní sériovou podobu komplexu Koalicija-SV. Ten však nakonec postihla ještě jedna velmi významná technická změna.

Dočasně s podvozkem T-90A
Zřejmě v roce 2012 byl totiž rozběhnut paralelní projekt Koalicija-SV-O (odnostvolnaja, tedy jednohlavňová), někdy označovaný i jako Koalicija-SV-OP. Ačkoli zkoušky prokázaly, že má systém Koalicija-SV v dvouhlavňové konfiguraci řadu výhod, projevily se i určité nedostatky, kromě velké složitosti také např. komplikovaná stabilizace lafety při rychlém výstřelu dvojice hlavní rychle po sobě. Zřejmě někdy v roce 2013 dostalo jednohlavňové řešení přednost, poté proběhly zkoušky jednohlavňové konstrukce na podvozku houfnice 2S5 Giacint a během roku 2014 se objevily první nekvalitní snímky ze zkoušek prototypu jednohlavňové podoby zbraně s oficiálním vojskovým jménem 2S35 Koalicija-SV. V témže roce dostala firma Uraltransmaš zakázku na výrobu první zaváděcí série, protože mezitím bylo avizováno, že se nová houfnice 9. května 2015 objeví na Přehlídce vítězství na Rudém náměstí v Moskvě. Zadání samozřejmě bylo splněno a nové dělostřelecké systémy se na přehlídce opravdu představily, ale zároveň je nutno upozornit, že se prakticky určitě nejedná o jejich definitivní podobu. Desítka houfnic na přehlídce totiž byla postavena na podvozku, který vychází z šasi vozidla T-90A, podobně jako systém 2S19 Msta-S používá šasi příbuzné tanku T-72 s některými prvky z typu T-80. Ačkoli byl podvozek „devadesátky“ opravdu hodně překonstruován, mj. kvůli umístění celé tříčlenné osádky systému Koalicija-SV v přídi korby, přece jen se jedná o dočasné řešení. V definitivní podobě má nová samohybná houfnice využívat pásovou platformu Armata, na níž je postaven mj. nový tank T-14 a těžké bojové vozidlo pěchoty T-15. Díky tomu dostane také nový motor, neboť nyní má stejný agregát jako tank T-90A, tj. vidlicový dvanáctiválec V-92S2 s výkonem asi 1000 koní (750 kW), zatímco platformu Armata pohání dvanáctiválec 2V-12-3A, který má válce uspořádané do X a výkon asi 1500 koní (1100 kW).

Odlišnosti od systému Msta-S
V každém případě se však dá očekávat, že (přinejmenším po určitou dobu) zůstane zachována konfigurace s tříčlennou osádkou v obrněné „kapsli“ v přední části korby. Během vývoje byla často uváděna informace, že Koalicija-SV bude mít osádku dokonce jen dvoučlennou. Faktem je, že např. v programu Něobitajemosť se počítalo jen se dvěma muži, a jelikož také v případě tanku T-14 existují oficiální plány perspektivní redukce osádky na dva vojáky, nelze vyloučit, že by něco podobného mohlo nakonec potkat i systém Koalicija-SV. Nynější podoba, která je postavena na modifikovaném šasi tanku T-90A, má však zcela nepochybně tříčlennou osádku. Uprostřed (posunutý poněkud dopředu) sedí řidič, po jeho levé straně má svoje místo střelec a po pravé straně velitel; každý z nich má i vlastní poklop s optickými periskopy. Za osádkou se nalézá bojové oddělení, na němž je instalována masivní věž, a v zádi obrněnce se samozřejmě nachází motorové oddělení. Jelikož současná (resp. dočasná) podoba využívá podvozek, který je technicky blízký tanku T-90A a má šest párů pojezdových kol, nedá se při krátkém pohledu vyloučit záměna se systémem Msta-S, zvláště pak s modernizovanou podobou 2S19M2, která má podvozek opatřen podobnými kryty s typickým pilovitým okrajem. Houfnici Koalicija-SV lze spolehlivě identifikovat podle vyšší korby, rozměrnější věže, výrazně delší hlavně a patrně úplně nejsnadněji podle konstrukce zařízení k tlumení zpětného rázu v místě vstupu hlavně do věže. Pokud na houfnici Msta-S můžeme nad hlavní vidět dva typické pneumatické válce, pak Koalicija-SV má okolo hlavně mohutný čtverhranný blok. Podobně jako Msta-S má také nový dělostřelecký komplex na spodku přední části korby zařízení k samočinnému hloubení okopů. Bojová hmotnost systému Koalicija-SV činí asi 48 tun.

Uspořádání zařízení ve věži
V otáčivé věži bez osádky se nalézá houfnice 2A88 ráže 152 mm (úplně přesně 152,4 mm, ale desetinná hodnota se obvykle vynechává) s hlavní o délce asi 52 násobků ráže. Ačkoliv nabízí samozřejmě vyšší balistické výkony než zbraň 2A64 v systému Msta-S, tím, co se u kompletu nejvíce zdůrazňuje, je jeho revoluční nabíjecí systém, umožňující pálit údajně s kadencí okolo 16 ran za minutu při jakémkoli náměru hlavně. Přestože podrobnosti o řešení tohoto zařízení u jednohlavňové podoby houfnice Koalicija-SV nebyly zveřejněny, dá se předpokládat, že jde o derivát systému použitého v dvouhlavňovém prototypu; podstata tohoto systému nabíjení totiž vlastně přímo nesouvisí s počtem hlavní a u dvouhlavňové varianty byla pouze ta odlišnost, že některé prvky systému byly zdvojené. Základem systému je mohutná příčná válcová lafeta, na které je umístěna (resp. okolo níž se otáčí) jak samotná hlaveň s nábojovou komorou, tak také dva kyvné (otáčivé) podavače, z nichž jeden přiléhá k nábojové komoře zprava a druhý zleva. Jejich osa kývání (otáčení) je proto shodná s osou změny náměru hlavně, ale pracují nezávisle na hlavni. V zadní části věže jsou umístěny dva automatické mechanické zásobníky, vyřešené jako pásové článkové dopravníky, a sice tak, že levý zásobník obsahuje granáty, kdežto pravý modulární prachové náplně. (Konstrukce zásobníků je údajně odvozena z těch, které měl tank T-2000 alias Čjornyj orjol.) Právě použití modulárních prachových náplní (tzv. kartuší) místo klasických nábojnic či nábojek představuje jeden z revolučních rysů zbraně Koalicija-SV, byť o úplnou novinku vlastně nejde. Obdobné řešení se užívalo u různých námořních i pozemních dělostřeleckých zbraní již dlouhou dobu, ačkoliv se nikdy nestalo standardem u samohybných houfnic; je ale známo, že se v SSSR zkoušel systém 2S11 Giacint-SK, tj. derivát houfnice 2S5 právě s „kartušovým“ systémem prachových náplní.

Automatický proces nabíjení
Z uvedených skutečností je zřejmé, že se levý výkyvný podavač stará o nabíjení střel, zatímco pravý o nabíjení prachových náplní. Když se totiž oba podavače přetočí do vodorovné polohy, jejich zadní části přiléhají k podávacím oknům v přední části zásobníků. Zatím není jasné, jak přesně jsou konfigurovány zásobníky ve věži jednohlavňové podoby systému Koalicija-SV; u dvouhlavňové verze to bylo tak, že se jednalo o celkem čtyři zásobníky (ke každé hlavni tudíž příslušel jeden vlevo se střelami a jeden vpravo s náplněmi, k horní hlavni logicky ty nahoře a k dolní ty dole) s tím, že v každém článku levého zásobníku byly za sebou umístěné dvě střely a v každém článku pravého zásobníku deset prachových náplní. Celkem se jednalo o 70 střel a 350 prachových náplní. U současné jednohlavňové podoby systému Koalicija-SV se udává, že dopravuje zásobu 50 až 70 střel (střely s koncovým laserovým naváděním totiž mají rozměrné obaly, které maximální počet snižují) a do komory lze zasunout od jedné do šesti modulárních prachových náplní, což znamená šest různých úsťových rychlostí. Samotný proces nabíjení se provádí tak, že se oba kyvné podavače vyklopí do vodorovné pozice a poté překladač z levého zásobníku vsune skrz podávací okno do levého podavače střelu požadovaného typu, kdežto do pravého podavače zasune překladač z pravého zásobníku nutný počet prachových náplní. Poté se oba podavače překlopí směrem dolů do úhlu, který zaujímá hlaveň s nábojovou komorou, a tudíž opět přiléhají ze stran ke komoře. Do ní se potom zasune střela a prachové náplně, načež zafunguje poslední prvek, který má pneumatický pohon (kdežto předchozí prvky systému jsou poháněné hydraulicky) a pojí funkce nabijáku, závěru a utěsnění komory (protože proměnlivý počet náplní logicky vyžaduje vlastně také „variabilní objem“ nábojové komory). Po uzavření komory následuje výstřel a nabíjecí proces se opakuje.

Také nová generace munice
Použití modulárních náplní (kartuší) si logicky vyžádalo také nový systém zápalu, jenž údajně využívá mikrovlnné záření, ale podrobnosti o něm zatím zveřejněny nebyly. Odlišné je rovněž střelivo pro novou houfnici, jež bylo vytvořeno v rámci programu Koalicija-BP (bojepripasy). Hlavním typem střely je tříštivo-trhavý granát s pomalu hořící dnovou složí (base-bleed), jenž má maximální dostřel údajně přes 40 km. Kromě toho pochopitelně je (nebo bude) k dispozici řada jiných typů, jako jsou granáty kazetové, zápalné, dýmové, osvětlovací a pravděpodobně i nukleární. Pro komplet Koalicija-SV vznikla rovněž zdokonalená podoba granátu s koncovým laserovým naváděním Krasnopol, granát s naváděním na bázi družicové sítě GLONASS nebo nová aktivně-reaktivní (čili pomocným raketovým motorem vybavená) munice, se kterou bylo při zkouškách dosaženo dostřelu přibližně 70 km. Hovoří se o tom, že Koalicija-SV má novou soustavu řízení palby, která jasně předstihuje nejen současnou houfnici Msta-S, ale i veškerou zahraniční konkurenci. Podrobné a konkrétní informace ovšem publikovány nebyly a je pouze známo, že Koalicija-SV má být (podobně jako další ruské obrněnce nové generace) zapojena i do integrovaného digitálního informačního a řídicího systému, který umožní rychlé předávání dat mezi všemi jednotkami na bojišti. Z dalších prvků, jichž si lze na houfnici povšimnout, lze jmenovat čtveřici výstražných senzorů na horních rozích věže; pravděpodobně jde o detektory ozáření laserovým paprskem, možná také elektrooptické detektory odpálení (a)nebo přiblížení se protitankové rakety. Ochranné prvky reprezentují dýmové granátomety systému 902B Tuča kalibru 81 mm, umístěné ve čtyřech tříhlavňových sadách na věži. Na horní straně věže se pak nachází dálkově ovládané střeliště s těžkým kulometem KORD ráže 12,7 mm. Rozsah náměru činí od –5 do +75 stupňů a zásobník obsahuje 200 nábojů.

Další připravované varianty
Jako zajímavost lze ještě dodat, že v době, kdy se počítalo s dvouhlavňovou podobou systému Koalicija-SV, vznikla koncepce dvoudílného pásového prostředku, kde druhé (tažené) vozidlo fungovalo vlastně jako nabíjecí (se zásobou údajně až 200 nábojů). Toto nezvyklé řešení však nebylo realizováno a pro novou generaci ruských dělostřeleckých zbraní (jako je právě systém Koalicija-SV) bylo v ústavu CNII Burevěstnik vyrobeno nové vozidlo pro přepravu a nabíjení munice (TZM, transportno-zagruzočnaja mašina) nazvané 2F66-1. Může přepravit až 90 kusů munice ráže od 120 do 155 mm a je vyrobené tak, aby dovedlo spolupracovat s automatickým systémem pro plnění zásobníků, který se nachází na zádi věže kompletu Koalicija-SV a zajistí naplnění zásobníků za 15 minut. Vozidlo 2F66-1 využívá podvozek osmikolového nákladního automobilu KAMAZ-6560 Tornado, který hraje v projektu Koalicija-SV ještě jednu důležitou roli. Vedle základní verze samohybné houfnice na tankovém podvozku je totiž vyvíjen rovněž dělostřelecký komplex 2S35-1 Koalicija-SV-KŠ, který by měl využívat odlehčenou verzi věže na zmíněném automobilovém podvozku. S tímto vozidlem se pravděpodobně počítá např. pro síly pobřežní ochrany, kde by nahradilo současný komplex A-222 Bereg ráže 130 mm. Kromě toho institut CNII Burevěstnik pracoval ještě na námořní, resp. lodní aplikaci dvouhlavňového systému, jež nesla název Koalicija-F. Nelze vyloučit, že se podobné obměny výhledově dočká také soudobá jednohlavňová verze. Každopádně však platí, že definitivní podoba zbraně 2S35 Koalicija-SV má zhruba od roku 2020 začít v ruských pozemních silách střídat houfnice 2S19 Msta-S a přesluhující komplety 2S3 Akacija v roli hlavního typu 152mm samohybné houfnice na divizní úrovni. Lze ovšem předpokládat, že vzhledem ke svým výjimečným výkonům bude Koalicija-SV i vysoce lákavým exportním artiklem.
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