BM Bulat:
Ukrajina modernizuje T-64

Tank T-64B patřil ve své době ke špičkové technice a množství těchto strojů se stále nachází v arzenálu států bývalého SSSR. Ukrajina představila modernizační projekt BM Bulat, který může výrazně zlepšit schopnosti těchto obrněnců.

Sériová výroba sovětského tanku T‑64 začala v roce 1966. Jako první sériově vyráběný typ měl 125mm kanon s plně automatickým nabíjením. Vyznačoval se i novým druhem pancéřování. Tehdy šlo o supermoderní zbraň zahalenou přísným utajením. T‑64 se nikdy neobjevil na žádné vojenské přehlídce a ani nebyl vyvezen mimo Sovětský svaz. Přímým vývojem T‑64 vznikl i úspěšný tank T‑80. Po rozpadu Sovětského svazu obrněnci T‑64 zůstali ve výzbroji Ruska a Ukrajiny. Jejich schopnosti však samozřejmě zastaraly, a tak se objevují různé modernizační programy.
Ukrajinská konstrukční kancelář Charkov‑Morozov (ChKBM) nabízí pro T‑64B modernizační komplet, který podle postavy z ruských pohádek dostal označení Bulat. Zkratka BM pak znamená „Bolšaja Modernizacija“, velká modernizace. BM Bulat přináší vylepšení tanku T‑64B ve všech třech hlavních kategoriích, tedy palebné síle, odolnosti i pohyblivosti. Modernizace T‑64B na standard BM Bulat stojí cca 2 300 000 ukrajinských hřiven, což odpovídá částce okolo 450 000 dolarů.
Palebná síla se zvyšuje nahrazením starého kanonu 2A46. Místo něj může být instalován ruský 2A46M‑1 či ukrajinský KBA3. Také dva původní kulomety PKT ráže 7,62 mm a NSVT-12,7 ráže 12,7 mm mohou nahradit modernější ukrajinské zbraně KT‑7,62 a KT‑12,7. Hlavní součást modernizace ale tvoří nový systém řízení palby, který je plně ukrajinské výroby. Střelec má k dispozici denní zaměřovač 1G46M a noční zaměřovač TO1‑KO1ER. Namísto posledně jmenovaného lze použít infračervený zaměřovač Buran‑Catherine. Aplikací těchto přístrojů se účinná dálka střelby zvedá z 2000 m ve dne a 600 m v noci na 2500, resp. 1500 m. Střelcův systém umožňuje 12násobné zvětšení. Cíl o velikosti tanku lze zjistit na 5000 m ve dne a 1400 m v noci. Stanoviště velitele obsahuje nový pozorovací a zaměřovací přístroj PNK‑4SR nebo PNK‑5SR, se kterým lze detekovat nepřátelský tank na 4000 m ve dne a 800 m v noci. Je namontován rovněž nový zaměřovací a ovládací systém pro 12,7mm kulomet na střeše věže. Podle informací výrobce se tank BM Bulat po stránce přesnosti a účinnosti střelby vyrovná i moderním tankům T‑80UD a T‑90.
Výrazné zdokonalení ochrany tanku T‑64 zajišťují prvky pasivní i aktivní ochrany. Na přídi a bocích korby a na celé věži jsou instalovány bloky ukrajinského dynamického pancíře Nož, který zvyšuje odolnost vozidla proti kumulativním střelám 2,2krát a proti kinetickým průbojným granátům 1,9krát. Celková hmotnost nových ochranných bloků je 3500 kg. Součást modernizace tvoří též nový protipožární a hasicí systém a nový systém zásobování a filtrace vzduchu se zvýšenou účinností ochrany proti zbraním hromadného ničení.
A jak se mění pohyblivost tanku? Původní dieselový motor 5TDF o výkonu 519 kW (700 k) je nahrazen modernější jednotkou 5TDFM s výkonem 630 kW (850 k). V případě zájmu zákazníka lze použít i agregát 6TD1 o výkonu 741 kW (1000 k), ale v tom případě je nutná rozsáhlejší modifikace motorového prostoru. BM Bulat má proti původnímu typu T‑64B v každém případě účinnější chladicí i výfukový systém. Ukrajina nabízí zájemcům také nově vyvinuté kolejové pásy s pryžovými díly.
Tank T‑64 modernizovaný na úroveň Bulat byl předveden v srpnu 1999 na přehlídce k výročí nezávislosti Ukrajiny. Ministerstvo obrany se rozhodlo podpořit domácí zbrojní průmysl a objednalo modernizaci 36 tanků T‑64. Prvních sedmnáct bylo předáno během roku 2005 a do konce tohoto roku má dorazit zbylých devatenáct kusů. Do roku 2011 má být modernizováno 150 tanků a celkově se počítá se 400 kusy, ale vzhledem k omezením obranného rozpočtu Ukrajiny visí nad těmito plány otazník.
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Srovnání TTD T-64B a BM Bulat

T-64B
BM Bulat
Výkon motoru
519 kW
630 kW
Bojová hmotnost
40,6 tun
45 tun
Poměr výkon/hmotnost
12,7 kW/t
14 kW/t
Rychlost v terénu
30 km/h
37 km/h
Dojezd na silnici
306 km
385 km
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