DIME:
Nová generace výbušnin

V roce 2006 byly zveřejněny první zprávy o tom, že izraelské letectvo snad vlastní kvalitativně nový typ leteckých pum s omezeným prostorovým účinkem. Další informace o těchto zbraních se objevily během konfliktu v Gaze na počátku letošního roku. S největší pravděpodobností se zde jedná o naváděné bomby plněné výbušninami DIME, které byly vyvinuty zejména v zájmu snížení vedlejších ztrát a škod ve válce proti terorismu.

Nové druhy konfliktů vyžadují nové druhy zbraní. Toto zdánlivě lakonické konstatování se dá ilustrovat mj. vývojem letecké výzbroje určené pro asymetrické války proti „nepravidelnému“ nepříteli, který operuje v městském prostředí a využívá metody guerilly a terorismu. Na jedné straně tak vznikají gigantické mnohatunové pumy, které dovedou srovnat se zemí i celé bloky domů nebo zničit bunkry desítky metrů pod zemí (více v ATM 5/2009), avšak na straně druhé se objevují malé zbraně s přesně zaměřeným a prostorově velice omezeným účinkem. Ty jsou schopné třeba účinně zlikvidovat ozbrojence ukrývající se v jedné místnosti domu, aniž by ale ublížily nevinným civilistům v místnosti sousední.

Malé, lehké, příliš silné
Běžné víceúčelové pumy mají kombinovaný účinek průrazný, trhavý (čili tlakovou a tepelnou vlnu) a tříštivý (tj. střepinový). V závislosti na své hmotnosti dokážou zabíjet či působit škody na vzdálenost desítek až stovek metrů. To je vítané při regulérních konfliktech na „klasickém“ bojišti, ovšem v asymetrických střetech v městském prostředí to znamená spíše potíže, jelikož tak nevyhnutelně dochází k vedlejším ztrátám. Nejlehčí moderní puma je americká GBU-39B SDB (Small Diameter Bomb) s družicovým naváděním, jež patří do hmotnostní kategorie 250 liber (113 kg); skutečná váha činí 129 kg, z čehož jen 17 kg tvoří trhavina AFX-757. Ale i tak mohou střepiny SDB zabít na vzdálenost až desítek metrů; avšak v situaci, kdy je cílem útoku třeba konkrétní místnost domu, vozidlo na ulici, nebo dokonce jediný člověk, je tento vedlejší efekt prostě nepřijatelný. Výroba menších bomb už se ukazuje jako nepraktická, protože kvůli menší hmotnosti klesá hybnost a energie pumy po odhození, což pochopitelně zhoršuje dosah, přesnost a průraznost. Je tedy nezbytné zmenšit všechny ničivé účinky stávajících bomb, resp. omezit jejich působení do řádově menšího prostoru. Prvním krokem je samozřejmě odstranění kovových střepin. Už v 80. letech se v USA studovala možnost vyrábět těla pum mj. z tvrzené celulózy, kevlaru či uhlíkových vláken („celulózová“ varianta zbraně GBU-15 se pak objevila v románu Toma Clancyho Jasné nebezpečí i ve stejnojmenném filmu). Ale daleko větší výzvu představovala redukce tlakové a tepelné vlny.

Dvoufázová exploze
S řešením přišla Laboratoř amerického letectva (Air Force Research Laboratory), která spojila síly s federální Lawrence Livermore National Laboratory. Ta už během 90. let zkoumala nový druh vojenských trhavin, pro něž se později začala používat zkratka DIME (Dense Inert Metal Explosives). Tyto práce ovšem získaly větší význam až po zahájení války proti terorismu, kdy se naléhavě projevila nutnost snižovat vedlejší ztráty při městských operacích. Podstata DIME je v zásadě prostá. Jedná se o homogenní směs standardních výbušnin (jako HMX nebo RDX) a malých částic z chemicky inertních těžkých kovů. Největší z částic mají rozměry 1 až 2 mm, zatímco ty nejmenší představují pouhým okem neviditelný prach. Pro výrobu se upřednostňují slitiny skupiny HMTA (heavy metal tungsten alloy); zpravidla obsahují 91 až 93 % wolframu, 3 až 5 % niklu a 2 až 4 % železa nebo kobaltu. Tyto částice fungují jako „mikro-střepiny“, jež mají po explozi výbušnin značnou počáteční energii, takže zajistí maximální smrtící účinek na krátkou vzdálenost. Ale kvůli malým rozměrům a hmotnostem mají současně nízkou hybnost, takže jsou vzápětí zpomalovány odporem vzduchu a gravitací. Pak začínají působit jako jakási „brzda“ či „schránka“, která jakoby pohlcuje tlakovou a tepelnou vlnu, čímž účinně zabraňuje jejímu šíření do větší vzdálenosti od místa exploze. Z tohoto důvodu se výbušniny typu DIME někdy označují rovněž jako „dvoufázové“. Z provedených zkoušek vyplynulo, že při srovnání se stejně těžkou klasickou pumou má zbraň typu DIME smrtící účinek skutečně řádově menší, resp. usmrcuje jen na vzdálenost řádově jednotek metrů.

Puma GBU-39A/B SDB FLM
Zkoušky zmenšených leteckých bomb s náplněmi typu DIME byly úspěšně ukončeny v srpnu 2004 a v roce 2005 proběhly testy pum odpovídajících kategorii Mk 82 (hmotnost asi 227 kg). 27. září 2006 americké letectvo přidělilo zbrojovce Boeing (tj. výrobci pumy GBU-39B SDB) kontrakt za 27 milionů dolarů na pumu označenou GBU-39A/B SDB FLM (Focused Lethality Munition). Jak název napovídá, jedná se o modifikaci zbraně GBU-39B. Na délku měří 1,8 m, průměr těla činí 19 cm a celková hmotnost 130 kg; z toho 93 kg představuje speciální hlavice, jež obsahuje zhruba 5,8 kg trhaviny AFX-1209 Type 2 smíšených s kovovými částicemi, čímž vzniká náplň typu DIME. Špice pumy a záď s kormidly jsou zhotoveny z oceli, ovšem většina těla je vyrobena z kompozitu obsahujícího uhlíková vlákna a epoxidovou pryskyřici. Uvádí se schopnost prorazit alespoň 30 cm zpevněného železobetonu; pro srovnání, základní GBU-39B SDB prorazí asi jeden metr téhož materiálu. Díky rozkládacím „křídlům“ DiamondBack může bomba doklouzat na vzdálenost přes 100 km a satelitní navádění zajišťuje kruhovou odchylku zásahu mezi 5 a 8 m (neoficiálně se však tvrdí, že reálná spolehlivá přesnost SDB se pohybuje okolo 3 m). První úspěšná zkouška GBU-39A/B SDB FLM byla provedena 11. července 2007 a druhá 17. září téhož roku. V únoru 2008 už americké letectvo vlastnilo prvních 50 sériových pum a do roku 2012 jich má odebrat nejméně 450. Prvním nosičem se stal letoun F-15E Strike Eagle a následoval typ F-16. Plánuje se též integrace s letouny F-22 a F-35, bombardéry B-1 a B-2 a výhledově i s bezpilotními bojovými letadly.

Zprávy o bojovém nasazení
První informace o použití zbraní s výbušninami DIME se objevily v říjnu 2006. Vztahovaly se k izraelským náletům na Pásmo Gazy v červenci a srpnu onoho roku a také k následné operaci proti Hizballáhu na území Libanonu. Další vlna zpráv o leteckých bombách s náplněmi DIME přišla po izraelské operaci proti Gaze na přelomu let 2008 a 2009 (více v ATM 2/2009). Jedná se vesměs o svědectví lékařů a novinářů, kteří se údajně setkali se zraněními, jež neodpovídají efektům běžných trhavých a tříštivých pum, prý se však nápadně podobají účinkům, jakými se mají vyznačovat pumy typu DIME. Jestliže se tyto informace zakládají na pravdě, nemohlo jít o americké zbraně FLM, protože k prvnímu údajnému použití mělo dojít dva měsíce před tím, než společnost Boeing obdržela kontrakt na vývoj FLM. V lednu 2009 navíc Boeing uvedl, že do Izraele dosud nedodal žádné pumy řady SDB. Židovský stát tedy nejspíše vyvinul nový typ výbušnin samostatně, což vzhledem k jeho zkušenostem s městskými operacemi asi není příliš překvapivé. Nelze vyloučit, že náplně DIME má i část izraelské pěchotní výzbroje pro boje ve městě (více v ATM 5/2009); ostatně i americká agentura DARPA roku 2005 zkoumala možné aplikace tohoto principu v přenosných bezzákluzových zbraních. Zpráv o trhavinách DIME se samozřejmě „chytila“ některá média, snad s cílem vytvořit kolem nich podobnou hysterii jako okolo ochuzeného uranu, bílého fosforu či kontejnerových pum. Poukazuje se na studie, podle nichž jsou kovy ve slitinách HMTA toxické a mohou podpořit vznik některých typů rakoviny. Toxické jsou však ve skutečnosti téměř všechny těžké kovy, takže se nezdá, že by zbraně typu DIME byly v tomto smyslu výrazně nebezpečnější než jakékoli jiné. Jisté je dnes jedno: Zcela eliminovat civilní ztráty či škody ve válce bohužel není možné, avšak nová generace výbušnin přinejmenším může výrazně přispět k jejich snížení.
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