Testy odolnosti vozidel KAMAZ Tajfun

Ruským obrněncům série Tajfun jsme v ATM věnovali již několik textů. Nyní se k nim vracíme, protože vozy Tajfun společnosti KAMAZ úspěšně absolvovaly další důležitou etapu projektu, a sice testy odolnosti proti střelbě i výbušným hrozbám.

V loňském roce provedla společnost KAMAZ za spolupráce s instituty CNIITočMaš a 3 CNII BT zkoušky odolnosti dvou šestikolových obrněnců, jež představují její základní příspěvky do programu Tajfun. Jedná se o vozidlo KAMAZ-63968 s oddělenou řidičskou kabinou a zadním modulem pro výsadek (v ruštině se obvykle označuje jako „modulnyj“) a KAMAZ-63969, jež má jednoprostorovou samonosnou karosérii (rusky „korpusnyj“). Popis projektu Tajfun i vozů samotných byl publikován v ATM 4/2013 a 7/2014.

Testovací figuríny místo ovcí a prasat
Jako první proběhly testy balistické odolnosti a na každé vozidlo bylo vystřeleno přes 200 ran z kulometů ráže 12,7 a 14,5 mm. Ocelové a keramické pancéřování korby odolalo a vydrželo i vrstvené sklo o síle přes 100 mm, které neprorazila ani 12,7mm munice. Lze tedy konstatovat, že obě testovaná vozidla perfektně vyhověla i nejvyšší, šesté úrovni nové varianty ruské státní normy GOST R 50963-96, jež definuje odolnost obrněných vozidel. Původní podoba určovala jen odolnost proti střelivu do ráže 7,62×54 mm, zatímco aktualizovaná verze z 1. září 2013 již zahrnuje i odolnost proti munici ráže 12,7×108 mm s průbojnými střelami B32. Vůbec poprvé byly v Rusku použity speciální testovací „kaskadérské“ figuríny, zatímco v minulosti byla pro tyto zkoušky užívána zvířata, obvykle ovce nebo prasata. Figurína typu Hybrid III má celkově 46 senzorů, jež měří zrychlení, tah a tlak. Při zmíněných balistických testech dosáhly uvedené veličiny nejvýše 50 % hodnot, které ještě platí za bezpečné.

Exploze granátů a protitankových min
Při testech odolnosti vůči dělostřeleckým granátům proběhly výbuchy munice ráže 152 mm, a to ve vzdálenosti 25 m od obrněnce KAMAZ-63968. To by dle normy NATO STANAG 4569 znamenalo nejvyšší, tedy pátou úroveň. Vůz doznal jen malých poškození, a tak se vzdálenost pro následující exploze zmenšila na 10 m, pak na 5 m a nakonec na pouhé 2 m. Střepiny, které při finálním pokusu vznikly, prorazily keramickou vrstvu, avšak vnitřní ocelové pláty nikoliv. Údaje z testovacích figurín pak ukázaly, že ani při finální explozi nedosáhlo zrychlení, tah ani tlak hodnot, jež by osádku ohrožovaly na životě. Zkoušky byly zakončeny prověřením účinků ekvivalentů protitankových min, které byly odpalovány pod koly vozidel. Podvozek obrněnce KAMAZ-63968 vydržel i simulaci exploze miny s náplní 6 kg TNT, zatímco jednoprostorový vůz KAMAZ-63969 by ochránil osádku při výbuchu miny obsahující dokonce 8 kg TNT. Dle normy STANAG 4569 by šlo o úroveň 2, resp. 3. Testy odolnosti vozidel KAMAZ Tajfun tak prokázaly, že oba typy požadavkům plně vyhovují.
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