Metal Storm: Miliony výstřelů za minutu

Australsko‑americká firma Metal Storm Limited se za velmi krátkou dobu stala známým a respektovaným pojmem. Její rychlopalné elektronické zbraně sklízejí úspěch a ozbrojené síly celého světa o ně jeví velký zájem. Jaké je vlastně tajemství zbraní, které střílejí miliony nábojů za minutu?

Společnost Metal Storm Ltd. založil v roce 1993 v australském Brisbane inženýr Mike O’Dwyer, který je duchovním otcem (a také držitelem patentů) zbraňové technologie, jež na světě nemá obdobu. Za dvanáct let dosáhla jeho firma velké popularity a v současné době spolupracuje s celou řadou amerických i australských zbrojovek na vývoji zbraní pro armády budoucnosti. Technologie Metal Storm však slibuje aplikace i v civilním sektoru.

Žádné pohyblivé části
Co je tedy podstatou technologie Metal Storm? Základní částí zbraně je hlaveň, v níž jsou za sebou naskládány jednotlivé střely oddělené třaskavými látkami. Odpalování třaskavin se děje pomocí elektrických vodičů nebo indukčních cívek na příslušném místě hlavně, tj. za střelou určenou k odpálení. Exploze vymete střelu z hlavně a přetlak plynů způsobí, že další střela se nepatrně roztáhne a utěsní hlaveň, takže ihned může následovat další výstřel. Celý proces se řídí elektronicky; proto patenty popisují Metal Storm jako „zbraně s elektronickým palebným systémem“. Po vyprázdnění hlavně se do ní zezadu zasune nová sestava nábojů; u zbraní menších ráží jsou náboje umístěny v trubici, která vlastně tvoří část hlavně, u větších modelů jsou střely propojeny jen zvláštními spojkami.
Zbraně Metal Storm nemají žádné pohyblivé části s výjimkou samotných střel. Jsou tedy velice spolehlivé, protože v nich vlastně nemá co selhat. Nepotřebují externí zásobníky, takže zabírají jen malý prostor a lze je sestavovat do mnohohlavňových baterií, jež mají společný elektronický palebný systém. Kadenci lze měnit od jednotlivých výstřelů po neuvěřitelné rychlosti, které se pro jednu hlaveň pohybují v desítkách tisíc ran za minutu. Experimentální 36hlavňová zbraň ráže 9 mm vypálila 180 ran s kadencí 1,62 milionu výstřelů za minutu!
Zbraně systému Metal Storm lze vyrábět prakticky v jakékoli ráži, a dokonce je možné upravit již existující munici pro použití v nich. Otázky vzbuzuje to, že kvůli uspořádání střel v řadě za sebou budou mít jednotlivé střely odlišné balistické vlastnosti, neboť projdou různě dlouhými úseky hlavně. Většina zbraní systému Metal Storm tedy spoléhá spíše na vysokou kadenci, díky které alespoň část výstřelů zasáhne.

Dokonalé zabezpečení
Společnost Metal Storm už prezentovala řadu svých výrobků. Nyní se vývoj soustřeďuje na ruční zbraně ráže 9 mm a granátomety ráže 40 mm. Do první skupiny patří především 9mm pistole nazývané Electronic Handguns. Existují verze s jednou a dvěma hlavněmi a měla by přibýt i čtyřhlavňová, která bude mít kromě dvou 9mm hlavní i dvě hlavně menší ráže. Každá hlaveň má kadenci až 45 000 ran za minutu. Pro tyto vícehlavňové pistole se používá zkratka VLe (Variable Lethality), neboť v každé hlavni může být jiný typ munice (smrtící nebo nesmrtící). Další 9mm zbraně jsou např. devítihlavňová puška (nebo spíše ekvivalent samopalu) a již zmíněný 36hlavňový kulomet.
40mm granátomety buďto používají speciálně vyvinutou munici, nebo pro ně lze upravit běžné 40mm granáty. Už byl předveden ruční pěchotní granátomet, granátomet namontovaný na běžné útočné pušce (oba se třemi náboji v hlavni), statický dálkově ovládaný granátomet a několik typů baterií s větším počtem hlavní (každá se třemi až šesti granáty). Teoretická rychlost palby jedné hlavně dosahuje stovek až tisíců ran za minutu, i když granátomety samozřejmě nejčastěji střílejí jednotlivými ranami.
Působivou vlastností většiny těchto zbraní je možnost „personalizace“, tj. zabezpečení zbraní tak, že je bude moci použít jen legální vlastník. „Personalizace“ využívá faktu, že koncepce Metal Storm je založena na elektronickém palebném systému. Ten může pro své spuštění vyžadovat 64bitový digitální kód z vysílače, který u sebe oprávněný vlastník má. Bez tohoto kódu je zbraň naprosto neškodná. „Personalizace“ tedy umožní, aby soukromou zbraň mohl použít jen registrovaný majitel, kdežto policejní zbraň bude moci použít každý policista. „Personalizaci“ lze zavést i u klasických zbraní; postačí elektromechanický obvod, který po přijetí správného digitálního kódu odblokuje spoušť nebo úderník. O „personalizaci“ svých zbraní už několik let uvažuje americká FBI.

ADWS má nahradit miny
Pravděpodobně první zbraní systému Metal Storm, která se dočká komerčního úspěchu, bude sériová verze 9mm pistole se dvěma hlavněmi a „personalizačním“ čipem. Na trh bude uvedena v roce 2006 a už o ni projevily zájem policejní a bezpečnostní síly několika zemí. Celou řadu zbraní vyvíjí firma Metal Strom pro americkou a australskou armádu. Tak např. americká agentura DARPA přidělila společnosti projekt ASR (Advanced Sniper Rifle), což bude nová ostřelovačská puška americké armády. ASR bude mít čtyři hlavně ráže 7,62 mm, jejichž délka zajistí vysokou přesnost, neboť střely budou umístěny jen v zadních částech hlavní. Stojí za zmínku, že kinetická energie čtyř 7,62mm projektilů se vyrovná energii jedné střely kalibru .50 BMG (12,7 mm).
Armády jeví zájem i o granátomety. Američané chtějí ruční 40mm zbraň pro potlačování demonstrací (program Crowd Control) a v Austrálii se 40mm granátomet Metal Storm stal součástí pěchotní zbraně AICW (Advanced Individual Combat Weapon), jejíž vývoj vede australská zbrojovka Tenix. AICW obsahuje útočnou pušku ráže 5,56 mm (jde o modernizaci rakouské zbraně Steyr AUG), k jejíž horní části je připojen 40mm granátomet. Elitní jednotky australské armády obdrží první sériové AICW ještě v tomto desetiletí.
Společnost Metal Storm také chystá zajímavou náhradu nášlapných min, jejichž užívání zakazují některé mezinárodní smlouvy. Jedná se o soustavu ADWS (Area Denial Weapon System) neboli RADS (Repeatable Access Denial System). Zahrnuje širokou škálu senzorů, automatizovaných střelných zbraní a výbušných prvků. Patří mezi ně mj. 40mm granátomety, minomety ráže 60 nebo 81 mm, smrtící i nesmrtící střely ráže 15,7 a 25 mm a směrové či „skákající“ miny, vše samozřejmě na principu Metal Storm.

Obranné systémy pro námořnictvo
ADWS překvapivě zaujal i americké námořnictvo, které v něm spatřuje ideální obranu proti útokům, jako byl ten na torpédoborec Cole (ATM 11/2004). Proto byl zahájen projekt Integrated Retaliatory System, jež má válečné lodě chránit před akcemi malých rychlých člunů. Paralelně s ním běží i vývoj systému pro ničení řízených protilodních střel. Nese název VCSD (Very Close‑in Ship Defence) a je zamýšlen jako konkurence rychlopalných lodních kanonů (více v ATM 05 a 08/2004). Předpokládá se, že jej bude tvořit 64 hlavní (čtyři baterie po šestnácti), každá s 12 kinetickými střelami ráže 15,7 mm. Celková kadence baterie bude dosahovat působivých 640 000 ran za minutu.
V květnu 2004 dostal systém VCSD další rozměr, když firmy Metal Storm a Foster‑Miller oznámily partnerství za účelem vývoje obranného systému pro válečné lodě USA, který se označuje jako Thunder and Lightning Shield (TLS). Půjde o kombinaci střelných zbraní Metal Storm se systémem Foster‑Miller Stingray, což je zbraň vrhající elektricky nabité kovové sítě schopné zneškodnit menší lodě a řízené střely. V říjnu 2004 uzavřela firma Metal Storm další dohodu, tentokrát se zbrojovkou Lockheed Martin. Společně připravují systém obrany proti torpédům pro hladinová plavidla i ponorky.
Kromě ochrany lodí pracuje společnost Metal Storm také na projektu obrany pozemních vojenských vozidel, který bude alternativou dynamických pancířů či aktivních obranných systémů „hard‑kill“ (ATM 01/2004). Bude využívat 40mm granátomety a demonstrátorem bude automobil HMMWV, který ponese na zadní plošině otočnou věž s 98 hlavněmi (588 střel) a na střeše modul s 330 hlavněmi (deset vrstev po 33 hlavních, celkem 2500 granátů) a senzorem pro detekci cílů.

Pro hasiče, zemědělce a geology
Další potenciální aplikací je protiletadlová a protiraketová obrana. V těchto oblastech přijde vhod extrémně vysoká rychlost střelby, která usnadní zásah rychle se pohybujících cílů. Agentura MDA (Missile Defense Agency) studuje možnost instalace kanonů Metal Storm na výškové vzducholodi, které by mohly ničit blížící se balistické střely (více o protiraketové obraně najdete v minulém čísle ATM).
Malé rozměry zbraní Metal Storm je dělají ideálními pro instalaci na různá vozidla a letadla. Firma Metal Storm už úspěšně otestovala pozemního robota Foster‑Miller Talon se čtyřmi 40mm granátomety a bezpilotní vrtulník Dragonfly DP‑4X se dvěma zbraněmi téhož typu. Slibně vyhlížejí i rychlopalná pouzdra pro letouny a vrtulníky; obsahují stovky hlavní mířících vpřed, vzad, do stran i dolů, takže pokryjí velké plochy a díky vysoké rychlosti palby budou smrtícími zbraněmi proti živé síle a nepancéřovaným cílům.
Technologie Metal Storm se uplatní i v civilním sektoru. Už byl představen „civilní“ 40mm granátomet, který vrhá granáty s rozmanitým obsahem a který lze instalovat prakticky na jakoukoli platformu. Nejvíce se počítá s hašením požárů pomocí granátů s hasící směsí; existuje návrh požárního automobilu s 1200 hlavněmi nebo pohyblivé palety s 400 hlavněmi, pomocí níž by vrtulníky hasily požáry výškových budov. Dále se pracuje na použití pro zemědělství (rozprašování osiv, hnojiv a látek proti škůdcům) či geologický průzkum (střelba seismických náloží) a objevil se i koncept vrhače ohňostrojů.
Když Mike O’Dwyer předkládal patent technologie Metal Storm, řekl prý, že jeho vynález bude pro vývoj zbraní znamenat stejný převrat jako objev střelného prachu. Rozsah možných aplikací je skutečně pozoruhodný a je pravděpodobné, že i přes tvrdou konkurenci se firma Metal Storm prosadí. O’Dwyerovo prohlášení se tehdy mohlo zdát jako velice nadnesené, ale z dnešního pohledu možná až tolik nepřeháněl.
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