Ochrana tanků budoucnosti

Vývoj tanků, to je nekončící souboj mezi zbraní a protizbraní, mezi útokem a obranou, mezi palebnou silou a pancéřovou ochranou. V současné době je patrná mírná převaha ochranných systémů, ale nástup nové generace kanonů možná tuto situaci zvrátí. Konstruktérům nezbude, než opět začít pracovat na odolnosti tanků.

Prvky, které chrání tank a jeho osádku, lze v podstatě rozdělit do tří skupin. Nejstarší je pancéřování v užším slova smyslu, tedy mechanicky odolné materiály, které tvoří součást konstrukce vozidla. Druhou vrstvu představuje tzv. dynamický pancíř, jehož úkolem je oslabit účinek protitankové střely a snížit tak její schopnost prorazit vlastní pancéřování. V ideálním případě však střela tank vůbec nezasáhne, což mohou zajistit systémy aktivní ochrany.

Pancíř z ochuzeného uranu
Nejviditelnější (a také nejtěžší) složkou ochrany tanku je jeho pevný pancíř. Současné tanky využívají vrstvený neboli vícevrstvý pancíř, jehož první verze se objevila už koncem 2. světové války. Tehdy Američané zkoušeli na tancích Sherman vrstvu křemene mezi dvěma ocelovými deskami, což značně oslabovalo efekt paprsku vzniklého při výbuchu kumulativní střely. Sériově se křemenná vrstva poprvé objevila u sovětského tanku T‑64A v roce 1969.
V roce 1965 byl ve Velké Británii vyroben snad nejslavnější pancíř všech dob, známý jako Chobham. Skládá se z vnitřní a vnější ocelové vrstvy, mezi nimiž je hliníková schránka, která obsahuje keramické desky zalité plastickou hmotou. Tvrdá keramika oslabí kumulativní paprsek a roztříští podkaliberní průbojné střely, plast pak zajistí rozptýlení rázových vln. Pancéřovaní podobné typu Chobham najdeme na téměř všech moderních tancích, ať už pocházejí z jakékoli země.
Od druhé poloviny 80. let došlo k několika zdokonalením vrstvených pancířů. Výplně z keramiky a plastů byly zesíleny uhlíkovými a skelnými vlákny (pancíř Dorchester na tanku Challenger 2). Američané u M1A2 Abrams nahradili keramiku deskami z ochuzeného uranu, jejichž odolnost je až neuvěřitelná. Na druhou stranu vzrostla bojová hmotnost tanku, a to na 62 tun. Krédem budoucích tanků je však především vysoká mobilita, která takovou váhu prostě vylučuje.
Pancíř by měl mít proti dnešnímu poloviční hmotnost, ale minimálně stejnou odolnost. Měl by být řešen jako modulární, aby bylo možné snadno a rychle vyměnit poškozenou část za novou nebo celé pancéřování za modernější, to vše v polních podmínkách a bez zásahů do konstrukce vozidla (takto už je vyroben např. francouzský Leclerc).
Pro americká vozidla Future Combat System (ATM 8 a 9/2003) se uvažuje o obdobě Chobhamu, která obsahuje plastovou výplň mezi deskami z titanu. Britové dokonce navrhují zcela nekovový kompozitový pancíř, v němž matrici tvoří lisovaná aramidová vlákna a výplní je termotvrzený polymer na bázi křemík‑uhlík.

S dynamickou ochranou přišel Izrael
Během konfliktu v Libanonu v roce 1982 použil Izrael na svých tancích systém, pro který se později vžily názvy dynamický, výbušný, aktivní nebo reaktivní pancíř. Anglická terminologie používá zkratku ERA (Explosive Reactive Armor), zatímco ruská jej označuje jako EDZ (Elementy Dinamičeskoj Zaščity).
Tank je obložen kovovými pouzdry se slabou trhavinou. V případě zásahu kumulativní střelou dojde k výbuchu a kovové desky tvořící pouzdro jsou explozí urychleny. Pohybem těchto desek vzhledem ke kumulativnímu paprsku dochází k jejich „řezání“ a postupnému spotřebovávání energie paprsku. Uvádí se, že moderní dynamické ochrany snižují účinnost kumulativních střel až o 30 procent.
Hlavní roli při vývoji dynamických ochran převzal Sovětský svaz, který tak nahrazoval nedostatečné pancéřování svých tanků. V roce 1985 se na tanku T‑80U objevil dynamický pancíř Kontakt‑5, který je prvním zástupcem tzv. těžké dynamické ochrany. Ta je velice efektivní i proti podkaliberním průbojným střelám.
Rozdíl spočívá v tom, že obě kovové desky se dají do pohybu až ve chvíli, kdy projektil proniká skrz blok ochrany. Jejich pohyb doslova „odřízne“ přední a zadní část střely, naruší její strukturu a vychýlí ji ze směru. Americká armáda provedla testy, podle nichž vrstva Kontaktu‑5 nahradí až 300 mm oceli. Takto chráněný tank je téměř imunní vůči všem střelám ze západních 120mm kanonů. Za zmínku stojí, že jako jeden z nejlepších typů této kategorie je hodnocen český pancíř DYNA‑72, vyráběný ve Slavičíně pro tank T‑72M4 CZ.
Třetí generací dynamické ochrany představuje tzv. inteligentní pancíř (smart armor), který se dosud nachází ve fázi pokusů. Stojí vlastně někde mezi dynamickým pancířem a systémem aktivní ochrany. Kromě bloků s trhavinou obsahuje i senzory, které sledují okolí tanku. Pokud je zjištěna blížící se střela, dojde k iniciaci určeného pouzdra, jeho víko je tak „odpáleno“ proti střele a způsobí její výbuch ještě před dopadem.

Systém Štora ruší navádění PTŘS
Nejnovějším prvkem ochrany tanků jsou systémy aktivní ochrany (APS, Active Protection Systems), jejichž úkolem je zneškodnit protitankovou střelu dříve, než tank zasáhne. Podle metody, jakou toho dosahují, se dělí na skupiny „soft kill“ a „hard kill“.
Systémy „soft kill“ patří z technického hlediska mezi rušiče. Snaží se řízenou střelu zmást, odklonit ji z dráhy nebo jinak narušit její navádění. Nejznámějším zástupcem je ruský komplet TŠU‑1 Štora‑1, použitý na tancích T‑80U, T‑84 a T‑90. Pokud je tank ozářen laserovým paprskem, spustí palbu granátomety, které vytvoří neproniknutelnou dýmovou clonu. Druhým prvkem systému jsou infračervené zářiče proti raketám s poloautomatickým naváděním. Vytvářejí klamné stopy, které může autopilot zaměnit za infračervenou žárovku „své“ rakety a následně vydá povel, který raketu odkloní mimo tank.
Mimo Rusko používají obdobné soupravy tanky Merkava Mk 4 (ATM 4/2003) a Leclerc (ATM 7/2003) a lehké švédské vozidlo CV90120‑T. Byly testovány také v Německu, Kanadě, Pákistánu, USA a Velké Británii. Na indické verzi tanku T‑90S je instalován model TŠU‑2 Štora‑2 s detektorem radarového záření, což souvisí s nástupem raket naváděných pomocí radiolokátorů milimetrových vlnových délek. Proti nim slouží granáty s jemnými kovovými částicemi, jejichž oblak radarové paprsky odstíní.
V blízké budoucnosti se počítá s doplněním systémů „soft kill“ několika dalšími prvky. Mohl by to být např. malý radiolokátor, který by varoval před protitankovou municí útočící shora. Střely s pasivním infračerveným navedením by mohl zneškodňovat směrovaný laser, jehož paprsek by přesvětlil tepelné čidlo zbraně.

Antirakety Sněžného leoparda
Systémy aktivní ochrany typu „hard kill“ jsou určeny k tomu, aby protitankovou střelu fyzicky zničily. Na špičce jejich vývoje je opět Rusko, kde vznikly dokonce dvě modelové řady, nazývané Drozd a Arena. Pracují následujícím způsobem: Milimetrový radiolokátor na střeše věže sleduje okolí vozidla a pátrá po podezřelých objektech. Pokud je objekt identifikován jako protitanková střela, dojde k odpálení neřízené rakety z bloků na věži. Tato antiraketa míří buďto přímo proti střele (Drozd), nebo nad ni (Arena), ale v obou případech ji zničí oblakem střepin.
Celý popsaný proces trvá nejvýše 0,4 sekundy, což samozřejmě vyžaduje velice výkonný řídící počítač, který také tvoří významnou část ceny zařízení. Systém Arena byl prezentován na tanku T‑80UM‑1 Bars (Sněžný leopard), Drozd je nabízen jako upgrade k celé modelové řadě T‑80U. Počet antiraket se podle konkrétního typu pohybuje od 8 do 26.
V ostatních zemích jsou systémy „hard kill“ zatím ve fázi vývoje. Od roku 2010 by měly být takovým zařízením vybavovány tanky Leclerc (SPATEM) a Challenger 2 (TAMS). V USA je vyvíjen systém IAAPS (Integrated Army Active Protection System), který by měl v budoucnu chránit vozidla řady FCS.
Komplex IAAPS by měl ve výsledku sdružovat aktivní ochranu „hard kill“ i „soft kill“ a navíc inteligentní pancíř. Počítač se po identifikaci střely pokusí o rušení jejího navádění; pokud se mu nepodaří ji odklonit, bude se snažit o zničení pomocí antiraket, a pokud selžou i ty, odpálí proti střele bloky výbušného pancíře.
Perspektivně se uvažuje o tom, že systémy „hard kill“ by nemusely spoléhat jen na antirakety. Prostředkem ničení protitankových střel by se mohl stát např. infrazvuk, laser, elektromagnetické dělo nebo jiná „futuristická“ zbraň.

Bude tanky chránit elektřina?
Je ale také možné, že k popsaným druhům ochrany tanků přibudou zcela nové principy. Příkladem může být tzv. elektrický pancíř, který v létě minulého roku úspěšně otestovala DSTL (Defence Science & Technology Laboratory) při britském ministerstvu obrany. Tento pancíř je umístěn na povrchu vozidla a skládá se z několika vrstev jisté nespecifikované kovové slitiny. Vzniká tak obří kondenzátor, který lze během krátké doby nabít na velice vysoké napětí (řádově kilovolty).
Elektrický pancíř je určen především proti kumulativním střelám. Jak známo, většinu energie kumulativního paprsku tvoří částice mědi, kterou je vnitřek hlavice vyložen. Jestliže se vysoce vodivá měď setká se silným elektrickým polem, částice se okamžitě rozptýlí a paprsek ztratí sílu. Kromě toho se slitina účinkem elektřiny zahřeje a její vysoká teplota způsobí degradaci paprsku. Při prezentaci byl na obrněný transportér Warrior vypálen náboj z pancéřovky RPG‑7, který by vozidlo za normálních okolností téměř jistě zničil. Díky elektrickému pancíři však bylo dosaženo jen malých škod na povrchu transportéru.
Celý komplet váží několik tun, ale nahradí deset až dvacet tun klasického vrstveného pancéřování. Je napájen z elektrického zdroje vozidla a energie potřebná pro zastavení jedné střely je údajně srovnatelná s „nastartováním motoru za chladného rána“. V budoucnosti bude prý možné vytvořit pole tak silné, že zneškodní i kinetické průbojné střely a projektily formované explozí (EFP). Elektrický pancíř je prostě dalším důkazem úvodní teze, že souboj zbraně a protizbraně pokračuje.
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