Prostředek UTM-80M:
Od likvidace ledu k boji proti pandemii

Pandemie čínského koronaviru vyvolala vlnu zájmu o prostředky či způsoby dezinfekce, což se pochopitelně týká i vojenské sféry. Příkladem může být ruské vozidlo UTM-80M, byť je trochu paradoxní, že původně vzniklo za jiným účelem.

Jistě nepřekvapuje, že se ozbrojené síly Ruské federace musejí příležitostně potýkat s ledem, a to nejen v podobě náledí na zemi, ale také ve formě ledové krusty, jež pokryje vozidla, letadla či jinou techniku a komplikuje nebo zcela znemožňuje její provoz. Do armádního arzenálu tak musí patřit i prostředky pro odstraňování ledové vrstvy, ale u některých z nich se záhy zjistilo, že potenciál jejich uplatnění může být daleko větší.

Zkušební a definitivní podoba
Znalci a pamětníci vědí, že pro odstraňování ledu např. na letištních dráhách se běžně užívaly (a někdy stále užívají) vozidla, jež nesou letecké proudové motory. Existují ale i jiné, výrazně úspornější a bezpečnější metody, mj. aplikace horké vody nebo páry. Právě na tomto principu je založen také prostředek UTM-80M (universalnaja těplovaja mašina), jenž pochází od firmy NPP Inprokom a původně byl zkonstruován k odstraňování vrstvy ledu na pozemní či letecké technice. Ukázalo se však, že se dá využít také jinak, protože proud kapaliny či páry může být i vynikající metodou dekontaminace v případě radiační, chemické či biologické hrozby, takže vozidla UTM-80M přišla ke slovu i po vypuknutí pandemie Covid-19. O původním účelu této zajímavé konstrukce svědčí i komerční název „Poběditěl lda“ („Vítěz nad ledem“). Základem je osmikolový podvozek KAMAZ-63501, na kterém je umístěno asi 17 m dlouhé manipulační rameno IM-180-354 s kabinou operátora. V původní zkušební variantě byla kabina otevřená a rameno se přepravovalo složené směrem vzad, zatímco definitivní verze má uzavřenou kabinu a rameno složené napříč za řidičskou budkou. Vůz s tříčlennou osádkou má bojovou hmotnost 26 240 kg, což zahrnuje i obsah tří nádrží o objemech 3000, 2500 a 500 litrů. První dvě slouží pro vodu či roztok účinné látky, kdežto třetí obsahuje pouze účinnou látku. Standardní způsob práce je takový, že podél vozidla UTM-80M projíždí zaledněná či zamořená technika, jež pod zvednutým ramenem prodělává odmražení či odmoření.

Použití páry či horké kapaliny
Kromě kabiny se na ramenu nalézá proudnice, která je napojena na čtyři parní a vodní moduly Posejdon D10S1-15-200-Th a kapalinovou pumpu NCPV-4/400-RT-1800. To vlastně určuje i dva základní režimy fungování celého prostředku, jenž může uskutečňovat odmrazování nebo odmořování buďto proudem páry a kapaliny z modulů, nebo kapalinou z pumpy. Samozřejmě platí, že v obou případech se dá aplikovat rovněž ohřev kapaliny. Pokud pracují parní a vodní moduly, maximální průtok každého z modulů činí zhruba 15 litrů za minutu při tlaku 20 MPa. Pokud se spustí pumpa, činí nejvyšší průtok cca 240 litrů za minutu při tlaku 4 MPa. Kapalina se dá ohřát na nejvyšší teplotu 70 °C s tolerancí 20 °C. Při odstraňování ledu se užívá jen pára či horká voda, zatímco při dekontaminaci jde o roztoky vody a různých chemikálií. Proudnici na ramenu lze natočit do úhlu ±90 stupňů ve vodorovné rovině a ±70 stupňů ve svislé rovině a kabina operátora má rozsah otáčení ±25 stupňů. Na vozidle se nacházejí také dva kompresory, motorová pumpa Vepr MP-500 DJa, hadicový naviják KRVD-400-60 s vysokotlakou tryskou SRVD-2/300 pro manuální odmrazování či odmořování a radiostanice R-168-25U2. Zdrojem elektřiny je dieselový generátor DGU5-P27,5-VM1. Systém UTM-80M byl formálně zařazen do služby v roce 2014, ale první sériové kusy byly dodány zřejmě až roku 2018. Kromě Vojsk radiační, chemické a biologické ochrany působí také u strategických raketových vojsk, kde se podílí na údržbě samohybných odpalovacích zařízení.
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