Prostřelený Abrams:
Záhada vyřešena?

Na veletrhu REA 2004 získal ATM nové informace vztahující se k záhadnému průstřelu tanku Abrams v Iráku. Zdroje blízké ruskému zbrojnímu průmyslu uvádějí, že tank byl zasažen ruskou pancéřovkou řady RPG s novou kumulativní hlavicí. Je tedy záhada vyřešena, nebo se jedná o dobře promyšlenou marketingovou strategii?

Jak jsme slíbili, vracíme se k incidentu z 28. srpna 2003, kdy americký tank v Bagdádu vyřadila jakási tajemná zbraň (více v ATM 05/2004 na str. 8 a 06/2004 na str. 3). Připomeňme jen, že ona zbraň zasáhla tank do boční části korby těsně nad pásem (tam odolnost pancíře odpovídá 10 až 12 cm homogenní oceli), vytvořila otvor o průměru 7 mm, pak hladce prošla celou korbou tanku (cca 3,6 m) a zevnitř se zaryla ještě do poloviny tloušťky pancíře na druhé straně. Způsobené škody tank vyřadily z boje a dva členové osádky byli lehce zraněni.

Byla to tandemová hlavice?
O neznámé zbrani, která to vše způsobila, se objevily dvě základní teorie. Podle jedné šlo o jakousi koncepčně novou zbraň (snad elektromagnetický kanon), kterou se kdosi rozhodl vyzkoušet na jednom z nejodolnějších tanků světa. Druhá hypotéza se soustředila na některé typy ruských kumulativních protitankových hlavic. Na výstavě REA 2004 (reportáž najdete v tomto čísle na str. XY) se někteří zástupci ruských zbrojních společností vyjádřili v tom smyslu, že příčinu zkázy Abramsu bychom měli hledat právě v této kategorii zbraní.
Teorie kumulativní hlavice byla dříve považována za nevěrohodnou, neboť známé zbraně této kategorie nemají takovýto účinek. Průbojné paprsky i těch nejmenších hlavic vytvářejí otvory o průměru nejméně 1 cm (obvykle spíše několik cm) a konzistenci (a tím i průbojnost) ztrácejí na dráze několika desítek centimetrů. Navíc bylo zarážející, že zbraň zasáhla právě jedno z nejslabších míst tanku. Možná šlo o náhodu, možná ne.
Nové informace každopádně naznačují, že Rusko dosáhlo zásadního posunu v technologii kumulativních hlavic a vyvinulo typy, jejichž efekt se přesně shoduje s průstřelem Abramsu. Paprsek je mnohem užší a průbojnější a má i větší soudržnost, takže může bez ztráty účinnosti projít celou šířkou korby tanku. Zatím není jasné, jak bylo tak výrazného zlepšení dosaženo. Snad by mohlo jít o stabilnější a účinnější výbušninu, nový tvar kumulativní vložky nebo novou hmotu, jejíž částice formují průbojný paprsek. Tomuto důvodu nahrává i to, že v otvorech v pancíři zasaženého Abramsu byla prý nalezena neobvyklá kovová slitina zlaté barvy, která se podobá bronzu.
Dále je nutné dodat, že se s největší pravděpodobností jednalo o tandemovou kumulativní hlavici. První, slabší hlavice (tzv. prekurzor) má normálně za úkol neutralizovat dynamický nebo představný pancíř a silnější hlavní nálož probíjí vrstvené pancéřování. V tomto případě zřejmě prekurzor probil pancíř na jedné straně tanku a paprsek hlavní hlavice dokázal (díky výše popsaným vlastnostem) projít celou korbou tanku, způsobit uvedené škody a ještě propálit polovinu tloušťky pancíře na druhé straně korby.

Ztráty narůstají
Bohužel však stále nelze jistě říci, který typ protitankové zbraně stál za celou událostí. Nové kumulativní hlavice se totiž vyrábějí pro všechny moderní ruské protitankové řízené střely i ruční raketové zbraně. Za pravděpodobnou se pokládá některá z lehkých pancéřovek jako RPG‑27, RPG‑28 nebo RPG‑29, ale není vyloučeno, že se mohlo jednat o starou RPG‑7. Tato velice rozšířená zbraň (vyvinutá koncem 50. let) se dosud vyrábí a je komerčně úspěšná. Dnes nabízená verze nese název RPG‑7V2 a existuje pro ni řada typů raketových střel, mezi nimi i PG‑7VR s tandemovou kumulativní hlavicí. Podle výrobce může probít dynamickou ochranu a za ní ještě pancíř odpovídající 60 cm válcované oceli.
Avšak kromě toho získal ATM další informace, které jsou skutečně alarmující. Incident z 28. srpna 2003 totiž nebyl svého druhu ojedinělý! Byl pouze jediný, který shodou okolností pronikl na veřejnost. Podle ruských pramenů už USA od začátku iráckého konfliktu ztratily kvůli ruským RPG nejméně 15 tanků Abrams a bojových vozidel pěchoty Bradley. Část byla jen lehce poškozena nebo znehybněna, ale některé byly kompletně zničeny a vyhořely. A ne vždy se jednalo o nějaké záhadné zbraně. V některých případech šlo prokazatelně o staré RPG‑7 s běžnými hlavicemi. Abrams prostě má (jako každý typ tanku) své slabiny, a pokud je iráčtí ozbrojenci znají, pak už přesnost zásahu nejslabšího místa není záhadou.
Ať už Abrams v Bagdádu prostřelilo cokoliv, ukázalo se, že tento tank (přes své nesporné kvality) není nezranitelný. Jestliže se navíc nezvratně prokáže, že jej skutečně zasáhla ruská kumulativní střela, bude to rovněž znamenat neobyčejně působivou reklamu pro ruský zbrojní průmysl. Ale pak bude nutné najít odpověď na další, ještě závažnější otázky.
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