Superkavitace:
Přijde čas nadzvukových ponorek?

Jednou z teorií o příčině havárie ponorky Kursk je náhodná exploze torpéda Škval. Tato zbraň je vůbec první, která využívá principu superkavitace. Aplikace tohoto jevu možná přinese námořnictvu stejný nárůst rychlostí, jaký v letectví způsobil příchod proudových motorů.

Ponorka K‑141 Kursk patřila do třídy Antěj (Projekt 949A, kód NATO Oscar II). Výzbroj těchto plavidel tvoří kromě řízených střel a běžných torpéd také raketové torpédo, nebo spíše podmořská raketa typu VA‑111 Škval (Náraz větru). Dokáže ničit nejen nepřátelské ponorky, které mají jen malou šanci na únik, ale dokonce i blížící se torpéda.
Přestože většina informací o Škvalu je dosud tajná nebo přinejmenším sporná, s určitostí lze říci, že svou rychlostí překonává všechny známé podmořské zbraně. Nejvýkonnější klasická torpéda s lodními šrouby (např. britský Spearfish) se pohybují rychlostí až 150 km/h, zatímco Škval dosahuje rychlosti přes 360 km/h!

Torpédo v bublině
Příčinou zdánlivě neuvěřitelné rychlosti Škvalu je fakt, že se při pohybu vodou setkává jen s minimálním odporem. Obklopuje jej totiž plynová bublina, která má oproti vodě zhruba tisíckrát nižší hodnotu tření. Bublina se částečně skládá ze zplodin raketového motoru, které jsou vypouštěny z přídě torpéda, ale především ji tvoří vodní pára, která je přímým důsledkem jevu zvaného superkavitace.
Superkavitace vlastně představuje extrémní případ kavitace. Tu můžeme často pozorovat u lodních šroubů ponorek, na jejichž hranách se při velkých rychlostech vytvářejí bubliny vodních par. Je tomu tak proto, že tlak kapaliny klesá se vzrůstající rychlostí proudění kapaliny. Při dostatečně nízké hodnotě tlaku se vazby mezi molekulami poruší a kapalina se začíná měnit v ony bubliny plynu. Kavitace způsobuje konstruktérům velké starosti, protože vyvolává rázové vlny, které poškozují materiálovou strukturu lopatek.
Pokud se rychlost zvyšuje dál, pak v určitém okamžiku tlak klesne natolik, že nastane superkavitace. Množství malých bublin se spojí v jednu velkou bublinu, která se uzavře až v oblasti normálního tlaku za tělesem. Vzniklý eliptický oblak plynu těleso obklopí a zcela jej izoluje od kapaliny. Rychlost potřebná pro vznik popsaného efektu záleží i na tvaru konkrétního tělesa, ale zpravidla se pohybuje v řádu desítek metrů za sekundu.
Superkavitace byla obvykle považována za zdroj problémů a v jistém smyslu je tomu tak dosud, protože omezuje maximální rychlost klasických ponorek a torpéd. Zmíněný lodní šroub by se volně otáčel v oblaku par, neměl by kontakt s vodou a nemohl by tedy plavidlo pohánět (podobně jako vrtulové letouny prakticky nemohou překonat zvukovou bariéru). Avšak raketový motor Škvalu není na vodě závislý a umožňuje ruskému torpédu překonat jeho západní protějšky.

Škval vzbuzuje oprávněné obavy
Výzkum superkavitačních systémů probíhal od konce 50. let v SSSR i v USA. Zatímco Sověti vytvořili superrychlé torpédo s využitím superkavitace, Američané se ji naopak snažili potlačit a věnovali se vývoji lodních šroubů pro vysoké rychlosti. Tak došlo k tomu, že v oblasti superkavitačních zbraní získali Rusové poměrně velký náskok. Torpédo Škval se dostalo do výzbroje před téměř třiceti lety a je pravděpodobné, že během této doby už byly vyvinuty pokročilejší modely.
Na zbrojní výstavě IDEX 99 ve Spojených arabských emirátech byla představena exportní verze Škval E, která má zvětšený dostřel a nese účinnější bojovou hlavici. Krátce nato se objevily nepotvrzené zprávy, že určitý počet Škvalů byl dodán do Číny a Íránu. Američané se netají obavami z toho, co by to mohlo znamenat pro jejich válečná plavidla. Škval může bez větších problémů proniknout i obrannými systémy operačního svazu letadlové lodi, protože zatím neexistuje spolehlivý způsob, jak jej zastavit.
S torpédem Škval je spojena i jedna aféra, jako vystřižená ze špionážních filmů. Krátce před tragédií Kursku byl v Moskvě zatčen bývalý důstojník americké námořní rozvědky Edmond Pope, který nyní vede firmu zabývající se výměnou technologií mezi USA a zeměmi bývalého SSSR. Ruská kontrarozvědka tvrdila, že se snažil ilegálně získat plány torpéda. Byl obviněn ze špionáže a hrozilo mu 20 let nucených prací, ale prezident Putin jej omilostnil a Pope se vrátil do USA.

Mach 1 pod vodou
Zmíněný náskok Rusů před Američany se stále rychleji zmenšuje. Poté, co vyšly najevo výkony Škvalu, začalo americké námořnictvo investovat do vývoje superkavitačních zbraní značné prostředky. Většina projektů probíhá pod dozorem Office of Naval Research (ONR) ve Virginii a Naval Undersea Warfare Center (NUWC) ve státě Rhode Island.
V současné době má prioritu firma Raytheon a její komplet RAMICS (Rapid Airborne MIne Clearance System), který je schopen neutralizovat námořní miny v hloubce až 60 metrů pod hladinou. K vyhledávání a zaměřování min slouží laserový radar (LIDAR, LIght Detection And Ranging) s modrozeleným paprskem, ničení zajišťuje rychlopalný kanon se superkavitačními střelami. Původně mělo jít o 20mm rotační kanon M197 (více v rubrice Druh zbraně v tomto čísle), ale sériová verze ponese 30mm zbraň Mk 44 Bushmaster II.
30mm munice k ničení min nese označení Mk 258 Mod 1 a vyznačuje se oddělitelným pláštěm. Střela musí získat dostatečnou rychlost pro vytvoření superkavitačního efektu, takže po opuštění hlavně odpadnou segmenty pláště a dále pokračuje pouze speciálně tvarované jádro s průbojným účinkem. Zkoušky na vrtulníku MH‑60S Knighthawk (více v Krátkých zprávách v ATM 7/2003) by měly začít ještě letos a sériová výroba se plánuje od roku 2007.
Dalším projektem je podvodní „dělo“ střílející munici AHSUM (Adaptable High‑Speed Undersea Munition). Mělo by mít formu otočné věžičky na trupech ponorek či hladinových lodí (pod čarou ponoru). Pomocí sonarového navádění bude ničit torpéda či miny a stane se tak jakousi podmořskou obdobou známých 20mm protiraketových kanonů Phalanx.
Technologický demonstrátor AHSUM je v současnosti testován ve zmíněném středisku NUWC. V roce 1997 se zde podařilo dosáhnout úsťové rychlosti 1549 m/s, což znamená překročení rychlosti zvuku ve vodě. Americké ponorky budoucnosti (ATM 8/2003) by měly být vyzbrojeny „bleskovými torpédy“, která by se měla této hranici přinejmenším blížit.

Palivem bude hliníkový prášek
Ačkoli to zní fantasticky, možná se dočkáme i nadzvukových ponorek. Jestliže současné podmořské boje jsou popisovány jako tiché „souboje naslepo“, pak superkavitační ponorky se budou střetávat spíše ve stylu stíhacích letadel. Možná vzniknou i podmořské protějšky letadlových lodí, tedy velké ponorky‑nosiče, které ponesou na palubě menší ponorky‑stíhače.
Vnucuje se ovšem otázka, jakým způsobem budou tyto prostředky poháněny. Raketový motor je použitelný pro torpéda, ale jen těžko si jej lze představit v ponorce. Není snadné regulovat jeho tah a je třeba mu dodávat značné množství paliva a okysličovadla. Navíc jeho účinnost klesá s rostoucí hloubkou; torpédo Škval je účinné do hloubky asi 360 metrů, kdežto dnešní ponorky jsou schopné ponořit se až do 900 m.
V Rusku i USA se však intenzivně pracuje na zcela novém typu pohonné jednotky, která bývá označována jako „vodní náporový motor“ (water ramjet). Původně se s ním počítalo pro urychlení hladinových lodí, ale nyní se ukazuje jako ideální pro superkavitační plavidla a zbraně. Vpředu nasává vodu, do níž je přivedeno palivo v podobě práškového hliníku, hořčíku nebo lithia, což jsou kovy, které při hoření za přítomnosti vody vyvíjejí vysoké teploty (až 10 600 °C). Vzniká horká pára, kterou lze vypustit vzad tryskou, případně ji pomocí turbíny využít pro pohon šroubu.
Druhá otázka spojená se superkavitačními plavidly se týká jejich řízení. Pro udržení vysoké rychlosti je žádoucí, aby do styku s kapalinou přicházela jen příď tělesa, ale ovládání si patrně vyžádá jistý kompromis. Škval stabilizují čtyři výklopné spoilery, které na základě povelů z gyroskopů porušují bublinu par a vychylují tak torpédo do žádaného směru. Pro ponorky bude ale třeba vyvinout podstatně účinnější řídící systém. Pokud budou tyto snahy úspěšné, zřejmě se dočkáme revoluce v námořních válkách.
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Škval a havárie Kursku
Ačkoli byl Škval zařazen do výzbroje již roku 1977, stále jej halí závoj tajemství. Není například jasné, jakým způsobem je naváděn. Podle některých zdrojů je řízen po kabelu, podle jiných využívá modrozelený laser, jehož paprsky se dobře šíří vodou. Nelze vyloučit, že se díky své vysoké rychlosti obejde bez navádění.
Rusové zatím uvolnili informace o některých jeho výkonech; dostřel se podle různých zdrojů pohybuje mezi 7 a 11 km a hlavice má hmotnost 210 kg. Kromě konvenčních trhavin může Škval nést i jadernou hlavici o ekvivalentu 200 kilotun. Odpaluje se z běžného torpédometu ráže 533,4 mm.
Pohon zajišťuje osm startovacích a jeden hlavní motor. Rovněž ohledně jeho typu se objevují protichůdné informace. Může jít o normální raketový motor na tuhé palivo, ale také o tzv. studený raketový motor, který funguje na principu rozkladu kapalného peroxidu vodíku. Peroxid vodíku je ale látka nestálá a může se vznítit i při pouhém zvýšení tlaku. Nelze proto vyloučit, že za potopení ponorky Kursk nese vinu právě únik a následná exploze paliva Škvalu. Více o havárii Kursku najdete v ATM 10 a 11/2001.

Která ponorka je nejrychlejší?
Oficiálně platný rekord v plavbě pod hladinou vytvořila sovětská ponorka třídy Ančar (Projekt 661, kód NATO Papa), když dosáhla rychlosti 44,7 uzlu (82,8 km/h). Zdá se však, že americká plavidla tříd Los Angeles a Seawolf jsou ještě rychlejší, i když US Navy uvádí max. rychlosti přes 30 a 35 uzlů (56 a 65 km/h). Existuje ovšem místopřísežné prohlášení japonského operátora sonaru, který tvrdí, že při americko‑japonském námořním cvičení naměřil ponorce třídy Los Angeles 52 uzlů, tj. přes 96 km/h!
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