Systém DP-62 Damba:
Pobřežní raketomet proti diverzantům

V jednotkách pobřežní obrany námořnictva Ruské federace figurují nejen komplety s kanony a řízenými raketami, ale i salvové raketomety, které vypadají jako známý BM-21 Grad. Jedná se o speciální verzi tohoto dělostřeleckého raketometu, jež vystřeluje rakety s malými hlubinnými náložemi pro zneškodnění potápěčů či miniponorek.

V článku v č. 1/2018 jsme se detailně věnovali ruským reaktivním granátometům řady DP, jež reprezentují součásti výbavy speciálních námořních jednotek PDSS (Protivodiversionnyje sily i sredstva) a objevují se i na palubách některých válečných lodí. Do série DP ovšem patří ještě jeden typ zbraně, ale konstrukčně zcela odlišný, neboť jde o verzi dělostřeleckého raketometu, která odpaluje speciální munici proti podvodním objektům.

Varianta systému 9K51 Grad
Dne 31. prosince 1969 přijala Rada ministrů SSSR příkaz č. 999-362, podle něhož začal vývoj nového samohybného dělostřeleckého komplexu pro ochranu pobřeží proti diverzantům. Řídil jej Vědecko-výzkumný ústav č. 147 z města Tula (nynější závod NPO Splav), jenž se tradičně zabýval vývojem raketometů. Základem nového prostředku se tedy stal raketový systém 9K51 Grad ráže 122 mm, který se toho roku hodně osvědčil i v pohraničním konfliktu s Čínou. Jako jeho derivát poté vznikl komplet DP-62 Damba, který v roce 1972 zahájil zkoušky a o osm let později byl příkazem ministra obrany č. 0257 zaveden do služby. Hlavním prvkem systému je bojové vozidlo BM-21PD, jež představuje derivát klasického BM-21 ze systému Grad, jež má podvozek Ural-375D (popř. též novější provedení Ural-4320 s dieselovým motorem) a svazek 40 trubkových raketnic. Od původní podoby se BM-21PD na pohled v podstatě nedá rozeznat, jelikož jedinou faktickou odlišností je jiný elektrický zdroj, který umožňuje napojení na vnější průmyslovou síť o napětí 380 V. Jako doprovod funguje transportní vozidlo 95TM na stejném šasi, jež na konzole 9F37M transportuje dalších 40 raket. Další součástí systému je sada 95TO pro skladování a údržbu raket a pro výcvik obsluhy.

Raketa pro explozi v hloubce
Základním druhem střeliva komplexu DP-62 Damba je 122mm neřízená raketa PRS-60, jež se od standardních dělostřeleckých raket na první pohled liší tupou válcovou přídí. V té se nalézá hlubinná nálož, jež po dopadu klesá ke dnu počáteční rychlostí okolo 8,3 m/s. Výbuch iniciuje časový zapalovač 238M (95V) z ústavu NII Poisk, na němž se dá nastavit max. doba zpoždění 20 sekund s krokem 0,2 sekundy. Hloubka výbuchu pak činí mezi 3 a 120 m a jeho účinek má zajistit spolehlivou likvidaci miniponorky v okruhu 14 m či potápěče v okruhu 65 m. Komplet DP-62 je vybavený standardní sadou pro řízení dělostřelecké palby (tu tvoří přístroj PUO-9M, periskopická buzola PAB-2A a meteorologická stanice DMK), avšak většinou získává údaje o pozicích cílů od hydroakustických stanic. Vozidlo BM-21PD může vypouštět jednotlivé střely či salvy o 10, 20, 30 a 40 raketách; vypuštění celé salvy (40 raket) trvá 20 sekund. Firma NPO Splav dodává vedle bojových raket PRS-60 (index 95F) také cvičné rakety PRS-60UT, kdežto produkci vozidel BM-21PD zajišťují Motovilichinskije zavody ve městě Perm. Systém DP-62 Damba je zařazen ve speciálních brigádách pobřežní obrany námořnictva Ruské federace a od roku 1998 se nabízí rovněž exportní varianta DP-62E.
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TTD systému DP-62 Damba
Průměr těla rakety
122 mm
Rozpětí ploch rakety
250 mm
Délka těla rakety
2745 mm
Hmotnost rakety
75,3 kg
Hmotnost hlavice
20,0 kg
Max. dostřel rakety
6380 m
Min. dostřel rakety
300 m
Hmotnost vozidla
14,26 t
Max. rychlost vozidla
75 km/h
Max. dojezd vozidla
400 km
Standardní obsluha
3 muži
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