Tankové kanony pro 21. století

Moderní tanky disponují neobyčejně silným pancéřováním a mnohdy i systémy aktivní ochrany. Stejně rychlý vývoj prodělávají protitankové zbraně, které musejí překonávat stále obtížnější překážky. Budou tanky dalších generací vybaveny prostředky ničení, které nyní známe spíše ze sci‑fi?

Současné kanony nedostačují
Standardní výzbroj nynějších tanků tvoří kanon ráže 120 nebo 125 mm s hladkým vývrtem (drážkovaná hlaveň se vyskytuje jen u britských Challengerů) a poloautomatickým nebo automatickým nabíjením. Jejich protitankovou munici lze v zásadě rozdělit na kinetickou a chemickou.
Kinetické střely (APDS, Armour Piercing Discard Sabot) jsou vlastně podkaliberní „šipky“ s vysokou úsťovou rychlostí (až 1900 m/s), které pancíř probíjejí jen svou pohybovou energií. Z chemické munice jsou rozšířeny jednak střely kumulativní (HEAT, High Explosive Anti Tank), jež působí usměrněným paprskem explodující trhaviny, a jednak střely s plastickou hlavou (HESH, High Explosive Squash Head), které vyvolávají rázovou vlnu vytrhávající kusy pancíře uvnitř vozidla.
Kinetické střely jsou obecně účinnější, ale jejich průbojnost klesá se vzdálenosti cíle. Chemicky působící munice je sice slabší, avšak má stejný efekt na jakoukoli dálku, protože u ní nezáleží na rychlosti dopadu. Důkazem toho je „rekordní“ případ z roku 1991, kdy britský Challenger zasáhl a zničil střelou HESH irácký T‑72 na vzdálenost 5200 m!
S rostoucí úrovní ochrany tanků se však všechny typy munice stávají stále méně účinnými. Při bojových simulacích se mj. zjistilo, že zřejmě neexistuje kanon schopný probít první ranou čelní pancíř německého Leopardu 2A6. Tanky jsou navíc velice často vybaveny dynamickým (výbušným) pancéřováním a v poslední době i systémy aktivní ochrany, které různým způsobem zneškodňují přilétající střely v bezpečné vzdálenosti od vozidla. Tank vybavený touto trojitou kombinací je vůči chemicky působícím střelám téměř imunní a proti kinetickým velice odolný.

Rakety pro Abrams
Ve světě nyní běží několik vývojových projektů tanků dalších generací, z nichž nejznámější je americký FCS (ATM 8 a 9/2003). Existující tanky navíc projdou během své předpokládané životnosti nejméně jednou komplexní modernizací. Není proto divu, že přední zbrojní firmy intenzivně pracují na zbraních, které by překonaly všechny vrstvy ochrany tanků současnosti i blízké budoucnosti. V úvahu připadají následující řešení:
1. Nová munice pro existující 120/125mm kanony
2. Kanony větší ráže (135 nebo 140 mm)
3. Kanony používající kapalné střeliviny
4. Kanony s elektricky ovlivňovaným spalováním
5. Zbraně fungující na odlišných fyzikálních principech
S použitím kvalitativně nových typů munice při zachování původního kanonu se počítá především pro modernizační programy. Např. M1A2 Abrams obdrží dva typy 120mm střel s koncovým navedením. Pro přímou palbu na bližší cíle bude sloužit M872 X‑ROD, což je kinetická střela s raketovým urychlovačem (RAKE, Rocket Assisted Kinetic Energy), který jí udělí rychlost přes 2000 m/s. Na větší vzdálenost budou odpalovány granáty M943 STAFF (Smart Target Activated Fire and Forget), které pomocí projektilu tvarovaného explozí (EFP, Explosively Formed Penetrator) udeří na horní, nejméně chráněnou část cíle.
Specifickou součástí výzbroje zejména ruských tanků jsou protitankové řízené střely, odpalované přímo z hlavně kanonu. Tomuto originálnímu přístupu a jeho perspektivám byl věnován samostatný článek v ATM 9/2003. Kromě Ruska pracuje na tankových PTŘS mj. Izrael, který jimi hodlá doplnit výzbroj tanků Merkava Mk 4 (ATM 4/2003).

Názory na větší ráži se různí
Jednou z cest k výkonnějším kanonům je zvětšení ráže na 135 mm nebo 140 mm. První výzkumy v tomto směru byly učiněny ve druhé polovině 80. let. V roce 1988 podepsaly firmy Royal Ordnance (Velká Británie), GIAT (Francie) a Rheinmetall (Německo) s armádou USA smlouvu ATACS (Advanced TAnk Cannon System) o vývoji 140mm kanonu pro navrhovaný tank FMBT (Future Main Battle Tank).
Američané však od tohoto projektu ustoupili, úplně se vzdali klasické koncepce tanku a vsadili na lehká bojová vozidla FCS. V jejich případě hraje primární úlohu nízká hmotnost, která je v přímém rozporu s větším a těžším kanonem, který navíc potřebuje větší a těžší náboje. V Evropě se na zvětšování ráže pracuje dále; konkrétní výsledek už předvedla firma Rheinmetall, která otestovala tovární vzorek Leopardu 2 se 140mm kanonem. Takovými zbraněmi budou patrně vybaveny evropské tanky 4,5. a 5. generace.
Ze zemí mimo NATO pracoval na 140mm kanonu švédský Bofors, který jím hodlal vyzbrojit tank Strv 2000 (ATM 11/2003). Zbraň téže ráže údajně připravuje také jihoafrický Denel a izraelská zbrojovka IMI. Ukrajinský tankový závod z Charkova představil 140mm kanon pro tanky řady T‑72/80/90.
Velkou neznámou zůstává ruský kanon ráže 135 mm. Na konci 80. let byl přisuzován těžkému tanku T‑86, což byl ale nejspíš jen pokus vystrašit Západ. Nyní je zmiňován v souvislosti s oběma novými ruskými tanky. T‑80UM‑2 Black Eagle má však zatím 125mm kanon a tank T‑95 (pokud vůbec existuje) je zřejmě jen technologickým demonstrátorem.
	
Nové principy až v roce 2015
Úsťová rychlost s použitím střelného prachu je ovšem fyzikálně omezena. Jestliže u kanonu ráže 120 mm je praktickou hranicí hodnota 2200 m/s, pak u 140mm zbraně se zvyšuje pouze na 2500 m/s. Určitý posun tohoto limitu by mohly umožnit kapalné střeliviny. Lze z nich získat až 1,7krát více energie než ze stejné hmotnosti tuhé pohonné látky, což by při dané ráži znamenalo cca 1,3krát vyšší úsťovou rychlost (u pokusné 30mm zbraně již bylo dosaženo 3100 m/s).
Často se jedná o dvousložkové směsi (vlastní pohonná látka a okysličovadlo), které jsou výbušné až po smísení, což by výrazně snížilo nebezpečí sekundární exploze po zásahu tanku. Dalšími výhodami jsou menší rozměry zbraně a v neposlední řadě absence nábojnic. Konstruktéři však dosud narážejí na několik významných problémů, především s přívodem kapalin do spalovací komory.
Čtvrtá a pátá kategorie pak zahrnuje zbraně, jejichž společným znakem je aplikace elektrické, případně elektromagnetické energie. Všechny jsou dosud ve stádiu experimentů a nelze očekávat, že by se ve výzbroji tanků objevily v tomto desetiletí (podle Francouzů dokonce až v roce 2025).
Nejbližší klasickým střelným zbraním jsou dva systémy, které jsou označovány jako elektro‑termální dělo (ETG) a elektro‑termo‑chemické dělo (ETCG). ETG se od běžného kanonu liší tím, že spalování střelného prachu je spouštěno a řízeno elektricky. Progresivnější ETCG používá vícesložkové pohonné látky, v nichž probíhají vysoce energetické chemické reakce ovlivňované elektrickým polem. Tyto kanony by bylo možné po menších úpravách namontovat i do existujících tanků.

Sto kilometrů za sekundu?
Jestliže v případě ETG a ETCG slouží elektřina jen ke kontrole spalovacího procesu, pak dále popsané zbraně už pracují naprosto odlišným způsobem a se současnými kanony nemají (kromě účelu) vlastně nic společného. Jejich střely jsou totiž urychleny přímo působením elektromagnetického pole.
Jsou známy dva druhy elektromagnetických zbraní (EMG), nazývané „coil gun“ (cívková zbraň) a „rail gun“ (kolejnicová zbraň). „Cívková zbraň“ se skládá ze soustavy cívek uspořádaných do jakési hlavně, jejímž středem se pohybuje střela. Působí na ni magnetické pole cívek, do nichž je přiváděn elektrický proud v závislosti na tom, kterou cívkou střela právě prochází.
Podstatou „kolejnicové zbraně“ jsou dva rovnoběžné nosníky („kolejnice“), mezi nimiž se nachází pohyblivý mezičlen se střelou. Ke této soustavě je připojen elektrický zdroj tak, že proud teče jednou kolejnicí vpřed, přes mezičlen do druhé kolejnice a tou zpět ke zdroji. Tzv. Lorentzova síla pak urychluje mezičlen se střelou vpřed.
V oblasti EMG bylo v 80. a 90. letech dosaženo značného pokroku. Na Texaské univerzitě bylo vyrobeno dělo ráže 90 mm, které střílí projektily o hmotnosti 1 až 4 kg rychlostí 2000 až 5000 m/s. Hlaveň je dlouhá sedm metrů a hmotnost zbraně nepřesahuje 1800 kg, což je pro umístění do tanku přijatelné. Nejvýkonnější laboratorní děla vyvíjejí rychlosti přes 15 000 m/s, ale teoretická hranice leží ještě mnohem dál a představuje neuvěřitelných 100 000 m/s!

Američané navrhují elektrický tank
EMG je však nesmírně náročné na spotřebu elektrické energie, kterou je třeba nějak vyrábět, skladovat a pak okamžitě přeměnit v pohybovou energii projektilu. Uvádí se, že pokud bychom při stejné hmotnosti a rychlosti střely nahradili klasické dělo elektromagnetickým, pak je nutno během několika milisekund usměrnit energii 70 megajoulů, což odpovídá nárazu 40tunového tanku rychlostí 70 km/h na absolutně pevnou zeď!
Jako zdroj energie pro EMG by bylo možné využít motor tanku. Ta část výkonu, kterou by nespotřebovalo pohybové ústrojí, by se akumulovala v setrvačníku nebo by se ukládala do kondenzátoru. Těsně před výstřelem by byl spuštěn tzv. homopolární generátor, který dokáže vytvořit krátký a extrémně silný impuls stejnosměrného proudu (řádově až megaampéry).
Někteří konstruktéři v USA hodlají jít ještě dále a navrhují velice progresivní koncept AET (All Electric Tank). Základem by byla spalovací turbína, jejíž výkon by byl přeměňován v elektrickou energii. Pohyb by zajišťovaly elektromotory a elektrická transmise. Sekundární výzbroj by tvořilo protiletadlové EM dělo menší ráže, schopné ničit letouny a vrtulníky dříve, než se dostanou na účinný dostřel svých zbraní. Elektromagnetické pole by mohlo sloužit i pro ochranu vozidla před protitankovými střelami (o této možnosti bude pojednáno v příštím čísle ATM).
Ve prospěch AET hovoří především velmi vysoká účinnost elektrických zařízení; faktem je, že v mechanických přenosech se ztrácí až 25 procent veškeré energie. Ačkoli AET je zatím jen perspektivní vizí, ukazuje, že zavedení principiálně nové výzbroje bude zřejmě spojeno i se systémovými změnami konstrukce tanků. 
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