VA-111 Škval:
Záhadná zbraň v bublině vodní páry

Ve zprávách o ruských ponorkách se občas vyskytuje informace, že do jejich výzbroje se řadí i výjimečně rychlé torpédo Škval, které využívá reaktivní pohon a zvláštní fyzikální jev zvaný superkavitace. Přestože může vypadat jako výtvor propagandy, jde o naprosto reálnou zbraň se zcela mimořádnými parametry.

Úvodem se hodí objasnit jednu terminologickou záležitost. Škval („Bouře“) se běžně popisuje jako „raketové torpédo“, což může způsobit nedorozumění, jelikož tento termín se jinak užívá spíše pro torpéda s raketovými urychlovači, resp. pro zbraně, jež kombinují klasické torpédo a raketový nosič pro let ve vzduchu (příkladem je americký ASROC či ruské zbraně řady RPK). Škval však funguje úplně odlišně, protože se celou dobu pohybuje ve vodě, ve které jej pohání reaktivní motor. Ve snaze předejít nedorozumění a zdůraznit zvláštní povahu Škvalu tudíž pro něj Rusové často užívají také termín „podvodní raketa“.

Efekt kavitace a superkavitace
Dokonce i v běžném životě se dá někdy pozorovat jev zvaný kavitace, jak se označuje situace, kdy lokální pokles tlaku v kapalině způsobí změnu jejího skupenství v plynné. V praxi to tedy znamená, že se ve vodě na krátkou dobu vytvářejí bubliny vodní páry, jež následně implodují. Imploze generuje rázovou vlnu, která může způsobit i škody. Kavitace je zpravidla nežádoucí, neboť snižuje účinnost zařízení (mj. čerpadel) a zvyšuje jejich opotřebení. Představuje značný problém např. pro lodní šrouby pracující ve vysokých rychlostech. Z filmů o ponorkách určitě známe záběry jejich otáčejících se šroubů, okolo nichž víří kavitační bubliny. Jestliže rychlost pohybu tělesa ve vodě nadále roste navzdory kavitaci, může nastat i tzv. superkavitace, kdy se menší bubliny páry okolo spojí a vytvoří jednu velkou bublinu, která těleso zcela obklopí. Pro lodní šroub to samozřejmě znamená faktický konec práce, protože takto ztratí kontakt s vodou a nemůže ponorku pohánět. Konstruktéři se tedy zpravidla snaží kavitaci potlačovat, avšak lze narazit i na situace, kdy může jít o užitečného pomocníka, a to zejména tehdy, když je žádoucí zvýšit rychlost pohybu tělesa s jiným zdrojem pohonu. Přesně na to se tudíž zaměřili i sovětští konstruktéři. Mezi výsledky jejich práce náleží mj. zbraně pro potápěče, např. pistole SPP-1 či puška APS, které užívají speciální dlouhé střely s ideálním hydrodynamickým tvarem, jenž se podílí na vytvoření krátkodobé bubliny, jež snižuje odpor vody kolem střel. Kromě toho se ale už od 50. let vedly teoretické práce s cílem vyvinout superkavitační ponorkové torpédo, jež by nabízelo mnohem vyšší rychlosti než klasická torpéda. Nezačínalo se od nuly, neboť podobný nápad měli již Němci a Italové za druhé světové války.

Vývoj superrychlého torpéda
Je tudíž vysoce pravděpodobné, že sovětští inženýři získali některé výsledky jejich výzkumů a navázali na ně. Již na přelomu 40. a 50. let vzniklo letecké torpédo RAT-52, jež k pohonu pod vodou využívalo raketový motor, a později se přidaly i jiné typy s podobným principem, např. zbraně řady APR. U nich je však superkavitace jen vedlejším efektem, který se tedy projevuje velmi omezeně. Torpédo APR-3 dosahuje rychlosti kolem 56 uzlů (104 km/h), což určitě není špatné, avšak nejvýkonnější šroubová torpéda jsou stejně podstatně rychlejší. Bylo tak zřejmé, že superkavitace musí reprezentovat základní princip nové zbraně, na které pracoval ústav NII VMF (Vědecko-výzkumný institut vojenského námořnictva). První testy se uskutečnily v roce 1956 na Ladožském jezeře a povedlo se dosáhnout stabilního pohybu na dráze přes 500 m, ale to samozřejmě nestačilo. Do projektu se zapojily další instituce a zkoušely se četné principy či prvky, např. několik druhů motorů nebo různé průměry těla zbraně. Postupně se podařilo najít konsensus na základech konstrukce, a proto mohl ústav NII-24 v roce 1960 zahájit vývoj nové zbraně zvané Škval. Nejprve jej řídil I. L. Merkulov, jehož pak vystřídal V. R. Serov a později J. D. Rakov. V roce 1969 byl institut NII-24 sloučen s konstrukční kanceláří GSKB-47, aby se zrodil NII PGM (Vědecko-výzkumný institut aplikované hydromechaniky), jenž stále existuje coby firma GNPP Region a který pokračoval ve vývoji Škvalu. V rámci programu se zkoušela řada provedení nazvaných M-1, M-2, M-3M atd., až se roku 1976 dospělo k finální verzi M-5. V zájmu utajení se většina testů odehrávala na jezeře Issyk-Kul a užívaly se pobřežní rampy a upravené čluny, ovšem později se přidala též speciální pokusná ponorka Projekt 613RV, která vypouštěla zbraně Škval v Černém moři u Feodosie.

Konvenční či nukleární hlavice
V průběhu vývoje Škvalu se uskutečnilo celkem asi 300 pokusných odpálení, z nichž poslední proběhla v roce 1977 v Severním moři. Verze Škval M-5 tak byla 29. listopadu 1977 formálně zařazena do výzbroje sovětského námořnictva jako VA-111 Škval a poté se mohla rozběhnout sériová výroba v závodě Dastan v Kyrgyzstánu (některé zdroje jmenují také podnik Gidromaš v Kazachstánu). Škval dokázala odpalovat většina sovětských jaderných ponorek druhé a třetí generace, fakticky ho ovšem užívaly či užívají jen některé třídy, a to zejména Projekt 705 Lira (kód Alfa), Projekt 671RTM Ščuka (čili Victor-III), Projekt 971 Ščuka-B (čili Akula), Projekt 945 Barrakuda (kód Sierra-I), Projekt 945A Kondor (neboli Sierra-II), Projekt 949 Granit (čili Oscar-I) a Projekt 949A Antej (kód Oscar-II). K oné poslední náležel rovněž nešťastný Kursk a výbuch motoru Škvalu se občas uvádí i jako možná příčina havárie. Díky max. rychlosti 200 uzlů (375 km/h) má Škval překonávat obranné systémy amerických lodí. Primárně má potápět hladinová plavidla, ale dá se nasadit i v ponorkovém boji a zřejmě může ničit také nepřátelská torpéda. Vedle konvenční hlavice o váze 210 kg může nést i jadernou o síle 150 kilotun. Max. dosah původně činil asi 7 km, po modernizaci se však prodloužil na 10 km a uvádí se, že nové verze nabízejí dostřel 13, 15 či snad až 20 km. První podoba Škvalu zřejmě nepoužívala žádné navádění, takže šlo vlastně o neřízenou podvodní raketu, jež se z hlediska míření nijak nelišila od starých torpéd z druhé světové války. Zásah proto měla zaručit hlavně mimořádná rychlost. V ponorkových soubojích se nejspíše sázelo na to, že vypuštění Škvalu donutí soupeře změnit směr a přerušit pronásledování sovětské ponorky.

Diskuse nad pohonem Škvalu
Jak tedy vlastně Škval funguje? Jeho tělo tvoří dlouhý zašpičatělý válec o průměru 533,4 mm, což odpovídá standardnímu torpédometu. Na přídi se nachází zvláštní ploché těleso, jež slouží k vytvoření a udržování superkavitační bubliny. Tu „přikrmuje“ pohonný systém Škvalu, jenž ale dodnes představuje určitou záhadu. Dlouho se uvádělo, že Škval užívá startovací motor na tuhé palivo (resp. osm malých motorů, ke kterým přísluší malé trysky na obvodu zádě) a větší hlavní motor stejného principu. V posledních letech ale většina ruských zdrojů tvrdí, že hlavní pohonný zdroj funguje jako tzv. hydroreaktivní náporový motor. Jedná se o obdobu leteckého náporového motoru, avšak ve vodním prostředí. Agregát tedy nasává a stlačuje mořskou vodu a směšuje ji s práškovým palivem na bázi hořčíku, které se při styku s vodou vzněcuje. Proces ohřívá vodu a mění ji v horkou páru, která posléze vyvozuje tah a pohání Škval vpřed, a navíc pomáhá udržovat superkavitační bublinu. Není také zcela jasná identita trysek, jelikož se nedá vyloučit, že ona velká tryska patří ke startovacímu motoru, zatímco osm menších patří onomu náporovému pohonu. Přibližně ve dvou třetinách délky zbraně se nacházejí čtyři kormidla, jež se po vypuštění zbraně vyklápějí a spolu s čelním tělesem se podílejí i na ovládání směru, a to prostřednictvím drobného narušování okrajové vrstvy bubliny. Pořád se však diskutuje o tom, jaké navádění Škval vlastně má. Nepochybně může využít pohyb po předem naprogramované dráze, ale někdy se spekuluje, že disponuje i koncovým naváděním. To by mohl zajistit buďto modrozelený laser, jehož paprsky dobře pronikají vodou, nebo klasický sonar, ovšem tomu by nutně vadila obrovská hlučnost Škvalu. Proto se někdy tvrdí, že nové verze dokážou zpomalit, což sníží hladinu hluku a umožní sonaru zaměřit cíl.

Spekulace o dalších variantách
Dále se mluví o tom, že modernizované verze (údajně nazvané Škval-2 či Škval-M2) dosahují vyšší rychlosti (možná až 500 km/h) a že mohou nést hlavici o síle až 350 kilotun. Přestože se jedná převážně o nepotvrzené spekulace, naznačuje to, že evoluce této zbraně pořád pokračuje a že Rusové ji stále přísně tají. Stala se dokonce také tématem špionážní kauzy, jelikož bývalý (skutečně bývalý?) americký zpravodajský důstojník Edmond Pope byl roku 2000 odsouzen a uvězněn za pokus koupit a propašovat součásti Škvalu z Ruska (avšak prezident Putin jej záhy omilostnil). Veřejnost mohla zhlédnout jen exportní variantu Škval-E, jež vznikla roku 1992 a disponuje jen možností pohybu po předem zadané dráze, takže koncové navádění určitě nemá. Některé zdroje uvádějí, že 50 kusů koupila Čína. Technologie Škvalu byly patrně poskytnuty i Íránu, jenž v roce 2014 představil superkavitační torpédo Hoot („Velryba“), které vypadá jako hrubá kopie Škvalu. Rusko údajně vyvinulo také další verze, např. provedení, které je opravdu „raketovým torpédem“ v obvyklém smyslu, tedy disponuje raketovým nosičem, který dopraví zbraň vzduchem na delší vzdálenost a v místě výskytu cíle ji vypustí do vody. Vznikla prý též „nástražná“ verze v kontejneru, který se posadí na dno moře a při zjištění nepřátelské ponorky vypustí zbraň, a hovořilo se dokonce o letecké variantě. V roce 2016 se navíc objevily zprávy, podle nichž Rusko pracuje na „podvodní raketě“ nové generace, která nese označení Chiščnik („Dravec“). Projekt údajně začal v roce 2011 a vedle firmy GNPP Region se na něm podílejí i další ruské subjekty, mj. KB Elektropribor. Vše tedy nasvědčuje závěru, že ruské námořnictvo se zbraněmi na principu superkavitace nadále počítá.
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Parametry zbraně Škval-E
Průměr těla: 533,4 mm
Celková délka: 8,2 m
Celková hmotnost: 2700 kg
Hmotnost hlavice: 210 kg
Max. rychlost: 375 km/h
Max. plavební dosah: 10 km
Běžná hloubka plavby: 6 m

Snahy také na Západě
Sám efekt superkavitace samozřejmě nepředstavuje žádné velké tajemství a o existenci zbraně Škval se na Západě ví již velmi dlouho. Zajisté tedy nepřekvapuje, že se do vývoje podobných torpéd pustily též USA a západoevropské země. Američané usilovali zejména o vývoj nových lodních šroubů, jež by ve vysokých rychlostech potlačovaly kavitaci, ale zahájili také program HSUW (High-Speed Undersea Weapon) s cílem vytvořit kvalitativně nové torpédo. Není však známo, v jakém stavu se nalézá, neboť všechny zprávy o něm jsou již řadu let staré. Německá zbrojovka Diehl BGT Defence v roce 2005 prezentovala projekt superkavitačního torpéda, jež dostalo jméno Barracuda a mělo by dosahovat rychlosti 400 km/h. Zřejmě ale zůstalo pouze u demonstračních zkoušek. Západní země věnují podstatně větší úsilí evoluci klasických torpéd, která k pohonu užívají šrouby, což ostatně více odpovídá i jejich námořním doktrínám, kdežto Škval zapadá do ruského stylu vedení ponorkového boje.
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