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KIEDY AMERYKANIE BĘDĄ GOTOWI DO MORSKICH
TESTÓW RAILGUNA?
Według mediów w Stanach Zjednoczonych Amerykanie są coraz bliżej przeprowadzenia testów
morskich działa elektromagnetycznego. Przedtem jednak rozpoczęto kolejne próby lądowe railguna na
poligonie w Nowym Meksyku.
Opóźnianie prób morskich amerykańskiego railguna jest o tyle dziwne, że jego testy na lądzie trwają
już od ponad dziesięciu lat. Badanie te obejmowały nawet strzelanie seriami, co oznaczało
rozwiązanie najważniejszych problemów pojawiających się przy projektowaniu działa
elektromagnetycznego (opracowano zautomatyzowany system dostarczania do lufy pocisku HVP Hypervelocity Projectile, zbudowano układ ładowania i magazynowania energii elektromagnetycznej
potrzebnej dla strzału oraz opracowano skuteczne chłodzenie konieczne ze względu na tarcie sabotu
wewnątrz lufy podczas ruchu z prędkością kilkakrotnie większą niż w przypadku tradycyjnych armat).
Za każdym razem testy miały się kończyć sukcesem - wydawało się więc, że nie ma przeszkód by
realizować coraz bardziej skomplikowane scenariusze badań na morzu. Wskazywałyby na to również
osiągi railguna, które oﬁcjalnie spełniały założenia US Navy (prędkość pocisku siedmiokrotnie większa
od dźwięku i zasięg większy niż 100 Mm). O tym, że prawda musiała być inna świadczy informacja z
początku 2019 roku o nadaniu priorytetu przez Pentagon nie railgunom, ale pociskom o zwiększonym
zasięgu dla konwencjonalnych armat morskich. Informacja o rozpoczęciu kolejnej serii testów działa
elektromagnetycznego świadczy, że to podejście Amerykanów po raz kolejny się zmieniło.
Zmieniono również miejsce badań, ponieważ dotychczas wykorzystywany poligon marynarki wojennej
w Dahlgren w Wirginii jest zbyt mały dla sprawdzenia maksymalnego zasięgu strzelania. To dlatego w
czerwcu 2019 r., zakończono instalację całego wyposażenia testowego na terenie badawczym US
Navy White Sands Missile Range w Nowym Meksyku (o powierzchni około 8200 km2). Poligon ten ma
bowiem długość z północy na południe odpowiednią do strzelania pocisków z railguna na
maksymalnym zasięgu. Ale według Amerykanów przedmiotem testów jest również nowy system
montażu armaty (wieżyczka) wraz ze współpracującymi z nim: kontenerami zasilania i sterowania
oraz w pełni funkcjonującym systemem ładowania.
Termin najważniejszych testów morskich działa elekromagnetycznego nie jest znany. Nie będzie to
prawdopodobnie przyszły rok, ponieważ w 2020 roku przewidywane są dopiero badania wpływu
railguna na środowisko morskie (bez nich próby wywołałby protesty ekologów). Amerykanie
odnotowują więc kolejne opóźnienie i to nie tylko w odniesieniu do swoich planów, ale podobnego
programu jaki jest właśnie realizowany przez Chiny.
Czytaj też: Ostatni Zumwalt ochrzczony, ale bez dział elektromagnetycznych

Chińska marynarka wojenna już bowiem zamontowała prototyp swojego działa elektromagnetycznego
na jednym z okrętów desantowych i planuje zakończyć jego testy w 2020 roku. Może to oznaczać, że
pierwsze, operacyjne działo elektromagnetyczne na jednostkach pływających sił morskich Chin pojawi
się około 2025 roku, a więc wcześniej niż w Stanach Zjednoczonych.

