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RAKIETY SUPER HORNETA PRZECIWKO SU-22
Amerykanie ujawnili, że do zestrzelenia syryjskiego samolotu myśliwsko-bombowego
Su-22 wykorzystano dwie rakiety powietrze-powietrze. Maszyna zdołała bowiem uniknąć
traﬁenia pierwszym pociskiem – pisze CNN.
Jak donosi CNN, do zestrzelenia syryjskiego Su-22 amerykański myśliwiec F/A-18E Super Hornet użył
dwóch pocisków powietrze-powietrze – jednego kierowanego termicznie AIM-9 Sidewinder i jednego
naprowadzanego radarowo AIM-120 AMRAAM. Pierwsza rakieta została odpalona w kierunku syryjskiej
maszyny z odległości „około pół mili” i chybiła celu, natomiast Su-22 wykorzystał ﬂary termiczne.
Następnie w kierunku samolotu odpalono rakietę średniego zasięgu kierowaną radarowo AIM-120
AMRAAM, która skutecznie zniszczyła cel. Zestrzelenie syryjskiego Su-22 przez lotników US Navy
nastąpiło po tym, jak wykonał on atak na pozycje wspieranych przez Stany Zjednoczone Syryjskich Sił
Demokratycznych. CNN zaznacza, że uzbrojony samolot lecący w kierunku zagrożonego obszaru był
obserwowany już wcześniej, wykonywano też manewry, które miały na celu zmuszenie tego pilota do
zaniechania ataku.
Do zestrzelenia doszło 18 czerwca w rejonie miejscowości Tabqah, po rozpoczęciu ataku sił rządowych
na pozycje SDF. Komentatorzy podkreślają, że ten incydent spowodował wzrost napięcia pomiędzy
państwami zaangażowanymi w konﬂikt syryjski. Myśliwce F-15E amerykańskich sił powietrznych
zestrzeliły też w czerwcu co najmniej dwie uzbrojone maszyny bezzałogowe (prawdopodobnie obie
typu Shaheed 129, produkcji irańskiej), uznane za zagrażające siłom koalicji prowadzącym działania
doradcze w rejonie At Tanf na południowym wschodzie Syrii.
Według strony amerykańskiej przyczyną chybienia pierwszego, naprowadzanego termicznie pocisku
AIM-9 Sidewinder było użycie pułapek cieplnych (ﬂar) przez syryjski Su-22, aczkolwiek nie bez
znaczenia mogła tu też być niewielka odległość, z jakiej odpalono rakietę (do około kilometra). W
praktyce bowiem w takiej sytuacji namierzenie celu może być utrudnione. Nowsze wersje samolotów
Su-22 (w tym na przykład używane w Polsce Su-22M4) standardowo dysponują wyrzutniami pułapek
kalibru 26 mm (ASO-2W) i 50 mm (KDS-23). Kolejne wersje pocisków Sidewinder są stopniowo
uodparniane na oddziaływanie środków zakłócających (w tym ﬂar), aczkolwiek żaden system
uzbrojenia (tego czy innego typu) nie może być uznany za stuprocentowo skuteczny.
Polskie myśliwce F-16 mają na wyposażeniu rakiety AIM-9X Block I Sidewinder oraz AIM-120C-5
AMRAAM. W ubiegłym roku zamówiono ich nowsze warianty – AIM-9X Block II oraz AIM-120C-7.

