Vnitřní balistika,přesnost a vývoj odstřelovačského náboje ráže 7,62x51 mm

Aby odstřelovač dokázal efektivně zasahovat cíle ,musí kromě terminální (cílové) balistiky znát ještě další dva typy : balistiku vniřní a vnější. Vnější balistika se zabývá chováním střely za letu a všemi vnějšími vlivy ,které na ni působí na cestě k cíli. Budeme je v několika následujících kapitolách studovat a poohlédneme se po způsobu ,jak je kontrolovat ,abychom dosáhli při střelbě co největší přesnosti. Pan Webster říká ,že přesnost a preciznost jedno jsou ,ale my někdy tyto dva pojmy odlišujeme. Přesnost zásahu terče je podmíněna precizností střeliva a rovněž precizností konstrukce a technologického procesu zhotovení naší zbraně. U terče hovoříme o přesnosti zásahu do středu terče. precizností naproti tomu rozumíme dosažení co nejmenšího rozptylu bez ohledu na to ,zda jsme zasáhli přímo záměrný bod. Ať už budeme popisovat oba termíny jakkoli ,naším hlavním zájmem zůstává zasáhnout to ,na co míříme a jakékoliv situace a za jakýchkoliv podmínek. 

Vnitřní balistika a její vliv na přesnost

Vnitřní balistika se zabývá jevy ,které se odehrávají uvnitř zbraně předtím ,než střela opustí ústí hlavně. Patří k nim například složení náboje,rychlost úderu zápalníku,tlaky v nábojové komoře,rychlost střely procházející vývrtem a zpětný ráz. Většina odstřelovačů je nucena používat zbraně a střelivo ,které jim zajišťuje jejich organizace ,takže vnitřní balistiku mohou upravit jen málo ,pokud vůbec. Mnzí policejní odstřelovači si kvůli přesnosti pořizují vlastní taktické pušky. Naštěstí jak odstřelovači armády tak námořní pěchoty mají k dispozici výtečné zbraně a střelivo. 
Abychom mohli disponovat co nejleošími balistickými vlastnostmi zbraně ,musíme pochopitelně používat vysoce kvalitní ,nejlépe soutěžní střelivo. Někdy se však stává ,že ani nejlepší náboje vám nezajistí požadovanou úrověň vnější a terminální  balistiky. Při výběru střeliva tak často dochází ke kompromisům mezi vnitřní,vnější a terminální balistikou ,protože nikdy nemůžete mít všechno. Přesnost na dlouhé vzdálenosti vyžaduje těžší střely s vysokou rychlostí letu ,které jsou odolnější proti vlivu bočního větru. ,podrží si nadzvukovou rychlost a mají při zásahu cíle dostatek smrtící energie. Na druhé straně puška nemůže ,ít příliš velkou hmotnost nebo zpětnný ráz. Soutěžní střely s dutou špičkou jsu obvykle přesnější než střely měkkou špičkounebo celoplášťové. Celoplášťové střely jsou účinější při pronikání tělem ,výstrojí,sklem a dalšími materiály ,které mohou tvořit překážku. 

Určování přesnosti střeliva

Měření ,kolik střela vyčnívá z nábojnice a vážení jednotlivých komponentů střeliva při přebíjení nábojů může být zábavné a určitě přináší spoustu užitečných znalostí. Nicméně policejní a vojenští jsou obvykle zásobování továrně vyráběným střelivem svými organizacemi ,které provádějí jeho výběr a dodávky. Odstřelovači pak z dodaného střeliva musí vytěžit maximum. Pokud objeví náboje ,které nestřílejítak ,jak se od nich očekávalo vždy lze objenat novou dodávku ,případně změnit dodavatele ,a doufat ,že to bude lepší. 
Většina z nás testuje tovární střelbu na 100 yardů ( 91m ) ze střelecké lavice nebo z polohy vleže s oporou. Je o praktické,pohodlné a současně to omezí spoustu problému spojených s přesností. Nemusíte se zatěžovat s náměrem neznámou silou větru a dalšími klimatickými faktory. Také lze střílet mimo lavici s oporou z pytlíků písku. Pak ale musíte více pozor na to ,jak zalehnete za pušku a jakým způsobem stisknete spoušť. Vždy si pamatujte ,že přesnost na vzdálenost 100 yardů ( 91m ) neznamená proporcionálně stejnou přesnost na 1000 yardů   ( 91Om ). Dobrým příkladem je střela Federal Match o hmotnosti 168 gránů       ( 10,8 gramů ). S lepší puškou s ní na 100 yardů nastřílíte skupinu 5 zásahů o rozptylu 1/2 MOA ( 13,3 mm). Rozptylem se zde myslí kružnice spojující středy jednotlivých zásahů v terči. U vynikající zbraně se přesnost bude blížit k 1/4 MOA ( 6,65 mm ). Naopak při použití některých nepříliš povedených nábojů M118 Match nebo Special Ball nedosáhnete ani se stejnou puškou rozptylu pod 1/2 MOA ( 13,3 mm ) na 100 yardů ( 91 m ). Přesto se může stát že když s těmito špatnými střelami M118 střílíte na 900 yardů ( 819 m ) dostanete lepší výsledky než se střelami Federal Match. Je to následkem vlivu atmosferických podmínek na vnější balistiku náboje. Těžší střela M118 ( 172 gránů=11,1 gramů ) je proti střele HPBT ( 160 gránů=10,8 gramů ) méně náchylná na boční vítr a na delší vzdálenosti si lépe podrží rychlost.
Mnohá policejní oddělení nemají vlastní střelnici ,na  íž by policisté mohli tréovat střelbu na větší vzdálenosti než 100 či 200 yardů a ve skutečnosti k tomu ani nevidí důvod. Na druhé straně mnohá oddělení místních šerifů,dálniční policie a agentury veřejné bezpečnosti taková zařízení potřebují ,protože jejich okrsek půsonosti zahrnuje velká otevřená území. Přitom většina z nich nedisponuje snadno přístupnou střelnicí s možností střelby na dlouhé vzdálenosti.
Při výběru komerečníh střeliva pro vaše oddělení vždy nakupujte dostatečně velké množství nábojů z jedné výrobní série pokaždé ,kdy vám to dovolí váš rozpočet. Mezi jednotlivými šaržemi střeliva existují i u jednoho výrobce poměrně velké rozdíly ,což se projeví především u vysoce přesných nábojů ,jako Gold Medal Match firmy Federal. Setkal jsem se s náboji ,které stříleli na vzdálenost 100 yardů úžasné rozptyly. Naproti tomu jsem viděl střelivo ,s kterým ani stejná puška nedokázala nastřílet menši rozptyl než 0,24-0,33 palce ( 6,0-8,3 mm ) pro policejnho odstřelovače to samozřejmě není nic ,z čeho by měl mít obavy. Naopak to může způsobit bezesné noci odstřelovači ,který se zúčastňuje odstřelovačských závodů nebo je kvůli přesnosti téměř paranoidní. Střelivo z různých výrobních sérii může způsobit ,že puška bude mít pokaždé úplně jiné nastřelení a seřízení výškové korekce.
Přesnost zbraně lze měřit několika různými způsoby. Velmi přesnou metodu používají výrobci vojenských zbraní a střeliva. Metoda střední odchylky spočívá v nalezení středního bodu ze skupiny několika zásahů a následného změření vzdálenosti jednotlivých zásahů od tohoto bodu. Aby bylo možné stanovit spolehlivou průměrnou odchylku od středního bodu ,střílejí se obvykle skupiny po pěti nebo deseti výstřelech. Při výpočtu střední odchylky se snižuje vliv vyloženě ,,ulétlých'' střel ,protože výsledný poloměr velikosti skupiny reprezentuje většinu zásahů. U druhé metody se měří vzdálenost mezi vnějšími okraji dvou nejkrajnějších otvorů a odečtou se poloměry střel. Říká se jí metoda největšího rozptylu a prakticky se měří vzdálenost středů dvou nejvtdálenějších zásahů. Ve většině případů škrtáme ulétlé zásahy a na terč vedle otvorů píšeme výmluvy jako například : ,,stržená spoušť" nebo ,,něco mě vyrušilo" apod. Druhá metoda není statisticky nejpřesnější ,neboť vlastně změříte vzdálenost mezi dvěma nejhoršími zásahy bez ohledu na to ,kde a v jakém postavení se nachází většina ostatních. Nicméně pro nás má větší význam ,protože nám ukazuje skutečný rozptyl ,kterého je na vzdálenost 100 yardů schopna dosáhnout naše puška s určitým střelivem. A konečné vyjádření v MOA rovněž vypovídá o našich střeleckých schopnostech. Větší počet ulétlých zásahů znamená ,že s naší puškou nebo optikou není něco v pořádku. Pokud nedojde k nápravě ,můžete stejnou přesnost očekávat při ostré střelbě v terénu. 
Čím více skupin výstřelů nastřílíte ,tím přesnější získáte údaje o přesnosti zbraně a střeliva. Přitom platí obecné pravidlo ,že skupiny deseti zásahů jsou větší než skupiny pěti zásahů a ty jsou zase větší než skupiny tří zásahů. Pravděpodobnosti statistické chyby se nejlépe vyhneme nastřílením několika skupin po deseti výstřelech. Ovšem to je náročné jak po ekonomické ,tak po praktické stránce. Pro odstřelovače je nejdůležitějších prvních pár výstřelů ze studené hlavně ,přičemž nejlépe vyhovují série po tří až pěti ranách. Proto raději nechejte hlaveň mezi jednotlivými výstřeli vychladnout. Nezapomeňtě dokonale odstranit všechny mazací nebo čistící prostředky z vývrtu již před prvním výstřelem. Jinak bude váš první zásah pěkně vysoko i když venku bude mrznout.
Při srovnávání skupin od tří,pěti nebo deseti ranách lze matematicky odvozovat bez nutnosti dodatečných výstřelů. Například : chcete-li pro největší rozptyl tří ran o velikosti 0,37 palce ( 9,39 mm ) vypočítat odpovídající největší rozptyl pro skupinu pěti výstřelů ,musíte daný výsledek vydělit koeficientem 0,637 ,což se rovná O,58 palce ( 14,73 mm ) největšího rozptylu pro skupinu pěti výstřelů. Další příklad : chcete-li porovnat přesnost podobných typů nábojů vyrobených různými výrobci ,postupujte následovně. Nejprve například ráže .308 Winchester Match od firmy Remington nastřílejte kvůli získání průměrného nejvyššího rozptylu několik skupin po deseti ranách. Poté ze stejného důvodu otestujte náboje stejné ráže značky Winchster v pěti ranových položkách. Srovnávání lze následně provést matematicky pomocí výše uvedeného koeficientu. 
Poznámka : Creighton Audette vznesl na Lake City AAP dotaz ,jak oni vydí vztah mezi největším rozptlylem a střední odchylkou. Firma LCAAP shromáždila výsledky měření střední odchylky a největšího rozptlylu ze 126 skupin po deseti výstřelech při zkouškách  nábojů ráže 7,62x51 mm. Z výsledků vyplývá ,že největší rozptyl je přibližně 3,3x větší než střední odchylka. Pokud máte zájem o další podrobnosti o metodách měření a testování střeliva přečtěte i pěti dílný seriál ,, Testing Rifles and Ammunition" v časopise Precision Shooting z října ,listopadu a prosince z roku 1994 a ledna a únory 1995. Naleznete zde srozumitelnou formou podaná stručná vysvětlení ohledně výpočtů ,vnitřní balistiky,vibrací hlavně a závěru a další. 

Potenciální přesnost odstřelovačské pušky a střeliva

Mezi vojenskými a policejními odstřelovači existují urřité rozdíly ,ale obě složky potřebují vysoce přesné zbraně. Vojenští odstřelovači dávají přednost střelbě na větší vzdálenosti. Samozřejmě omezené specifickými podmínkami a systém zbraň/střelivo. Většina vojenských situací nezakládá potřebu okamžitého vyřazení lidského cíle. Zranění nebo i minutí cíle nemusí pro vojenského odstřelovače znamenat zhroucení světa či konec akce. Obvykle má šanci na druhý výstřel nebo může přijít jindy a pokusit se o štěstí znovu. Když armáda a námořní pěchota požaduje na firmě Lake City Army Ammunition Plant a od ARDECu ( Army Reseach Development and Engineering Command = velitelství  výzkumu a vývoje techniky ) zlepšení vlastností střeliva hodnotí se výsledné náboje podle kritéria pravděpodobnosti zásahu terče velikosti lidské postavy na určité vzdálenenosti. Předpokladem je správně vycvičený odstřelovač a zbraňový systém o příslušném stupni přesnosti. Spojení daleko přesnější zbraně ,střeliva a střelce zaručuje vyšší pravděpodobnost zásahu i na větší vzdálenosti. Maximální účinná vzdálenost pušky M24 je 800 m ( 70% pravděbodobnosti ,ale to neznamená ,že s ní nelze zasáhnout cíl na vzdálenost 1050 m. Střelivo pro vojenské odstřelovače by se mělo vybírat podle toho jaké dosahuje přesnosti na větší vzdálenosti. Terminální ( cílová ) balistika pro vojenského odstřelovače znamená ,že střela má stále dostatek energie ,aby ve velké vzdálenosti ještě způsbila smrt nebo zranění cíle. Dále to znamen  á ,že navíc musí být eště schopna prostřelit několik vrstev oblečení a výstroje ,případě neprůstřelnou vestu či úkryt lehkého typu. 

Soutěžní střelivo ráže 7,62x51 mm Match

Vojenští odstřelovači Spojených států vždy požadovali od výrobců co nejpřesnější vojenské střelivo ,které odpovídá mezinárodním válečným konvencím. Ke koci 50. let minulého století firma Sierra vyvinula 168 gránovou ( 10,8 gramů ) soutěžní střelu HPBT ráže .308 Winchester ( 7,62 mm ) ,kterou velcí výrobci i individuální přebíječi laborovali pro střlbu disciplíny 300 m International Match. V USA se ji rovněž přezdívalo Mexican Match ,protože většina závodů se konala za jižními hranicemi. Americká vláda byla hned na počátku dotázána na legálnost této střely ,neboť velkou část střeliva odebírali vojenské,technické a výcvikové útvary a v amerických střeleckých týmech participovala celá řada vojenských střelců. Vzhledem k tomu ,že střela Mexican Match vznikla pouze pro soutěžní účely a náboje se balily do bílých krabiček nevojenského vzhledu ,vláda prohlásila že se jí to v podstatě netýká. Ke konci 5O. let vyrobil arsenál ve Frankfordu malé množství střeliva 7,62 mm International Match T275. Tento náboj byl laborován střelou FMJBT o hmotnosti 172 gránů ( 11,1 gramů ) ,která nakonec nahradila 168 gránovou střelu  HPBT. Tím vznikl náboj ráže 7,62 mm M118 Match ( balený v bílých vojenských krabičkách ). Náboj M118 vyráběný od roku 1967 v továrně Lake City dosahoval na vzdálenost 600 yardů ( 540 metrů ) střední odchylky 1,73 palce ( 43,9 mm ) neboli největšího rozptylu 5,6 palce ( 142,2 mm ) a velmi dobře sloužil americkým odstřelům v Jihovýchodní Asii. Na tomto místě je důležité připomenout ,že v 70. letech se začala přesnost nově vyráběných nábojů M118 poněkud vytrácet ,což zaznamenali především soutěžní střelci ,jejichž výsledky na závodech s výkonnými puškami notně poklesly. To byl jeden z hlavních důvodů ,jež vedli k přepracování střeliva. Mnozí soutěžní střelci se vrátili k laboraci původní střely HPBT o hmotnosti 168 gránů ( 10,8 gramů ). Požadavky armádního střeleckého týmu přiměli firmu LCAAP vyvinout prototyp náboje ráže 7,62 mm Special Match ,který se počátkem 80. let začal vyrábět pod označením M852. Lepší přesnost nového náboje se velmi rychle projevila a výsledky soutěžních střelců se opět pozvedly.
Na národním mistrovstí roku 1983 ustavil sergeant Larry Tedders od námořní pěchoty nový národní rekord nástřelem 185 bodů na vzdálenost 1000 yardů  ( 910 m ) použil k tomu zakázkovou opakovačku s válcovým závěrem a dlouhou hlavní a naboje se 168 gránovou ( 10,8 ) střelou HPBT. Vyšší přesnost nábojů M852 pochopitelně neušla vojenským odstřelovačům ,kteří se závodů zúčastňovali v poměrně hojném počtu. Ovšem díky střele s dutinou ve špičce byl náboj M852 považován za nelegální pro vojenské využití a krabičky nesly označení ,,NE PRO VOJENSKÉ ŮČELY". V polovině 80. let byl náboj M118 sesazen ze stupně ,,MATCH" ( soutěžní ) na ,,Special Ball" ( se zláštní střelou ) a dostal nejprve přelepku žluto-červeného odstínu a později hnědou krabičku. Přesností náboje M118 Special Ball v puškách M40A1 se nedalo příliš chlubit ,protože největší rozptyl dosahoval při střelbě na vzdálenost 100 yardů ( 91 m ) více než 1 MOA ( 26,6 mm ). Původní požadavek námořní pěchoty na přesnost 1,5 MOA na vzdálenost 600 a 1000 yardů ( tj. 159,6 mm resp. 398,9 / 546 resp. 910 m ) se u pušky M4OA1 již nedal udržet. Desátník Sean Little mi řekl ,že některé náboje ,kterými střílel ze své pušky M4OA1 ,zasahovali terč až o 2 MOA ( cca. 52 mm ) níže ,než byl odpovídající rozsah náměru dalekohledu Unertl na velké vzdálenosti. Rovněž seržanti Sam Chesnout a Kent Gooch se setkali s náboji Special Ball ,které kvůli vysoké nepřesnosti vůbec nedali používat.
Požadavky na zařazení nábojů M852 do vojenské výzbroje s v průměru ti 8O.let neustále zvyšovali ,protože američtí vojenští odstřelovači byli stále více nasazováni v akcích jako na Granadě,v Panamě či Bejrútu. Vzhledem k tomu ,že náboje M852 nyní vyráběla firma Lake City Army Ammunition Plant ,mohly úřady přistoupit k jejich zrekvírování a dodávkám normálním vojenským postupem až ke konkrétním jednotkám. Střelivo s dutinou ve špičce střely se tak stalo legálním pro bojové použití. 
O odpověď na otázku legálnosti střeliva M852 požádalo velení speciálních operací ( SOCOM ) úřad JAG ( Judge Advocate General = obdoba vojenské prokuratury ). SOCOM je spojená organizace ,v níž jsou zastoupeny jednotky specilních sil armády Rangers,NAVY SEALs a speciálích operací letectva. Tyto kombinované jednotky vznikly kvůli snížení nekoordinovasti a vzájemné rivality mezi jednotlivými složkami ozbrojených sil ,které při minulých operacích způsobili problémy například na Granadě. Námořní expediční sbor speciálních operací ( MEUSOC ) není součástí SOCOM ,ale v současnosti již prapory námořní pěchoty procházejí výcvikem pro speciální operace. Memorandum s odpovědí JAGu velení SOCOM došlo 12. října 1990. Obsahovalo některé velmi zajímavé argumenty a závěry ,které musejí být při diskuzi o vojenském odstřelovačském střelivu vzaty do úvahy. Při řešení případu prověřili právníci JAGu ustanovení článku 23e dodatku IV. hágské konvence z roku 1907 ,jež zakazuje zbraně,střelivo nebo materiály ,které ze své povahy způsobí zvýšenou ranivost nebo ,jak zní pozdější definice ,přinášejí zvýšené utrpení. Zkoumání podrobili také hágskou deklaraci o expanzních střelách z roku 1899 ,jež zakazuje používání střel s tvrdým pláštěm ,který nepokrývá celé jádro nebo jsou li na povrchu pláště zářezy. Experti na právo podali vysvětlení proč střelivo M852 tyto podmínky neporučuje. Dutina ve špičce střely Sierra HPBT o hmotnosti 168 gránů ( 10,8 gramů ) a střely Match King o hmotnosti 180 gránů ( 11,6 gramů ) je velmi malá a nebyla zkonstruována ke zvýšení ranivosti jako je tomu u loveckých střel s měkkou nebo dutou špičkou ,ale kvůli zlepšení aerodinamických vlastností při střelbě na velké vzdálenosti. Ve prospěch tohoto tvrzení hovoří i fakt ,že výrobce uvadí na obalu doporučení nepoužívat střelivo Match King pro lovecké účely. V balistických testech ranivosti ,které se prováděly na materiálu podobném lidským tkáním a při zkoumání zasažených osob ,vyšlo najevo ,že střela Match King se při vstupu do tkáně rozkládá. Nicméně rosah poškození nedosahoval takového stupně jako u  poranění loveckým střelivem nebo některými zahraničními střelami NATO. Jmenovitě bylo uváděno střelivo ráže 7,62 mm NATO používané v Německu a střelivo ráže 5,56 mm NATO používáné ve Švédsku. Testy proběhly také se střelami o hmotnosti 168 gránů ( 10,8 gramů ) s uzavřenou špičkou ,ale ty nedosahovali takové přesnosti ,jako střely Match King s dutinou ve špičce. Pozdější balistická zkoumání přinesla jeden důležitý objev : většina soudobých celoplášťových vojenských střel se při zásahu lidských tkání,kostí,oděvu a výzbroje vojáků rozkládá. Lze tedy bez nadsázky říci ,že většina špičatýcch vojenských střel dosahuje vyšší ranivosti a přináší zvýšené utrpení. Proto většina vojenských špičatých střel porušuje ustanovení hágské konvence. Převažující část světových armád ovšem přijala špičaté střely do výzbroje kvůli jejich lepším balistickým vlastnostem. Špičatá střela se tak stala válečnou nutností ,což převážilo nad zvýšenou ranivostí a nadměrným utrpením ,které způsoboje. Odborníci z oblasti práva nakonec argumentovali s tím ,že zde lze aplikovat princip rozdílného posuzování ,který patří k základním válečným zákonům. Používané bojové metody by měly ,pokud je to možné ,rozlišovat nepřátelské bojové cíle od nebojových ,k nimž patří například zrnění vojáci,zdravotnický presonál a civilisté. Podle statistiky vietnamské války vynaložili američtí odstřelovači 1,3 náboje na jednoho ověřeného zabitého nepřitele na průměrnou vzdálenost 600 yardů ( 549 m ) Jak obrovský rozdíl v porovnání s 200 000 kusů nábojů spotřebovaných k zabití jednoho nepřítele palbou z ostrých ručních zbraní. Druhý údaj byl vypočítán z celkového množství střeliva ,spotřebovaného za vietnamské války americkou armádou. Po zhodnocení všech argumentů došli odbornáci k názoru ,že střela ráže 7,62 mm Match King s dutinou ve špičce poskytuje maximální přesnost při střelbě na velké vzdálenosti. Její tendence k fragmentaci při zasaení cíle není o nic větší než u ostatních kulových střel a není ani charakteristickým znakem konstrukce ,ani důvodem ,proč se používá. Válečná nutnost jejího použití vyplývá z její vysoké přesnosti na velké vzdálenosti ,kombinovaná s velkou možností výběrů cílů ,kterou trénovaní odstřelovači k dispozici. Z uvedeného lze vyvodit ,že střely Sierra HPBT o hmotnosti 168 a 180 gránů ( 10,8 resp. 11,6  gramů ) jsou legální pro vojenské využití proti nepřátelskm vojákům. Se závěry odborníků souhlasily letectvo,námořnictvo,námořní pěchota,JAG,generální štáb armády a ministerstvo obrany. 
A bylo to! Naši vojenští odstřelovači mohli používat vysoce přesné náboje M852 v boji,což se hned projevilo za války v Perském zálivu. Tím to ovšem neskončilo. Řada problémů vyvstala při používání nábojů M852 ve vojenských puškách M24 a námmořnických M40A1. Za prvé ,většina střelců na dlouhé vzdálenosti ví ,že náboje M852 se střelou HPBT o hmotnosti 168 gránů ( 10,8 gramů ) nemusí být ve vzdálenostech vyšších než 800 yardů ( 731,5 m ) stejně přesné jako náboje M118 Special Ball. Je to zřejmé při střelbě ze zbraní s hlavní kratší než 24 palců ( 609,6 mm ) nebo ještě kratších ,zejména za nižších teplot nebo za silněkšího bočního větru. Podle mých zkušeností a záznamů o střelbě s náboji M852 a M118 je rychlost střely z prvního výstřelu se studenou hlavní vždy o nějakých 15-25 stop/s ( 4,5 - 7,6 m/s ) nižší než je průměr rychlostí střel z následujících výstřelů. Při střelbě za nižších teplot a s kratší hlavní hlavní dosahují obě střely  ( 168 gránů HPBT a 173 gránů FMJ ) podzvukové rychlosti v okamžiku ,kdy se blíží vzdálenost 1000 yardů ( 910 m ). Lehčí střela ( 168 gránů ) má sice vyšší počáteční rychlost ,ale rychleji ji ztrácí a ve vzdálenostech většách než 100 yardů ( 91 m ) již je pomalejší než těžší střela M118 ( 173 gránů ). Jakmile rychlost jakékoli střely poklesne pod hranici rychlosti zvuku ,má tendenci ztrácet stabilitu a je náchylnější vůči vlivu bočního větru. u střel M852 nebo 168 gránů Federal Match občas také dochází k jevu ,kdy již vidíme zásah na terči ve vzdálenosti 1000 yardů ( 910 m ) a přitom ještě slyšíme nadzvukový třesk střely ,prodírající se vzduchem. Střely o hmotnosti 168 gránů ( 10,8 gramů ) někdy dosahují na velké vzdálenosti lepšího největšího rozptylu než 173 gránové střely ( 11,2 gramů ). Je to tím ,že náboje se 168 gránovými střelami HPBT jsou samy o sobě přesnější ,zejména pokud rychlost bočního větru nepřesahuje 7-10 mil za hodinu ( 11,2 -16 km/hod. ). 
Druhý problém při střelbě nábojů M852 z pušek M40A1 a M24 spočívá v tom ,že dráha střely není stejná jako při střelbě náboji M118. Navíc nekoresponduje se stupnicí výškové korekce dalekohledu námořní pěchoty Unertl 10x ani vojenského dalekohledu M3A s kompenzací poklesu střely M118. Jak celou věc vyřešit? Vyvinout novou střelu ráže 7,62 mm s podobnou rychlostí ,dráhou letu a balistickým koeficientem jako střela M118 Special Ball ,ale s přesností střely Sierra HPBT Match King. 

Zdokonalená střela M118 pro střelbu na dlouhé vzdálenosti


Odstřelovačská střelba

V listopadu 1993 přišlo velitelství námořní pěchoty s požadavkem ,aby střelivo M118 Special Ball pro pušky M40A1 dosahovalo na vzdálenost 1000 yardů ( 910 m ) přesnosti 1 MOA ( cca. 10,47 palce = 265,9 mm ) největího rozptylu s maximální hranicí 1,5 MOA ( cca. 15 palců = 381 mm ). V následujícím roce velitelství výzkumu a rozvoje techniky ( ARDEC ) se sídlem v arsenálu Picatinny ( Dover , stát New Jersey ) zahájilo spolu s firmou Lake City Army Ammunition Plant neformální zkoušky směřující k vývojiho ového náboje ráže 7,62 mm ,jenž měl při stelbě na 1000 yardů dosahovat vyšší přesnosti než v současnosti vyráběné náboje M118 Special Ball ebo M852 Match. Pod dohledem Paula Riggse z ARDECu vznikl v LCAAP nový náboj ,na jehož vývoji se podíleli rovněž odborníci z koncernu Winchester-Olin.
O  novém náboji se hovořilo jako o M118 Long Range ( =velké vzdálenosti ) ,ale označení ,krabičky i plechovky experimentálního střeliva zůstaly stejné ( Special Ball ). Od tohoto místa se v zájmu zabránění zmatkům bude v naší knize používat pro nový odstřelovačský náboj označení M118 LR ( Longe Range ) a pro dříve používaný M118 SB ( Special Ball ). V roce 1995 předložili zástupci firmy Winchester-Olin pracující v LCAAP předběžný rozpočet na potřebné strojní vybavení a produkce střeliva M118 LR mohla být zahájena. Munička Sierra vyvinula pro tento projekt zbrusu novou střelu HPBT Match King o hmotnosti 175 gránů ( 11,3 gramů ) a vyrobila úvodní sérii 60 000 kusů. Nová střela má téměř stejný balistický koeficient jako střela FMJ o hmotnosti 173 gránů ( 11,2 gramů ) a tím pádem i dráhu a rychlost. Dávka hnací náplně činí 44,2 gránu                    ( 2,86 gramů ) střelného prachu Winchester-Olin WC 750 ,který se vzhledově podobá typu WC 748. Zápalky vyráběné firmou LCAAP jsou stejného druhu ,jaký se používá pro soutěžní střelivo ,a rovněž červený lak pro zalakování zápalek je shodný. Jako u všech soutěžnách nábojů z produkce LCAAP se k upevnění střely v krčku nábojnice nepoužívá zalisování ,ale zalepeí červenou látkou na bázi asfaltu ,která se náší do vnitřního prostoru okraje krčku nábojnice. Na rozdíl od náboje M852 chybí  na krčku nábojnice stopa po zaškrcení střely a ústí nábojnice je vyžíháno. Kromě dutiny ve špičce střely lze náboj LR identifikovat ještě podle dnového razidla s písmeny LR prro Long Range ( =velké vzdálenosti) s posledním dvojčíslím roku výroby a známým LC. Náboje jsou baleny po 20 kusech v kartónové krabičce žlutohnědé barvy s plastovým kontejnerem a bílou nálepkou na horní straně. Nová etiketa je unikátní ,protože je na ní označení M118 Special Ball ,číslo výrobní série a číslo šarže ,vytištěné na špatně rozeznatelném emblému námořní pěchoty s globusem ,kotvou s písmeny USMC v pozadí. Ani na krabičce ,ani na nálepce není nápis NOT FOR COMBAT USE  ( ne pro válečné účely ). V současnosti probíhají na náboji ještě další úpravy ,které by měly zvýšit kvalitu a přesnost. Patří k nim například zeštíhlení stěny nábojnice jak ve válcové části ,tak v krčku ,pravidelnější vystředění otvoru zátravky ve dně nábojnice a odstraňování otřepů po vrtání zátravky. Nové strojní vybavení firmy LCAAP by současně mělo omezit zapadávání střel do nábojnic ,rozdíly ve hmotnosti a délce nábojnic a dále lépe utěsnit dno nábojnice. Pro laboraci střelného prachu do nábojnic byly nainstalovány nové dávkovací stroje ,které by měly zaručit minimální rozdíly v hmotnosti náplní. Osobně jsem zvážil prachové náplně u několika náhodně vybraných nábojů M118 LR a ke svému potěšení jsem zjistil velmi pesné dávkování. Úsťová rychlost střel nábojů M118 LR ,které jsem změřil v hrdlech Oehler 35P ,vykazovala nepatrné odchylky a dosahovala téměř stejné pravidelnosti ,jako mnou ručně vážené a nabíjené náboje se střelami Federal Match o hmotnosti 168 gránů ( 10,8 gramů ). Ze svých záznamů o střelbě náboji M118 LR z testovacích pušek s hlavněmi o délkách 24 a 26 palců ( 610 a 650 mm ) jsem vypočítal průměrnou úsťovou rychlost 2601 a 2710 stop/s ( 792 a 826 m/s ) při venkovní teplotě okolo 6O °F    ( 15,5 °C ). Za chladnějšího počasí klesla úsťová rychlost u hlavně délky 24  palců až na 2524 stop/s ( 769 m/s ). Je zajímavé ,že náboje s označením LC 79 M118 příležitostně dosahovaly úsťové rychlosti 2550 stop/s ( 777 m/s ) při střelbě z hlavně dlouhé 24 palců ( 610 mm ) za teploty 60 °F ( 15,5 °C ). Střely obou nábojů ( M118 LR a M118 SB ) mají podobnou dráhu letu s nepodstatnými rozdíly v umístění středního bodu zásahu. To je způsobeno nižším balistickým koeficientem střely SB o hmotnosti 172 gránů ( 11,1 gramů ) ,který číní 0,495/0,483/0,463. U střely LR o hmotnosti 175 gránů ( 11,3 gramů ) má balistický koeficient hodnoty 0,496/0,485/0,465 ( = vysoký,střední a nízký balistický koeficient ).
Ke zkouškám přesnosti střely M118 LR v LCAAP bylo použito šest testovacích přístrojů ,které se skládaly z nerezových hlavní značky Hart a závěrů Remington 700. Tyto přístroje se daleko více podobají skutečným puškám M40A1 než od pradávna používané přístroje Mann se závěry Springfield 1903 ,jež se v Lake City AAP dosud používají ke zkoušení ostatního puškového střeliva.
Předběžné zkoušky přesnosti ,při nichž se porovnávaly náboje M852 ,M118 SB a M118 LR ,proběhly roku 1995 v Quanticu ( stát Georgia ) a v Crane                    ( stát Indiana ). Při testech se střílelo dvěma způsoby : z pevně uchycených pušek a ze střelecké polohy v leže. Hlavním účelem bylo vyzkoušení přesnosti střeliva a výsledky byly velmi zajímavé. V následujícím textu je pouze stručný výtah výsledků ,protože otisknout všechny by zabralo příliš mnoho místa. Většina standardních odchylek vypočítaných pro srovnání byla přijatelná a v převážné většině testů se projevily značné rozdíly mezi jednotlivými typy střeliva.
Zkouška přesnosti na vzdálenost 1000 yardů ( 910 m ) ,Crane ( Indiana ) ,31. července 1995 ,vítr : 0-5 mil/hod. ( 0-8 km/h ) ,teplota : 86-95 °F ( 30-35 °C ) ,záznam zhotovili : William McCombs ,Paul Yester JR. ,J.D. Smith a John Yarbor.
Zkouška přesnosti na vzdálenost 1000 yardů ( 910 m ) v Quanticu                      ( stát Virginie ). Bližší údaje o teplotě a větru nebyly uvedeny. Záznam vyhotovil John G. Mardo. 

Následující závěry a komentáře vyplynuly z hodnocení obou testů :

1. Zkušební personál zaznamenal u střel náboje M852 dopad naplocho na terč ve vzdálenosti 1000 yardů ( 910 m ). Nikoli však druhých dvou typů.

2. Při střelbě na vzdálenosti 300 a 600 yardů ( 274 a 549 m ) byla přesnost střelby náboje M118 LR statisticky lepší nebo v některých případech stejná jako u M852 a M118 SB. Při střelbě na 1000 yardů ( 910 m ) dosahoval průměrný největší rozptyl u náboje M118 LR 12,75 palce ( 324 mm ) ,u náboje M118 SB 20,55 palce ( 522 mm ) a u M852 jen 18,71 palce ( 475 mm ). To reprezentuje zlepšení přesnosti náboje M118 LR o 38% oproti náboji M118 SB a o 32% oproti náboji M852.

3.Rozdíl mezi průměrnými středními body zásahu v horizontálním směru nebyl při porovnání nábojů M118 LR a SB / M118 LR a M852 při střelbě na 300 a 600 yardů větší než 1,20 MOA ( 95,7 mm resp. 19,15 mm ). Při střelbě na 1000 yardů byl střední bod zásahu nábojů M118 LR a SB stejný. Při přechodu na střelbu náboji M852 se musely na optice provádět určité úpravy výškového seřízení ,které nebyly v záznamu blíže specifikovány.

4.Údaje získané při měření rychlosti ukázaly ,že rozdíl v rychosti střel LR a SB činil v průměru 32 stop/s ( 9,75 m/s ) ,přičemž střela SB byla vždy rychlejší. Střely M118 si ve srovnání se střelou M852 podržely vyšší průměrnou rychlost ,jmenovitě o 50 stop/s ( 15,2 m/s ) ve vzdálenosti 300 yardů ( 274 metrů ) ,o 97 stop/s ( 29,5 m/s ) ,ve vzdálenosti 600 yardů ( 549 m ) a o 161 stop/s ( 49 m/s ) ve vzdálenosti 800 yardů ( 731,5 m ).

5. Na základě Doopler/Pejsovy analýzy bylo konstatováno ,že obě střely M118 ( LR i SB ) jsou po vstupu do zóny podzvukové rychlosti méně ovlivňovány destabilizačními faktory než střela Match King o hmotnost 168 gránů ( 10,8 gramů ). 

Nové náboje M118 LR se zdají být tím ,po čem se námořní pěchota poohlížela ,a dá se očekávat ,že schopnost stopařů/odstřelovačů zasahovat cíle ve vzdálenosti vyšší než 1000 yardů ( 910 m ) je ještě vyšší. Cesty a vývoj náboje M118 LR dále pokračují. V současné době se provádí výzkum různých hnacích náplní ,které jsou méně citlivé na teplotu a zaručí střelám stejnoměrnější rychlosti ,což ve výsledném efektu přinese snížení výškového rozptylu zásahů. Dále se prověřuje potahování povrchu střel Sierra HPBT o hmotnost 175 gránů  ( 11,3 gramů ) molybdenovými prostředky NECO a Danzac firmy Kincaid ,které by měli zvýšit přesnost a prodloužit životnost hlavní pušek M40A1.


Z knihy VOJENSKÝ A POLICEJNÍ ODSTŘELOVAČ od autora Mike R. Lau


 

