Airbus A330‑200 MRTT:
Vzdušný tanker pro 21. století

Evropská firma Airbus vznikla s cílem konkurovat nadvládě USA na trhu civilních dopravních letadel. V posledních letech ale Airbus soutěží s americkým Boeingem také ve vojenské oblasti, což dokládají úspěchy letounů MRTT.

Britské letectvo na přelomu století oznámilo, že chce zakoupit nové letouny pro vzdušné tankování jako náhradu za starší typy VC10 a TriStar. Vítězem výběrového řízení se stal stroj Airbus A330‑200 MRTT, který si brzy vybrala i Austrálie a který firma Airbus nabízí i americkému letectvu.

Pro tankování i transport
Flotilu vzdušných tankerů Britského královského letectva dnes tvoří 26 letounů na bázi transportních Vickers VC10 a Lockheed TriStar. První typ by měl být vyřazen v roce 2008 a druhý roku 2012, takže letectvo začalo v rámci programu Future Strategic Tanker Aircraft (FSTA) hledat jejich nástupce. Mělo však jít o letouny schopné provádět tankování i dopravu nákladů.
O lákavý kontrakt se utkali dva největší dodavatelé dopravních letadel na světě, americký Boeing a evropský Airbus. Vytvořila se kolem nich dvě konsorcia, která dne 30. dubna 2003 odeslala své návrhy. Společnost Tanker & Transport Services Consortium nabídla přestavbu 18 strojů Boeing 767 po vzoru typu KC‑767A a Airbus zastoupený firmou AirTanker Consortium prosazoval model A330‑200 MRTT (Multi‑Role Tanker Transport).
26. ledna 2004 britské ministerstvo obrany sdělilo, že vítězem konkurzu FSTA a dodavatelem tankerů bude AirTanker Consortium. O přesném počtu letounů se zatím jedná, ale zřejmě půjde o cca dvanáct nových a osm starších přestavěných kusů. Projekt bude financován jako tzv. Private Financing Initiative. Stroje bude vlastnit soukromá firma AirTanker Services Limited, které bude letectvo platit za pronájem strojů, avšak osádky budou tvořeny příslušníky letectva.
Kromě toho bude RAF každý rok splácet 27 milionů dolarů jako leasingové splátky. AirTanker Services bude letouny pronajímat i civilním společnostem. Většina strojů bude sloužit potřebám RAF neustále, další část bude střídavě fungovat jako vojenské a civilní a poslední část bude pouze civilní, ovšem v případě potřeby bude zcela k dispozici letectvu. Po 27 letech splátek tankery přejdou do vlastnictví RAF. Mají operovat ze základny Brize Norton, odkud nyní létají tankery VC10 a TriStar.

MRTT se představuje
Společnost AirTanker Consortium je vedena evropskou zbrojovkou EADS, která vlastní 40 % akcií a jako hlavní vlastník Airbusu (80 % akcií) odpovídá za dodávku letounů A330‑200. 20 % akcií konsorcia AirTanker vlastní Rolls‑Royce, který dodává motory. Dalších 20 % patří společnosti Cobham zodpovědné za přestavbu dopravních letounů na vojenské stroje. Zbylých dvacet procent akcií AirTankeru je rozděleno mezi firmy Thales (elektronika) a Vosper Thorneycroft (kompozitové materiály).
Dopravní letoun Airbus A330‑200 se montuje ve městě Toulouse ve Francii ze součástí vyrobených ve Velké Británii, Francii, Německu a Španělsku. Civilní verze přepravuje 250 cestujících na vzdálenost přes 12 000 km, případně až 380 cestujících na vzdálenost přes 10 000 km. Přestavbu provede firma Cobham na britském letišti Bournemouth a testy sériových letounů budou probíhat na základně RAF Boscombe Down. Bude za ně zodpovídat firma QinetiQ, která 28. října 2003 uskutečnila první zkoušku tankování z Airbusu A330‑200 MRTT.
Dvoumotorový A330‑200 byl jako základ tankeru zvolen zejména proto, že má stejné křídlo jako čtyřmotorový A340, takže dva zbylé křídlové pylony lze využít pro tankovací pouzdra Cobham FRL 900E Mark 32B s pryžovou hadicí. Část letounů bude navíc mít pod trupem třetí tankovací kontejner. A330‑200 MRTT může pojmout 139 090 litrů paliva, tj. 111 tun. S 68 tunami paliva doletí do vzdálenosti 1850 km, kde může operovat po dobu dvou hodin, což při startu ze základny Brize Norton odpovídá např. hlídce nad Islandem nebo Sicílií.

Náklad a cestující
Palivová kapacita A330‑200 MRTT je o cca 50 procent větší než u konkurenčního Boeingu KC‑767. To bylo hlavním důvodem, proč A330‑200 zvítězil ve výběrovém řízení FSTA, ačkoli významnou roli hrála i kompozitová konstrukce a v neposlední řadě plně evropský původ letounu.
Dalším významným faktorem působícím ve prospěch A330‑200 byla skutečnost, že palivo je přepravováno jen v nádržích v křídle, takže hlavní nákladová paluba poskytuje až 136 m3 pro přepravu nákladu. Pojme např. šest standardních palet NATO o rozměrech 2,24×2,74 m a dva civilní kontejnery LD3, popř. 28 kontejnerů LD3, popř. osm palet o rozměrech 2,44×3,18 m a dva kontejnery LD3. I s maximální zásobou paliva může A330‑200 MRTT přepravit až 43 tun nákladu.
Přestavba nezměnila ani možnosti dopravy osob, neboť A330‑200 MRTT dopraví téměř 300 lidí, což velice usnadňuje pronajímání soukromým společnostem. Za zmínku stojí i modulární koncepce avioniky, komunikačních a obranných systémů. Díky ní je možné všechny tyto prvky před pronájmem letounu privátní společnosti jednoduše vymontovat a nahradit prvky komerčními.
V dubnu 2004 se k britskému letectvu připojila Austrálie, jež objednala pět letounů A330‑200 MRTT jako náhradu za zastaralé stroje Boeing 707. Letouny pro Austrálii se však od britských budou odlišovat. Místo motorů Rolls‑Royce Trent 772B budou mít o něco výkonnější americké motory General Electric CF6‑80E1 a jejich tankovací systém bude ráhnový; fungování všech systémů tankování za letu bylo popsáno v ATM č. 7/2003. První létající tanker Airbus má Austrálie dostat v roce 2007. Očekává se, že A330‑200 MRTT si vybere i Francie.

Airbus pro US Air Force?
Kromě A330‑200 nabízí Airbus i tankovací verzi menšího modelu A310, který v pěti trupových palivových nádržích unese až 77,5 tuny paliva. K tankování slouží dvojice pouzder s hadicemi pod křídlem, ale lze použít také ráhnový systém. Prvním zákazníkem se stala německá Luftwaffe, která nechala na tankery přestavět čtyři ze svých sedmi letounů A310. Podobně i Kanada objednala úpravu dvou z pěti A310‑304, pro které se používá místní název CC‑150 Polaris.
Airbus nabídl A330‑200 MRTT i americkému letectvu, které chce nahradit část svých vzdušných tankerů KC‑135E a pořídit si cca 100 nových letounů. US Air Force se v dubnu 2002 rozhodlo pro typ Boeing KC‑767A, oficiálně proto, že Airbus neměl s tankery zkušenosti. Pak se ale objevily problémy s financováním celého programu. Hovořilo se o přímé koupi i pronájmu formou Private Financing Initiative, ale v listopadu 2004 bylo rozhodnuto, že letectvo musí vypracovat novou studii celého projektu. Ohledně KC‑767A zatím není jasno, protože se neví, jak a kdy bude USAF své stárnoucí KC‑135E nahrazovat.
Firma Boeing sdělila, že v případě dalších průtahů bude nucena výrobní linku modelu 767 uzavřít, aby měla volné kapacity pro produkci typu 787 Dreamliner. Naopak společnost EADS nabídla, že v případě vítězství svého typu vybuduje v Mobile v Alabamě továrnu na výrobu A330‑200 v hodnotě 600 milionů dolarů. A na aerosalonu Farnborough Air Show 2004 tajemník USAF James Roche uvedl, že další nabídka tankerů od EADS by byla vítaná. Šance Airbusu na službu v US Air Force tedy stále existují.
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Boeing KC‑767A
Hlavním a vlastně jediným konkurentem letounu Airbus A330‑200 MRTT je americký Boeing KC‑767A. Společnost Tanker & Transport Services Consortium nabízela britskému letectvu přestavbu 18 dopravních letounů Boeing 767 od letecké společnosti British Airways na tankovací a transportní letadla totožná s KC‑767A. Společnost TTSC utvořily Boeing, BAE Systems, British Airways, Marshall Aerospace, Spectrum Capital a Serco Group. Typ KC‑767 byl původně určen hlavně pro US Air Force, ale jeho budoucnost tam je nejistá. Itálie si objednala čtyři kusy, z nichž první má dorazit ještě letos. Japonsko objednalo stejný počet, avšak jeho letouny budou mít modernější tankovací systém.

TTD letounu Airbus A330‑200 MRTT pro RAF
Počet a typ motorů
2× Rolls‑Royce Trent 772B
Tah motorů
2× 316 kN
Rozpětí křídla
60,3 m
Délka trupu
59,0 m
Celková výška
17,9 m
Max. vzletová hmotnost
230 000 kg
Max. zásoba paliva
111 000 kg
Max. rychlost
1000 km/h (Mach 0,82)
Max. přeletová vzdálenost
11 945 km
Operační dostup
12 500 m
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