Kamov Ka-40:
Námořní vrtulník budoucnosti

Ruský vrtulníkový průmysl zaznamenává velký rozkvět a pracuje na mnoha zajímavých projektech. Patří mezi ně také univerzální námořní vrtulník Ka-40, který by měl v ruské flotile v příštím desetiletí začít nahrazovat stávající stroje Ka-27.

Konstrukční kancelář Kamov je tradičním dodavatelem vrtulníků pro ruské námořnictvo. Přispívá k tomu hlavně použití systému dvojice souosých protiběžných nosných rotorů, který nevyžaduje dlouhý ocasní nosník s vyrovnávacím rotorem. Takto koncipované vrtulníky mají proto menší rozměry, což je pro palubní operace činí zcela ideálními. První generaci námořních vrtulníků Kamov představoval Ka‑25 z 60. let. Počátkem 80. let přišla generace druhá v podobě helikoptéry Ka‑27. A tu by v dohledné době mohl vystřídat nový typ pojmenovaný Ka‑40.

Pro nové letadlové lodě
Projekt nástupce Ka‑27 se zrodil už koncem 80. let, ale kvůli rozpadu SSSR a ekonomické krizi Ruska musel být odložen. Jeho obnovení přišlo až na počátku nového tisíciletí, kdy se začalo hovořit také o plánech na výstavbu nových letadlových lodí pro ruské námořnictvo. Dnes už je oficiálně známo, že během příští dekády má začít konstrukce nejméně jednoho letadlového nosiče. V této souvislosti se samozřejmě řeší rovněž otázka palubního letectva. Jestliže mezi stroji s pevným křídlem mají dominovat různé verze dvoumístného typu Su‑33UB a perspektivně i námořní úprava vyvíjeného stíhače 5. generace PAK FA, základním typem vrtulníku by mohl být víceúčelový Ka‑40.
Uspořádání nové helikoptéry se na pohled podobá soudobému typu Ka‑27. Vyznačuje se dvěma třílistými souosými nosnými rotory a mohutným širokým trupem, který je zakončen krátkým nosníkem se dvěma svislými ocasními plochami. Pro pohon nového stroje byla zvolena dvojice vyvíjených motorů, jež nesou provizorní název TVa‑3000 a dodávají výkon po 1864 kW; motory TV3‑117V v Ka‑27 mají výkon asi 1640 kW. Nový agregát by měl mít navíc možnost na dobu 30 sekund zvýšit výkon na 2796 kW neboli celkově přes 5500 kW. Takový přebytek výkonu přináší velkou výhodu zejména v krizových situacích. Běžná vzletová hmotnost se má pohybovat kolem 12‑13 tun, maximální okolo 14‑15 tun.
Ale přestože se Ka‑40 svým uspořádáním soudobému Ka‑27 podobá, ve skutečnosti se konstrukčně zásadně liší. Integrální součást draku totiž tvoří pouze přední část trupu s kabinou a pouzdrem radaru, motorové lože, ocasní nosník a dvě boční gondoly, jež mají pomoci při nouzovém přistání na moři. Střední část trupu však představuje výměnný modul. Tuto zajímavou koncepci, která samozřejmě výrazně zjednodušuje výrobu i provoz, převzal Ka‑40 od lehkého víceúčelového stroje Ka‑26.

Široké možnosti
V případě Ka‑40 tedy nelze hovořit v pravém smyslu o „verzích“ vrtulníku, nýbrž pouze o různých účelových modulech. Základní podoba bude samozřejmě protiponorkový vrtulník, který nahradí stroje Ka‑27PL. V této souvislosti se mluví o některých nových protiponorkových prostředcích, např. o akustické bóji RGB‑16‑1 s frekvenčním rozsahem od 2 do 5 kHz a možností shozu do moře z výšek od 150 do 2000 m. Ka‑40 ponese široké spektrum zbraní, mj. hlubinné bomby KAB‑250PL, kazetové hlubinné bomby RBK‑100 PLAB‑JuK nebo protiponorkové střely APR‑2 a APR‑3 s raketovým, popř. vodním reaktivním pohonem. Pravděpodobně bude moci nést i námořní miny a snad i protilodní střely. Posledně jmenované zbraně jsou ve výzbroji západních námořních vrtulníků naprosto běžnou záležitostí, ovšem z dosud zavedených ruských typů této kategorie je kupodivu nemůže vypouštět žádný.
Druhým základním účelem bude vrtulník pro pátrací a záchranné mise, který nastoupí na místo Ka‑27PS. Do jeho základní výbavy bude patřit naviják, výkonný světlomet atd. Taková helikoptéra bude vhodná i pro akce speciálních jednotek, ale je možné, že vznikne i speciální výsadková verze odpovídající typu Ka‑29TB, resp. příslušný modul. Zřejmě by šlo o pancéřovaný prostor se závěsníky pro protizemní výzbroj.
Dalo by se uvažovat také o modulu s výstražným radiolokátorem, s nímž by Ka‑40 nahradil vrtulníky Ka‑29RLD (Ka‑31). V ruském námořnictvu ale začíná sílit mínění, že radiolokační vrtulník je v podstatě anachronismus a že nová letadlová loď má dostat výstražné a přehledové letouny s pevným křídlem. Ka‑40 by měl nastoupit do služby spolu s novými ruskými letadlovými nosiči, z nichž první má začít brázdit světové oceány ještě před rokem 2020. Zbývá jen doufat, že zastavený a znovu vzkříšený projekt Ka‑40 nezažije další neúspěšný konec.
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