PZL-230 Skorpion:
Nesplněný polský sen

Na přelomu 80. a 90. let vyvíjel polský letecký průmysl velice progresivně řešený lehký bojový letoun PZL-230. Tento zajímavý stroj nepochybně předběhl svou dobu, což byl zřejmě také jeden z důvodů, proč se tehdy neprosadil.

Konec studené války a rozpad bipolárního světa způsobil mnoho změn ve vývoji vojenské techniky. Jednou z nich byl nenápadný vznik nové kategorie bojových letadel nazývaných „letouny pro podporu na bojišti“ (battlefield support aircraft). Jednalo se o nevelké, vysoce obratné a lehce pancéřované bitevníky, které by se uplatnily v regionálních konfliktech. Snad nejznámějším z nich je americký typ Scaled Composites ARES, lze zmínit též britskou studii BAe SABA či projekty ruské značky Aeroprogess (a částečně i Aero L‑159 ALCA). K nejzajímavějším typům tohoto druhu rozhodně patří polský PZL‑230 Skorpion.

1987: Snaha o nezávislost
Projekt Skorpion vznikl v roce 1987, kdy už bylo zcela zřejmé, že konec socialistického systému v Polsku je otázkou krátkého času. Tehdejší vedení ovšem doufalo, že se za cenu nezbytných reforem a kompromisů s opozicí nějak udrží u moci. Koketovalo s myšlenkou silného, autoritativního Polska nezávislého jak na Západu, tak na Sovětském svazu. Tak se zrodil názor, že Polsko by mělo vyvinout moderní bojový letoun bez podpory SSSR i bez vyspělých technologií ze Západu.
Vývojem byl pověřen varšavský podnik PZL‑Okęcie a projekt vedl inženýr Andrzej Frydrychewicz. Ministerstvo obrany požadovalo malý, lehký, jednoduchý a levný letoun se schopností krátkého startu a přistání. Důležité části měly být pancéřovány, ovšem nikoli na úkor obratnosti letadla. Tým firmy PZL‑Okęcie během krátké doby předložil první návrh stroje pojmenovaného PZL‑230 Skorpion. Byl vytvořen na bázi analýzy zkušeností z Vietnamu a Afghánistánu a vykazoval také ideovou příbuznost s populárním americkým typem A‑10 Thunderbolt II.
PZL‑230 byl na svou dobu velmi futuristicky řešený. Vyznačoval se značně štíhlým trupem a vysoko umístěnými kachními plochami se záporným šípem. Ocasní plochy mohly být buďto svislé, nebo ve tvaru V. Na horní straně trupu mezi ocasními plochami měly být umístěny gondoly pro dva proudové agregáty Pratt & Whitney PW305 s tahem po 23 kN. V přídi měl být instalován rychlopalný kanon a závěsy pod křídlem mohly unést až 2000 kg zbraní, a to západního i východního původu. Letoun měl využívat směs domácí a zahraniční avioniky včetně řízení fly‑by‑wire.

1990: Turbovrtulový pohon
Zatímco polské ministerstvo obrany posuzovalo předložený návrh PZL‑230, inženýři firmy PZL‑Okęcie se zabývali možností změnit pohon na turbovrtulový. Namísto dvojice ocasních ploch se měla objevit jen jedna svislá plocha. K jejím stranám pak měly být připojeny dvě gondoly s motory Pratt & Whitney Canada PT6A‑67 o výkonu po 919 kW a s tlačnými vrtulemi Hartzell. Letoun měl dosahovat rychlosti 640 km/h a pro provoz měla stačit dráha o délce 250 m. Za zmínku stojí také mimořádná obratnost letounu; zatáčku do protisměru s poloměrem 150 m měl být údajně schopen uskutečnit za 4,2 sekundy.
Progresivně byla vyřešena také hlavňová výzbroj v přídi. Jednu alternativu tvořil pevný 30mm kanon se 750 náboji. Namísto něj však bylo možno instalovat i věžičku s pohyblivým 20mm kanonem propojenou s přilbovým zaměřovačem, stejně je tomu u bitevních vrtulníků. Další výzbroj turbovrtulového PZL‑230 mělo nést osm závěsníků pod křídlem. Konstrukce měla být kompozitová a měla využívat též některé prvky z tehdy vyvíjeného turbovrtulového cvičného letounu PZL‑130 Orlik.
Turbovrtulový PZL‑230 byl oficiálně představen roku 1991. Záhy se objevila konkurence z varšavského Ústavu letectví (Instytut Lotnictwa), který navrhl turbovrtulový bitevní letoun Pirania. Šlo o dolnoplošník, jenž měl na horní straně křídla gondoly se dvěma tlačnými motory. Ministerstvo obrany nakonec přece jenom upřednostnilo projekt Skorpion, ale současně podstatně změnilo požadavky, takže se celý návrh musel přepracovat.

1992: Vzniká maketa PZL-230F
Nejdůležitější změny specifikací se týkaly maximální rychlosti a nosnosti. Nový bitevní letoun pro polské letectvo měl létat rychlostí až 1040 km/h a unést 4000 kg výzbroje. Modifikovaná podoba projektu Skorpion dostala název PZL‑230F. Požadavky na rychlost samozřejmě znamenaly návrat k proudovým motorům, jež však neměly být montovány v gondolách na trupu. Nové provedení počítalo s motorovými pouzdry v křídle, k jejichž horní straně pak měly být připojeny ocasní plochy nakloněné poněkud k sobě. Výsledek tak připomínal jakousi groteskní variantu amerického průzkumného letounu SR‑71 Blackbird. Části křídla na vnějších stranách motorů byly plně pohyblivé.
Pro pohon PZL‑230F byly zkoumány čtyři typy proudových motorů, a to Pratt & Whitney PW305 (tah 23 kN), Textron Lycoming LF507 (tah 27,8 kN), Garrett ATF3 (tah 24,2 kN) a Avco Lycoming ALF 502 (tah 29,4 kN). V té době už bylo naprosto evidentní, že se Polsko přiklání k západnímu světu, díky čemuž bylo do projektu Skorpion zapracováváno stále více západních prvků. Výzbroj měl tvořit americký 25mm pětihlavňový kanon GAU‑12/U se 250 náboji a 4000 kg zbraní na devíti závěsnících. PZL‑230F mohl být také vybaven malým radiolokátorem.
Výsledkem této části projektu PZL‑230 byla maketa ve skutečné velikosti, která byla letectvu prezentována 23. prosince 1992. Pro operace letounu měly postačovat nezpevněné dráhy s délkou 400 m a otáčka do protisměru neměla trvat déle než pět sekund. V té době se předpokládalo, že prototyp vzlétne v roce 1996 a dodávky sériových letounů začnou o čtyři roky později. Polské letectvo si chtělo objednat kolem 100 strojů, ale počítalo se i s průnikem na světový trh.

1995: Staronová konfigurace
V roce 1994 však polské ministerstvo obrany oznámilo, že kvůli nedostatku financí končí s podporou projektu Skorpion. Bitevní roli měly zastávat dodatečně vyzbrojené cvičné stroje PZL I‑22 Iryda s tím, že se počítalo s vyvinutím speciální jednomístné bitevní varianty I‑22MS (která se nakonec stejně nedostala do výzbroje). Firma PZL‑Okęcie se však projektu PZL‑230 nehodlala jen tak snadno vzdát a pokračovala v něm do roku 1995, protože doufala v zákazníky za zahraničí.
Je paradoxní, že finální verze PZL‑230F z roku 1995 se vrátila k prvnímu designu z konce 80. let. Opět byly použity motorové gondoly na horní straně trupu. Bylo studováno několik variant ocasních ploch; kromě dřívější konfigurace s dvojicí svislých ploch či ploch tvaru V bylo zkoumáno i provedení s klasickými svislými a vodorovnými kormidly, takže by se PZL‑230F zařadil k tzv. tandemovým trojplošníkům. Jeho pohon měly zajistit dva proudové motory Allied Signal LF507. Perspektivně se počítalo s vývojem pokročilejší verze PZL‑230D, jež se měla vyznačovat určitými prvky obtížné zjistitelnosti.
Jistou konkurenci pro PZL‑230F v poslední fázi jeho existence představoval další projekt varšavského Ústavu letectví nazvaný Kobra 2000. Vyznačoval se štíhlými elegantními tvary, šípovým křídlem a nasávacím otvorem na horní straně trupu. Nikdy však neopustil stádium návrhu. Stejně tak závěrečná podoba PZL‑230F se nedočkala uskutečnění a program byl v roce 1995 definitivně zastaven. V každém případě je ale dokladem vyspělosti polského průmyslu. A současné regionální konflikty vypovídají o tom, že tvůrci PZL‑230 šli správným směrem, protože dnes by se takový letoun mohl skvěle uplatnit.
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TTD PZL-230F Skorpion (1992)
Rozpětí křídla
9,0 m
Celková délka
9,3 m
Celková výška
4,2 m
Prázdná hmotnost
3600 kg
Max. hmotnost
10 000 kg
Max. náklad zbraní
4000 kg
Max. rychlost
1040 km/h
Akční rádius
300 km
Operační dostup
10 000 m
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