Hydroplány ShinMaywa:
Blíží se první exportní úspěch?

Navzdory zdánlivé zastaralosti jsou hydroplány stále velmi užitečnými pomocníky v některých činnostech, mj. hašení lesních požárů či záchranných akcích. Není proto divu, že některé země pořád staví velké létající čluny. Snad nejznámější jsou letouny ruské firmu Berijev, ale nyní se o místo na trhu hlásí další tradiční výrobce: Japonsko.

Hydroplán s krátkým startem
Země vycházejícího slunce díky své geografii vždy patřila ke státům, jejichž námořnictva jsou vybavena plovákovými letouny i létajícími čluny. Za druhé světové války byla japonská firma Kawaniši jedním z největších výrobců této kategorie techniky a její čtyřmotorový létající člun H8K (v americkém kódu Emily) s působivým doletem 7200 km je dosud hodnocen jako jeden z nejlepších hydroplánů celé války. Podobně jako téměř celý japonský zbrojní průmysl i firma Kawaniši po válce zanikla, avšak brzy se zase „zvedla z popela“, jak Američané začali vnímat Japonsko coby nového spojence proti ambicím SSSR a Číny. Pod novým názvem Shin Meiwa Industries nejprve zajišťovala servis amerických hydroplánů, ale záhy opět začala i s vlastním vývojem. Věrna své tradici se zaměřila na hydroplány a rozhodla se řešit jednu z jejich slabin, totiž dlouhý vzlet a přistání a neochotné stoupání. Zkrátka si vytkla za cíl zkonstruovat létající člun s krátkým startem a přistáním (STOL). Výsledkem byl pokusný stroj UF-XS, což byla ve skutečnosti přestavba amerického letadla Grumman UF-1 Albatross. K jeho původním dvěma motorům Wright R-1820 přibyly dva agregáty Pratt & Whitney R-1340 a jako zcela převratný prvek pátý motor, a sice turbohřídelový General Electric T58 v trupu. Neroztáčel vrtuli, nýbrž hnal proud stlačeného vzduchu na křídelní klapky a ocasní plochy. Výsledkem bylo podstatné potlačení turbulencí, hodně klesl indukovaný odpor a zvýšil se vztlak. Tak vznikl prvek, který se potom stal hlavní devizou japonských hydroplánů a poskytl jim charakteristiky STOL, tedy řízení mezní vrstvy čili BLC (Boundary Layer Control).

Protiponorkový letoun PS-1
Díky zkušenostem s UF-XS, který létal od roku 1964, mohla firma Shin Meiwa zareagovat na požadavek Japonských námořních sil sebeobrany (JMSDF), jež v roce 1966 projevily zájem o velký protiponorkový hydroplán. Tým, který vedl Shizuo Kikuhara, tedy zahájil vývoj nového letadla s pracovním názvem označením SS-2 či PS-X. Prototyp se vznesl 5. října 1967 a ihned přitáhl velkou pozornost. 14. června 1968 následoval druhý prototyp, JMSDF ještě téhož roku zahájilo vojskové testy a v březnu 1969 si objednalo sériovou produkci letadel pod označením PS-1. Pohon zajišťovala čtveřice turbovrtulových agregátů General Electric T64-IHI-10, které licenčně stavěla firma Ishikawajima-Harima a které dodávaly výkon po 2280 kW. Vzduch pro systém BLC zajišťoval pátý motor T58-IHI-10 s výkonem 1044 kW. Letoun byl vybaven také zařízením pro potlačování efektu vodní tříště při startu a přistání. Díky tomu mohl PS-1 přistát i vzletět z rozbouřeného moře s vlnami o výšce 3 m (podle některých zdrojů dokonce až 4 m), čímž se kromě japonských hydroplánů nemohl (a vlastně dosud nemůže) pochlubit žádný jiný letoun. Stroj nesl pětici základních senzorů, a sice pátrací radar v přídi, detektor magnetických anomálií v zadním „žihadle“, pasivní sonar Jezebel s dvaceti zvukovými bójemi, aktivní sonar Julie a velký světlomet pod křídlem. Uvnitř letounu mohly být neseny čtyři hlubinné bomby o váze 150 kg a pod křídlo mezi motory se dala podvěsit čtyři torpéda a šest 127mm neřízených raket Zuni. Osádku letadla tvořilo devět mužů. JMSDF si objednalo 21 sériových strojů, které byly dodány do roku 1978. Kvůli značně vysokým nákladům ale sloužily pouze do roku 1989, kdy je nahradily americké letouny P-3C Orion.

Záchranný hydroplán US-1 
To však rozhodně neznamenalo konec hydroplánů Shin Meiwa. Už na počátku vývoje se totiž firma zabývala i využitím pro jiné úkoly a JMSDF požádalo o úpravu pro pátrací a záchranné operace na moři (SAR). Společnost ji vyvíjela pod označením SS-2A a do výzbroje se dostala pod názvem US-1. Jelikož konstrukčně se od PS-1 lišila minimálně, nebyl nutný ani prototyp, takže 15. října 1974 poprvé vzlétl rovnou první sériový US-1. Na rozdíl od PS-1 nenesl žádné zbraně, ze senzorů zůstal pouze příďový radiolokátor. Zvětšily se zásoby paliva, ale asi hlavní změnou byl podvozek. Pokud PS-1 měl pouze pomocný podvozek pro vyjetí z vody na břeh a přímo ze země operovat nemohl, pak US-1 je již plnohodnotným obojživelníkem, který může vzlétat a přistávat na vodě i zemi. Osádku tvoří osm mužů, kromě kterých letoun dopraví i pět lékařů či potápěčů. Dále poskytuje místo pro dvanáct nosítek nebo 36 cestujících. Existuje též možnost vymontovat veškeré vnitřní vybavení a změnit US-1 na dopravní letoun pro přibližně stovku vojáků. Vznikl i koncept civilní dopravní verze pro 69 cestujících, navíc prototyp PS-1 a jeden US-1 byly zkoušeny jako „vodní bombardéry“ pro hašení lesních požárů, zůstalo však jenom u pokusů. JMSDF každopádně objednalo dvanáct sériových US-1. Počínaje sedmým se jednalo o verzi označenou US-1A, která dostala motory T64-IHI-10J s výkonem po 2605 kW; starší letouny pak byly na toto provedení zpětně konvertovány. US-1 se mimořádně osvědčil a má na kontě přes 800 zachráněných životů. JMSDF pak postupně zadávaly i další objednávky a celkový počet US-1 a US-1A dosáhl dvaceti kusů. Tento úspěch vedl japonské konstruktéry k pokračování vývoje, ale už pod jinou značkou, jelikož firma Shin Meiwa roku 1992 změnila oficiální anglickou transkripci názvu na ShinMaywa.

Zdokonalený US-2 a zájem Indie
1. listopadu 1996 začal projekt s označením SS-3 a cílem modernizovat US-1. Získal podporu JMSDF a objednávku dvojice prototypů, z nichž první byl zalétán 18. prosince 2003. Původně letoun nesl vojenské označení US-1A Kai (z japonského kaizen, vylepšený), to se však potom změnilo na stávající US-2. Na pohled se nový letoun značně podobá svému předchůdci, avšak pečlivý pozorovatel si nepochybně všimne mnoha rozdílů. Největší změnou jsou nové motory Rolls-Royce AE-2100J s výkonem po 3425 kW a šestilistými vrtulemi (v podstatě jde o téměř stejnou pohonnou soustavu jako u C-130J Super Hercules). Pátý motor, dodávající vzduch pro soustavu BLC, je turbína LHTEC CTS800-4K, resp. civilní verze vrtulníkového motoru T800 o výkonu 1015 kW. Poněkud „uhlazenější“ trup je přetlakový, díky čemuž se podstatně zvýšil dostup, změnami prošlo i křídlo a zvětšily se palivové nádrže. Hodně se zdokonalila avionika, jež nyní zahrnuje francouzský radar Thales Ocean Master, řízení fly-by-wire nebo „skleněný“ kokpit s terminálem navigace GPS. První ze čtrnácti objednaných sériových strojů vstoupil do služby u JMSDF v roce 2004. Ale na konci roku 2011 se začalo rýsovat další uplatnění, neboť Indie avizovala úmysl zařadit do výzbroje pátrací a záchranný hydroplán. Zdálo se, že jasným favoritem bude některý ze strojů ruské firmy Berijev, ale nedlouhou před tím Japonsko zrušilo dlouholetý zákaz exportu zbraní. A pak oficiálně oznámilo, že o zakázku pro Indii bude určitě usilovat. Makety SS-3, resp. US-2 se objevily na zbrojním veletrhu Defexpo 2012 a Indové se nijak netajili velkým zájmem. Japonský letoun je sice pomalejší než ruské stroje s proudovým pohonem, ale je úspornější a vyniká možností krátkého startu a přistání, a to i na rozbouřeném moři. Japonci tedy rozhodně nebudou v Indii bez šance.
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TTD hydroplánu ShinMaywa US-2
Osádka
11 mužů
Rozpětí křídla
33,2 m
Celková délka
33,3 m
Celková výška
9,8 m
Hmotnost prázdného letounu
25 630 kg
Běžná vzletová hmotnost
43 000 kg
Max. vzletová hmotnost
47 700 kg
Max. rychlost
580 km/h
Cestovní rychlost
480 km/h
Akční rádius
1850 km
Max. přeletová vzdálenost
4700 km
Max. dostup
9000 m
Operační dostup
6100 m
Délka rozjezdu při startu
280 m
Délka doběhu při přistání
330 m
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