Ruské vrtulníky 5. generace

Ruská média přinesla informace o začátku vývoje nového bitevního vrtulníku, jenž by se mohl dostat do výzbroje ruského letectva někdy po roce 2020. Vývojové práce značek Mil a Kamov i zadání projektu napovídají, že už nepůjde o klasický vrtulník, nýbrž o hybridní prostředek se systémem pro mnohem rychlejší horizontální let.

Do roku 2015 by mělo ruské letectvo získat kolem 400 nově vyrobených vrtulníků, mezi nimi zejména bitevní Mi-28N a Ka-52, modernizované víceúčelové Mi-8 a cvičné Ansat-U. Ruská terminologie řadí oba jmenované typy bitevníků do čtvrté generace; generaci třetí představuje velice úspěšný, ale neúprosně stárnoucí Mi-24. Holdingová společnost Vertoljoty Rossii však již oznámila, že její dvě hlavní konstrukční kanceláře Mil a Kamov zahájily práce na projektu perspektivního bitevního vrtulníku páté generace. Navíc je známo, že obě firmy vyvíjejí zcela nové typy dopravních a víceúčelových hybridních helikoptér.

Zadání projektu UVK
O bitevním vrtulníku budoucnosti se zatím hovoří pod označením UVK (Udarnyj Vertoljotnyj Kompleks). Specifikace projektu ještě nebyly oficiálně zveřejněny, ovšem podle neoficiálních údajů a sdělení ruských expertů bude bitevní vrtulník páté generace dosahovat letové rychlosti 500 až 600 km/h, bude mít zmenšenou radarovou odraznou plochu a snad i sníženou hlučnost, navíc bude mít pokročilý počítačový systém pro zaměřování a ovládání zbraní a nejspíše bude schopný se efektivně zapojovat také do soubojů s proudovými letouny. Je však třeba dodat, že již současný Ka-52 disponuje špičkovým palubním elektronickým vybavením (uvádí se, že po této stránce je srovnatelný se soudobými víceúčelovými bojovými letouny), a tak je zřejmé, že hlavní přínos vrtulníku 5. generace budou představovat jeho dynamické parametry, tj. rychlost a manévrovatelnost, a navíc obtížná zjistitelnost. Z toho vyplývá, že nepůjde o klasicky řešené vrtulníky, jaké převládají nyní, nýbrž o hybridní vrtulníky, jejichž konstrukce jim umožní létat výrazně vyššími horizontálními rychlostmi. Pro zajímavost lze ještě dodat, že Rusové nejspíše nesdílejí nadšení Američanů pro konvertoplány (tj. letadla s překlopnými rotory); dříve se sice v Sovětském svazu podobné projekty sporadicky objevovaly, avšak v současnosti není známo, že by v Rusku běžely vážnější práce na konvertoplánu.

Dvě firmy, dvě koncepce
Andrej Šibitov, jenž je generálním manažerem holdingu Vertoljoty Rossii, uvedl, že bitevníky páté generace vyvíjejí obě nejvýznamnější ruské vrtulníkové konstrukční kanceláře, tj. značky Mil a Kamov. Není nijak překvapivé, že jejich konstrukční přístupy se liší, neboť obě firmy se již v minulosti celkem jasně soustředily na různá základní uspořádání. Konvenčnější Mil vždy dával přednost koncepci s jedním nosným a jedním vyrovnávacím rotorem, zatímco Kamov je hlavním světovým výrobcem helikoptér se dvěma souosými nosnými rotory. Zkoušky i reálné bojové nasazení vypovídají o tom, že klasická konfigurace je snad poněkud spolehlivější a má vyšší stupeň odolnosti na bojišti, ale schéma se dvěma koaxiálními rotory je stabilnější, snazší pro ovládání a umožňuje dosáhnout vyšší rychlosti při letu vzad či do stran. Konstrukce strojů páté generace by měla v obou případech představovat evoluci těchto dvou principů. Mil hodlá zhotovit stroj, který bude mít jeden nosný rotor a na zádi tlačnou vrtuli se soustavou „žaluzií“, jež mohou směrovat tah vrtule, která proto může zrychlovat horizontální let, ale současně také vyrovnávat krouticí moment hlavního rotoru (jde prakticky o stejný princip, který dnes v USA prosazuje značka Piasecki s pokusným strojem X-49 Speedhawk). Naopak kancelář Kamov se rozhodla doplnit vrtulník se dvěma souosými nosnými rotory „obyčejnou“ tlačnou vrtulí (je to tedy stejný přístup jako u amerického typu Sikorsky X2).

Mi-X1, Ka-92, MRVK a Ka-135
Konkrétní ukázky aplikací těchto dvou principů již nabízejí dva projekty středních dopravních či víceúčelových helikoptér, jež kanceláře Mil a Kamov v uplynulých letech představily. Stroj Mi-X1 má jeden nosný rotor a na zádi zařízení kombinující roli vyrovnávacího rotoru a tlačné vrtule, zatímco Ka-92 sází na dva koaxiální nosné rotory a standardní tlačnou vrtuli. První typ by měly pohánět dva motory VK-2500 a u druhého se počítá s agregáty VK-3000 (číslo udává přibližný výkon motoru v koních). Stroj Mi-X1 by snad mohl být o něco rychlejší, mohutnější trup Ka-92 by měl naopak nabídnout větší kapacitu pro cestující a náklad. U obou vrtulníků se počítá s vývojem verzí pro civilní dopravu i nejrůznější vojenské využití. Společnost Mil však prezentovala ještě jeden projekt vrtulníku, jenž využívá stejnou konfiguraci jako Mi-X1. Jde o bezpilotní stroj MRVK (Mnogocelevoj Robotizirovannyj Vertoljotnyj Kompleks); anglicky se označuje jako MRH (Multifunctional Robotic Helicopter). Stroj o vzletové hmotnosti 3000 kg má dosahovat rychlosti přes 400 km/h a má nést senzory či lehké zbraně do hmotnosti 700 kg. Také značka Kamov představila projekt lehkého bezpilotního průzkumného a útočného stroje; návrh Ka-135 ovšem využívá její standardní princip dvou souosých nosných rotorů bez tlačné vrtule. Zajímavým rysem projektu Ka-135 je však skutečnost, že jeho konstrukce přebírá řadu prvků osvědčené lehké dopravní helikoptéry Ka-226.

Další tři návrhy od Kamova
Kanceláři Kamov však invence rozhodně nechybí, jelikož kromě koncepce se dvěma nosnými rotory a tlačnou vrtulí pracuje na dalších třech nových konstrukcích. Předvedla návrh Ka-102, jenž se vrací ke zdánlivě zastaralé konfiguraci se dvěma tandemovými nosnými rotory (kterou využívá hlavně populární americký CH-47 Chinook), ale doplňuje ji dvěma tažnými vrtulemi. Výsledkem má být těžký transportní vrtulník pro max. 90 cestujících, jenž bude létat rychlostí až 500 km/h. Dále byly zahájeny práce na programu X-Ka, jehož demonstrátorem patrně bude modifikovaný bitevní vrtulník Ka-50. Helikoptéra obdrží širší rotorové listy s novým profilem a pod křídlem ponese dva letecké tryskové motory (Američané v 60. letech prováděli podobné pokusy a stroj Bell 533 se dvěma přídavnými proudovými motory dosáhl rychlosti 508 km/h). Ale snad nejbizarnější koncepci představuje návrh vysokorychlostního prostředku Ka-90. Měl by mít dvoulistý rotor a v trupu zabudovaný dvouproudový motor s „kormidlem“, díky němuž by proud spalin vyrovnával krouticí moment. Kromě toho však bude k dispozici i „rychlostní“ režim, kdy se rotor složí do pouzdra na hřbetě a stroj, jehož trup je koncipován jako vztlakové těleso, bude díky plnému tahu motoru létat rychlostí přes 700 km/h. Tak avantgardní stroje ale budou schopné bojového nasazení patrně až okolo roku 2030. V současnosti se tedy pozornost soustřeďuje na hybridní vrtulníky, které by měly být vyvinuty za pět až osm let a do služby by mohly vstoupit za deset let. K tomu je však potřeba silná finanční podpora státu, bez níž ruský průmysl nemůže tak náročné projekty realizovat.
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Předpokládané výkony Ka-92 a Mi-X1

Ka-92
Mi-X1
Max. počet cestujících
30
25
Max. náklad v kabině
16 000 kg
11 000 kg
Max. vzletová hmotnost
5000 kg
3500 kg
Max. rychlost
460 km/h
520 km/h
Cestovní rychlost
420 km/h
475 km/h
Operační dolet
1400 km
1500 km
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