Čínský vrtulník WZ-10

Operace moderních armád si lze jen obtížně představit bez bitevních vrtulníků, které poskytují účinnou vzdušnou podporu. Určitě to dobře chápe i velení čínské armády, jež dlouho usiluje o získání tohoto typu techniky. Pokusy pořídit zahraniční stroje neuspěly, a proto Čína vyvinula (byť se zahraniční asistencí) vlastní útočné helikoptéry.

Války ve Vietnamu a Afghánistánu a konflikt mezi Íránem a Irákem, kde byly použity bitevní vrtulníky americké a sovětské výroby (AH-1 Cobra a Mi-24 Hind), prokázaly potenciál tohoto druhu techniky a přiměly řadu zemí světa, aby jej také zavedly do svých ozbrojených sil. Část se rozhodla koupit zahraniční stroje, zatímco jiné (především v západní Evropě) daly přednost vývoji vlastních bitevních helikoptér. Čínská lidová republika spojila obě cesty, protože už od roku 1979 se snažila získat některý zahraniční typ a zároveň zahájila první fázi projektu, který sice nebyl jednoduchý a neobešel se bez technologické pomoci západních zemí, avšak i přesto na počátku nového tisíciletí vyprodukoval nový vrtulník WZ-10.

Koupit nebo vyvinout?
Velení čínské armády roku 1979 došlo k závěru, že nejlepším způsobem zastavení mohutného útoku obrněných sil je nasazení vrtulníků s protitankovými řízenými střelami. Prvním řešením byly stroje SA 342 Gazelle s raketami HOT, bylo však jasné, že jde jen o provizorium. Během 80. let ČLR vyhodnocovala typ A129 Mangusta a nakonec dohodla s USA prodej strojů AH-1 Cobra, ale embargo po masakru na náměstí Tchien-an-men znamenalo konec těchto plánů. Po válce v Perském zálivu v roce 1991, která znovu demonstrovala účinnost bitevních helikoptér, si Číňané stále naléhavěji uvědomovali, jak takový stroj potřebují. Roku 1994 byl nastartován projekt CMH (Chinese Medium Helicopter); z něj měl vzejít nový víceúčelový vrtulník, který by měl rovněž svou bitevní verzi. Bylo však jasné, že to zabere ještě řadu let, takže bylo nutné další provizorní řešení. ČLR se snažila koupit helikoptéry Mi-24 či Mi-28, ale neuspěla, takže zatím vyzbrojila typ Harbin Z-9 (kopie AS 365 Dauphin). Roku 1998 byla bitevní helikoptéra oddělena od projektu CMH a dostala předběžné označení Z-10 a následně WZ-10 (Wuzhuang Zhisheng, bojový vrtulník). Vývoj řídil Institut 602 a plánovala se výroba ve firmě Harbin, ale v roce 2000 byla převedena ke společnosti Changhe. V tomtéž roce selhal i další pokus Číny o nákup zahraničního stroje, a to Ka-50. V programech CMH a WZ-10 však asistovaly nejméně čtyři západní společnosti: Eurocopter (rotor), AgustaWestland (převodovka), Pratt & Whitney Canada (motor) a Denel (stabilizace). Prototyp WZ-10 poprvé vzlétl v roce 2003, různé zdroje se však neshodují v přesném datu; udává se březen, duben nebo prosinec. Celkem vzniklo šest prototypů, jež do roku 2007 prošly vojskovými testy.

Konstrukce a pohon
WZ-10 je klasicky konstruovaný bitevní vrtulník s dvoumístnou tandemovou kabinou, v níž je sedačka střelce umístěna vpředu a sedačka pilota vzadu. Stroj má poměrně ostře řezané hrany, což patrně souvisí se snahou zmenšit radarovou odraznou plochu; z téhož důvodu je asi použit kosočtvercový příčný průřez trupu. Nosný rotor je vyroben z kompozitních materiálů a má pět listů, ocasní rotor na pravé straně je technicky vzato tvořen dvojicí rotorů, které jsou vůči sobě pootočené do tvaru X (podobně jako u AH-64 Apache). Pro WZ-10 se původně plánoval rotor vestavěný do ocasní plochy (dmychadlo, fenestron), ale zejména kvůli složitosti bylo nakonec použito konvenční uspořádání. Stroj je pochopitelně pancéřovaný, zatím je ale znám jen jeden konkrétnější údaj, a to o překrytu kokpitu, jenž má údajně tloušťku 38 mm a odolává zásahům z kulometů ráže 12,7 mm. Pohon zajišťuje dvojice turbohřídelových motorů, ale jelikož vývoj domácích agregátů se zpožďoval, všechny prototypy WZ-10 používaly zahraniční motory. Na prvním místě šlo o Pratt & Whitney Canada PT6C-67C (výkon 1250 kW), avšak testovaly se i přinejmenším dva další typy zahraničních motorů, a sice ruské Klimov VK-2500 (1850 kW) a ukrajinské Motor-Sič TV3-117 (1550 kW); některé zdroje hovoří také o evropských MTR390 (1085 kW). Definitivní jednotku má však představovat čínský agregát WZ-9, jenž byl vyvinut s ruskou a ukrajinskou pomocí a dává výkon 957 kW.

Elektronika a výzbroj
Čínské prameny obsáhle informují o úrovni elektronické výbavy WZ-10, která by se prý měla minimálně vyrovnat soudobým západním a ruským strojům. Vrtulník disponuje integrovaným navigačním systémem, jenž kombinuje laserové gyroskopy a přijímač satelitní navigace, který může přijímat data ze sítí NAVSTAR i GLONASS, výhledově též Galileo a Beidou. Základní prostředek navádění palby reprezentuje kulový senzorový blok v přídi, jenž obsahuje televizní kameru, kameru pro noční vidění, infračervený senzor a laser; v první vývojové podobě bloku sloužil laser jenom jako dálkoměr, poté však získal i funkci značkovače a naváděcího zařízení pro protitankové rakety. Blok údajně nese název ASAS (Airborne Stabilized Aiming System). Každý ze členů osádky má k dispozici přilbový zaměřovač, jenž je kompatibilní s brýlemi pro noční vidění, a na palubní desce dva nebo tři ploché barevné displeje (asi existují dvě varianty vybavení kokpitu). WZ-10 nese i detektory radarového a laserového ozáření, malý radar (jenž varuje před blížícími se střelami) a vyhazovače klamných cílů. Pod přídí stroje je namontován rychlopalný kanon ráže 30 mm; alternativně lze použít kanony ráže 23 a 25 mm nebo věžičku, kam se dají zabudovat různé kulomety či granátomety. Pro další zbraně do max. váhy 1500 kg slouží čtyři závěsy na bocích. WZ-10 může používat protitankové střely HJ-8 (polosamočinné navádění po drátě) a HJ-9 (navádění po laserovém paprsku) a perspektivně se počítá s novými HJ-10 (různé formy navádění včetně pasivního infračerveného a aktivního radarového). Vedle toho lze zavěsit protiletadlové střely (lehké PL-90 a klasické letecké PL-9) nebo raketnice pro různé neřízené rakety (kalibru 57, 90 nebo 130 mm).

Výhledy a konkurence
Snad v roce 2009 začala pomalá výroba předsériových WZ-10, patrně pořád ještě poháněných motory PT6C-67C. Pro sériovou produkci však bylo schváleno zdokonalené provedení, jemuž bylo přiděleno označení WZ-10A. Mělo by již používat domácí agregáty WZ-9, vedle toho se poněkud snížila hmotnost a bylo upraveno elektronické vybavení. Na pohled lze sériové stroje rozeznat od prototypů podle výfuků (u prototypů směřují vzhůru, u sériových do stran) a tvaru kýlové ocasní plochy (u prototypů výrazně větší). Snímky z ledna 2011 prokazují, že nejméně osm sériových WZ-10A se již nalézá v řadové službě u 5. vrtulníkového pluku čínské armády. Nejbližší plánované modernizace WZ-10A zahrnují zejména instalaci přilbového displeje (asi podobného tomu na AH-64 Apache) a milimetrového radiolokátoru, který se zřejmě objeví na rotorové hlavě. Informace z poslední doby ale navíc potvrdily dřívější spekulace, že problémy a zpoždění WZ-10 vedly firmu Harbin k tomu, aby připravila konkurenční bitevní helikoptéru pro případ, že by bylo zpoždění neúnosné, případně také pro vývoz. Stroj nese název WZ-19 a konstrukčně vychází z osvědčeného Z-9 (včetně ocasního dmychadla), odlišuje se však přední částí trupu, kde se nachází úzká kabina typická pro bitevní vrtulníky. Konkrétních informací o WZ-19 je dosud málo, ovšem fotografie dokazují existenci prototypu, který prochází letovými zkouškami; čínské prameny hovoří o prvním startu v květnu 2010. Bitevní vrtulník WZ-10 lze každopádně pokládat za další důkaz pokroku, jehož čínský vrtulníkový průmysl dosáhl, a také se očekává jeho nabízení na světovém trhu, kde Čína získává stále silnější pozici. Dnes ovšem ještě není jasné, zda (popř. kdy) jej doplní typ WZ-19.
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Přibližná TTD vrtulníku WZ-10
Průměr nosného rotoru
13,0 m
Celková délka
14,15 m
Celková výška
3,85 m
Prázdná hmotnost
5540 kg
Běžná vzletová hmotnost
7000 kg
Max. vzletová hmotnost
8000 kg
Max. rychlost
300 km/h
Letová rychlost
270 km/h
Maximální dolet
800 km
Operační dostup
6400 m
Stoupavost
12 m/s

Publikace: ATM 4/2011

