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Po raz pierwszy na petersburskim salonie - dozorowiec (fregata) Jarosław Mudryj projektu. 11540.

Międzynarodowy Salon Morskiej
Techniki Militarnej IMDS 2009
Pomiędzy 24 a 28 czerwca 2009 r. w petersburskim kompleksie wystawienniczym Lenexpo odbył się 4. Międzynarodowy Salon Morskiej Techniki Militarnej IMDS 2009. Jego organizatorem, podobnie jak poprzednich edycji,
była Federalna Agencja Przemysłu Rosprom.

W

tym roku poszerzona tematyka IMDS-u
objęła wszystkie etapy związane z powstawaniem szeroko rozumianej techniki
morskiej: budownictwo okrętowe, zespoły napędowe, uzbrojenie, lotnictwo morskie, systemy nawigacji i dowodzenia, infrastrukturę brzegową oraz
nowe technologie materiałowe. Pomimo światowego kryzysu finansowo-ekonomicznego, najważniejsze przedsiębiorstwa tych branż z Rosji wraz
z poddostawcami licznie wzięły udział w salonie.
Wyższą aktywność w porównaniu z poprzednimi
imprezami wykazały też firmy zagraniczne, demonstrując jednocześnie gotowość do kooperacji.
W pawilonach o powierzchni 13 000 m2, na otwartych placach wystawowych oraz na wodzie swoje
wyroby prezentowało 350 przedsiębiorstw z 28
krajów. Znaczną część ekspozycji zajęli producenci
wyposażenia, przyrządów, komponentów elektronicznych, technologii informatycznych i innych.
W ramach salonu przeprowadzono szereg oficjalnych negocjacji, w tym z udziałem głównodowodzącego WMF – adm. Władimira S. Wysockiego,
przedstawicieli Federalnej Służby ds. Współpracy
Wojskowo-Przemysłowej oraz kompanii FGUP Ro-
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soboroneksport. Odbyły się spotkania i negocjacje
z dowództwami sił morskich Indonezji, Sri Lanki,
Kataru oraz przedstawicielami oficjalnych delegacji
Omanu i Indii, podczas których omawiano stan i
perspektywy współpracy wojskowo-technicznej
Rosji z tymi państwami.

Okręty na żywo...
Na przystani i przy nabrzeżu Dworca Morskiego
zacumowało szereg okrętów. Oprócz rosyjskich, po
raz pierwszy można było oglądać silną reprezentację zagraniczną.
Gospodarze pokazali korwetę projektu 20380
Stierieguszczij, najnowszą fregatę projektu 11540
Jarosław Mudryj, kuter rakietowy R-2 projektu
12411, poduszkowiec desantowy Mordowia projektu 12322 oraz kuter patrolowy projektu 12200
Sobol, natomiast wśród gości była brytyjska fregata
St. Albans typu 23, francuskie niszczyciele min Sagittaire i Pegase typu Eridan (przed wizytą w Rosji
oba cumowały w Gdyni), a także uniwersalny okręt
desantowy Johan de Witt, który przybył z Holandii.
Najnowocześniejszym dużym okrętem rosyjskim był Stierieguszczij, który swą publiczną premie-

rę miał na minionym IMDS (czytaj w NTW 8/2007
i 1/2008), jednak chyba ważniejszym od niego
uczestnikiem salonu stała się fregata Jarosław Mudryj. Zbudowała ją stocznia Jantar z Kaliningradu,
jako drugą jednostkę serii – prototypowy Nieustraszimyj podniósł banderę 24 stycznia 1993 r. Mudryj
otrzymał nowe wzory uzbrojenia, w tym systemy
rakietowe Uran i Wodopad-NK oraz systemy przeciwlotnicze średniego i bliskiego zasięgu. Stępkę
tego „storożewika” położono jeszcze w… 1991 r.,
jednak – decyzją rządową – trzy lata później wszelkie prace wstrzymano przy 75% gotowości jednostki. Wznowienie budowy nastąpiło w 2002 r., ale już
według skorygowanego projektu. 16 czerwca br.
Mudryj pomyślnie zakończył cykl państwowych
prób morskich, a 24 lipca w Kaliningradzie podniósł
banderę z krzyżem św. Andrzeja. Obecnie Rosoboroneksport wraz z Zielonodolskim Biurem Projektowym promuje na rynkach światowych wersję
eksportową, oznaczoną jako projekt 11541 Korsar.
Kuter patrolowy projektu 12200 Sobol powstał
w CMKB Ałmaz już w XXI wieku z przeznaczeniem
dla morskiego oddziału Federalnej Służby Pogranicza. Jego długość wynosi 30 m, szerokość 5,6 m,
a dwa silniki wysokoprężne zapewniają prędkość
48 w. Sobol może przepłynąć do 800 Mm, jego załogę stanowi 6 ludzi. Można na nim ustawić 30 mm
armatę AK-306 oraz nowoczesne wyposażenie radiolokacyjne. Prototyp zwodowano we wrześniu
2006 r., po trzech latach budowy. Próby morskie
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zakończono w październiku 2006 r. i jednostkę
przekazano zleceniodawcy. Na bazie rezultatów jej
testów podjęto decyzję o wyprodukowaniu serii 30
Soboli. W 2008 r. zbudowano dwa takie kutry, a najnowszy zwodowano 8 czerwca w stoczni Ałmaz w
Sankt Petersburgu. Zakład ten, wspólnie z Rosoboroneksportem, prowadzi negocjacje na temat dostaw Soboli z grupą potencjalnych zleceniodawców,
wśród których są Chiny, Indie, Sri Lanka, Malezja,
Indonezja, Wietnam oraz Brazylia.

...i okręty w gablotach
Wśród niewielu ciekawych propozycji warto wymienić niszczyciel projektu 21956 z Północnego
PKB uzbrojony w 130 mm armatę A-192M Armat,
system przeciwlotniczy Rif-M, dwa zespoły bliskiej
obrony Kasztan, dysponujący hangarem dla dwóch
śmigłowców, a także potężnym wyposażeniem
hyrdo- i radiolokacyjnym. To samo biuro zaprezentowało też premierę – fregatę projektu 22500
wyposażoną w śmigłowiec i uzbrojoną w 100 mm
armatę A-190 oraz zespół artyleryjsko-rakietowy
Kasztan, a także, między innymi, modele projektów
PS-600, SS-1600.
Duet utworzony przez Zielonodolskie Biuro Projektowe i Stocznię Zielonodolską zademonstrował
modele zmodernizowanych wersji małych okrętów
ZOP projektu 1124M, w których zgoła ciężko doszukać się ich pierwotnej sylwetki. Sprawiło to zastosowanie technik „stealth”, nowego wyposażenia
elektronicznego oraz pojawienie się armaty A‑190
i lądowiska śmigłowca. Ponadto przedstawiono model fregaty projektu 11661 Giepard, budowanej dla
Wietnamu, a uzbrojonej m.in. w artyleryjski zespół
bliskiej obrony Palma (opracowany przez KB Toczmasz) oraz przeciwskrętowy system rakietowy Uran.
Na innych stoiskach próżno było szukać okrętowych nowości.

duża szybkostrzelność). Obecnie jednak prace nad
2M-3M wstrzymano z powodu braku zainteresowania zleceniodawców.
Oprócz tego wiadomo, że obecnie Tułamaszzawod realizuje z własnej inicjatywy, pod oznaczeniem AK-301, głęboką modernizację systemu AK306, której celem jest poprawa jego parametrów
taktyczno-technicznych. Obejmuje ona zwiększenie szybkości i precyzji naprowadzania, celności,
możliwości zastosowania dwóch typów amunicji
(zasilanie dwustronne) i prowadzenia ognia pojedynczego oraz seryjnego z regulowaną szybkostrzelnością. Najważniejszą zmianą jest zastąpienie
armaty sześciolufowej GSz-6-30L (AO-18L) jednolufową 2A42 oraz zastosowanie cyfrowego systemu
naprowadzania ze stanowiska AK-630M-2 Duet.
W AK-301 przewidziano zastosowanie podświetlacza laserowego, który umożliwi użycie amunicji
o podwyższonej efektywności UDKW, a także nie-

wykluczone jest wykorzystanie elementów wieży
Dueta w celu obniżenia skutecznej powierzchni odbicia radiolokacyjnego stanowiska. Obecnie prowadzone są próby na makiecie AK-301.
Na otwartym placu wystawowym po raz kolejny (premiera IMDS 2007) zademonstrowano 30 mm
okrętowe stanowisko artyleryjskie AK-630M-2 Duet.
Celem modernizacji AK-630M, przeprowadzonej
przez Tułamaszzawod na własną rękę i rachunek,
było stworzenie nowoczesnego małokalibrowego
systemu artyleryjskiego o zwiększonej sile ognia i
efektywności, przy ograniczonej wielkości i konkurencyjnej cenie. Duet jest przeznaczony do montażu
na okrętach i pozycjach brzegowych, może współpracować z różnymi systemami kierowania ogniem.
Jego zadaniem jest niszczenie celów powietrznych,
w tym rakiet przeciwokrętowych, a także małych
jednostek pływających i dryfujących min. Wieża
o małej SPO pozwala na instalację na okrętach o ce-

Model niszczyciela proj.
21956 Północnego PKB.

Model dozorowca
(korwety) proj. 22500
Północnego PKB.

Artyleryjskie nowinki
Na 19. Poligonie Ministerstwa Obrony w Rżewce
pod Petersburgiem, dla oficjalnych delegacji zagranicznych i przedstawicieli mediów, przeprowadzono pokaz działania morskich systemów artyleryjskich: AK-130, AK-100; AK-176M, AK-230M, AK-306,
AK-630M oraz zmodernizowanego stanowiska
2M-3M. Szczególne zainteresowanie potencjalnych
klientów wzbudziły systemy małokalibrowe, najbardziej przydatne do walki z piractwem i terroryzmem morskim.
Najciekawszym z wyżej wymienionych wzorów
jest dzieło OAO Tułamaszzawod - zmodernizowane
stanowisko artyleryjskie 2M-3M, na którym dwie
armaty kal. 25 mm zastąpiono jedną 2A42 kal.
30 mm. Znana z wozów bojowych i śmigłowców
armata przeznaczona jest do zwalczania lekko
opancerzonych celów na dystansie do 1500 m,
nieopancerzonych środków bojowych i siły żywej
w odległości do 4000 m oraz celów powietrznych
lecących na wysokości do 2000 m i poruszających
się z prędkością poddźwiękową. Armata może prowadzić ogień pojedynczy lub seryjny (mała bądź
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Model „nowego wcielenia” małego okrętu ZOP
(korwety) proj. 1124M
Zielenodolskiego PKB.

Model fregaty proj. 11661
Gepard w odmianie dla
MW Wietnamu z systemem obrony bezpośredniej Kasztan. Ten okręt
także zaprojektowano w
Zielenodolsku.

25

przemysł obrronny

Pokaz na poligonie w Rżewce - prowadzi ogień system artyleryjski AK-130..

chach „stealth”, a co najważniejsze, węzły montażowe wieży są zunifikowane z AK-630M. Stanowisko
przeszło już cykl prób zakładowych i jest gotowe do
produkcji seryjnej.

Pociski manewrujące
Interesująca była ekspozycja koncernu Morinformsistiema-Agat, w skład którego oprócz NPO Agat,
weszły takie przedsiębiorstwa

Demonstrator zmodernizowanego stanowiska artyleryjskiego 2M-3M - zamiast armaty 2A42 pozostała jedna
M110 kalibru 25 mm.

jak: NPO Mars, NPP Kałużskij Priborostroitielnyj
Zawod Tajfun, moskiewskie zakłady Saljut, zakłady
Topaz, Biuro Konstrukcyjne Ametist, zakłady Izumrud, Centralny Instytut Naukowo-Badawczy Kurs,
zjednoczenia produkcyjne Binom i Komieta oraz
firma Meridian. Przedsiębiorstwa koncernu stworzyły już powszechnie znane wzory uzbrojenia, takie jak: systemy rakietowe Club-N i Club-S (razem z
OKB Nowator), systemy kierowania ogniem MR-123
i 5P-10 Puma, stacje radiolokacyjne Friegat, Podbieriezowik i Pozitiw, okrętowe systemy walki, rakietowy kompleks obrony wybrzeża Bał-E (wspólnie
z KTRW i koncernem Granit-Elektron), a także inne
typy techniki wojskowej znane w Rosji i na świecie.
Uczestnicząc aktywnie w rozwoju systemów broni
precyzyjnej, główne przedsiębiorstwo koncernu
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Wśród armat okrętowych prezentowanych w Rżewce był także system A-190-1 kalibru
100 mm, opracowany przez KB Arsenał.

opracowało i zaoferowało na eksport mobilny rakietowy system obrony wybrzeża Club-M oraz uniwersalny okrętowy system wyrzutni 3R-14UKSK (ros.
Uniwiersalnyj korabielnyj strielbowyj komplieks).
Unikalną cechą Cluba-M jest możliwość jednoczesnego zastosowania rakiet przeciwokrętowych
3M-54TE oraz pocisków 3M-14TE przeznaczonych do niszczenia celów lądowych. Club-M stanowi ukierunkowany na
eksport wariant brzegowy systemów bazowania
morskiego Club-N i Club-S, w których stosowane są
głównie pociski przeciwokrętowe i rakietotorpedy.
Powstał on na bazie „ideologii” operacyjno-taktycznych kompleksów rozpoznawczo-uderzeniowych, dlatego ma w swoim składzie wóz łączności
i dowodzenia wyposażony w stację radiolokacyjną
pracującą w trybie aktywnym oraz pasywnym. Pozwala to w praktyce realizować elastycznie taktykę
samodzielnego wykrywania celów, w tym skrytego. Zasięg stacji w trybie pasywnym wynosi do
250 km, natomiast w aktywnym do 450 km.
W skład dywizjonu Cluba-M wchodzą trzy wyrzutnie samobieżne, trzy wozy transportowo-załadowcze oraz wóz łączności i dowodzenia. Jednostkę
ognia stanowi do 36 rakiet - maksymalnie po sześć
na każdej wyrzutni i TZM. Istotną cechą Cluba-M jest
jego szybkostrzelność, powiązana z możliwością
odpalania rakiet także z wozów transportowo-załadowczych, na podstawie komend przesłanych z pojazdów-wyrzutni. Pierwsza prezentacja wyrzutni samobieżnej, zabudowanej na podwoziu MZKT‑7930,
odbyła się na moskiewskim salonie MAKS w 2007 r.
Ma ona masę 42 t i jest przystosowana do odpalania
rakiet 3M-54TE, 3M-54TE1 i 3M-14TE.
Swoją drogą – system okrętowy 3R-14UKSKCh może realizować zadania za pośrednictwem
uniwersalnego systemu kierowania przy pomocy
rakiet do zwalczania celów morskich i lądowych
BrahMos (PJ-10), 3M-54TE, 3M-14TE i rakietotorped
91RTE2, załadowanych do uniwersalnej wyrzutni
z modułami na 4 lub 8 pocisków. W ten sposób
system ten przejął wszystkie zalety systemów Brah-

Mos i Club‑N. Interesująca jest możliwość instalacji
3R‑14UKSK-Ch na starszych okrętach w ramach modernizacji oraz na jednostkach nowo budowanych,
w tym celu opracowano warianty z pojemnikami
i bezpojemnikowy. Pierwszy z nich można zastosować na okrętach modernizowanych, ponieważ nie
wymaga on prac dostosowawczych przedziału pod
wyrzutnią. Drugi, charakteryzujący się niższą masą,
ma konstrukcję ażurową, jednak w jego przypadku
konieczna jest specjalna konstrukcja i wyposażenie
komory podwyrzutniowej. Dlatego jest on predystynowany dla okrętów budowanych od podstaw.

Broń podwodna
Spore zainteresowanie wzbudzała wystawa koncernu OAO Gidropribor. Jego produkty można było zobaczyć – tradycyjnie – na stojakach na placu przed
halami. Najnowszym wyrobem Gidropribora była
morska mina-rakietotorpeda MSzM Mod 2, przeznaczona do zwalczania okrętów nawodnych i podwodnych. Można ją stawiać na głębokościach od 60
do 600 m. Przy długości 3850 mm i masie całkowitej

30 mm okrętowe stanowisko artyleryjskie AK-630M-2
Duet.
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Charakterystyki gabarytowo-masowe
modułów uniwersalnej wyrzutni
Indeks wyrzutni
ZS-14UE1

Wariant modułów startowych

Wymiary

Typ

Liczba rakiet w module

wysokość

szerokość

długość

bezkontenerowy

8

9580

2180

3960

14 000

4

9580

2180

2280

7000

8

9580

2300

4100

15000

4

9580

2300

2300

7500

ZS-14UE2
ZS-14UKE1
ZS-14UKE2

kontenerowy

się mniejszą masą i jest przeznaczony do wykorzystania na okrętach produkcji zachodniej.
ZAO Akwamarin wśród swych najnowszych
prac przedstawiło m.in. autonomiczny system wykrywania okrętów podwodnych Amga-ME o zasięgu do 80 km i okrężnym sektorze przeszukiwania,

Masa
kg

dawczy Briz, Zrzeszenie Produkcyjne OAO Achtuba,
Instytut Naukowo-Badawczy Łączności Podwodnej
Sztil i zakłady OAO Wodtranspribor. Koncern zaprezentował system hydroakustyczny Zarja-ME-02,
aparaturę klasyfikacji celów Zarja-ME-06, holowane urządzenie odbiorcze SOPT-M, awaryjny sygna-

Niestety tylko w postaci modelu - 130 mm system artyleryjski A-192M Armat.

880 kg, masa ładunku bojowego wynosi około 320
kg. Mina ma trzy stopnie ochrony i może przebywać
na dnie do jednego roku, po uprzednim nastawieniu czasu przejścia w położenie bojowe, czasu samolikwidacji i liczby ignorowanych przejść celu nad
nią. Po ułożeniu na pozycji bojowej, MSzM ustawia
się w położeniu bojowym, w którym pozostaje do
chwili przejścia nad nią potencjalnego celu.
Innym typem uzbrojenia koncernu była uniwersalna zdalnie kierowana torpeda elektryczna
TE-2, którą zaprojektowano do niszczenia okrętów
podwodnych i nawodnych, w tym nieporuszających się. Długość torpedy wraz z kasetą z przewodem naprowadzającym wynosi 8300 mm, masa
2450 kg (bez kasety – 7900 mm i 2400 kg), a masa
głowicy bojowej 250 kg. Torpeda rozwija prędkość
od 32 do 45 w. i ma zasięg odpowiednio - 15 i 25
km. Czas przechowywania torpedy określono na
10 lat. Pocisk wyposażono w akustyczny system
samonaprowadzania (aktywno-pasywny dla celów
podwodnych i aktywny dla nawodnych) oraz niekontaktowy zapalnik elektromagnetyczny, a
także w silnik elektryczny
z urządzeniami obniżającymi jego szumność.
TE-2 przeznaczone są dla
okrętów podwodnych oraz
nawodnych i, w zależności
od życzeń kontrahenta, mogą
być produkowane w trzech
wariantach. Pierwszy wariant
(TE‑2‑01) wykorzystuje mechaniczne, a drugi (TE‑2‑02) – elektryczne wprowadzanie danych o
celu. TE-2-02 opracowano dla atomowych wielozadaniowych okrętów
podwodnych projektu 971 Bars. Trzeci
wariant torpedy TE-2 przy długości
całkowitej 6500 mm charakteryzuje
Uniwersalna wyrzutnia UKSK okrętowego
systemu rakietowego 3R-14UKSK-Ch.
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Moedele wyrzutni oraz wozu łączności i dowodzenia
nadbrzeżnego systemu rakietowego Club-M.

przeciwminową stację hydrolokacyjną Liwadija-ME
z dwoma antenami wysuwanymi spod kadłuba
okrętu-nosiciela, przeciwminowy system antenowy na zdalnie
kierowanym pojeździe
STPA o zasięgu wykrywania min kotwicznych
do 800 m oraz dennych
do 560 m, małogabarytowe urządzenie zakłócające (pułapka akustyczna) dla okrętów
podwodnych Wist-E (masa 13,5
kg, długość 810 mm, kaliber 123
mm) oraz małogabarytowa stacja
hydrolokacyjna wskazywania celów
dla przeciwtorpedowego kompleksu Pakiet-E/NK.
Interesująca była ekspozycja
koncernu Okieanpribor, który tworzą przedsiębiorstwa branży „hydroakustycznej”: zakłady OAO Poljarnaja
Zwiezda, OAO Wodtranspribor-Pusk, OAO
Taganrogskij Zawod Priboj, Instytut Naukowo-Ba-

Model uniwersalnej wyrzutni UKSK okrętowego systemu
rakietowego 3R-14UKSK-Ch z modelami wszystkich
typów odpalanych z niej rakiet i rakietotorped.
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Morska mina-rakietotorpeda MSzM mod. 2 z
OAO Koncer Morskoje
Podwodnoje Orużije
- Gidropribor.

lizator hydroakustyczny MGS-30E, anteny i
nadajniki hydroakustyczne różnych typów, telefon
podwodny dla płetwonurków-dywersantów i inne.

Systemy przeciwlotnicze

Stacja hydrolokacyjna Anapa-ME prezentowana przez
ZAO Akwamarin.
Antena sonaru linearnego w stoisku OAO Koncern
Okieanpribor.

Wśród nowych wzorów uzbrojenia warto wspomnieć demonstrację kierowanego pocisku przeciwlotniczego 9M317ME (masa własna 581 kg) z pojemnikiem transportowo-startowym MS-487 (masa
1040 kg, długość 5400 mm, średnica 680 mm),
wchodzących w skład systemu Sztil-1, zaprezentowanego przez Dołgoprudninskie NPP (Koncern
PWO Ałmaz-Antiej) i NPP Start. Ten ostatni jest także odpowiedzialny za opracowanie wyrzutni pionowego startu 3S90E.1. Start rakiety z pojemnika
odbywa się analogicznie jak w lądowym systemie
S-300PMU – metodą „zimną”, dlatego opracowano
również urządzenie katapultowe. Zastosowanie pocisku 9M317ME pozwoli zwiększyć szybkostrzelność
systemu, a także jednostkę ognia przy tej samej objętości zajmowanej przez wyrzutnię. Daje także perspektywy dalszych zamówień dla kolejnych indyjskich fregatach projektu 17 Shivalik oraz w ramach
modernizacji systemu Kashmir na starszych okrętu
projektu 15 Talwar. Co ciekawe, takie rakiety w po-

jemnikach MS-487
będą używane w zmodernizowanym lądowym systemie Buk, jednak start
będzie się odbywał nie pionowo, lecz pod kątem.
OAO Ratep przedstawiło informację o wieżowym stanowisku Komar o masie 400 kg dla rakiet
Igła. Komar umożliwia jednoczesny ostrzał jednego
celu przez kilka pocisków wyposażonych w samonaprowadzającą głowicę termiczną z systemem
selekcji sztucznych zakłóceń cieplnych. Przeznaczeniem wyrzutni jest automatyczne odpalanie
rakiet Igła i Igła-S, co może znaleźć zastosowanie
w obronie przed środkami napadu powietrznego
obiektów sił zbrojnych i przemysłowych na lądzie,
a także do obrony okrętów na małych dystansach
przed uderzeniami rakiet przeciwokrętowych, samolotów i śmigłowców w warunkach naturalnych,
jak również sztucznych zakłóceń. Wstępne wskazywanie celów jest realizowane za pośrednictwem
zewnętrznej stacji radiolokacyjnej dozoru powietrznego, natomiast śledzenie i naprowadzanie prowadzi kamera TV światła szczątkowego, o wysokiej
rozdzielczości zintegrowana z Komarem.

Morskie BAL
Grupa Tranzas przedstawiła wielozadaniowy system Dozor, przeznaczony do zbierania i analizy informacji o wytypowanych obiektach, wykorzystujący dwa typy bezzałogowych aparatów latających (BAL) własnej
produkcji. Dozor może znaleźć zastosowanie w różnych ministerstwach i
resortach państwowych, dostarczając dane niezbędne do ich efektywnej
działalności. BAL Dozor-2 i Dozor-5 mogą patrolować granice lądowe i morskie, a także wspomagać ochronę ważnych obiektów i instalacji.

Charakterystyka techniczna
BAL serii Dozor
Jednostka

Dozor-2

Dozor- 5

Masa startowa

kg

50

95

Masa użyteczna

kg

8

15

Zapas paliwa

kg

10

24

Rozpiętość

m

4,4

5,4

Długość

m

2,6

3,0

Wysokość

m

0,9

1,1

Rodzaj silnika

spalinowy

dwusuwowy

dwusuwowy

Moc

KM

8,5

19

Pułap

m

14000

4000

Prędkość przelotowa

km/h

110-130

120-150

Czas lotu

godz.

6

10

Zasięg

km

600

1000

Rozbieg/dobieg

m

100/100

100/100

horyzontalne

horyzontalne

Start/lądowanie

28

Kompania Radar MMS przedstawiła natomiast typoszereg BAL pionowego startu, przeznaczonych do bazowania morskiego. Flagowcem tej
rodziny jest aparat o maksymalnej masie startowej 450 kg i średnicy wirnika
nośnego wynoszącej 6,2 m. Maszyna może zabrać na pokład ładunek użyteczny o masie do 75 kg. Odległość prowadzenia obserwacji od punktu,
w którym znajduje się operator zdalnie kierujący BAL sięga 200 km, natomiast maksymalna długotrwałość lotu to około 3 godziny. Tej klasy śmigłowce mogą być używane na pokładach okrętów, znacząco wspierając
ich możliwości rozpoznania. BAL będzie w stanie wskazywać obiekty o powierzchni minimalnej 3 m2 na powierzchni lądu lub wody, z dokładnością
określenia współrzędnych co najmniej 50 m. Oprócz wspomnianych BAL,
na pokładzie kutra należącego do Radar-MMS, a cumującego przy Dworcu
Morskim, pokazano także bezzałogowe mini-śmigłowce o masie startowej
12 i 50 kg, a także mini-BAL startu horyzontalnego.
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przemysł obrronny

Kierowany pocisk przeciwlotniczy 9M317ME w pojemniku transportowo-załadowczym MS-487 okrętowego systemu
przeciwlotniczego Sztil-1.

Turbiny już nie z Ukrainy
Rybiński NPO Saturn, występujący wspólnie z ZAO
Turborus, ma w swojej ofercie morską turbinę gazową M70FRU, a także agregaty napędowe na bazie turbin M70FRU i M75RU. Saturn jest jedynym
rosyjskim producentem turbin gazowych przeznaczonych dla okrętów, dlatego z pewnością może
oczekiwać zamówień ze strony WMF. Do 2013 r.
planowane jest zakończenie budowy stanowiska
doświadczalnego do testowania kompletnych
okrętowych agregatów turbogazowych. M70FRU
rozwijająca moc 14 000 KM, która pomyślne zakończyła próby państwowe w październiku 2008 r., stanowi kolejny krok do stworzenia rosyjskiego zaplecza produkcyjnego morskich silników turbinowych.
Pierwszy model turbiny Saturna – M75RU o mocy
7000 KM zakończył próby w listopadzie 2006 r. i podobnie jak M70FRU wykorzystuje ten sam zunifikowany generator gazu. W czasach sowieckich głównym projektantem i producentem morskich turbin
gazowych było NPP Zoria-Maszprojekt z Nikołajewa
(dziś Ukraina). W 2001 r. dowództwo WMF zatwierdziło „Koncepcję produkcji i zastosowania silników

turbogazowych oraz agregatów na ich bazie dla
okrętów nawodnych WMF”. Saturn został wytypowany do roli ich kompleksowego dostawcy.

Kierunek Zachód
Po raz pierwszy w salonie uczestniczył francuski
koncern DCNS, największy producent i dostawca techniki morskiej, zapewniający także serwis
i szkolenia. Francuzi promowali okręty podwodne
typu Scorpene, korwety typoszeregu Gowind oraz
uniwersalne okręty desantowe typu Mistral. Pokazali też najnowszą fregatę typu FREMM. Produkcja
DCNS oraz jej osiągnięcia na rynkach światowych
stanowią bardzo poważną konkurencję dla Rosoboroneksportu, szczególnie w dziedzinie okrętów
podwodnych.
W trakcie tegorocznego IMDS-u Rosoboroneksport i Thales podpisały porozumienie o rozwoju
współpracy w zakresie uzbrojenia morskiego. Ma
ono utworzyć przesłanki do zjednoczenia potencjałów eksportowych tych kompanii w celu wspólnego promowania na światowych rynkach uzbrojenia
projektów perspektywicznych, w szczególności

Model wyrzutni 3S90E1 okrętowego systemu przeciwlotniczego Sztil-1.

korwety projektu 20382 Tigr z zainstalowanym wyposażeniem elektronicznym Thalesa.
Ogólne tendencje w światowej ekonomice
miały widoczny wpływ na aktywność wystawową
firm. W warunkach globalnego kryzysu pewne
kompanie obcinają wydatki na promocję i udział
w podobnych IMDS-owi imprezach. Odwrotnie ma
się sprawa z koncernami nastawionymi na międzynarodową integrację i wzmocnienie dotychczasowej kooperacji, które zwiększają swoją aktywność.
To właśnie one stają się liderami rynku „skazanymi”
na sukces. Do kolejnej edycji w 2011 r. IMDS może
stać się jednym z najważniejszych miejsc demonstracji techniki morskiej i uzbrojenia, a także instrumentów współpracy wojskowo-technicznej. 
Ilustracje w artykule: Aleiksandr Karpienko.

Charakterystyka stanowiska Komar
Dystans wizualnego rozpoznania celu przez operatora [km]:
-samolot

12-15

-popkr

8

Czas reakcji [s]

do 8

Sektor naprowadzania [°]:
-poziomo

+/-150

-pionowo

0-60

Prędkość obrotu stanowiska [°/s]

od 40 do 60

Liczba uniwersalnych modułów startowych [szt.]

od 1 do 4

Liczba rakiet w jednym module startowym [szt.]

2

Typy stosowanych rakiet

Igła-S, Igła

Masa stanowiska [kg]

400
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Model okrętowego stanowiska Komar do przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych Igła.
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