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A MI-8 TÍPUSÚ HELIKOPTEREK ÜZEMIDŐ-HOSSZABBÍTÁSÁNAK 
EGY LEHETSÉGES, KORSZERŰ MEGOLDÁSA (A MOTOR SZICS 

ELGONDOLÁSA)  

Kivonat: A légijárművek tervezésének, fejlesztésének és gyártásának az elmúlt fél 
évszázad alatt végbement rohamos fejlődése, az üzemanyagár-robbanás, az előállí-
tási költségek rohamos növekedését eredményezte, ami rendszerint együtt jár a tel-
jesítmény, valamint a megbízhatósági és repülésbiztonsági mutatók lényeges javulá-
sával. Ez, egyebek között lehetővé tette több, nagy szériában előállított, bevált típus 
gyártásának, üzemeltetésének, az eredetileg tervezett végső terminushoz képest, 
akár évtizedekkel történő meghosszabbítását. Ezek sorába tartozik, a Magyarorszá-
gon is nagyszámban rendszeresített Mi-8T közepes szállító helikopter, melynek az 
alábbiakban bemutatott, némileg rendhagyó modernizációs lehetősége különösen 
alkalmasnak tűnik hazai megvalósításra is. 
Kulcsszavak: Mi-8 helikopter, üzemidő hosszabbítás, gazdaságosság, hatékonyság, 
modernizáció 
 

1. Mi történjen, ha lejár az üzemidő1? 

A lejáró üzemidejű, és/vagy erkölcsileg elavuló légijárművek pótlása rendszerint 
kialakult és bevált algoritmus szerint történik, melynek első lépéseként elengedhetet-
len pontosan meghatározni a megvalósítandó cél(oka)t, majd e(zek)hez rendelni a 
szükséges anyagi fedezetet, több lehetséges finanszírozási konstrukcióban is. Ezek 
ismeretében már kiszámíthatóak - különböző eredetű és korszerűségű gyártmányok 
listaárát figyelembe véve - a minimálisan/optimálisan szükséges légijármű kategó-
ria(k), illetve az eze(ke)n belüli darabszám(ok). Az eredmény birtokában, a megren-
delői elvárásokat pontosan definiálva ajánlatok kérhetők a számításba vehető gyár-
tók (felújítók), értékesítők, bérbeadók körétől, akik a kínált típusaik kiírásnak való 
megfelelésén és az áraikon kívül be kell, mutassák: 

 
 a standard alap konfiguráció, valamint modifikációi legfontosabb repülés-technikai 

jellemzőit (repülési magasság, sebesség, időtartam, túlterhelhetőség, szállítható 
hasznos terhelés, üzemanyag fogyasztás, teljes és javításközi üzemidők, stb.), a 
felszereltséget (pót üzemanyag elhelyezés, légi utántölthetőség, informatikai, au-
tomatikus vezérlő rendszerek, fegyverzet, stb. meglétét), vagy adaptálhatóságát 
és a funkcionális variabilitást (átalakíthatóság: utas/VIP, deszant, kutatómentő, 

                                                 
1 üzemidő: a repülőeszközre, és/vagy annak egyes berendezéseire a gyártója, javítója által - előírá-
sos alkalmazás mellett - vállalt, meghatározott műszaki jellemzőkkel történő működés repülési, vagy 
működési időben,  esetleg valamilyen ciklusszámban (pl. leszállások számában) megadva. Megkülön-
böztethető teljes és javításközi műszaki, valamint naptári üzemidő. Az előbbiek az üzembe helyezéstől 
a selejtezésig, illetve két egymást követő, előírt karbantartás, javítás közötti működési időt,/ciklust 
határoznak meg. A naptári üzemidő a kibocsátástól eltelt időt méri, függetlenül a felhasználástól (ma 
már kevésbé használatos!). Lejárt üzemidejű berendezéssel a repülőgépet TILOS MŰKÖDTETNI! 
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sebesültszállító, teherszállító, stb. változattá), valamint a perspektivikus fejlesztés 
lehetőségeit; 
 

 a műszaki és légi üzemeltetés rendszerét, valamint személyi, tárgyi feltételeit, 
 

 a kapcsolódó szolgáltatások körét (a hajózó és üzemeltető állomány át-, vagy ki-
képzése, alkatrész utánpótlás, közlönyök biztosítása, stb.), a hazai ipar esetleges 
részvételi lehetőségét a gyártásban, modernizációban, javításban; 
 

 a beszerzés (vásárlás, lízing, bérlet, stb.), finanszírozásának ajánlott módozatait, 
hitelfeltételeit; 

 
 a szállítás ütemezését és határidejét, illetve a kínált szerződési garanciákat. 

A felsoroltak ismeretében – ideális esetben - a beérkező ajánlatok közül a legked-
vezőbbet kiválasztva, további tárgyalásokat követően megköthetőek a szükséges 
szerződések az értékesítővel. 
Még a beszerzésre rendelkezésre álló megfelelő anyagi fedezett megléte esetén is 
célszerű gazdaságossági szempontból - egyebek mellett - az alábbi szempontokat is 
mérlegelni: 

 a felmerülő igények, a különböző feladatok (benne katonai és polgári) kielégítésé-
re lehetőleg egyetlen, vagy minél kevesebb típust érdemes rendszeresíteni. (A 
valóságban általában nem létezik olyan helikopter – még több modifikációval sem 
- amelyik kielégítő hatékonysággal egyaránt alkalmas csapat szállításra fedélze-
tén harcjárművekkel (is), fegyvereivel intenzív harctámogatásra, légi mentési, 
rendészeti, VIP-szállítási feladatok ellátására, templomtorony beemelésére, stb.) 
Amennyiben mégis különböző kategóriájú légijárművekre van szükség, azok lehe-
tőleg azonos gyártótól származzanak; 
 

 önmagában jó repülőgép nincs (rossz természetesen van!), minden repülőeszköz 
csak a gazdaságossága-hatékonysága szempontjából releváns rendszer(ek) (pl. 
üzemeltetési, ld. 1. ábra!) elemeként értékelhető. Ennek megfelelően a legkivá-
lóbb konstrukcióból is az alkalmazása során csak annyi „hozható ki”, amennyit az 
adott rendszer leggyengébb eleme lehetővé tesz. (Pl. nem kielégítően felkészült, 
gyakorlott javító-karbantartó állománnyal, elavult kiszolgáló eszközökkel, akadozó 
logisztikai biztosítással a legkiválóbb légijármű is csak alacsony eredményesség-
gel üzemeltethető). 
 

 korábbi gyártóval és/vagy üzembentartási filozófiával szakítva, valamilyen más, 
gyökeresen új termék beszerzésekor az elérhető korszerűség mellett is körülte-
kintően mérlegelendőek egyes járulékosan megjelenő, esetenként számottevő, 
költségnövelő elemek. (Pl. orosz légijármű után angol vagy amerikai rendszeresí-
tésekor a meglévő kiszolgáló eszközöket, raktári készleteket - beleértve az utolsó 
csavart, vagy villáskulcsot is(!) - szinte maradéktalanul fel kell számolni, helyette 
azonnal újra van szükség, hiszen semmilyen metrikus (SI) eszköz sem alkalmas 
az angolszász normák szerint készült repülőgép kiszolgálásához, működtetésé-
hez). 
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1. ábra. A repülés üzemeltetési rendszere [7] 
 

Számos országban (köztük hazánkban is!), a haditechnikai eszközök pótlásának, 
beszerzésének financiális lehetőségei - ha különböző mértékben is – messze elma-
radnak az ideálistól, így a kompromisszumok vállalása rendszerint elkerülhetetlen. E 
helyzetben a döntő törekvés, új repülőeszköz beszerzése helyett, a meglévő 
légijárműpark minél hosszabb időre történő rendszerben tartása, lehetőleg nem, vagy 
csak kevéssé romló gazdaságossági és repülésbiztonsági mutatókkal. Ennek alapve-
tő módszere – különösen, ha a rendelkezésre álló műszaki üzemidő felhasználása 
lényegesen elmarad a naptáritól - az üzemidő-hosszabbítás. Ennek során gyártó által 
jóváhagyott, alapos műszaki felülvizsgálatot követő, átfogó ellenőrzés, karbantartás, 
szükségszerinti javítás után, további meghatározott időre, a cserélt, javított frekven-
tált berendezésre, szerkezeti elemre maradéktalanul, ezen keresztül (is) a légijármű 
egészére - korlátozott ismétlési számmal - közelítőleg visszaállítják az eredeti üzem-
képességi (eredeti), megbízhatósági szintet. Esetenként, további járulékos anyagi-, 
valamint munkaráfordítás un. modernizálás (vagy korszerűsítés) keretében, lehetsé-
ges ennek szintjét még növelni is az eredetihez képest (modernizált) (2. ábra).  
 

Az utóbbi megoldás fokozatos elterjedését (még olyan kedvező anyagi kondíciójú 
országoknál is mint az USA, Nagy-Britannia, vagy Németország) az is elősegítette, 
hogy  légijárművek tervezésének, fejlesztésének és gyártásának az elmúlt fél évszá-
zad alatt végbement rohamos fejlődése miatt (is), az előállítási, ennek következtében 
értékesítési költségei jelentősen, - az infláció mértékét számottevően meghaladó 
mértékben - növekedtek. Viszont, ez rendszerint együtt jár a teljesítmény, a gazda-
ságosság, a hatékonyság, a megbízhatóság és a repülésbiztonság lényeges javulá-
sával is. A két hatás eredményeként lehetővé, sőt szükségszerűvé vált, általában a 
nagy szériában előállított, bevált típusoknál, hogy más, új konstrukcióval történő pót-
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lásuk helyett (mellett), azokat folyamatos korszerűsítve az eredetileg tervezett selej-
tezési, kivonási időponthoz képest, akár további 2-3 évtizedre is rendszerben tartsák. 
Ilyen sikeres merev- és forgószárnyas, döntően szállítórepülőgép-típusok (pl. B-52, 
B-747, C-130, CH-47, CH-53, Mi-8, stb.) utolsó modifikációinak selejtezésére - fo-
lyamatos, magas színvonalú javítást, karbantartást és korszerűsítést is feltételezve - 
az első széria megjelenését követően, várhatóan akár 60-80 év elteltével kerülhet 
sor. 

 

 
 

2. ábra. Üzemidő hosszabbítás vs. modernizáció [7. alapján] 
 

A Magyar Honvédség helikopterparkjának meghatározó típusa a - közel 20 év 
alatt beszerzett több mint 40 db - Mi-8-as és Mi-172-es típus, életkora okán lassan 
teljesen kikerül hadrendből, de a rendőrség és a légimentés forgószárnyasai is rövi-
desen üzem-, illetve bérleti idejük végéhez közelednek. Mivel az állami célú légiköz-
lekedés (hon-, rend-, katasztrófavédelem, légimentés, stb.) feladatai biztosításának 
kötelezettségét törvények, nemzetközi szerződések írják elő, megalapozottan feltéte-
lezhető, hogy a kieső légijárművek pótlásáról, vagy további üzemeltethetőségükről az 
arra illetékesek valamilyen formában gondoskodni kívánnak. (Ezen csak kevéssé és 
időlegesen segít, a 2012-ben Finnországból, 2014-ben Oroszországból beszerzett, 
összesen 5 db. használt Mi-8-as). 

 
A légijárművek különböző, alapvető fontosságú berendezéseinek üzemideje egy-

mástól eltérő. Ezek szigorúan technologizált javítását, esetleges más gyártmánnyal 
történő kiváltását csak a gyártó által is jóváhagyott, megfelelő jogosultsággal rendel-

                                                 
2 A Mi-17-es az orosz Mi-8MT(V) helikopter  export változatának elnevezése. 
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kező vállalatok és személyek végezhetik. Egy adott típusnál az üzemidő hosszabbít-
hatóság potenciális lehetősége akkor szűnik meg, ha valamely exponált berendezé-
sének gyártása befejeződik és néhány év elteltével - döntően pótalkatrész hiánya 
miatt - sem a régi javítására legitim szervezetet találni, sem az újat (feljavítottat, 
utángyártottat) beszerezni már nem lehet.3 Az üzemeltető számára viszont mindez 
különösen akkor kedvezőtlen, ha légijárműveinek egyébként jó műszaki állapota és 
jelentős technikai üzemidő tartaléka még akár további 10-20 évig is lehetővé tenné-
nek gazdaságosan működtetetést, még is le kell selejteznie azokat egyetlen beren-
dezése (rendszerint a hajtómű!) javíthatatlansága, pótolhatatlansága miatt. 

2. A modernizálás és/vagy üzemidő-hosszabbítás lehetőségei 

2.1. A rendszerváltástól napjainkig 

A rendszerváltást követő időszaknak egyik jellemzője volt, hogy - akár hívatlanul is 
– számos vállalkozó, köztük komoly referenciával rendelkező külföldi (döntően izraeli, 
orosz és német) iparvállalatok jelentkeztek katonai repülőgépeink, főként - a Mi-8-
assal közel azonos korú - MiG-21-eseink korszerűsítésére és NATO-kompatibilissá 
tételére. Ami valamennyi, akkori ajánlatban közösnek tekinthető: 

 
 a felújítást végezni kívánok egyike sem gyártotta és/vagy üzemeltette soha (az 

oroszok esetében pedig már több mint egy évtizede!) a megjelölt típust, ezért a 
hazai piacukon e tevékenységükre nem is volt igény. Így a vállalkozóknak, a pro-
jektjeik mérsékelt sikere esetén sem kellett a haszon elmaradásával, állami 
(megrendelői) retorzióval számolnia; 
 

 
 

3. ábra. Egy ajánlat a '90-es évekből MIG-21-eseink modernizálására [7] 

                                                 
3 Ez, esetenként érdeke lehet a régi repülőgép gyártójának is, amennyiben közben új típus előállításá-
ba kezdett és annak van szüksége piacra. 
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 valamennyien az avionikai rendszer, benne a hajtóművezérlés és műszerezett-
ség, valamint a navigáció, a fegyverzet, illetve a kapcsolódó berendezéseik tel-
jes, vagy részleges cseréjére vállalkoztak (pl. 3. ábra). Ez, többnyire ugyan tény-
leges harcérték növekedéssel járhatott volna, de az igazán neuralgikus elem, a 
rendkívül nagyfogyasztású és alacsony üzemidejű, gyártásból már régen kivont 
hajtómű cseréjére, kiváltására senkinek, az oroszoknak sem(!) volt semmilyen 
használható ötlete, javaslata; 
 

 az akkori ajánlatok, nem voltak többek, a „rajzasztalok nagy ígéreteinél”, elké-
szült repülőgép és így tényleges berepülési adatok, üzemeltetési tapasztalatok 
hiányában, semmi nem igazolta objektíven a felajánlott kedvező harcászati-
műszaki és gazdaságossági jellemzőket. 

2.2. Az ukrán Motor Szics modernizációs koncepciója 

Felületesen vizsgálva, az ukrán Motor Szics vállalat, a Mi-8-as helikopterekre vo-
natkozó, modernizálást is magában foglaló üzemidő-hosszabbítási javaslata is az 
előzőekben, bemutatott sajátosságokkal bír, hiszen egy 1958-as tervezésű, 1962-
ben prototípussá érett, több mint fél évszázados légijármű, korszerűen működőké-
pessé tételére tesz ajánlatot, további egy-két évtizedre. Alaposabban áttekintve 
azonban a korábbi felajánlkozások, illetve az ukrán ajánlat tartalma és objektív meg-
alapozottsága között igen jelentős a különbség, ami nem csak egy vadászrepülőgép, 
illetve szállítóhelikopter eltérő feladataiból, repülési sajátosságaiból, eleve lényege-
sen különböző technikai és erkölcsi elavulási jellemzőiből adódik. 

A Motor Szics alapvetően hazai piacot is megcélzó fejlesztési munkái objektív, át-
fogó, komplex felméréssel kezdődtek. Ennek eredményeként megállapították: 

 
 napjainkban, a 40 év alatt, több modifikációban és ~200 különböző alváltozatban 

gyártott, közel 10 000 db Mi-8-asból, (melyekből 2000-nél többet exportáltak is) 
[16], a 2010-es évet követően még majdnem 2.000 db Mi-8T változat repült, több-
ségében Oroszországban és a FÁK országaiban (4. ábra).  

 
 

4. ábra. A Mi-8T alkalmazása 2010 után [17] 
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 a 2004-2010 között működő Mi -8T-k száma és éves repülési ideje ötszöröse volt 
a Mi-17-eseknek; 
 

 A Mi-8T helikopter valamennyi szerkezeti elemét és berendezését tekintve leg-
magasabb meghibásodási rátával (és javítási, karbantartási költséghányaddal) a - 
már 15 éve nem gyártott - TV2-117 hajtómű rendelkezik (5. ábra). Egyszeri meg-
hibásodásainak gyakorisága 9 szerese, a katasztrófához vezetőké pedig 1,56-
szorosa a Mi-17/24-ben alkalmazott TV3-117-nek; 

 

 
 

5. ábra. A Mi-8 helikopter főbb szerkezeti elemei és berendezései meghibásodásá-
nak gyakorisága [17] 

 
 nagyon sok Mi-8-as helikopter még akár további 1-2 évtizedig is gazdaságosan 

tovább-üzemeltethető lenne, amennyiben létezne hozzáilleszthető, korszerű haj-
tómű. E nélkül viszont, maximum 4-5 év elteltével szükségszerűen megszűnik e 
típus létezése; 
 

 aki napjainkban is még a bevált, de öreg Mi-8-ast (többségében ,T’ modifikációt) 
használja, az ezt általában, vagy új váltótípus beszerzésére fordítható anyagiak 
hiányában teszi (mint a 4. ábrán bemutatott üzemeltetők többsége!), vagy még 
hazai piacról sem képesek megfelelő ütemben újjal pótolni a hirtelen nagyszám-
ban kieső azonos típusú és rendeltetésű helikoptereket (pl. Oroszország [17]) a 
gyártókapacitás szűkössége, az évek óta húzódó, de be nem fejezett fejlesztések 
/pl. Mi-38. Ka-62, stb./ miatt).  
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A Motor Szics vállalat az előzőekben felsorolt tapasztalatokból az alábbi praktikus 
következtetéseket vonta le: 

 
 a még működőképes Mi-8T helikopterek darabszáma, az üzemeltetők többségé-

nek anyagi kondíciói egy felkészült vállalat számára mindenképpen célszerűsíti - 
alapvető opciójában csak kifejezetten a további működtetést ellehetetlenítő, el-
avult hajtómű cseréjére irányuló – alacsonyabb költségigényű korszerűsítési prog-
ram kimunkálását4; 
 

 a Mi-8T gazdaságos felújítására csak olyan, - lehetőség szerint már létező - haj-
tóművet célszerű alkalmazni, melynek teljesítménye nem haladja meg az eredeti 
TV2-117-ét, így nincs szükség a sárkány teherviselő elemeinek nagymérvű meg-
erősítésére, illetve a közlőmű rendszer költséges cseréjére. Az új hajtómű viszont 
ezt a számított teljesítményét a lehető legszélesebb repülési magasság és kör-
nyezeti levegőhőmérséklet tartományban őrizze meg, az eredetinél érdemben 
alacsonyabb tüzelőanyag-fogyasztás mellett; 
 

 a felújítást végző vállalat és a potenciális megrendelő közös érdeke, hogy a mo-
dernizációs programba a hajtómű cserén kívül, opcionálisan más, korszerű szer-
kezeti elemek, berendezések (avionika, forgószárny, faroklégcsavar, stb.) cseréje 
is megvalósítható legyen. 

2.3. A régi-új hajtómű a TV3-117VMA-SzBM1V 4E széria 

A modernizáció során született TV3-117VMA-SzBM1V 4E széria (TB3-117BMA-
CБM1B 4E серии) elnevezésű hajtómű külső megjelenésében alig különbözik az 
eredeti változattól (6. ábra), pedig a tartalmi eltérések igencsak lényegiek. 

Első lépésként a bevált, de mindenképpen idejétmúlt hagyományos, hidromecha-
nikus hajtóművezérlést cserélték le komplex, digitális alapú, un. FADEC (Full 
Authorithy Digital Engine Controll) rendszerűre [10; 22; 23], így alapvetően szoftver-
módosítással lehetővé vált: 

 
 az ebben a konfigurációban Mi-8MSzB-nek (Mи-8MCБ) nevezett helikopter haj-

tómű-teljesítményét és üzemanyag-felhasználását minden repülési és hajtómű 
üzemmódhoz úgy optimalizálni, hogy miközben az üzemeltethetőségi határok lé-
nyegesen kiszélesedtek, az üzemanyag fogyasztás több mint 10 %-kal csökkent; 
 

 a szoftver további átírásával, a régebbi gyártású Mi-17-esek (Mi-8MT) és Mi-24-
esek számára is a modernizált hajtómű, az eredeti magasabb teljesítményt lé-
nyegesen szélesebb magassági és hőmérsékleti intervallumban képes biztosítani, 
alacsonyabb üzemanyag-fogyasztás mellett. (Azaz a vállalat kínálatát - akár ha-
zánk számára is figyelemre méltó újabb elemekkel - tovább bővítette.) 

                                                 
4 A Mi-8-as (a jóval nagyobb teljesítmény miatt megerősített) sárkánya és a korszerű hajtómű (TV3-
117) összeépítése már évtizedek óta létezik, bevált és napjainkig beszerezhető konstrukció. Ezt ex-
port változatként Mi-17(V) megnevezéssel, az orosz piacon Mi-8MT(V)-ként kínálják. A '90-es évek 
végén orosz, vagy nyugati avionikával (is) számottevően tovább korszerűsített modifikációk Mi-171 és 
Mi-172 típusjelzéssel jelentek meg. Ezek viszont nem a régi, használt, helikopterek felújítási program-
jának termékei, hanem új gyártmányok, ennek megfelelő kínálati árakkal. 
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6. ábra. A Mi-8MSzB átépítés közben az új hajtóművével [21] 
 

Az alábbiakban felsorolt és bemutatott kimagasló légi és földi üzemeltetési ered-
mények eléréséhez nem csak a digitális vezérlésre történő átállás, hanem a Mi-17-
esre bevált, kipróbált, eredeti TV3-117VM hajtómű további szerkezeti korszerűsítése, 
új szerkezeti anyagok [8] alkalmazása, működési „finomhangolása”, is hozzájárult. 
Utóbbi főbb elemei áttekinthetőek a 7. ábra segítségével. 
 

 
 

7. ábra. A TV3-117VMA-SzBM1V 4E széria hajtómű szerkezeti korszerűsítése 
[21] 
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A modernizált hajtómű beépítés előtt a felújítandó helikopter sárkányát átfogóan 

ellenőrzik, az új, minimálisan megváltozott geometriai méretű hajtómű beépítéséhez - 
hosszabbító csőtoldat beépítésével - átalakítják a hajtómű szívócsatornáját, a törzs 
felsőrészen módosítják a megerősített törzskeretet. A gazdaságosság és repülésbiz-
tonság javítása érdekében járulékosan korszerűsítik és módosítják még az üzem-
anyag-, levegő-, kenő-, tűzoltó-, jégtelenítő-, valamint a hajtóművek működésének 
szinkronizálását biztosító rendszereket és kicserélik a helikopter elektromos hálóza-
tát is [17]. 
 
2.4. Mire képes a Mi-8MSzB az új hajtóművével és felújított rendszereivel 
 

A gondosan megtervezett átépítés eredményeit átfogó berepülő programmal tesz-
telték [15, 24] (http://www.ato.ru/content/zaversheny-ispytaniya-vertoleta-
mi-8msb és http://nbnews.com.ua/news/62173/ ). Ennek során a Mi-8MSzB, 9 ton-
nás felszálló tömeggel 3,5 perc alatt emelkedett 3000 méteres repülési magasságba 
(ami ~14 m/s-os variónak fele meg!), de a ~5 m/s-os emelkedőképességét 5000 m 
eléréséig képes volt tartani. Magashegyi tesztek alkalmával 9800 kg felszálló tömeg-
gel 4220 m magasan lévő felszálló helyről még képes volt függőlegesen felemelkedni 
(8. ábra), de 2012-ben, 8250 m-t elérve, kategóriájában hivatalos magassági világre-
kordot is felállított. (Ukrán sajtóközlemények szerint 2013-ban, 9000 m-es magassá-
got közelítő teszt-repülés is történt, de ezt hivatalosan nem hitelesítették.) 
 
 

 
 

8. ábra. Mi-8 MSzB magashegyi tesztrepülésen [15] 
 

A berepülési adatok alapján - a TV2-117-hez képest - rendkívül széles repülési 
magasság (9. ábra) és környezeti hőmérséklet (10. ábra) tartományban marad válto-
zatlan a hajtómű teljesítménye. 

http://www.ato.ru/content/zaversheny-ispytaniya-vertoleta-mi-8msb
http://www.ato.ru/content/zaversheny-ispytaniya-vertoleta-mi-8msb
http://nbnews.com.ua/news/62173/
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9. ábra. A TV3-117VMA-SzBM1V 4E széria hajtómű tengelyteljesítmény változása 
a repülés magasságtól függően [22] 

 
Repülés biztonsági szempontból különösen kedvező, hogy egyik hajtómű üzem-

képtelenné válása esetén a másik felszálló üzemmódja 30 percen keresztül fenntart-
ható. 

 
 

10. ábra. A TV3-117VMA-SzBM1V 4E széria hajtómű tengelyteljesítmény változá-
sa a környezeti levegő hőmérsékletének függvényében [22] 
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Az eredeti és a felújítás eredményeként létrejött Mi-8-as műszaki és repülési ada-

taiban bekövetkezett, - a gazdaságosság, az alkalmazhatóság szempontjából is - 
meghatározó fontosabb változások összevetéséhez az 1. táblázat nyújt tájékoztatást. 
 

 
A hajtóműcsere biztosította fontosabb repülési és műszaki jellemzők  

összehasonlítása [23] 
 

1. számú táblázat 

 
 

A helikopter repülési teljesítményadatai nem csak a TV2-117-es hajtóművel fel-
szerelt Mi-8-hoz képest (1. táblázat 3.÷6. sor), hanem az eredeti, TV3-117VM-mel 
működő Mi-17-hez képest is (11. a. és b. ábrák) kedvezőbbek. Még a hajtómű 
gyorsulékonysága sem marad el az utóbbi típusétól (12. a. ábra). 

 

 
a.)       b.) 

11. ábra. Környezeti feltételek ahol a hajtóművek még képesek felszálló teljesít-
ményre [22] 
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Az üzemeltetés gazdaságosság szempontjából meghatározó az 1. táblázat utolsó 

sorából kiolvasható 17 %-os üzemanyag-fogyasztás csökkenés úgy, hogy az összes 
technikai üzemidő 25 %-kal (1. táblázat 7. sor), az ipari javítások közötti pedig több 
mint 300 %-kal (!) növekedett (12. b. ábra). 

 

 
a.)       b.) 

 
12. ábra TV2-117, TV3-117VM és TV3-117VMA-SzBM 1V 4E széria hajtóművek 

néhány jellemzőjének összehasonlítása [22] 
 
 

Mivel a TV3-117VMA-SzBM 1V 4E széria hajtóművek a repülési magasságtól va-
lamint a környezeti levegő hőmérsékletétől nagymértékben függetlenítve képesek 
állandó értéken biztosítani a számított hajtómű-teljesítményt, - ráadásul a korszerű 
digitális vezérlése (FADEC) révén mindezt alacsonyabb üzemanyag-fogyasztás mel-
lett - így a Mi-8MSzB helikopter hatótávolsága (L) bármely tüzelőanyag-feltöltési 
(felszállótömeg) változatban eléri, sőt többségében meg is haladja a nagyobb hajtó-
mű teljesítményű (és üzemanyag-fogyasztású) Mi-17-esét (13. ábra). 

 
Megjegyzés: 
Repülésbiztonsági szempontból külön figyelmet kapott a főreduktor, illetve a teljes 
közlőmű rendszer megbízhatósága, megfelelése a TV3-117VMA-SzBM1V 4E széria 
hajtómű rendkívüli, un. "2,5 perces" üzemmódján időlegesen jelentkező - a TV2-117-
tel maximálisan elérhetőt ~15 %-kal meghaladó - csúcsteljesítménynek (9. ábra). 
Számítások és a berepülések tapasztalatai szerint, a közlőmű tervezésénél alkalma-
zott j=1,3-as biztonsági tényező miatt a reduktorok, tengelyek és tengelykapcsolók 
megerősítés nélkül képesek elviselni az esetenként korlátozott időtartamra megnö-
vekvő terhelést. Ugyanakkor tervezik egy opcionálisan rendelhető új főreduktor létre-
hozását is, melynek teljesítményátadási hatásfoka, karbantartási igénye, ipari javí-
tásközi üzemideje kedvezőbb lesz úgy az eredeti VR-8-as, mint Mi-17-nél alkalma-
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zott VR-14-es reduktorénál. Ennek gazdaságossága azonban döntően, a gyárilag 
ajánlott intenzív, évi 400-500 repült órás alkalmazásnál jelentkezik markánsan. 

 

 
 

13. ábra. A Mi-8 MSzB és MI-17 hatótávolsága különböző üzemanyag-feltöltés 
esetén [23]5 

 
2.5. Mennyivel gazdaságosabb a Mi-8MSzB a Mi-8T-nél 
 

Az előzőekben felvázolt modernizációs lehetőség alkalmazásának egyik alapvető 
fontosságú, de nem egyszerűen megválaszolható kérdése a bekerülési költség 
nagysága. Bár rendszerint létezik hivatalosan deklarált un. listaár, mely erről közelítő 
tájékoztatást nyújt, de a valós összegek mindig az érdemi tárgyalások, alkudozások 
során születnek, melyben meghatározó szerepet játszik a beszerezni kívánt darab-
szám, a megrendelő, illetve értékesítő tőkeereje, alku-, és hitelpozíciója, a teljesítési 
határidő, a kért módosítások, stb. Elfogadható kiindulási adatként figyelembe vehető 
a MOTOR SzICs elnök vezérigazgatójának egy 2012-es konferencián elhangzott ki-
jelentése, mely szerint, amennyiben a megrendelő biztosítja a megfelelő sárkányt, a 
két új hajtómű, komplett beépítése a járulékos munkákkal, megvalósítható 2 millió 
USD alatti összegből.  

                                                 
5 Fontos adalék, hogy a 9.÷13. ábrák adatai nem csak elméletileg számított, modellezett, remélt érté-
kek, hanem azokat a komplex berepülés program igazolta, illetve ezek alapján a helikopter már meg-
kapta a légialkalmassági engedélyeit is [14; 15; 17; 19; 21; 24; 25]. 
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Az egyszerűség kedvéért pontosan 2 millió USD-nak véve egy helikopterre a mo-
dernizáció költségét, és ehhez hozzáadva az intenzív üzemeltetés során (eredeti Mi-
8T és a felújított Mi-8MSzB helikopter 1-1 példánya 10 év alatt egyformán 5000-5000 
órát, azaz évente 500-at repül!) biztosan prognosztizálható kiadásokat, illetve megta-
karításokat, az alábbi eredmények adódnak a gazdaságosság összevetésére. 

 
A vizsgált időszak alatt optimális esetben a ,T’-változat 2 db 1500 órás javításközi 

üzemidejű hajtóművét 3-szor kell ipari javításba küldeni, darabonként ~110 000 USD-
ért, míg az MSzB-ét egyszer sem. Így összesen 5 év alatt ~660 000 USD-vel csök-
ken a felújítás költsége. (A TV2-117-re vonatkozó statisztika szerint többnyire már 
1000 órát követően szükségessé válik az ipari javítás, így, ezek száma 8-ra, költsé-
gei 880 000 USD-ra emelkedhetnek.) 

1500 USD/tonna üzemanyagárral számolva 1 év alatt 
 Mi-8T:   500 óra × 0,65 tonna/óra × 1500 USD/tonna = 477 500 USD 
 Mi-8 MSzB:  500 óra × 0,56 tonna/óra × 1500 USD/tonna = 420 000 USD 

a költsége a helikopterek üzemanyag fogyasztásának. Ennek éves különbözete a 
régi és a felújított modifikáció között, (azaz az elérhető megtakarítás!) 57 500 USD, 
ami 10 év alatt 575 000 USD-t eredményez. (Az üzemanyagárak esetleges tonnán-
kénti 1000 USD-ra mérséklődésekor a fogyasztás csökkenés „csak” 450 000 USD 
megtakarítást eredményez.) 

Nem elhanyagolható szempont, hogy járulékos infrastrukturális kiadásokkal - amik 
gyökeres váltás esetén a hosszas átképzés költségei és új alkatrészek, szerszámok, 
ellenőrző berendezések beszerzése miatt elérhetik a légijármű árának 20÷30 %-át - 
amivel a Mi-8MSzB esetében nem kell számolni. Amit a közvetlen, mindennapi mű-
ködtetéshez, alakulat szinten a műszaki és hajózó állománynak tudnia kell az új mo-
difikációról, arra a csapatkörülmények között megtartott 10÷20 órás tanfolyam bősé-
gesen elegendő, a műszaki kiszolgálás pedig megvalósítható a már meglévő eszkö-
zökkel. 

Figyelembe véve a megnövekedett fajlagos szállító kapacitást, az időszakos ipari 
javítások karbantartások miatt szükségtelenné vált állásidő hasznosíthatóságát - az 
üzemidő optimális kihasználása mellett - a modernizáció költségei 6-7 év alatt mara-
déktalanul megtérülhetnek.  

3. Következtetések 

3.1. Pragmatikus gazdaságossági megfontolások 
 

Természetesen az előzőekben bemutatott, ~2 millió USD-ért felújított Mi-8MSzB 
nem minden elemében vadonatúj helikopter (ezt nem is ígéri senki!) repülési, műsza-
ki, üzemeltetési jellemzői több területen is elmaradnak a nála 20-30 fiatalabb konst-
rukciókétól, berendezései meghibásodási valószínűsége, javítási, karbantartási igé-
nye – a hajtóművei kivételével - továbbra is a korábbinak felelnek meg (v.ö. 5. ábra). 
Viszont amennyiben nincs fedezete kellő számú, korszerű, új helikopterek beszerzé-
sének, a Motor Szics által ajánlott program segítségével, - már egyetlen új árából is - 
biztosítható további 10-20 évre, akár 10÷15 db. Mi-8-as felújítása, ezzel pedig ha-
zánk törvényileg előírt, forgószárnyas repülőeszközökkel megvalósítandó, állami célú 
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repülési feladatainak ellátása, az eddigieket meghaladó repülési, műszaki és gazda-
ságossági jellemzőkkel. 

 

 
 

14. ábra. A jelenlegi szállítóhelikopter kínálat néhány meghatározó eleme [saját 
montázs]  

 
Igen lényeges szempont, hogy felújításra alkalmas, üzemeltetésből nemrég kivont 

Mi-8-asokkal (még) rendelkezünk [2], de akár csereüzletre felajánlhatóak más, inkur-
rens típusaink (pl. MiG-29-eseink) is vannak[3].  

A korszerű(bb), új(abb) helikopter típusok, - melyekből bőséges kínálatot biztosí-
tanak a hagyományos, nagynevű gyártók (14. és 15. ábra), de adott politikai, gazda-
sági konstellációban akár figyelembe vehető a feltörekvő ázsiai repülőipar is (pl. dél-
koreai, KAI "Szurion" típus [11] -  üzemeltetési költségei lényegesen kedvezőbbnek 
lehetnek a Mi-8MSzB-nél. Ezekért viszont természetesen nagyságrenddel magasabb 
beszerzési árat kell fizetni (közülük több bemutatására a magyar szaksajtó is külön-
számot biztosított [1]!)  

A hozzáférhető adatok szerint egy új, 6-10 személye, gázturbinás hajtómű-
ve(ekke)l felszerelt konstrukció kínálati ára 4÷10 millió USD, de a Mi-8-as kategóriá-
jába tartózó új légijármű 20÷40 millió USD-ért szerezhető be (15. ábra). Az igényelt 
felszereltség és logisztikai támogatás függvényében ez az összeg is lényegesen, 
akár többszörösére is növekedhet6. 

                                                 
6 Pl. alapfelszereltséggel az S-92 listaára ~30 millió USD, míg elnöki különgépként ~140 millió USD-ba kerül.  
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15. ábra. Az S-92 és AW-109-es aktuális értékesítései 
{Rotor & Wing 2014/01 p.22-23] 

 
3.2. A honvédelmi beszerzés realitásai Ukrajnából 

 
Az országok közötti üzlet-, illetve szerződéskötés (különösen honvédelmi!) – a be-

szállító partner teljes megbízhatóságán kívül – mindenképpen feltételezi a résztvevő 
államok társadalmi, politikai rendszerének, gazdasági szabályzóinak hosszú távú 
biztonságát, kiszámíthatóságát! 

UKRAJNÁT pillanatnyilag nem ez jellemzi, viszonyai nehezen áttekinthetőek! 
Viszont! Az 1907-ben az Ukrajnai keleti, - jelenleg magasan orosz nemzetiségi 

dominanciájú (~86 %) - részén, Zaporozséban alapított MOTOR Szics (АО „Мотор 
Сич”) az évtizedek során a világ egyik jelentős motor és hajtómű gyártó iparvállalatá-
vá vált, melynek egyik meghatározó ágazata a repülőgép hajtóművek fejlesztése, 
előállítása, valamint ipari javítása [20]. E tevékenységüket az 1907-es forradalom, a 
sztálini önkény, a II. világháború, majd a Szovjetunió szétesése után is változatlan 
helyszínen és profillal folyamatosan fejlődve fenntartották, jelenleg ukrán színekben 
szolgálva ki a hazai és külföldi piacot.  

A Motor Szics: 
 
 több telephelyén összesen 33 000 főt foglalkoztat, Zaporozse városának és szé-

les földrajzi környezetének meghatározó munkaadója, egyebek mellett saját ke-
reskedelmi légitársaságot is üzemeltet; 
 

 a gyár felkészültségét megfelelően bizonyítja, hogy 2014-ig már nagyszámban, 
eredményesen hajtotta végre Mi-8/17esek ipari javítását is [16], 42 országban tart 
fenn kirendeltséget, az itt előállított és/vagy ipari nagyjavításon átesett hajtómű-
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vek megtalálhatóak a Föld 96 országában, beleértve gyakorlatilag a teljes 
Antonov, Kamov és Mil légijármű flottát is; 

 
 Oroszország és a FÁK országok e típusainak ~80 %-ában a Zaporozseból kike-

rült hajtóművek vannak. Egyes lapvélemények szerint Ukrajna (értelemszerűen 
Motor Szics!) nélkül nem repülhetnek az orosz helikopterek [9]. 

 
Az előzőek alapján (is) megalapozottan feltételezhető, hogy a pragmatikus gazda-

sági, honvédelmi megfontolások felülírnak sok, a napi politikai sajtó közleményei 
alapján várt szankciót, vagy az együttműködés felszámolását. E véleményt alátá-
masztja az orosz „IZVESZTIJA” napilap 2014. március 21.-i (a Krimi el-
/visszacsatolását, az ukrán parlament honvédelmi tárgyú határozatát követő!) közle-
ménye [12], mely szerint - a két ország között zajló politikai eseményektől függetlenül 
- Oroszország és Ukrajna, március 18-án, nemzetközi repülőgép-hajtóműipari gyártó, 
kutató és fejlesztő centrumot hozott létre a Moszkvai ODK (Egyesült Hajtómű Kon-
szern), benne a közeljövőben hozzácsatolandó, szintén orosz Szaljut hajtóműgyár 
(ФГУП «НПЦ газотурбостроения «Салют»)  és az ukrán Zaporozsei Motor Szics 
közreműködésével, 51:49 %-kos orosz/ukrán tőkerészesedéssel  
(http://izvestia.ru/news/567780#ixzz2xCN5LTh5). 

A megállapodás az a része, mely szerint mindkét fél megtartja eredeti gyártmány-
profilját (a TV3-117 Ukrajnáé!), de egymást feljogosítják a kölcsönös gyártásra is, 
ezenkívül az új, 5. generációs vadászrepülőgép (T-50, Szu-35) és perspektivikus űr-
járművek hajtóműveit is közösen kívánják fejleszteni, mindenképpen hosszú távú 
együttműködési elképzelésekre és bizalmi viszonyra utal. 

Mindezek alapján reális következtetésnek tűnik, hogy fokozottan célszerű megfon-
tolni a helikoptereink modernizálásra és ezáltal további hosszúidejű üzemben-
tartására vonatkozó ukrán javaslatot mivel: 

 
 Zaporozse, illetve a Motor Szics továbbra is várhatóan kimarad a politikai, katonai 

konfliktusokból (a szembenálló feleknek ez elemi érdeke!) a termelés zavartalanul 
folyik; 
 

 a gyár ajánlata valóban jó és értékarányos, melyet már a gyakorlat is meggyőző-
en igazolt; 

 
 várhatóan Magyarország bármilyen légijármű beszerzésére fordítható anyagi fe-

dezete erősen korlátozott, ugyanakkor (még!) rendelkezünk felújítható Mi-8-
asokkal, illetve az üzemeltetéshez szükséges szakember állománnyal, tapaszta-
latokkal és infrastruktúrával. 

 
A Motor Szics ajánlatának egyebek mellett azért is érdemel különös figyelmet, 

mert közben elkészült a TV3-117 hajtómű egy olyan, szintén digitális (FADEC) vezér-
lésű változata, amely az An-26-os repülőgépekbe építhető be. Ismert, hogy 

 e bevált repülőgépnél az üzemidő lejárta miatt gondjaink hasonlóak a Mi-8-
aséhoz; 

 azonos típusú hajtómű alkalmazása több légijármű típusnál lényegesen javítja az 
üzembentartás gazdaságosságát. 

http://izvestia.ru/news/567780#ixzz2xCN5LTh5
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3.3. Végső megállapítás 
 

Amennyiben lejárt és rövidesen lejáró üzemidejű helikoptereink pótlására megfele-
lő anyagiak állnak rendelkezésre, úgy helyettük feltétlenül a szükséges számú, be-
vált, referenciával rendelkező új gyártmány(oka)t célszerű beszerezni. 

 
Abban az esetben, ha beszerezni, pótolni kívánt légijárművek darabszáma és a fi-

nanciális háttér adta lehetőségek számottevően különböznek, vélhetően csak hasz-
nált helikopterek beszerzése és/vagy meglévő típusaink üzemidejének meghosszab-
bítása jöhet számításba. E lehetőség mérlegelésénél - az előzőekben megismert 
műszaki és logisztikai adatok alapján (is!) - szakmailag teljesen megalapozott az uk-
rán Motor Szics üzemidő hosszabbítással kombinált modernizálásra vonatkozó aján-
latát komolyan mérlegelni. Egyebek mellett azért is, mert a légijárművek kiválasztá-
sára vonatkozó korszerű összehasonlítási rendszer [4] szerint is e megoldás költség-
hatékonysága - realitásaink figyelembevételével - igen kedvező. 
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