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Skrzydlate maszyny skróci-
ły ludziom czas podróży, a wojsku 
dały potężną broń. Samolot jednak 
nie może dotrzeć wszędzie. Tę lu-
kę wypełniły precyzyjne śmigłow-
ce. Potrafi ą wylądować na małym 
skrawku terenu, a  nawet „zawi-
snąć” nieruchomo w  powietrzu. 
Ratują ludzi w górach i na morzach, 
latają jako podniebne karetki, szu-
kają przestępców i pracują jako la-
tające dźwigi. 

Zalety helikopterów wykorzy-
stuje też wojsko. W polskich siłach 
zbrojnych lata ich kilka rodzajów. 
Jedne wożą rannych żołnierzy, inne 
transportują komandosów i spusz-
czają ich na linach do celu, a jeszcze 
inne, specjalne śmigłowce ratunko-
we, szukają rozbitków na morzu. 

Najpotężniejszym naszym śmi-
głowcem jest  Mi-24, śmigłowiec 
szturmowy wspierający walczą-
ce na ziemi wojska. Dobrze opan-
cerzony i  uzbrojony nazywany 
jest latającym czołgiem lub, z po-
wodu kształtu, krokodylem. 

Różne wersje tych śmigłow-
ców bojowych latają w ok. 50 kra-
jach świata. Mi-24 znany jest też 
pod nazwą Hind. 

Polska ma ponad 30 śmigłow-
ców Mi-24. Ostatnio służyły razem 
z naszymi żołnierzami na misjach 
w Iraku i Afganistanie. 

Adam Śliwa

Są silne i zwinne. 
Chronią konwoje, 
niszczą czołgi 
i wspierają żołnierzy. 
Najsilniejsze polskie 
śmigłowce.

KARABIN
W przedniej obrotowej wie-
życzce znajduje się 4-lufowy 
karabin maszynowy kalibru 
12,7 mm, z zapasem amunicji 
(prawie 1500 sztuk). 
Karabin obsługuje operator 
przedniej kabiny, a jego ru-
chy nagrywa miniaturowa 
kamera. 

UWAGA OGIEŃ
Śmigłowiec ma własny sys-
tem przeciwpożarowy. Gdy 
pojawi się ogień, automa-
tycznie opróżniana jest jedna 
z 4 litrowych gaśnic. Drugiej 
może użyć pilot. 

KLIMA I WYCIERACZKI
Wnętrze helikoptera jest kli-
matyzowane, a pancerne szy-
by kabiny mają wycieraczki 
i spryskiwacze jak w samo-
chodzie. 

RADIOSTACJE 
Antena radiostacji używana 
do komunikowania znajdu-
je się na górze belki ogono-
wej.

SKRZYDŁA 
Mi-24 ma niewielkie skrzy-
dełka. Poza tym, że są one 
pomocne podczas lotu, 
są jakby rękami trzymający-
mi dodatkowy ładunek lub 
uzbrojenie. 
Do skrzydeł doczepione mogą 
być pociski, którymi można 
kierować w czasie lotu, żeby 
zniszczyć na przykład czołgi 
wroga. Na skrzydłach jest też 
miejsce na rakiety niekiero-
wane, czyli takie, którymi 
po wystrzeleniu nie można 
sterować. Natomiast w spe-
cjalnych pojemnikach można 
je odpalać salwami. Jedną 
salwą można odpalić nawet 
64 rakiety. Na końcu lewego 
skrzydła fotokarabin robi 
zdjęcia celowi. 

ZBIORNIKI 
W  gumowych zbiornikach 
„podróżuje” 2130 litrów pali-
wa. Aby nafta nie zapaliła się 
po zmieszaniu z tlenem, pod-
czas lotu do wnętrza zbiorni-
ków wtłaczany jest dwutle-
nek węgla.

KABINA OPERATORA 
Pilot i operator uzbrojenia 
siedzą jak na motocyklu, czyli 
jeden za drugim. Z przodu, 
nieco niżej, jeden z żołnierzy 
obsługuje uzbrojenie śmi-
głowca. Z tego miejsca strze-
la z karabinu, odpala pociski 
lub zrzuca bomby. W sytuacji 
awaryjnej w pobliżu ma skła-
dane stery, dzięki czemu sam 
może wylądować.

KABINA PILOTA
Pilot ma pełen zestaw wskaź-
ników i urządzeń do sterowa-
nia helikopterem, radiostację 
czy autopilota. Jego miejsce 
jest wyżej, by miał lepszą wi-
doczność. 
Do  opancerzonego fotela 
pilota można podpiąć spa-
dochron w razie, gdyby mu-
siał się katapultować.

KABINA ŁADUNKOWA
Śmigłowiec Mi-24 może 

też przewozić żołnierzy, czy-
li tak zwany desant. Fotele 
dla 8 żołnierzy znajdują się 
za miejscem technika pokła-
dowego.

OKNA
Do wnętrza śmigłowca wcho-
dzi się przez drzwi znajdują-
ce się po obu stronach kadłu-
ba. Z każdego boku są cztery 
okna, które można otwierać 
i strzelać przez nie z karabi-
nów.

SILNIK
Mi-24 ma dwa silniki. 
Znajdują się one na dachu 
pod wirnikiem. Każdy ma 
własną instalację przeciw-
oblodzeniową. Gorące powie-
trze silnika ogrzewając wloty 
powietrza sprawia, że przy 
lotach na dużej wysokości sil-
niki nie zamarzają. Paliwem 
jest nafta lotnicza. 

WIRNIK
Śmigłowiec ma pięć łopat 
wirnika głównego. Razem 
ważą one 580 kg. Każda z ło-
pat jest ogrzewana, by nie za-
marzła, gdy tylko pojawi się 
lód. Wirnik kręci się z prędko-
ścią 240 obrotów na minutę.

REFLEKTOR 
W dolnej części śmigłowca 
schowany jest wysuwany re-
fl ektor, oświetlający ziemię 
podczas startu i lądowania.

OGON
Przypomina kij hokejowy, 
dlatego żołnierze nazywa-
ją też śmigłowiec hoke-
jem. Tylny wirnik sprawia, 
że śmigłowiec nie obraca się 
wokół własnej osi. To małe 
śmigło kręci się podobnie, 
jak wskazówki zegara, tyle, 
że z prędkością 1112 obrotów 
na minutę.
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