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Statki powietrzne

.I

Klasyłikacia ogólna
szczegółowa oraz określenia
1.

okr eślenia

1.2.

Grupa katalogowa V 10

','/STĘP

1 .1. Prz edmi ot normy. Przedmiotem normy jes t klasyfilcac ja

oraz

BN-65
9360-01

og61na

i

cywilnych statk6w powietrznych.

Okr eś leni a

1.2.1. Aerodyna - statek powietrzny cięższy od powie t rza,
kt6ry
n o śną w locie gł6wnie w wyniku działania sił aerodynamicznych.
i do

s~czeg6łowa

uzysku j e

1. 2 . 2 . Aerodyna lądowa - aerodyna przystosowana do startowania ze
lądowania na nim .

siłę

stałego podłoża

1.2.3. Aerodyna wodna - aerodyna przyst os owana do startowania z powierzchni

wody

i wodowania na niej.
1.2.4. Aerodyna ląd owo-wodna (amfibial- aerodyna przystosowana do
startowania
z powierzcl.ni·· wody i ze stałego podłoza oraz do wodowania i lądowania na nich.
1.2. 5 . Aerodyna specjalna - aerodyna nie
n opłatem lub nie mająca płat6w nośnych.

będąca stałopłatem,

1. 2 . 6 . Aerostat - lżejszy od pOwietrza statek powietrzny,
wyniku s tatycznego oddziaływania powietrza.

wiropłatem

ani zmien-

utrzymywany

w locie

g ł6wnie, w

1.2.7. Balon - aerostat bez
1.2. 8 . Bal on na

uwięzi

napędu.

Zalicza

się

tu balony-latawce.

- balon stale zakotwiczony .

1.2.9. Balon wolny - balon przeznaczony do wykonywania lot6w, bez
wiczen ia .
1.2.10.

Bezpłat

- aer odyna bez

Mię śniolo t

- aerodyna

zakot-.

p łat6w nośnych.

1.2.11. Lat awie c - aerodyna bez
1.2.12.

stałego

napędu

silnikowego,

napędzana siłą

1.2.13. Motoszybowiec - szybowiec z

napędem

unosząca się

ludzkich

t ylko na

uwięzi.

mięśni.

pomocniczym.

1.2.14. Odmiana (wersja) statku powi etrznego-typu - konstrukcyjna odmiana
typu ,
poza żakres to1eranc ji przewidzianych dla danego pierwowzoru, kt6ry przeszedł pr6by państwowe.

wykraczająca

1.2.1 5 . Samolot -aerodyna z napędem, uzyskująca siłę nośną
niku działania s ~l ą~~icznych na powierzchnie nieruchome
l otu .

.w

locie gł6wnie w wyw danych warunkach

Uepartament Lotnictwa CYWilnego Ministerstwa Komunikacji
Ustanowiona przez Ministra Komunikacji dnia 17 grudnia 1965 r. jako norma obowiązująca
w zakresie opracowywania dokumentacji od dnia 1 pa:tdziernika 1966 r.
(Mon. Pol. nr 21/1966 poz. 1'16)
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(ornitopte r) - aerodyna utr zymywana w locie głównie w wyniku
działania sił aerodynami cznych na płaszczyzny, poruszające się ruchem zbliżonym do ruchu skrzydeł p t a ka.
1.2.16.

Skr z,ydł owi ec

1 . 2 .17. ~mig ł owiec (helikopter) - aerodyna u t rzymywana w locie w wyniku d z iałania
ae rodynamicznyc h na jeden lub w ięc ej wirników poruszanych urząd zeI2iem napędowym
wok6ł zasadnicz o pionowych osi.
sił

1. 2 .1 8 . Spad ochron - aerodyna be z napędu, która prz ez r ozłożenie powierzchni odpowiedniego kształtu pozwala zmniejsz y ć prędko ść ruchu ,na skutek działania na tę powie rzchni ę sił aerodynamicznych 8kierowanych przeciwnie do kierunku ruchu.
1 . 2 .1 9 . 'Stałopła t - aerodyna o nieruchomych wz ględem statku p owierzchniach
nych .

noś-

1.2.20. Statek powietrzny - urządzenie przeznaczone do przewożenia osób lub rzeczy w przestrzeni powietrznej , zdolne do unoszenia się w tej przestrzeni
na skut ek
od działywania powietrza.
1.2.21. Statek powie trzny~konw encjona lny - statek powietrzny o typowym napędzie ,
·sposobie p ilo taż u lub inny statek uznany za konwencjonalny przez państwo rejes tracji .
1. 2 .22. Statek powietrzny niekonwencjonalny - statek
powietrzny o
nietypowym
ele mentów konstrukcyjnych, nietypowym napądzie lub sposobie pilot ażu lub inny statek uznany za ni ek onwencjonalny przez państwo rejestracji i mający
odpowiedni
wpis w dokumentacji.
układzie

1.2.23. Sterowiec - aerostat z

napędem.

1 .2.24. Szybowiec
aerodyna bez napędu, uzyskująca
w wyniku działania sił aerodynamicznych na powierzchn~e
w danych warunkach lotu.

siłę no śną

1 .2.25. Turbolot - aeroayna specjalna, która uzyskuje
wytwarzanych przez silniki odrzutowe.

nieruchome

w locie,
wz gl ędem

nośność bezpośrednio

głównie

statku
od

sił

1.2.26. Typ statku powietrznego - wszystkie statki powi etrzne, ma jące identyczne
cechy podstawowe niezależnie od dokonanych przeróbek, prócz
przer6bek powodujących
zmiany charakterystyki pilo t a~owej lub eksploatacyjnej.
1.2.27. Wiatrakowiec (auto~yro) - aerodyna, utrzymywana w locie w wyniku działa
sił aerodynamicznych na jeden lub więcej wirnik6w obracających
się ' samoczynnie
po~ działaniem przepływu powietrza przez płaszczyznę wirnika
wokół zasadniczo pionowych osi.

nia

1.2.28. Wirolot - aerodyna, uzyskująca siłę nośną w locie częściowo lub całkowi
cie VI wyniku działania sił aerodynamicznych na powierzchnie nieruchome względem statku p owi etr znego w danych warunkach lotu, jak r6wnież w innych warunkach lotu częścio
wo lub całkowicie w wyniku działania sił aerodynamic~ch na jeden lub więcej wirnik6w obracających się wokół zasadniczo pionowej osi.
1.2.29. W iropłat - aerodyna, utrzymywana w locie w wyniku działania sił aerodynamicznych na jeden lub więcej wirnik6w obraoająoyoh się ,wOk6ł zasadniczo pionowych osi.
1 .2.30. Zasi~g lotu - największa odległo~ć, kt6rą samolot mo~e przelecieć w linii
prostej z pełnym zapasem materiał6w pędnych, bez lądowania i uzupełniania paliwa.
1.2.31. Zmiennopłat - dowolna kombinacja układu płatów aerodyny, mająca na celu
kr6tki lub pionowy start i lądo.anie lub zmianę prędkości przez płaty przestawiane,
rozsuwane ~; zmiennej strzale.
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1.3. Normy związane
PN-58/L-02520 Silniki lotnicze.

Podział

J

na zasadnicze typy konstrukcyjne

2. KLASYFIKACJA OG6LNA
2.1. Rodza j - określenie statku powietrznego w zależności od
cech konstrukcyjnych oraz sposobu utrzymywania się w powietrzu.
2.2. Kategor ia - określenie danego rodzaju statku powietrznego
jego zasadniczych danych charakterystycznych.

jego
w

podstawowych
zależności

od

2.3. Klasa - określenie statku powietrznego w zależności od rodzaju napędu,ksztat
tu , konstrukcji i kotwiczenia aerostatów, przystosowania do warunków startu i lądowa
nia aerodyn.
2.4. Grupa - określenie statku powietrznego w
przeznaczenia użytkowego.

zależności

2.5. Podgrupa - okre śl enie statku powietrznego w
przeznaczenia użytkowego.

od

zależności

jego

zasadniczego

od jego' szczególo,wego

2.6. Typ-odmiana (wersja) - określenie statku powietrznego przez konstruktora lub
wytwórcę zgodne z określeniem danego statku powietr znego
mającego
identyczne cechy
podstawowe, niezależnie od dokonanych modyfikac ji, lrtóre nie powodują zasadniczych
zmian eksploatacyjnych statku.
3. KLASYFIKACJA SZCZEG6ŁOWA
3.1. Rodzaj statku powietrznego w· zależności od sposobu utrzymywania
wietrzu:
a) aerostaty - statki lżejsze od powietrza,
b) aerodyny - statki cięższe od powietrza.

się

3.2. Kategor i e statku powietrznego
3.2.1. Aerostaty
a) balony,
b) sterowce .

dzielą się

3.2.2. Aerodyny dzielą
a) stałopłaty,
b) wiropła ty ,
c) zmiennopłaty,
d ) aerodyny spe cjalne.
3.2.2.1. Stałopłaty
a) latawce,
b) spadOChrony,
c) szybowce,
d) motoszybowce,
e) samoloty.

się

na:

w

zależ ności

dzielą się

od konstrukcji

na:

3.2.2. 2 . Wir opłaty dzielą się na:
a) ~ i atrakowce (autożyra),
b) śmigłowce (helikoptery),
c) wiroloty.
3.2.2.3. Aerodyny specjalne
a) skrzydłowce,

dzielą się

'na:

płatów nośnych

na:

w po-
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b)
c)

mięśni oloty,
bezpłaty-turboloty

lub inne.

3.3. Klasa statku powie t r znego
3.3.1. Aerod;rn;r
lą się

ze

w zgl ę du

na przystosowanie do warunk6w startu i

dzie-

l ąd owania

na:

a) lądowe,
b) lądowo-wodne (amf i b ie ),
c) wodne.

3.3.2.

Stałopł at;r, jak szybowce, mot oszybowce, samolot y oraz
i niekt6re aerodyny dzielą się na:
a) lądowe na k ołach,
b) lądowe na płozach,
c) lądowe na gąsi en i cach,
d) wo dne -p ływakowe, ·
e) wodn e - łodzi owe,
f) lądowo-wodne (odpowiednie ro zwią~an i e wodnych).

wiropłat y,

zmienno-

płaty

3.3.3.

Podział

statk6w powie trZnych ze
a) jedn OS ilnikowe,
b) wielosilnikowe.

~zględu

3.3.4. Podział stat k6w powi etrznych ze
(wg PN-58/L-02520 p. 3 . 3 . 3):

wz ględu

na

liczbę

na

jednostek,

rodzaje

napędowych

wbudowanych śilnik6w

a) śmigł owe,
b) odrzutowe.

3.3. 5.

Podział

wz ględu

statk6w powietrZnych
ze
o

na

liczbę

wirnik6w w kategorii wi -

ropłat6w

a) jednowirnikowe,
b) wi elowirnikowe.
I

3.3. 6 . Charakter;rst;rczne

własności
stałopłat6w-samolot6w i zmiennopłat6w
dotyNykonania startu i lądowania na krótkim odcinku lub powierzchni drogi startowej,
Stat ki powietrzne:
a) kró t kiego startu i lądowania (XSL/STOL/),
b) pionowego startu i lądowania (PSI';VTOL/).
c zące

się

3.3.7. Sposób kotwiczenia balonów. Ze
na:
a) wolne,
b) na Uwięzi.
3.3.8.

Ksz tałt

balonu. Ze

względu

na

względu

kształt

na spos6b kotwiczenia balony

balony

dzielą się

dzielą

na:

a) kuliste,
b) niekuliste .

3.3.9. Konstrukcja sterowc6w. Ze

wz~lędu

na

konstrukcję

sterowce

dzielą się

na:

a) szkieletowe,
b) p6łszkieletowe,
c) c i śnieniowe •

3.3.10.

Podział

statków powietrZnych ze
nu na skoczku i rodzaj uprzę~y:
a) plecowe,

względu

na miejsce zamocowania spadochro-

lłl-65/9360-01
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b) siedzeniowe,
c) piersiowe.'
3.3 . 11. Poąział statków powiet r znych ze
a ) jednomiejscowe,
b) wielomiejscowe.
3.3 . 12 .
gazu

Podział

nośne go

balonów wolnych
na podklasy wg FAI .

wzglę,du

na

m ożna ro z s z erzyć

liczbę,

ze

miejsc w kabinach:

względu

na

całlcowitą obj~tość

3.3.13 . Podział aerodyn można rozszerzyć ze względu na ich całkowity
startu, na podklasy wg FAI .
Ustala się następujące klasy samolotów o ciężarze ~łkowity m :
a) do 2000 kG (jedno- i wielosilnikowe),
b) do 5700 kG (j edno- i wielosilnikowe),
c) do 20000 kG (jedno- i wielosilnikowe),
d) do 65000 kG (w iel osilnikowe),
e ),'p onad 65000 kG ( wi e losilnikowe).

J. 3 .14. Szybowce

dzielą się

ciężar

do

wg FAI na klasy:

a) standar t ,
b ) otwarta .
3.3.1 5 . Podział aerodyn z napędem można rozs z erzyć ze względu
z asię g lotu .
Pod względe m opt ymalne go zas~ ę gu lotu rozróżnia się samoloty:
a) bliskie go zasięgu (d o 300 k,n) ,
b) krótkie go zasięgu ( do 1500 Jem ),
c ) ś redn i eg o zasięgu ( do 4000 km )~
d ) dalekie go zasięgu ( p onad 4000 km).
3. 4 . Grupa statku powietrznego. Stat ki po\'Ti etrzne
a) normalne-konwencjonalne,
b) akrobacyjne-konwencjonalne,
c) specjalne-niekonwencjonalne.

dzielą się

3. 5. Podgrupa statku powietrznego. Statki powietrzne w
go prz e znaczenia użytkowego dzielą się na:
a) normalne-konwencjonalne,
szkolne,
ćwiczebne,

prze j śCiowe,
turystyczne ,
gospodarcze,
rolnicze,
przeciwpożarowe,

sanitarne,
ratunkowe,
dyspozycyjne,
fotogrametryczne,
trallsportowe,
pasażerskie,

towarowe,
pocztowe,

nE

ich

optymalny

na:

zależności

od

szcze gó łowe-
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wielozadaniowe ,
inneJ
b) akrobacyjne-konwencjonalne
szkolne,
treningowe (wyższe go pilotażu),
inne;
c) specjalne-niekonwencjonalne
doświadczalne ,

rekordowe,
inne.

3.6.

Typ-odmiana (wersja) statku powietrzneso obejmuje określenie:
a) nazwy imiennej lub umownej,
b) oznaczenia fabrycznego w postaci inicjałów konstruktora lub symbolu zakładu
wytwórcy oraz kolejnego numeru pierwowzoru lub serii
odmiany danego statku powietrznegC'.
graficznie
h'1.asyfikac ją ogólną i szczegółową statków powietrznych przeds tawi ono
w załączniku .
KONI E C

zu,oznll
do B11-65/9360-01
D,aę!1kaoJa

ogólna 1 .ZOZ.8Ó~owa etatkń. powietrznych

Typ (0dm1a.na)
a) D8.Zwa
Rodz&;l

pudgrupa

I

b } ozns.czellie
fabryozne

szkolny
ćwiozebrliY

przej śc10wy

turystyczrv
Aeroetat

gospodarczy:
- rolniozy

- przec1wpo:tarowy
sanitarny
ratunkowy
dyspozycyj".,
fotogrametryczny
transportowy t
- pasażerski

Moskwa
IŁ-18

Viscount
VIS- 804

Szpak 4T
L WD

Bocian
SZD-9 bis

- towarowy
- pocztO'li)"

Gawron

wielozada.niowy

PZL-1 01

inllJ'

szkol11\(
tren:ingo\:'Y

inllJ'

doświooczal.ny

rekordowy
illl\Y

