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Przedmiotem normy jest terminologia i
mentów konstrukcyjnych samolotu .

podział el~

2. TERMINOLOGIA
2.1.

płatowiec

-

samolot bez

zespołu napędowego

wyposażenia.

2.2. hamulec
skrzydła służąca

aerodynamiczny ruchoma część
do zwiększenia aerodynamicznej siły

o poru.
2.3. kadłub - r,zę~ć samolotu, do której zainocowane są piaty noś ne i usterze nie oraz podwozie lub podło
dzie i w której znajduje' się wyposażenie samolotu .
2.4. klapa - przestawialna część skrzydła, której wychylenie kątowe lub wychylenie i wysunięcie poza obrys
skrzydła powoduje zwiększen ie wypukłości profilu
. krzydła oraz w przypadku klapy wysuwanej także powiększenie jego powierzchni dając wzrost siły nośnej.
~.5. klapka dociążająca - ruchoma część steru słutą
ca do zwiększenia sił na sterownicy samolotu.
2.6. klapka..{)dciążająca, fletn er - ruchom a część steru zn ~ dująca się na krawędzi spływu, wychylana samoczynnie, służąca do zmniejszenia sił ną sterow nicy samolotu.
2.7. klapka sterująca - ruchoma część steru wychylana w celu wytworzenia siły aerodynamicznej, której
moment powoduje wychylenie steru.
2.8. klapka wyważająca, trymer - ruchoma część
steru znajdująca się na krawędzi spływu, ste rowana
przez pilota , służąca do częściowego lub całkowitego
skasowania s i ł na sterownicy samolotu.
2.9. klapolotka - lotka spełniająca również rolę
klapy.
2.10. lotka - ruchoma część skrzydła znajdująca się
przy krawędzi spływu, w pobliżu końca skrzydła, Mużą
ca do poprzeczncgo sterowania samolotem.
2.11. płat nośny, skrzydło - element konstrukcji samolotu o profilu aerodynamicznym, na którym powstaje zasa~ s.iła nośna.
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2.J2. przerywacz - ruchoma płaszczyzna wbud owana do krzydł a, służąca do zmn iejszenia siły nośnej
przez zakłócenie opływu.
2.13. podwozie lub podłodzie - część amolotu służą
ca do pochłaniania energii kinetycznej podczas startu
i lądowani a (wodowania) oraz kołowania .
2.14. skrzela, sloty
element - znajduj ący się
w przedniej części skrzydła, powodujący powstawanie
wzdłuż krawędzi natarcia skrzydła odpowiednio ukszt a ł
towanej szczeliny poprawiającej opływ skrzydła.
2.15. spojler - przerywacz wychylany niesymetrycznie, służący do poprzecznego sterowania samolotem.
2.16: układ sterowania samolotem - kinematycznie
s przężony zbiór elementów i u rządzeń służących do
zmiany ' położenia powierzchni sterowych samolotu .
2.17. usterzenie - elemen'ty samolotu o profilu aerodynamicznym znajdujące się przeważnie w tylnej części
kadłuba, na których powstają siły aerodynamiczne konieczne . do zachowania stateczności samolotu i sterowania nim w powietrzu.
2.18. wyposażeni e - urządzenia i instalacje służące
do speł niania określonych funkcji.
2.19. zespół napędowy - zespół elemen tów znajdują
cych się przy/w kadłubie lub na skrz dłach służących
do wytworzenia siły ciągu .
3. PODZIAł, ELEMENTÓW SAMOLO TU
3.1.

Podział

ogólny. Samolot dzieli

się

na

n astępujące

zespoły:

a) płatowiec,
b) zespół napędowy,
c) wy.posażenie.
3.2. Płatowiec
3.2.1. Podział na elementy zasadnicze.
li się na:
a) płaty nośne (skrzydła),
b) kadłub (kadłuby) ,
c) usterzenie,
d) podwozie lub podłodzie,
e) układ sterowania samolotem.
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3.2.2. Płat nośny (skrzydło).
3.2.2.1. Rodzaje płatów nośnych (skrzydeł).
Rozróżn i a się następujące rodzaje skrzydeł :
a) dzielone składające się ze
- skrzydła środkowego (centropłatu),
- sk rzyd ła lewego,
- skrzydła prawego,
b) dzie lone - prawe i lewe,
c) niedzielone.
3.2.2.2. Elementy skGdowe skrzydła
a) elementy służące do przenoszenia obciąże ń
pewnienia odpowiedniej sztywności skrzydła:

za-

dźwigar (dźwigary),

/ -'

żeora,

podłużniczki ,

klapkę dociążającą,

pokrycie,
zastrzały łączące skr:z;ydło

nieruchomego statecznika pionowego i ruchomego_ steru kierunku; usterzenie t_o może. mieć zastrza ły."
b) motylkowe - skła dające się z dwóch nieruchomych stateczników zamocowanych ukośnie do pła
szczyzny symetri i kadłuba i dwóch ruchomych sterów
spełn iaj ących rolę steru wysokości i kierunku,
c) stero lotki - s pełniające zarówno rolę steru wysokości, jak i lotki;
d) płytowe (k lasyczre lub l1!0tylkowe) - w którym
ca ła powierzchnia jest ruchoma i spełn ia rolę steru .
3.2.5. Wyposażenie aeordynamiczne usterzenia. Stery
mogą być wyposażone w następujące urządzenia aero- .
dynamiczne:
.
k l apkę wyważającą, trymer,
klapkę odciążającą, fletner,

z

kadłubem

lub drugim

krzydłem (dwupłaty),

b) węzły mocowania ,
c) końcówki skrzydła ,
d) urządzenia aerodynamiczne sk rzydła:
klapa,
slot (s t ały lub ruchomy),
lotka,
klapolotka ,
hamules aerodynamiczny ,
przerywacz,
- spojler,
e) elementy sterowania urządzeniami aerodynamicznymi ,
f) gondole, w których znajdują się silniki wraz z węz
łami mocowania i/lub podwozie oraz kon ieczne wyposażenie , g) zbiorniki paliwa.
Klapa może znajd ować S ię także po~ kadłubem samolotu .
Hamulec ae rod ynamiczny może znajdować się t;'lkże na
kadłu bie sanlOlotu. Gondole mogą znajdować s i ę także
przy kadłu bie samolotu.
3.2.3. Kadłub . Elementy składowe kadłuba:
a) przednia częśĆ kadłuba,
b) kabina załogi wraz z wyposaże niem, znajduje tę
zwykle w przedniej części kadłuba ,
c) kabina pasażerska i/lub ładunkowa wraz z wypo-,
sażeniem albo inne pomieszczenia w zależności od przeznaczenia samolotu,
.
d) tylna część kadłuba,
e) drzwi , klapa załadowcza, wyjścia awaryjne,
f) gondole silnikowe lub -j-)rzedział silnikowy wraz
z węzła mi mocowania silnika i przegrodami oglllowyml,
g) elementy wyposażenia i instalacji,
h) elementy układu sterowania,
i) urządzen i a aerodynam iozne
- klapa podkadłubowa ,
- hamulec aerodynamiczny. .
3.2.4. Usterzenie. Rozróżnia się następujące rodzaje
usterzenia:
a) klasyczne - skła dające się z nieruchomego statecznika poziomego i ruchomego steru wysokbści oraz

klapkę s terującą.

Zarówno trymer, jak i fletner
się na lotce.
3.2.6. Podwozie lub podłodzie

m oże także znajdować

3.2.6.ł. P~dwozie . Rozróżni a się następujące rodzaje
podwozi stałych lub chowanych :
a) trzypunktowe z tylnym/przednim punktem podparcia składające się z
- podwozia głównego (lewej i prawej goleni),
- podwozia. tylnego/przedniego ,
b) wielopunktowe,
.
c) dwupunktowe (jednośladowe) składaj ące się z
- podwozia głównego (przedniego i .tylnego),
- podwozia wspornikowego (lewego i prawego).
3.2.~.2. Podłodzie.· Rozróżnia s ię następujące typy
p odłodzi:

a) jednopływakowe składające się z
- pływaka głównego,
- pływaków wspornikowych (lewego i prawego):
b) dwupływakowe,
c) łodziowe s kład aj ące się z
- kadłuba łodziowego ,
- pływaków wspornikowych (lewego i prawego)."
3.2.6.3. E lementy składo·we podwozia (podłodzia)
a) goleń - główny ełement przenoszący obciążenia,
b) zastrzał,
c) amortyzator służący do pochłaniania i częśc iowe
·go rozpraszania energii kinetycznej P9wstałej w czasie
lądowa nia (wodowania) i kołowania samolotu ,
d) koła, narty lub pływaki wraz z mechanizmem mocowa nia ich do goleni,
e) .mecha nizm chowani~ i wypuszczania p·odwozia ,
f) tłumik - drgań nastawnych kół podwozia, g) mechanizm sterowania przednim lub tylnym podwoziem,
h) hamulec.
3.2.7. U kład sterowania samolotem
3.2. 7.1. Rodzaje układów sferowania podśtawowego
i dublującego (awaryjnego). Rozróżnia się na s tępujące
układy:
_
a) głó wny układ sterowania obejmujący .układy sterowania poszczególnymi powierzchniami sterowymi
samolotu, tzn.
- sterem wysokości ,
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sterem kierunku,
lotkami,
klapami,
b) pomocniczy układ sterowania obejmujący
- układ sterowania spojlera mi.
- układ sterowania klapka mi odciążającymi, dociążającymi i ste ruj ącymi,
c) nastawczy układ sterowania obejmujący
- układ sterowania trynerami,
- układ przestawiania statecznika.
3.2.7.2. Elementy składowe układów. sterowania
a) sterownice ręczne - drążek lub wolant do sterowania terem wysoko$ci i lotkami ,
b) sterownice nożne - pedały lub orczyk do sterowania sterem .kierunku,
c) ciągi układu sterowania
sztywńe (popychacze),
- elastyczne (linki'),
- miesza ne (pop)'chaczowo-linkowe),
d) mechanizmy układów sterowania
bez urządzel1 wspomagających,
z urządzeniami wspomagającym i i obciążającymi,
urządzenia pilot~ antomatycznego ,
mechanizmy blokowania sterów i lotek .
3.3. Źespół napędowy. Elementy składowe zespołu
napędowego:

a) silnik (silniki)
tłokowy,

- odrzutowy,
- turbośmigłowy ,
b) śmigł o - w zespole' z silnikiem
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- odpowietrzania,
- drenażowa,
- przeciwpożarowa,
- przeciwoblodzeniowa,
- sy~chronizacji pracy silni'ków (dla samolotów wielos ilnikowych).
3.4. Wyposażenie samolotu l) dzieli się na:
a) instalacje płatowcowe
- pa liwowa,
- ' olejowa,
hydraul iczna,
pneumatyczna ,
ham owania (p neumatyczną lub hydrauliczną),
chłodzenia agregatów,
elektro-energetyczna,
oświetlenia zewnętrznego,

przeci wpoża rowa,
przeciwoblodzeniowa,
odgromowa,
b) wyposażenie bytowe składające
klimatyzacji,
ogrzewania i wentylacji,
tlt;nowej ,

się

z instalacji

oświetle:ni a wewnętrznego,

c) wypo sażenie p il otażowo- n awiga cyjn e,
d) wyposażenie radiołączności,
e) wyposaże nie radiolokacji,
1) wyposażenie związane z bezpieczeństwem załogi
pasażerów

pasy,

bezpieczeństwa

dla foteli,
awaryjne,
wypósażenie ratunkowe,

wyjścia
tłokowym

lub tur-

bośmigłowym ,

gaśnice,

g) wyposażenie kabin)" załogi,
.h) wyposażenie dodatkowe do startu i łądowania ;
i) wyposą.żenie specjalistyczne w zależności od przeznaczenia samolotu
- 'pasażerskie ,
transportowe,
sanitarne,
rolnicze,

c) reduktor obrotów,
d) wlot powietrza,
e) układ wylotowy spa lin,
1) układy zespołu napędowego
- układ rozruchowy,
- układ zapło n o wy ,
g) układ sterowa nia silnikiem,'
. h) odwracacz ciągu,
i) Instalacje si lnikowe
paliwowo-regu lacyjna,
olejowa,

zaladowczo-wyładowcze,

inne.

chłodzenia ,

"Pa trz Informacje dodatkowe p. 4.

KONI EC

INFORMACJE DODATKOWE
I. Instytucja opracowuj ąc a normę - Glówny In sp~k t ora t Lotnictwa Cywi lnego, Warszawa.
'
.
. 2. Istotne zmiany w stosunku do B -73/9360-06
a) uaktualniono niektó re definicje pojęć i odpo wiadające im
terminy,
b) przyjęto in ne kryte rium pod zia ł u wyposaże nia samolotu.
3. Autor projektu norm y - mgr inż . Jacek C h ałup ka - Głów
ny Inspektorat Lotnictwa Cywiln ego. Warszawa .

4. Wyjaśnienia uzupełniając~. Wyposażenie samo lotu jest eleme ntem, który w miarę postępu techniki ulega największym zmia nom i s tałemu rozwojowi (szczególnie w zakresie wyposażenia radiowego i pi l otażowo -n awigacyjnego) i dlatego .nie można wY!11ienić i sk las yfi k ować jego części skład owych.
W normie wymieniono jedy nie nazwy in stalacji i grupy wypojakie mogą znąjdować się w samolocie.

sażen ia ,

