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Po ra uświa do mić so bie zmia -
nę, ja ka ma ły mi kro ka mi po -
stę pu je w po dej ściu do ste ro -

wa nia pra cą sil ni ków i śmi gieł
w na pę dza nych tło ko wy mi sil ni ka -
mi sa mo lo tach na le żą cych do ka te -
go rii ge ne ral avia tion. Dzię ki urzą -
dze niom FA DEC, co raz czę ściej
w ma łych sa mo lo tach z prze sta -
wial nym śmi głem moż na spo tkać
tyl ko jed ną ma net kę ste ro wa nia na
sil nik. Zmia na ta sta ła się wi docz na
szcze gól nie w przy pad ku sa mo lo -
tów dwu sil ni ko wych, na pę dza nych
sil ni ka mi tło ko wy mi. Wo bec po -
waż nych trud no ści fi nan so wych fir -
my Haw ker Be ech craft, pro du ku ją -
cej sa mo lot Be ech craft Ba ron,
w świa to wej ofer cie no wych sa mo -

lo tów dwu sil ni ko wych, ma ją cych
w peł ni ma nu al ne ste ro wa nie ze -
spo ła mi na pę do wy mi (ci śnie nie ła -
do wa nia, mie szan ka i skok śmi gieł)
po zo sta ły tyl ko Pi per Se ne ca V oraz
ro bio ny na za mó wie nie Pi per Se mi -
no le. W ogra ni czo nym za kre sie
ma nu al ne ste ro wa nie sil ni ka mi ist -
nie je jesz cze w sa mo lo cie Tec nam
P2006T. W lot nic twie cięż szym (sa -
mo lo ty tur bi no we i od rzu to we)
stan dar dem jest jed na ma net ka
ste ro wa nia na sil nik. Tren dy te swe -
go cza su traf nie prze wi dzia ła fir ma
Dia mond, sto su jąc od po cząt ku
pro duk cji w swo ich sa mo lo tach na -
pę dza nych sil ni ka mi Die sla sys tem
FA DEC od po wia da ją cy za skok
śmi gieł i skład mie szan ki w za leż -

no ści od za da ne go pro cen tu mo cy
sil ni ka.

Twin Star
– co no we go?

Od po cząt ku ist nie nia ty pu DA -
-42 Twin Star roz wój kon struk cji
obej mo wał głów nie na pęd. Sto so -
wa ne na po cząt ku sil ni ki Thie lert
1.7 by ły kło po tli we w eks plo ata cji.
W po cząt ko wym okre sie wy ma ga -
ły czę stych na praw zwią za nych
głow nie z nie szczel no ścią gło wi cy.
Po pra wio ne sil ni ki Thie lert 2.0
oka za ły się być kon struk cja mi
prak tycz nie nie za wod ny mi. Sła bo -
ścią wy ka zał się jak zwy kle czyn nik
ludz ki, któ ry do pro wa dził w ro ku
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Na tar gach
pokaza no

ma kie tę DA -52
z wnę trzem

w ukła dzie pię -
cio oso bo wym.
Obok ma kie ty

po ka za no
opcjo nal ny,

trzy miej sco wy
rząd sie dzeń.

La ta ją cy,
pro to ty po wy

eg zem plarz
rów nież zna lazł

swo je miej sce
na sto isku

fir my
Dia mond. 

ni ka Mer ce de sa 2.0. Przy je go
kon struk cji uwzględ nio no wszel kie
nie do cią gnię cia, ja kie by ły za uwa -
ża ne przez użyt kow ni ków sil ni ków
Cen tu rion. Pod nie sio no rów nież
moc sil ni ków ze 135 KM na 170
KM. 

To, co jed nak naj bar dziej iry to -
wa ło użyt kow ni ków Twin Sta ra
i nie po ko iło po ten cjal nych na byw -
ców, to je go dłu gi roz bieg. Zgod -
nie z in struk cją użyt ko wa nia w lo -
cie, sa mo lo ty te mu szą star to wać
bez klap (po ło że nie 0). Start z kla -
pa mi był za bro nio ny z ra cji fak tu,
że przy ewen tu al nej awa rii jed ne -
go sil ni ka i wy pusz czo nych kla -
pach sa mo lot ze wzglę du na ma łą
pręd kość lo tu mógł nie utrzy mać
kie run ku na wzno sze niu.

Nie wiel kie – moż na po wie dzieć
– ko sme tycz ne zmia ny pła tow ca
przy nio sły za ska ku ją ce efek ty. Na
tar gach Ae ro 2012 we Frie drich -
sha fen za pre zen to wa no zmo dy fi -
ko wa ną wer sję sa mo lo tu, ozna -
czo ną DA -42 V1. Na pierw szy rzut
oka, sa mo lot wy glą da nie mal
iden tycz nie jak do tych czas pro du -
ko wa ne DA -42 TDI oraz DA -42
NG. Po do kład niej szych oglę dzi -
nach sa mo lo tu wi dać róż ni ce.
Naj istot niej sza za mia na w kon -
struk cji pła tow ca to zu peł nie no wy
kształt sta tecz ni ka pio no we go.
Zwięk szo na zo sta ła je go po -
wierzch nia po przez po więk sze nie

2007 fir mę Thie lert do ban kruc -
twa. Po wsta ła na zglisz czach Thie -
ler ta fir ma Cen tu rion od cię ła się
od wszel kich zo bo wią zań i rosz -
czeń gwa ran cyj nych po przed ni ka.
Sku pi ła się na pro duk cji ze sta wów
sil ni ków Die sla do in sta la cji w sa -
mo lo tach Ces sna 172, Pi per PA
28 i Ro bin. 

Ma jąc ob szer ną wie dzę i do -
świad cze nie wy ni ka ją ce z wdro że -
nia sil ni ków Thie lert i Cen tu rion do
se ryj nej pro duk cji sa mo lo tów, fir -
ma Dia mond Air craft GmbH w ro -
ku 2009 uru cho mi ła pro duk cję se -
ryj ną wła sne go sil ni ka, wy twa rza -
ne go pod fir mą Au stro En gi ne. Sil -
nik AS300 zbu do wa ny był po dob -
nie jak Cen tu rion 2.0 na ba zie sil -
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Ofer ta pro du cen tów

w kla sie dwu sil ni ko wych
tło ko wych sa mo lo tów ge -

ne ral avia tion, nie jest
szcze gól nie sze ro ka.

Przez wie le lat nie dzia ło
się w niej zbyt wie le, aż
po ja wił się re wo lu cyj ny

kom po zy to wy DA -42
Twin star. Od te go cza su

mi nę ło już 8 lat. Oka zu je
się, że sa mo lot pod le ga
nie usta ją ce mu roz wo jo -

wi. Przy był mu na wet
więk szy, 7-miej sco wy

brat, o czym prze ko nać
się mo gli uczest ni cy te go -

rocz nych tar gów lot ni -
czych we Frie drich sha fen.

W DA 42 V1 zmodyfikowano statecznik pionowy i powiększono płetwę ogonową
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Makieta DA 52 z prezentacją wnętrza pięcioosobowego
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płe twy pod ka dłu bem. Zwięk szo -
na zo sta ła rów nież pro por cja po -
wierzch ni ste ru kie run ku. Dzię ki
wpro wa dzo nym zmia nom, sa mo -
lot uzy sku je ste row ność kie run ko -
wą przy znacz nie mniej szych pręd -
ko ściach. Mo że za tem wy ko ny wać
bar dzo krót kie star ty na kla pach. 

Dal sze zmia ny wi dać po do kład -
niej szym obej rze niu po wierzch ni
i kształ tu pła tow ca. Po wierzch nie
od la dza ją ce ukła du TKS mon to -
wa ne są do kra wę dzi na tar cia
skrzy deł i sta tecz ni ków przy za sto -
so wa niu now szej tech no lo gii mon -
ta żu. Dzię ki te mu układ prze ciw o -
blo dze nio wy sta no wi z po wierzch -
nią pła tów ide al nie gład ką po -
wierzch nię. TKS wy glą da jak na -
ma lo wa ny. Po py cha cze lo tek
i klap na dol nej po wierzch ni skrzy -
deł obu do wa no owiew ka mi po
oby dwóch stro nach. Zmie nio no
uło że nie sil ni ka w gon do lach,
dzię ki cze mu po kry wy sil ni ków uzy -
ska ły bar dziej sy me trycz ny kształt
i mniej szą po wierzch nię czo ło wą.
We współ pra cy z MT -Pro pel ler
opra co wa no dla te go sa mo lo tu
no we, wy daj niej sze śmi gła, któ re
po pra wi ły pręd kość prze lo to wą o 3
wę zły. W ce lu zmniej sze nia opo -

rów i wy ci sze nia ka bi ny po pra wio -
no spa so wa nie otwie ra nej owiew ki
ka bi ny i drzwi na tyl ne sie dze nia.
Dzię ki za sto so wa niu znacz nie lżej -
szych ta pi ce rek i ma te ria łów do
wy ko na nia sie dzeń, zre du ko wa no
cię żar pu ste go sa mo lo tu.

Nie wiel kie zmia ny w struk tu rze
pła tow ca za owo co wa ły po lep sze -
niem osią gów sa mo lo tu. Sa mo wy -

gła dze nie po wierzch ni łą cze nia in -
sta la cji prze ciw o blo dze nio wej z po -
wierzch nią skrzy dła wpły nę ło na
zwięk sze nie pręd ko ści prze lo to wej
o do dat ko we 2 wę zły. Łącz nie drob -
ne zmia ny ae ro dy na mi ki pła tow ca
zwięk szy ły pręd kość prze lo to wa
o po nad 10 wę złów. moż li wość
star tu na kla pach zmniej szy ła roz -
bieg sa mo lo tu przy cię ża rze 1700

DA -42 V1
to pręd kość

prze lo to wa 197
wę złów

i zu ży cie
paliwa JET

nie wie le po nad
40 l/h 
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Miejsce pracy pilotów DA 52, kabinę wyposażono w Garmina G1000, ciekawostka: panel nad dźwigniami mocy to... klimatyzacja

Zmodyfikowane pokrywy silników AE300
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DA -52
to możliwość

wygodnej
podróży

w pięć
osób

tem ste ru je się przy po mo cy kla sycz -
ne go drąż ka.

Sa mo lot ma nie co ina czej roz -
wią za ny do stęp do ka bi ny niż DA -
-42. Na fo te le pi lo tów wcho dzi się
przez nie za leż ne drzwi umiesz czo ne
z pra wej i z le wej stro ny, pod no szo -
ne do gó ry. Na tyl ne sie dze nia dru -
gie go rzę du wcho dzi się przez bocz -
ne drzwi umiesz czo ne z le wej stro -
ny. Tyl ny, trze ci rząd sie dzeń do -
stęp ny jest po zło że niu opar cia sie -
dze nia w rzę dzie dru gim.

Po dob nie jak DA -42 V1, DA -52
na pę dza ny jest sil ni ka mi Die sla, ale
o nie co więk szej mo cy - 180 KM
każ dy. W trak cie pierw sze go lo tu
do świad czal ne go wy ko na ne go 4
kwiet nia 2012 osią gnię to mak sy -
mal ną pręd kość prze lo to wą po nad
200 wę złów. 

Zu ży cie pa li wa JET nie wie le
prze kra cza ją ce 45 l/h przy 67%
mo cy, ka bi na mo gą ca po mie ścić
do 7 osób, mak sy mal na pręd kość
prze lo to wa prze kra cza ją ca 200 wę -
złów oraz ła twość pi lo ta żu i wy so ki
po ziom bez pie czeń stwa, zwia stu ją,
że na ry nek wcho dzi sa mo lot, któ ry
w ka te go rii kon struk cji dwu sil ni ko -
wych, na pę dza nych sil ni ka mi tło ko -
wy mi cał ko wi cie zde kla su je wszel ką
kon ku ren cję ofe ru ją cą wię cej niż 4
miej sca w ka bi nie.

Dia mond Air craft In du stries
GmbH ma zgod nie z usta le nia mi
z EASA dwa la ta na prze pro wa -
dze nie peł nej cer ty fi ka cji no we go
sa mo lo tu. Na tar gach pa dły de -
kla ra cje, że wo bec fak tu, że sa mo -
lot jest wy ko na ny ze spraw dzo nych
pod ze spo łów i przy wy ko rzy sta niu
spraw dzo nych tech no lo gii, jest
moż li we uzy ska nie cer ty fi ka tu już
za pół to ra ro ku.

Woj ciech Je zior ski

nej mo cy 360 KM. Sa mo lot po wstał
w efek cie po łą cze nia ka dłu ba DA -
-50 ze skrzy dła mi sa mo lo tu DA -42.
Ta kie po łą cze nie za owo co wa ło
stwo rze niem sa mo lo tu mo gą ce go
po mie ścić od 5 do 7 pa sa że rów
w bar dzo sze ro kiej i prze stron nej ka -
bi nie. Pro du cent pla nu je w ra mach
wy po sa że nia opcjo nal ne go przed -
sta wie nie kil ku róż nych wa rian tów
aran ża cji wnę trza. 

Wstęp na ofer ta awio ni ki to Gar -
min G1000 z pre zen ta cją pa ra me -
trów lo tu na trzech ekra nach. Stan -
dar dem w sa mo lo tach Dia mond
jest już FA DEC i po jed nej ma net ce
ste ro wa nia na każ dy sil nik. Sa mo lo -

kg do za le d wie 285 m, a przy peł -
nym ob cią że niu do 354 m.

Sa mo lot osią ga mak sy mal ną
pręd kość prze lo to wą 197 wę złów
zu ży wa przy tym nie wie le po nad 40
l pa li wa JET na go dzi nę.

Zmia nie ule gły rów nież wy mo gi
ser wi so we sil ni ków. Ży wot ność sil -
ni ków AS300 wy no si ak tu al nie
1200 h. W tym cza sie wy mie nia
się je dy nie po 600 h pom py wy so -
kie go ci śnie nia. Koszt jed nej pom -
py to ok. 3000 EU RO. Co 300 h
spraw dza cię stan tłu mi ków drgań
w prze kład niach. Do ser wi so wa nia
al ter na to rów wy ko rzy stu je się
obec nie ze sta wy do wy mia ny
szczo tek. Nie wy mie nia się al ter -
na to rów w trak cie eks plo ata cji sil -
ni ka. Po prze kro cze niu 1200 h
koszt wy mia ny jed ne go sil ni ka na
jed nost kę po fa brycz nym prze glą -
dzie to za le d wie 15.000 EU RO.

DA -52 na 
sie dem osób

Dwa ty go dnie przed roz po czę -
ciem tar gów AE RO 2012 na lot ni -
sku w Wie ner Neu stadt ob la ta no
pro to typ sa mo lo tu DA -52. To dru -
ga no wość fir my Dia mond Air craft
In du stries GmbH. Sa mo lot ja ko
pro to typ nie jest jesz cze do stęp ny
na ryn ku, ale zwia stu je ko lej ną re -
wo lu cję.

DA -52 to dwu sil ni ko wy sa mo lot
na pę dza ny sil ni ka mi Die sla o łącz -
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Układ TKS idealnie spasowany z powierzchnią płata – jak namalowany
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