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MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA  
SILNIKA DIESLA W LEKKIM ŚMIGŁOWCU 

Streszczenie 
W artykule zaprezentowano koncepcję zastosowania silnika Diesla jako jednostki napędowej lek-

kiego śmigłowca. Przedstawiono zalety i wady takiego rozwiązania w porównaniu z obecnie stosowa-
nymi silnikami turbowałowymi. Proponowany silnik jest proekologiczną jednostką napędową ze 
względu na znacznie mniejszą emisję toksycznych składników spalin w porównaniu do silników turbo-
wałowych. Jednocześnie poruszono problemy, które muszą być uwzględnione w aspekcie zamontowania 
silnika Diesla w śmigłowcu. Przedstawiono również główne parametry silnika, którymi powinien się on 
charakteryzować, aby zapewnić wymaganą moc i osiągi niezbędne do napędu lekkiego śmigłowca.  

WSTĘP 

W drugiej połowie XX wieku, w czasie znaczącego rozwoju konstrukcyjnego śmigłow-
ców, silnik turbowałowy stał się dominującą jednostką napędową tego rodzaju statków po-
wietrznych. Wynikało to z przewagi silnika turbowałowego pod kątem współczynnika masy 
do mocy silnika (kg/kW). W poprzednim stuleciu porównanie do silnika Diesla pod kątem 
ww. współczynnika stawiało w lepszej pozycji tą pierwszą jednostkę napędową. Złą stroną 
stosowania silników turbowałowych jest fakt, że wraz ze wzrostem wysokości lotu w silni-
kach tych drastycznie maleje sprawność. Drugim faktem działającym na niekorzyść jest ko-
nieczność stosowania dużej przekładni redukującej, która ma za zadanie zmniejszenie prędko-
ści obrotowej wirnika głównego do wartości ok. 250-300 obr/min. 

Wraz z rozwojem techniki pod koniec ubiegłego wieku w przemyśle samochodowym za-
częto stosować innowacyjne i zaawansowane pod względem budowy i sterowania silniki Die-
sla. Obecnie branża motoryzacyjna dysponuje już silnikami Diesla, których współczynnik 
masy do mocy zbliża się do wartości 0,8 kg/kW. Zastosowanie zaawansowanej techniki 
w sterowaniu systemem wtrysku pozwoliło na ograniczenie emisji związków toksycznych 
spalin oraz zmniejszenie hałasu emitowanego przez silnik. Dla przykładu silnik firmy General 
Motors o pojemności 4,5 litra jest wyposażony w układ wtryskowy, który pozwala na wtry-
śnięcie pięciu niezależnych dawek paliwa w jednym cyklu spalania. 

Kolejnym aspektem jest to, że silnik Diesla o wymaganej mocy do napędu lekkiego śmi-
głowca będzie charakteryzował się prędkością obrotową wału korbowego rzędu 
3500÷4000 obr/min, co w porównaniu z silnikiem turbowałowym pozwala na zredukowanie 
masy przekładni głównej śmigłowca. Wszystkie ww. aspekty oraz pozostałe przedstawione 
w dalszej części artykułu skłaniają autorów artykułu do stwierdzenia, że możliwe jest przenie-
sienie zaawansowanej technologii motoryzacyjnej związanej z silnikiem Diesla i zamontowa-
nie takiej jednostki napędowej w lekkim śmigłowcu. 
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1. SILNIK DIESLA W LOTNICTWIE 

W ostatnich latach w związku z małym zainteresowaniem firm z branży lotniczej tematy-
ką montażu silników Diesla w statkach powietrznych, widoczny jest trend powstawania ma-
łych firm lotniczych, które posiadają w swojej ofercie zmodyfikowane silniki Diesla zaczerp-
nięte z przemysłu motoryzacyjnego. Większość tego typu silników posiada współczynnik 
masy do mocy na poziomie 0,8 kg/kW. Ta wartość w połączeniu ze zmniejszonym zużyciem 
paliwa, zmniejszonymi kosztami eksploatacji ponoszonymi na naprawy resursowe oraz 
w połączeniu ze zmniejszoną emisją związków toksycznych spalin przyczynia się do stoso-
wania silników Diesla w małych samolotach i śmigłowcach. Wiodące firmy, które produkują 
lotnicze silnika Diesla, to: Austro Engine GmbH, Centurion Aircraft Engines AG, Deltahawk, 
Wilksch Airmotive, Diesel Air Limited, Powerplant Developments Limited, Teledyne Conti-
nental, SMA Safran Group, Zoche, Raptor Turbo Diesel, ECO Motors, Costruzioni Motori Die-
sel, BRD SrL, Developments GmbH i RED Aircraft GmbH. Wszystkie wymienione firmy 
przedstawiają bogatą ofertę silników Diesla różniących się parametrami konstrukcyjnymi. Dla 
przykładu zestawiono 3 parametry rozróżniające te silniki: 
– rozmieszczenie tłoków: rzędowe (Thielert TAE-125), typu V (Delta Hawk), przeciwbieżne 

(SMA SR-305, GAP Teledyne Continental, Airship UK A-Tech 100) lub gwiazdowe 
(ZOCHE ZO-01A), 

– układ chłodzenia silnika: chłodzone powietrzem (SMA SR-305, ZOCHE ZO-01A) lub 
chłodzone cieczą (Thielert TAE-125, Delta Hawk, GAP Teledyne Continental, Airship UK 
A-Tech 100), 

– cykl roboczy silnika: dwusuwowy (Delta Hawk, ZOCHE ZO-01A, GAP Teledyne Conti-
nental, Airship UK A-Tech 100) czterosuwowy (SMA SR-305, Thielert TAE-125). 

 
Konstrukcją wybiegającą poza ramy tej standardowej klasyfikacji jest rozwiązanie firmy 

Pratt & Whitney – jednostka napędowa Diesla oparta o konstrukcję silnika Wankla. Rozwią-
zanie to jest w trakcie testów, a docelowa wartość współczynnika masy do mocy dla tej kon-
strukcji powinna wynosić ok. 0,3 kg/kW. 

Firma Delta Helicopter oferuje w sprzedaży śmigłowiec D2 (rys. 1), którego jednostką 
napędową jest silnik Deltahawk V4. Ten chłodzony cieczą silnik wyposażono w turbosprę-
żarkę, a wykorzystując do jego konstrukcji lekkie materiały (głównie stopy aluminium) speł-
nia on wymagania zapewnienia niskiej masy śmigłowca. 

 
Rys. 1. Śmigłowiec D2 firmy Delta Helicopter 
Źródło: http://inhabitat.com/wp-content/blogs.dir/1/files/2010/05/delta_001.jpg. 
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2. PROBLEMY ZASTOSOWANIA SILNIKA DIESLA JAKO 
JEDNOSTKI NAPĘDOWEJ LEKKIEGO ŚMIGŁOWCA 

Główny problem zastosowania silnika wysokoprężnego wynika z większej masy silnika 
Diesla w porównaniu z silnikiem turbowałowym. Istnieją także problemy techniczne, które 
muszą być rozwiązane w celu zastosowania takiej jednostki napędowej w lekkim śmigłowcu. 
Silnik śmigłowca musi spełniać również pewne kryteria, które zostały podzielone na trzy grupy: 
– kryterium najwyższej wagi: osiągi, masa, rozmiar, gospodarka paliwowa, emisja związków 

toksycznych spalin; 
– kryterium średniej wagi: możliwość zastosowania różnych rodzajów paliw, niezawodność, 

emisja hałasu, możliwość technologicznego wykonania; 
– kryterium niskiej wagi: koszty produkcji, koszty eksploatacji itp. 

Konstrukcja silnika Diesla będzie musiała spełniać określone wymogi, np. dla lekkiego 
śmigłowca konieczne jest osiągnięcie mocy startowej na poziomie 330 kW (jest to wartość 
oszacowana na podstawie stosowanych obecnie silników turbowałowych). Konieczne będzie 
także rozwiązanie problemu związanego z zamontowaniem silnika i jego sterowaniem. Silnik 
ten będzie musiał charakteryzować się stosunkowo niewielką masą, a jednocześnie dużą mo-
cą, być jednostką turbodoładowaną i jednocześnie ie w znaczącym stopniu obciążoną termo-
dynamicznie i mechanicznie. Niesie to za sobą wymóg przeprowadzenia procesu optymaliza-
cji elementów składowych (tłoka, korbowodu itp.) oraz doboru materiałów, które spełniają 
tak niekorzystne warunki pracy. 

Odrębnym aspektem są układy dodatkowe (układ chłodzenia, olejenia, paliwowy). I tutaj 
stawiane są również pewne wymagania. Większość warunków odnoszących się do tych ukła-
dów zestawiono w tabeli 1. 

Tab. 1. Wymagania jakie muszą spełnić układy dodatkowe silnika Diesla 
Lp. Układ Wymagania 
1. Chłodzenia powinien zapewniać nominalną temperaturę pracy silnika w każdych warun-

kach lotu śmigłowca, niezależnie od prędkości lotu, wysokości lotu i tempe-
ratury powietrza atmosferycznego 

2. Olejenia powinien zapewniać ciągłe olejenie układu korbowo-tłokowego i układu roz-
rządu, niezależnie od wartości kąta przechyłu śmigłowca 
powinien zapewniać stałą nominalną temperaturę oleju, niezależnie od wa-
runków cieplno atmosferycznych 

3. Paliwowy powinien zapewniać nominalną temperaturę paliwa niezależnie od warunków 
cieplno atmosferycznych 
powinien zapewniać odpowiednią wartość ciśnienia i wydajność w dostar-
czaniu paliwa 

4. Generowania 
energii 
elektrycznej 

powinien być dostosowany do pokładowej instalacji elektrycznej w śmigłow-
cu i zapewniać niezbędną energię elektryczną potrzebną do działania wszyst-
kich urządzeń pokładowych 

5. Wylotowy gazów 
spalinowych 

powinien zapewniać niski poziom emisji hałasu i brak tłumienia przepływu 

6. Dolotowy powie-
trza 

powinien zapewniać odpowiednią wartość ciśnienia doładowania oraz zapo-
biegać przedostawaniu się cząstek stałych do przestrzeni roboczej silnika 
nawet w warunkach lotu śmigłowca w obszarze pustynnym 

7. Rozruchu powinien zapewniać osiąganie przez silnik minimalnej prędkości obrotowej 
umożliwiającej rozpoczęcie pracy 

8. Sterowania powinien zapewniać stałą prędkość obrotową silnika w każdych warunkach 
lotu, jednocześnie powinien w sposób adaptacyjny dostosowywać parametry 
wtrysku paliwa w zależności od wymaganej mocy 

Źródło: Opracowanie własne. 
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W przypadku montażu silnika Diesla w lekkim śmigłowcu należy wskazać, zdaniem auto-
rów, dwa kluczowe aspekty montażowe, w których konieczne jest zastosowanie innowacyj-
nego rozwiązania. Pierwszym obszarem jest redukcja drgań pochodzących od układu korbo-
wo-tłokowego silnika Diesla. Koniecznym jest określenie częstości drgań własnych układu, 
jak również układu rozrządu oraz układu przeniesienia napędu za pomocą sprzęgła na prze-
kładnię główną. Nie należy dopuszczać do sytuacji wystąpienia takich samych częstości 
drgań własnych jak częstości drgań innych elementów śmigłowca, np. rotora głównego, prze-
kładni głównej czy mechanizmu wirnika ogonowego. Silnik Diesla w porównaniu do silnika 
turbowałowego posiada widmo drgań o wiele większej amplitudzie. Zdaniem autorów, ko-
nieczne jest zastosowanie w miejscu montażu silnika inteligentnych rozwiązań tłumiących. 
Silnik Diesla nawet o dużej liczbie cylindrów np. w układzie V8, nie podlega całkowitemu 
wyrównoważeniu (nie wyrównoważa się sił drugiego rzędu). Dlatego też, w celu redukcji 
przenoszenia drgań nowej jednostki napędowej na kadłub śmigłowca konieczne jest zastoso-
wanie innowacyjnego podejścia. 

Drugim obszarem, w którym wskazać należy konieczność zastosowania rozwiązania in-
nowacyjnego jest sterowanie silnikiem. Bezpośrednie wykorzystanie techniki sterowania 
z motoryzacji, może nie być wystarczające. Sposób sterowania śmigłowcowym silnikiem 
bardzo różni się od sterowania silnikiem samochodowym. W samochodzie to kierowca 
w wyniku zmiany położenia pedału przyspiesznika dostarcza impuls do sterownika w celu 
regulacji wielkości dawki paliwa podawanego do silnika, co w efekcie przekłada się na zmia-
nę prędkości obrotowej silnika. Reasumując, to kierowca samochodu decyduje z jaką prędko-
ścią porusza się auto, a algorytm sterowania dawką paliwa ma za zadanie dobranie parame-
trów wtrysku, aby możliwe było zapewnienie niezbędnej mocy koniecznej do zrealizowania 
potrzeb kierowcy. W śmigłowcu mamy zupełnie inną sytuację. W obecnych systemach ste-
rowania śmigłowcem, pilot wybiera tryb lotu, co przekłada się na ilość dostępnej mocy. 
W przypadku zamontowania silnika Diesla, to adaptacyjny algorytm sterowania będzie miał 
za zadanie utrzymanie stałej prędkości obrotowej silnika, czyli stałej prędkości obrotowej 
wirnika głównego i sprzężonego z nim mechanicznie wirnika ogonowego. Sterowanie to bę-
dzie opierać się o ciągłą analizę przebiegu poprzedniego cyklu pracy silnika i adaptacyjne 
ustalenie wymaganej dawki wtrysku paliwa w kolejnym kroku (cyklu). Taka sytuacja ko-
nieczna będzie w przypadku wystąpienia niekontrolowanych zmian warunków lotu śmigłow-
ca (podmuchy wiatru, zmiana efektu bliskości ziemi, nagła zmiana ciężaru śmigłowca). Dla-
tego, też konieczne jest zastosowanie inteligentnego adaptacyjnego systemu sterowania silni-
kiem Diesla. Należy także zwrócić uwagę na to, że jednostka sterująca będzie musiała być 
całkowicie kompatybilna i spójna z globalną jednostką sterującą tzw. FADEC (Full Authority 
Digital Engine Control). 

3. PARAMETRY SILNIKA DIESLA DO LEKKIEGO ŚMIGŁOWCA 

Aby opisać w sposób jednoznaczny parametry silnika Diesla do lekkiego śmigłowca, na-
leży wstępnie określić śmigłowiec, na którym ma być on montowany. Śmigłowce w klasie 
lekkiej charakteryzują się masą całkowitą od ok. 1200 do ok. 1800 kg. Masa ta jest bezpo-
średnio powiązana z niezbędną mocą jaką generuje silnik, która umożliwia wzniesienie śmi-
głowca w powietrze. Można przyjąć, że lekki śmigłowiec nowoczesnej generacji powinien 
być wyposażony w źródło mocy ok. 330 kW (jest to wartość oszacowana na podstawie sto-
sowanych obecnie silników turbowałowych). Dodatkowo powinien on spełniać wszystkie 
wymogi określone w poprzedniej części artykułu. Reasumując, można schematycznie opisać 
silnik Diesla do lekkiego śmigłowca tak jak przedstawiono na rysunku 2. 
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Rys. 2. Schemat blokowy śmigłowcowego silnika Diesla 
Źródło: Opracowanie własne. 

Na podstawie przeprowadzonej analizy stosowanych w branży motoryzacyjnej jednostek 
napędowych można stwierdzić, że najkorzystniejszym rozwiązaniem jest ośmiocylindrowy 
silnik w układzie V. Z jednej strony istnieje możliwość uzyskania wymaganej mocy startowej 
dla śmigłowca z takiej jednostki napędowej, a z drugiej strony jest ona stosowana dosyć sze-
roko w branży motoryzacyjnej, co świadczy o jej niezawodności. Bezpośrednie przeniesienie 
silnika nie jest możliwe ze względu na jego masę i charakterystykę działania. Warunki lotu 
śmigłowca z punktu widzenia obciążenia silnika są zupełnie inne niż te występujące w samo-
chodzie (przebieg prędkości obrotowej i obciążeń w czasie pracy silnika). 

PODSUMOWANIE 

Reasumując można stwierdzić, że w przyszłości silniki Diesla znajdą zastosowanie 
w przemyśle śmigłowcowym. Świadczy o tym fakt dostępności coraz lżejszych materiałów 
konstrukcyjnych o podobnej, a nawet większej wytrzymałości od obecnie stosowanych. Po-
zwoli to na zmniejszenie masy silnika. Dodatkowo, działania proekologiczne w kierunku 
zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska naturalnego przez statki latające oraz korzyści 
ekonomiczne pracy silnika Diesla w lekkim śmigłowcu przyczyniają się do możliwości zasto-
sowania tego typu jednostki napędowej. 
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DIESEL ENGINE APPLICABILITY  
IN A LIGHT HELICOPTER 

Abstract 
The paper presents the concept of a diesel engine application as a power unit in a lightweight hel-

icopter. The authors present the advantages and disadvantages of this design compared to existing 
turbine engines. The proposed engine is eco-friendly power unit due to the much less toxic exhaust 
emissions compared to turbo shaft engines. The paper also presents the problems that must be consid-
ered in the context of a diesel engine mounted in the helicopter. In the end the paper the main engine 
parameters, which should be characterized to ensure the required power and performance necessary 
to drive a light helicopter are presented. 
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