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GŁÓWNY INSPEKTORAT LOTNICTWA CYWILNEGO
INSPEKTORAT KONTROLI CYWILNYCH STATKÓW POWIETRZNYCH

ARKUSZ DANYCH

MIGŁOWCA

Niniejszy arkusz danych jest cz ci
wiadectwa Typu nr BC - 147
wydanego w 1986.02.21 i zawiera podstawowe dane techniczne,
warunki oraz ograniczenia u ytkowania, przy zachowaniu których
migłowiec spełnia wymagania zdatno ci do lotu.

TYP

MIGŁOWCA

WŁA CICIEL

WIADECTWA TYPU

PZL - KANIA
PZL - widnik

21-045 widnik
POLSKA

PRZEPISY ZDATNO CI

FAR-29 z poprawkami do 12 wł.

KATEGORIA wg przepisów

Transportowa „B”.
migłowiec spełnia wymagania kategorii
transportowej „A” w zakresie izolacji nap du.

WYTWÓRCA

PZL - widnik

21-045 widnik
POLSKA
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Przy
klasyfikacji
wariantów
u ytkowych
migłowca przyj to zasad
grupowania w
poszczególnych wersjach wszystkich wariantów
migłowca, mo liwych do uzyskania przez
zastosowanie
ró nego
wyposa enia
specjalistycznego dla których zachowane s
takie same OGRANICZENIA. W tym efekcie
uzyskano główne wersje i warianty wersji
migłowca podane w poni szej tabeli:

WERSJE

WERSJA

WARIANT
Pasa erski

PODSTAWOWA
Sanitarny

UWAGI

STD

Max: 9 osób + pilot

LUX

Do przewozu osób

Ratowniczy

Fotele sanitarne lub nosze

Reanimacyjny

Nosze na wózku,
jednoster

Szkolny
Transportowy

Dwuster
Normalny

Ładunek w kabinie

D wigowy

Zewn trzne podwieszenie
d wigowe

Do rozrzutu
AGRO

Rozsiewacze tarczowe
od rodkowe

Do opylania

SPECJALNA

Rozsiewacze pneumatyczne

Do opryskiwania LV

Rozpryskiwacze

Do opryskiwania ULV

Atomizatory

Policyjny

Wyposa enie specjalne

Patrolowy

Z pływakami awaryjnymi
lub bez

Inne

Zgodnie z przeznaczeniem

WYMIARY GABARYTOWE
długo
z obracaj cym si
no nym i migłem ogonowym
wysoko

wirnikiem

na postoju

rednica wirnika no nego

17,4 m
3,75 m
14,6 m

rozstaw podwozia głównego na postoju

3,05 m

max. masa startowa

3550 kg

min. masa do l dowania

2100 kg

masa migłowca bazowego pustego (z
płynami w instalacjach, niezlewanym
olejem silnikowym i niezu ywalnym
paliwem). Patrz uwaga nr 1

2000 kg

max. ładunek w kabinie

1200 kg

MASY
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WYWA ENIE
Zakres w drówki rodka masy - wzdłu ny

Wzdłu ne poło enie rodka masy w (mm)
Zakres w drówki rodka masy - poprzeczny Ze wzgl du na nieznaczn asymetri konstrukcji
ogranicze nie wprowadzono.
BAZA WYMIAROWA

Jako bazy układu odniesienia, wzgl dem których
podawane s wymiary oraz rozmieszczenia
(zespołów, agregatów, ładunków itp.)przyj to :
o wirnika no nego, płaszczyzn piasty wirnika
no nego oraz płaszczyzn symetrii migłowca.

PUNKTY NIWELACYJNE

Patrz „Instrukcja niwelacji migłowca PZL-KANIA

PŁATOWIEC
Konstrukcja

Półskorupowa

Sterowanie

Jednoster z mo liwo ci zabudowy dwusteru

Statecznik

Ruchomy

Podwozie

Kołowe z płoz ogonow nie chowane w czasie
lotu

Kabina pasa ersko-ładunkowa

Wentylowana z izolacj cieplno-d wi kow

Kabina załogi

Wentylowana z izolacj cieplno-d wi kow

Baga nik

Wentylowany

Pojemno

kabiny pasa ersko-ładunkowej

7,8 m3

Pojemno

baga nika

0,4 m3

Max obci

enie podłogi kabiny pasa .-ładun Patrz uwaga nr 2

Max obci

enie podłogi baga nika

Patrz uwaga nr 2
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ZESPÓŁ NAP DOWY
SILNIKI
Liczba silników

2

Typ

250-C20B

Rodzaj

Turbinowy

Producent

ALLISON GAS TURBINE OPERATIONS
General Motors Corporation

Ameryka skie wiadectwo typu silnika

E4CE, wydane 28.02.74 r.

Polskie wiadectwo typu silnika

CC-134, wydane 25.08.80 r.

Przepisy zdatno ci

CAR 13

Układ paliwowy

Pneumatyczny typu BENDIX

Masa suchego silnika

71,2 kg

Zakres mocy i odpowiednie im ograniczenia Patrz poni sza tabela
momentu silnika, temperatury gazów za
turbin , oraz ograniczenia czasu
u ytkowania
Parametry
Lp

*Ograniczenie
*Ograniczenie
Moc jednego
momentu
temperatury
silnika
silnika
gazów za turbin

Ograniczenie Ograniczenie
czasu
czasu
nieprzerwanej nieprzerwanej
pracy silnika
pracy
transmisji

Zakres mocy

kW

Nm

K

min/s/

min/s/

1.

Chwilowa

336

533

1083**

10s

10s

2.

Startowa

313

521

1083

5 min

5 min

3.

30 min.***

313

521

1083

30 min

30 min

4.

Max. ci gła****

313

521

1083

bez ogranicz.

180 min

5.

Normalna przelot

276

438

1011

bez ogranicz.

bez ogranicz.

bez ogranicz.

bez ogranicz.

6.

Bieg jałowy

25,7

686±328
w locie
700±328
na ziemi

*
**
***
****
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Z dwu ogranicze - momentu i temperatury gazów za turbin - obowi zuje to
ograniczenie którego osi gni cie nast pi w pierwszej kolejno ci.
Dopuszcza si chwilowy wzrost temperatury do 1116 K w przeci gu 6 s.
Przy pracy obu silników.
Przy pracy jednego silnika.
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Ograniczenia obrotów turbiny nap dowej N2:
na wyj ciu nap du = 100%

6016 min -1

Dopuszczalne maksymalne obroty turbiny
nap dowej

Patrz poni szy wykres

OGRANICZENIA MAKSYMALNEJ PR DKO CI OBROTOWEJ
TURBINY NAP DOWEJ

PR DKO

OBROTOWA TURBINY NAP DOWEJ N2-%

Ograniczenie obrotów turbospr

arki N1:

50970 min -1 = 100%

Dopuszczalne maksymalne obroty
turbospr arki
bez ogranicze czasowych
chwilowe do 15s
Paliwo podstawowe i zamienniki
Paliwo
podstawowe

105%
106%
Patrz poni sza tabela

Zamienniki wg norm
Brytyjskie

Shella

MIL-T-5624, JP-4

D.Eng.R.D.2454

Shell JP-4

MIL-T-5624, JP-5

D.Eng.R.D.2498

Shell JP-5

Uwagi

MIL-T-83133, JP-8

ASTMD-1655, Jet B
ASTMD-1655, Jet A
ASTMD-1655, Jet A1
AVGAS/Jet A, Jet A1,
lub JP-5

Mieszanka paliwa zgodnie z
instrukcja
eksploatacji
silnika
Allison
250-C20B
(Allison
Operation
and
Maitenance
Manual)

PSM-2
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Pojemno

zbiornika paliwa

Pojemno

zbiorników dodatkowych

600 dm3

prawy

238 dm3

lewy

185 dm3

Olej silnika podstawowy i zamienniki

Patrz poni sza tabela

Olej silnika
podstawowy

Zamienniki

MIL-L-23699

wg Instrukcji Obsługi
Silnika

MIL-L-7808G

Ilo

7,5 dm3

oleju dla 1 silnika

WIRNIK NO NY
Rodzaj wirnika

Przegubowy

Rodzaj łopat

Laminatowe

Ilo

3

łopat

246 min -1 = 100%

Obroty wirnika NR

w locie silnikowym i autorotacyjnym max. 103%
min.

96%

Warto ci chwilowe obrotów wirnika
w locie silnikowym i autorotacyjnym max. 106% - do 30 s
min.

93,5% - do 15 s

MIGŁO OGONOWE
Ilo

łopat

Obroty migła
rednica migła

Str. 6
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PRZEKŁADNIA GŁÓWNA
Konstrukcja

4-stopniowa z kołem po rednim o dwóch wałach
wej ciowych

Smarowanie

Pod ci nieniem

Ilo

14 dm3

oleju

Olej

Mieszanina olejów: 1/3 obj to ci oleju AMG-10
wg GOST 6794-53 i 2/3 obj to ci oleju
hipoidalnego wg GOST 4003-53

PR DKO
wg przyrz dów (IAS)
Pr dko

max. (VNE)

210 km/h

Pr dko

przelotowa

210 km/h

Pr dko

przelotowa ekonomiczna

190 km/h

max. wznoszenie przy max. masie, w
warunkach AW, PM

7,88 m/s

max. wznoszenie przy 1 silniku niepracuj cym przy max. masie, w warunkach AW,
PM

0,45 m/s

min. pr dko opadania w locie autorotacyj- 8 m/s
nym przy max. masie, w warunkach AW,
PM
Dopuszczalna pr dko
pionowego

opadania

3 m/s

PUŁAP
przy maksymalnej masie, w warunkach AW
NR=100%

NR=96%

pułap

4000 m

4000 m

pułap zawisu z wpływem ziemi

1600 m

1750 m

pułap zawisu bez wpływu ziemi

700 m

850 m

ZASI G
z rezerw paliwa 100 l / 20 min./
maksymalny

775 km

bez zbiorników dodatkowych

420 km

z max. mas handlow

100 km
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DŁUGOTRWAŁO
LOTU
z rezerw paliwa 100 l / 20 min./
maksymalny

5 h 20 min

bez zbiorników dodatkowych

2 h 50 min

WARUNKI U YTKOWANIA
loty w warunkach VFR w dzie

dozwolone

loty w warunkach VFR w nocy

dozwolone

loty w warunkach IFR

niedozwolone

loty w warunkach oblodzenia

niedozwolone. Patrz uwaga nr 3

loty w chmurach

niedozwolone. Patrz uwaga nr 4

loty w opadzie

dozwolone

loty nad obszarami wodnymi:
z pasa erami na pokładzie

załogowe

dozwolone przy ograniczeniu masy migłowca
do wielko ci zapewniaj cej, przy jednym silniku
wył czonym a drugim pracuj cym na mocy
maksymalnej ci głej, wznoszenie nie mniejsze
ni 0,25 m/s (50 stóp/min), na wysoko ci 300 m
(1000 stóp) nad powierzchnia wody w danej OAT
dozwolone w pełnym zakresie masy pod
warunkiem wyposa enia załogi w kamizelki i/lub
tratwy ratunkowe

loty na 1 silniku

dozwolone tylko w razie awarii drugiego silnika

holowanie szybowców

niedozwolone

akrobacje

zabronione

dopuszczalna pr dko

wiatru

18 m/s

WARUNKI KLIMATYCZNE

klimat umiarkowany i tropikalny (suchy)

MINIMALNA ZAŁOGA

1 pilot

MAKSYMALNA ILO

PASA ERÓW

INSTALACJE PODSTAWOWE
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olejowa
drena owa
przeciwpo arowa
hydrauliczna
synchronizacji silników
wentylacji
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PRZYRZ DY POKŁADOWE PODSTAWOWE
patrz uwaga nr 1, w tym mi dzy innymi:
sztuczny horyzont

yroskopowy

pr dko ciomierz

0 ÷ 300 km/h

zakr tomierz

yroskopowy

busola

Magnetyczna

yrobusola

Magnetyczno- yroskopowa

wska nik sytuacji horyzontalnej

yroskopowy

wysoko ciomierz barometryczny

0 ÷ 10.000 m

wariometr

± 20 m/s

radiostacja VHF 1

VHF

zegar pokładowy
WYPOSA ENIE PODSTAWOWE
patrz uwaga nr 1, w tym mi dzy innymi:
podwójna lampa antykolizyjna
ga nica r czna

wiatło czerwone lub białe
Patrz uwaga nr 5

komplet narz dzi pokładowych
apteczka
fotel pilota z pasami plecowobiodrowymi stałymi
reflektor l dowania i kołowania
INSTALACJE DODATKOWE
(na yczenie) patrz uwaga nr 6, w tym mi dzy innymi:
Instalacja ogrzewania kabin
Instalacja pr du przemiennego
Instalacja przeciwoblodzeniowa
Instalacja o wietlenia w kabinie pasa ersko-baga owej :
arowa
jarzeniowa

}

alternatywna

O wietlenie indywidualne
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PRZYRZ DY POKŁADOWE DODATKOWE
(na yczenie) patrz uwaga nr 6, w tym mi dzy innymi:
Radiokompas
Odbiornik VOR-1
Audiopanel
Konwertor VOR/LOC/GS
Transponder
Enkoder wysoko ci
Odbiornik markera
Dalmierz
Radiostacja VHF 2
Odbiornik VOR-2
Radiowysoko ciomierz
Radiostacja HF
Odbiornik RNAV
WYPOSA ENIE DODATKOWE
(na yczenie) patrz uwaga nr 6, w tym mi dzy innymi:
Drugi układ sterowania
Zbiorniki podwieszane paliwa
Wygłuszenie kabin - standardowe
Wygłuszenie kabin - Soundcoat
Wygłuszenie kabin - Soundcoat
podwójne
Podwójne szyby w cianach
Wycieraczka szyby prawej
Alternatywne szyby przednie
Rakietnica elektryczna EKSR-46
oraz wyposa enie specjalistyczne poszczególnych wersji
Pojemniki baga owe
INSTRUKCJE
Instrukcja u ytkowania w locie
Instrukcja obsługi technicznej
PŁATOWIEC
Instrukcja obsługi technicznej
ERNO
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UWAGI:
1. Kompletacj
migłowca bazowego pustego wraz z cieczami itp. podaje
„Kompletacja niezmienialnej cz ci migłowca PZL-KANIA”
2. Rozmieszczenie ładunku w kabinie oraz obowi zuj ce przy tym ograniczenia
podano w poni szej tabeli :
Rozmieszczenie ładunku

Ładunek max.

Max. jednostkowe
obci enie podłogi

-

kg

kg/m2

Przednia cz

kabiny

rodkowa cz
Tylna cz

kabiny

kabiny

Baga nik

Max. wysoko
ładunku
m

100

370

0,80

700

1235

0,80

400

1110

1,10

100

250

wg potrzeb

3. Loty w warunkach oblodzenia mog
przeciwoblodzeniowej.

by dozwolone przy zabudowanej instalacji

4. Dopuszcza si przebijanie chmur, oprócz chmur burzowych.
5. Dla wariantu pasa erskiego doł czona musi by obowi zkowo druga ga nica w
kabinie pasa ersko-baga owej.
6. Wykaz wyposa enia dodatkowego i specjalistycznego dopuszczonego do
u ytkowania na migłowcu KANIA podane jest w „Wykazie wyposa enia
dodatkowego i specjalistycznego mo liwego do zabudowy na migłowcu PZLKANIA”
7. Niniejszy Arkusz Danych dotyczy podstawowej wersji migłowca.
Ró nica i ewentualne uzupełnienia danych wynikłe z zabudowy wyposa enia
dodatkowego i/lub specjalistycznego podane s
w SUPLEMENTACH dla
poszczególnych wyposa e i/lub wariantów migłowca.

Ilo

zał czników : 1
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ZAŁ CZNIK Nr 1
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