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↓ replika samolotu blériot Xi zbudowana w 1967 r. przez Pawła Zołotowa. samolot wyposażony jest w silnik gwiazdowy salmson o mocy 40 kM. 
 oryginalny blériot Xi był napędzany silnikiem anzani w układzie "W".
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przez wykup i przemianowane na PZL Wytwórnia Silników. W tym 
samym roku nawiązano bezpośrednią współpracę z zakładami 
Bristol i przedłużono umowę licencyjną. W umowach licencyjnych 
postawiono warunek o produkowaniu silników tylko na polskie 
potrzeby bez prawa ich eksportu.

POLSKIE BRISTOLE

W 1910 roku powstała brytyjska firma lotnicza The Bristol Aero-
plane Company Ltd. Weszła do historii dzięki wielu bardzo uda-
nym samolotom wojskowym i cywilnym, znalazła się w światowej 
czołówce producentów samolotów, ale nie tylko… W 1920 roku za-
rząd firmy musiał zainteresować się nowym rodzajem produkcji 
lotniczej, jakim stały się silniki lotnicze. I to one też rozsławiały 
dalej imię firmy.

W 1928 roku w Polsce podjęto decyzję o eksploatacji w lotnictwie 
wojskowym silników gwiazdowych. Było to podyktowane wzglę-
dami ekonomicznymi (niskie koszty obsługi technicznej) i tech-
nicznymi (łatwa obsługa techniczna). W 1929 roku zakupiono 
we francuskiej firmie Gnome-Rhône, reprezentującej angielskie 
zakłady Bristol na Europę, licencję na doskonały silnik Gnome-
-Rhône (Bristol) Jupiter. W następnych latach zakupiono licencje 
i rozpoczęto produkcję kilku wersji silników Bristol Mercury i Bri-
stol Pegasus. Silniki Mercury były dostosowane dla samolotów 
myśliwskich, a Pegasus dla samolotów o innym przeznaczeniu 
(np. bombowców). Silniki były produkowane w Polskich Zakładach 
Skody w Warszawie. W 1935 roku zakłady zostały upaństwowione 

produkcja silników Bristol w polsce

nazwa moc okres i wielkość produkcji
Bristol “Jupiter VIIF” 480 kM 1931-32 200 szt.
Bristol “Mercury IV S2” 525 kM 1933 60 szt.
Bristol “Mercury V S2” 570 kM 1934 40 szt.
Bristol “Mercury VI S2” 645 kM 1935-36 210 szt.
Bristol “Mercury VIII” 840 kM 1938-39 100 szt.
Bristol “Pegasus II” 590 kM 1935 50 szt.
Bristol “Pegasus VI” 640 kM 1936 40 szt.
Bristol “Pegasus VIII” 670 kM 1936-37 350 szt.
Bristol “Pegasus XX” 918 kM 1938-39 250 szt.
Bristol “Hercules” 1000 kM 1939* –

*przygotowywany do produkcji
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↑ bristol Pegasus Viii

↓ tabliczka znamionowa na silniku Pegaz ii produkcji PZl-Ws



Pegasus /Pegaz/ II
/ 1935 · Wielka Brytania-Polska /

W 1935 roku PZL-WS przejęły od Bristola dokumentację prototy-
powego silnika Pegasus II. Silnik nie rokował powodzenia. W Pol-
sce starano się go dopracować i uzyskano trochę lepsze osiągi, ale 
do doskonałości było jeszcze daleko. W tym samym roku wypro-
dukowano małą serię 50 silników. Nazwano je Pegaz II M2. Były 
użyte do napędu samolotu bombowo-rozpoznawczego PZL  P-23A 
„Karaś”.

Silnik był w układzie gwiazdowym, 
dziewięciocylindrowy z reduktorem, 
sprężarkowy. Uruchamiany był roz-
rusznikiem powietrznym systemu 
Viet.
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↓ PZl Pegaz /bristol Pegasus/ ii

liczba cylindrów 9
układ gwiazdowy

chłodzenie powietrzne
pojemność 28,7 l

moc 590 KM

↑ PZl.23 karaś



Na początku lat 50-tych w firmie GE rozpoczęto prace studialne 
nad silnikiem J79 pozwalającym osiągnąć prędkość 2 000 km/h. 
Był to pierwszy silnik w USA, który miał takie możliwości, był 
też pierwszym, w którym osiągnięto stopień sprężania 13,0. Kon-
struktorem prowadzącym projektu był niemiecki inżynier Gerhard 
Neumann, człowiek o niezwykle ciekawym życiorysie. W latach 70-
tych dzięki swoim osiągnięciom technicznym wszedł do ścisłego 
kierownictwa firmy General Electric.

Projektowanie nowego napędu rozpoczęto w 1952 roku, próby 
w powietrzu przeprowadzono w 1955. J79 miał napędzać ponad-
dźwiękowy bombowiec  B-58 „Hustler”, zastosowano też go po 
wprowadzeniu odpowiednich zmian do samolotu  F-104 „Starfigh-
ter” i F-4 „Phantom”.

J79 był silnikiem jednowałowym z 17-stopniową sprężarką osio-
wą i 3-stopniową turbiną. W celu utrzymania stabilnej pracy tego 
napędu pierwszych sześć pierścieni statora (kierownic powietrz-
nych) było regulowanych przez specjalny układ kontrolny. Pozwa-
lało to utrzymać stabilną pracę silnika w różnych warunkach lotu. 
Wielostopniowa sprężarka i regulowany stator pozwoliły również 
na uniknięcie konieczności stosowania sprężarki ponaddźwięko-
wej, czyniąc silnik bardziej trwałym. Od 17 stopnia sprężarki była 
możliwość odprowadzenia powietrza do nadmuchu klap na skrzy-
dłach. Nowatorska konstrukcja eżektorowej regulowanej dyszy 
wylotowej pozwalała utrzymać czas pracy na dopalaczu docho-
dzący do 30 minut do wysokości 10 000 m.

Silnik J79 był doskonałą jednostką napędową. Przyjęta koncep-
cja konstrukcji silnika pozwalała na jego rozwój w zależności od 
postępu w technice lotniczej. Wyprodukowano ok. 17 000 tych sil-
ników w tym ok. 3 250 na licencji w innych krajach. Z uwagi na 
swoje charakterystyki był chętnie i szeroko stosowany. Napędzał 
amerykańskie samoloty myśliwskie  F-104 „Starfighter”, myśliw-
sko-bombowe  F-4 „Phantom” (tylko wersje K, M miały angielskie 
silniki RR Spey), bombowiec B-58 „Hustler, bombowiec morski i sa-
molot rozpoznawczy  A-5 „Vigilante”, izraelski myśliwiec IAI„Kfir”.

SILNIKI ZIMNEJ WOJNY

General Electric J79
/ 1952 · Stany Zjednoczone Ameryki /

Firma General Electric powsta-
ła w 1892 roku w wyniku połączenia 
dwóch innych firm. Zajmowała się 
różnego rodzaju urządzeniami elek-
trycznymi w tym również turbinami 

parowymi do napędu generatorów elektrycznych.

W okresie międzywojennym zainteresowano się w tej firmie tur-
bosprężarkami dla samolotów. W czasie II wojny światowej stwo-
rzono tam zespół konstruktorów prowadzących prace studialne 
nad silnikami turbinowymi. W 1941 zaczęto się tam interesować 
angielskim silnikiem turbinowym Franka Whittle’a, w oparciu 
o ten napęd zrealizowano konstrukcję silnika turbośmigłowe-
go  TG-100. W październiku 1942 roku został oblatany pierwszy 
amerykański samolot odrzutowy, myśliwiec  Bell P-59 napędzany 
dwoma silnikami turboodrzutowymi General Electric. Wielkim suk-
cesem tej firmy stał się opracowany po wojnie silnik J47 wypro-
dukowany w ilości 36 500 sztuk.
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↓ general electric j79

typ sprężarki osiowa
masa 1615 kg

ciąg maks. 7170 kG 
/z dopalaniem/
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↑ lockheed F-104s starfi ghter

↓ McDonnell Douglas F-4j Phantom, imperial War Museum w Duxford /Wielka brytania/
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