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Samolot myśliwsk i PZL P.11
ROZWÓJ KONSTRUKCJI
W 1930 r. inż . Z. Puławski na zamówienie Departamentu Aero

nautykiMSWoj sk. zacząl opracowywać projekt ulepszonej odmia

ny samolotu P.6, napędzanej silnikiem Mercury owiększej mocy,

oznaczonej PZL P.II. Po śmierci Puławskiego w marcu 1931 r.

pracami nad rozwojem myśliwców typu "P" pokierowal jego

wspólpracownik, inż. Wsiewalad Jakimiuk. Obliczenia aerodyna

miczne i wytrzymaloś c iowe przeprowadzil inż . Piotr Bielkowicz.

P. I I byl ulepszoną wzmocnioną wersj ą rozwojową P.6, dostoso

waną do silników o mocy do 700 Klvl. Budowę płatowca do prób

statycznych oraz prototypów rozpoczęto na początku 1931 r. Pod

czas próby statycznejplatowca, którą wykonano w dniach 4-14 li

stopada 1931 r., uzyskano wspólczynnik obciąż enia n iszczącego

19,1, podczas gdywymagany byl 13,5, a dla kadluba i usterzenia

uzyskano wspólczynnik 15. Oznaczało to, iż podczas ewolucji

w powietrzu nie da się zniszczyć platowca, gdyż wytrzyma najbru

talniejsze figury pilotażu oraz rozpędzenie w locie nurkowym do

prędkości granicznej, tj. ograniczonej oporem aerodynamicznym.

Egzemplarz doprób statycznych mial skrzydla i usterzenie pokry

te blachą drobnożlobkowaną, jak P.7a i wersje seryjne P.II.

Pierwszy prototyp P.II/I, zbudowany z tym samym oprzyrzą

dowaniem produkcyjnym co prototyp P.6 i P.7 zastal oblatany

w sierpniu 1931 r. przez B. Orlińskiego na lotnisku mokotowskim

w Warszawie. Samolot byl bardzo podobny do P.6 - miał taki sam

kadłub i usterzenie, zaś piat miał przekonstruowany i kryty od

góry gładką blachą.

Z powoduopóźnienia dostawy angielskiegosilnika BristolMer

cury do napędu prototypu zastosowano francuski silnik Gnóme

Rhóne (Bristol) Jupiter VII 9Asb bez oslon, a później z wąskim

pierś cien iem Townenda i owiewkami za cylindrami. W grudniu

1931 r. samolot ten byl zawieziony do Rumunii i tam zaprezen

towany. W końcu grudnia B. Orliński poleciał nim z Rumunii

do Turcji, gdzie na Konkursie Samolotów Myśliwskich w Stam

bule zdystansował samoloty Curtiss, Śmolik 31 i Dewoitine 51

Możliwością zakupu samolotów P.II interesowaly się: Rumunia,

Turcja, Grecja, Jugoslawia, Estonia i Szwecja. W kwietniu 1932 r.

P.II/I byl zaprezentowany w Warszawie portugalskiej delegacji

wojskowej, która zainteresowala się możliwością zakupu samolo

tu, gdyż Portugalia produkowała z licencji silnikiJupiter.

W jesieni 1931 r. byl gotowy drugi prototyp, P. l l/Il, który

otrzymal silnik Bristol Mercury IVA. Miał on zmodyfikowany

kadiub i zmienione usterzenie pionowe. Próby naziemne prze

chodzil bez pierścienia na silniku i bez owiewki za kabiną pilo

ta. Miał on charakterystyczne dla następnych samolotów PZL

podlużne otwory w osianie za kolpakiemśmigła . W trakcie prób

sporo czasu zaj ę ło uzyskanie wlaściwego chłodzenia silnika.

Samolotymyśliwskie PZL P.ll i P.24 PKL O
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Pierwszyprototyp PZL P.11/1 bezpierścien ia nasilniku. fot.Jm y8.Cy,k

Silnik otrzymal szeroką osłon ę Townenda, z otworami na rurywy

dechowe, a za kabiną dodano dlugą owiewkę . Tak zmodyfikowany

samolot zostal oblatany przez B. Orlińskiego w grudniu 1931 r.
W trakcie prób, w celach doświadczalnych , wypróbowano w nim

śmigla Chauviere, Bristol, Ratier, Letov i Szomański oraz silnik

Gn6me-Rh6ne MercuryIVS.
Wiosną 1932 r. prototyp ten zostal zmodyfikowanyprzez zmia

nę rur wydechowych na nie przechodzące przez osłon ę silnika

Pierwszyprototypsamolotumyśliwskiego PZL P.11/1zwąskim p ierścien iem nasilniku.Pokrycies krzydeł zgładkiej blachy. folAnd~"M"'g~'

et PKL Samolotymyśliwskie PZ LP.ll i P.24
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DrugiprototypPZL P.Il/11 zp ierścien iem nasilniku, bezowiewkizakab iną. Fotr,d",,, Ży<h;",,;cz

i skrócenie owiewki za kabiną, a koła podwozia otrzymały kro

plowe osłony. Samolot otrzymał na kadłubie nr ,,6:\". W dniach

18-19 czerwca 1932 samolot wziął udział w I Krajowym Mityngu
Lotniczym w Warszawie. W tym samolocie kpt. J. Bajan w lipcu

1932 r. zaj ął drugie miejsce w wyścigu podczas III Mi ędzynaro

dowego Mityngu Lotniczego w Zurychu, uzyskując prędkość

310 km/h. Był to pierwszy występ polskiego samolotu na tych

zawodach. Odniesienie zwycięstwa nad samolotami Dewoitine

0 -27, Fokker D-Al '!, Fairey .Firefly", Hawker "Fury" i Bristol

"Bulldog" i dziewięcioma innymi było dużym sukcesem polskiego

prz emys łu lotniczego. Po mityngu, na początku sierpnia 1932 r.,

kpt. Kuzian polecia ł tym samolotem przez Francj ę i Hiszpanię do

Lizbony, gdzie zaprezentował gowładzom lotnictwa portugalskie

go. Samolot miał być zakupiony (w celu ominięc ia zbyt długich

Drugiprototyp PZL P.Il/11 bezpierścienia nasilniku, leczzowiewką za kabiną. Za nim P.7/1, P.8/11 i P.8/1. Fot r,d'<ozŻyd1;ew;cz

Samolotymyśliwskie PZL P.ll i P.24 PKL O
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DrugiprototypPZL P.11!1I zdługą owiewką za kab iną. Fot.Jeny8.Cy"

formalności - zarekwirowany ze zwrotem wartości ) przez rząd

Portugalii. Planowanyzakup przez Portugal i ę 5, apóźniej dalszych

40płatowców P. ll nie doszedł do skutku. P.ll/II powróci ł do Pol

ski i był używany w Centrum Wyszkolenia Technicznego Lotnic

twaw Bydgoszczy. Został rozbityw 1936 r.

Trzeci prototyp P. ll/III, z silnikiem Bristol Mercury IVA.
o mocy 475/555 KM, został oblatanyw czerwcu 1932 r.W samo

locie z numerem ,,6D" na kadłubie plk.]. Kossowskiwziął udział

wNationalAirRaces w Cleveland w USA (27 sierpnia- 5września

1932 r.). Samolot uzyskał największą prędkość , leczw wyniku nie-

porozumienia językowego nadleciał nad metę ze z łego kierunku.

Wpołowie 1932 r. francuskawytwórnia silników Gnóme-Rhóne

zaoferowała swój silnik do P.ll , licząc na zainteresowanie fran
cuskiego lotnictwa wojskowego samolotem P. I I z francuskim

silnikiem (który dostarczałaby ta wytwórnia). W drugiej poło

wie 1932 r. P. l l/IVotrzymał silnik Gnóme-Rhóne Mistral 9 Ker

o mocy 500/550 KM i trójłopatowe metalowe śmigło Gnóme

Rhóneorazwąski pierścień Towncnda. Na koła otrzymał owiewki.

Samolot ten zos tał w grudniu 1932 r. wystawiony naMiędzynaro

dowym Salonie Lotniczym w Paryżu w standardowym malowaniu

Drugi prototyp PZL P.11/11 6-Azeskróconą owiewką zakab iną, zmien ioną osłoną silnika izowiewkamina kołach . Na nimkpt. B.Or liński wziął udział wMityngu
Lotniczymw Zurychu w1932r. FotJeny8.Cy"

, PKL Samolotymyś liwskie PZL P.11i P.24
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PZL P.11/116-A nalotnisku Alverca w Portugalii. Fot. ArquivoHistoricode PerceAeraPortuguesa

polskiego lotnictwa wojskowego. Stał s ię on wzprcem dla wersji

P.11b, eksportowanej do Rumunii.
W 1932 r. zakupem P.11 interesowały się : Rumunia (60 sztuk).

Turcja (72 sztuki), Grecja (24 sztuki), Portugalia (45 sztuk),

Szwecja (20 sztuk), Jugosławia, Czechosłowacja i Japonia. Brak

możliwości kredytowych wytwórni uniemożliwi ł realizację tych

projektów.Wynikiem tego zainteresowania były jednak późniejsze

zakupyP.11 i P.24 przez kilka z tych krajów.

W jesieni 1932r. na podstawie wynikówprób zmodyfikowano

prototyp P.11 /III tak, aby s łużyl jako wzorzec dla wersji seryjnej,

oznaczonej PZL P. 11 a. Samolot otrzymał szerszy statecznik pio

nowyoraz pierścieniowy kolektor spalin, umieszczony na krawę

dzi natarcia osłony silnika. Uzbrojenie samolotu stanowiły dwa

k.m. strzelające przez śmigło, umieszczone po bokach kadłuba.

Na wiosnę 1933 r. samolot przeszedł próby użytkowe w Dywizjo
nie Doświadczalnym. DepartamentAeronautyki MSWojsk. zamó

wil serię 30sztuk P.1la, powiększając ją następnie do 50 sztuk. Na

początku 1933 r. przystąpiono do produkcji tych samolotów.

Tymczasem 24 lutego 1933 r. Rumunia zamówi ła 50 sztuk
P.11b z silnikiem Gn6me-Rh6ne 9 Krsd o mocy 595 KM, z ter

minem dostawy jesienią 1933 r. W wyniku tego najpierw wyko

nano s erię P.11b, a później P.11a. Samolot P.11b różnił się od
P.11 a tylko silnikiem. Pierwsze 20 samolotów serii K (nr fabr.

od 150 do 169) nie miało pierścieniowego kolektora spalin, zaś

pozostałe 29 sztuk serii L (nr fabr. od 170 do 199 bez nr. 198)

miały pierścieniowy kolektor na krawędzi natarcia osłony silnika.

Powyżej iobok: PZL P.ll/11 nalotnisku mokotowskim w1932 r. Na lewym zdjęciu B. Orliński . fot.MocekRogu"

Samoioty myś liwskie PZLP.ll i P.24 PKL ,
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PikJ. Kossowskiprzy trzecimprototypiePZL P.ll/11!. Był to pierwszyegzemplarzP.ll zdrobnożłobkowanym pokryciemskrzydeł iusterzenia. fOL rod" " ; , chie.vicz

PZL P.l1!1I16·D nr217, naktórympłk J. Kossowski wziął udz iał wzawodach NationalAirRaces wClevelandw USA w1932 r. Fot.Jm yB.Cyck

, PKL Samolotymyśliwskie PZL P.ll i P.24
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CzwartyprototypPZL P.ll/IV zsilnikiemGnÓme·Rhóne K9, wzorzecdlaP.llb, naSalonieParyskimw1932r. Fot. Jm yB.Cy"

Pod koniec 1933 r. i na początku 1934 r. 49 sztuk P. 11b dostar

czono do Rumunii.Jako pięćdz ies iąty egzemplarz dostarczony był

prototyp P. l lf. Cena płatowca P. l 1b bez silnikawynosi ła 82 tys. z ł.

Samoloty s łużyły w Rumunii w Flotila Vinatoare (GrupaMyśliw

ska) na lotnisku Bukareszt-Pipera.

Nawiosnę 1934 r. były gotowe pierwsze egzemplarze P. l la, na

pędzane silnikiem Skoda-Bristol Merkury IV 82 o mocy 530/575

Kiv!. Produkcj ę 50 sztuk P. 1la zakończono w PZL na Mokotowie

w końcu lata 1934 r. Samoloty nos i ły numery od 7.1 do 7.50,gdzie

,,7" było wojskowym numerem typu samolotu. W lecie 1934 r.

samoloty P.ll a zaczęły wchodzić do użytku w eskadrach myś liw-

f

skich polskiego lotnictwa wojskowego. Pierwsze P.1Ia otrzymała

I I1. Eskadra Kościuszkowska 1. P. L. w Warszawie, a następnie

pozostałe pułki .

Na przełomie 1933 r. i 1934 r. została opracowana udosko

nalona wersja samolotu P. ll a, prototyp P.ll/Y. Od P. ll a różni

ło ją przede wszystkim: obniżenie silnika o 130 mm względem

osi kadłuba w celu polepszenia widocznośc i do przodu, zmiana

kształtu usterzenia pionowego i przedłużenie owiewki za gło

wą pilota. Jednocześnie został przekonstruowany kadłub sa

molotu. Część kratownicową przedłużono tak, że obję ła kabinę

pilota, a część półskorupowa zaczynała s ię dopiero za kabiną.

Zmodyfikowany trzeci prototypPZLP.ll/1116·Dbędący wzorcemdlaseryjnych P.l1a. FotA,dn ejG"'ss

Samolotymyś liwskie PZLP.l1 i P.24 PKL
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SeryjnyPZLP.lla. FotJ"'y 8. (Y"

Fotel pilota przesunięto o 50mm wgórę i o 300mmw tył. Przyka
dłubowa część płata została ścien iona wcelu poprawienia widocz

ności do przodu. Do napędu UŻyto silnika Skoda-Bristol Mercury

V S2. W skrzydłach zamontowano dodatkowo dwa k.m. oraz wy

rzutniki na 4 bomby pod skrzydłami .

W lecie 1934 r. gotowybył prototypP.llN Otrzymał on nisko

ciśnien iowe kola i usterzenie poziome o obrysie o dużej zbież

nośc i . Mechaniczny język spustowy k.m. na drążku sterowym

zastąpiono olejowo-powietrznym, w celu uniknięcia s ił powodu

j ących bezwiedne wychylanie drążka przez pilota przy strzelaniu.

PZLP.lla nr 7ze112. eskadry1. Pułku lotniczego. Fot. TomcszJ, Kowalski

o PKl Samolotymyśliwski e PZLP.ll i P.24
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Skala 1/72

PZLP.l1/1-2
2. wersja

PZL P.ll/I-l
1. wersja

PZL P.ll/I1-3
3. wersja

PZL P.ll/11-1
1. wersja

Usterzenie poziome, w przeciwień

stwie do P.7a oraz P.11a, nie miało

przestawialnego statecznika, lecz

klapkę wyważającą na sterze wysoko

ści . W samolocie wypróbowano kilka

rodzajów śmigieł i dwa kołpaki śmi

gła . Samolot ten z silnikiem Gnóme

Rhóne 9 Krse Mistral i z 4 k.m. oraz po

założeniu owiewek na kola był wysta

wiony w grudniu 1934 r. na Międzyna

rodowymSalonie Lotniczym w Paryżu .

Próby tego samolotuwykazały potrzebę

powiększenia steru wysokości ; uste

rzenie zmodyfikowano więc, posze

rzaj ąc ster. Samolot ten, z silnikiem

Gnóme-Rh6ne, był wzorcem dla wer

sji P.llf , budowanej później z licencji

w Rumunii.

Samolot P.IIc został zamówiony

w liczbie 175 sztuk przez polskie lot

nictwo wojskowe. W drugiej połowie

1934 r. zos ta ły wykonane w PZL na

Mokotowie kadłuby pierwszych eg

zemplarzy seryjnych P. I Ic. Płaty były

budowane na Okęciu. Większość za

mówionych P.llc zbudowano 11'1935 r.

po przeniesieniu wytwórni PZL na

Okęcie-Paluch , a produkcję zakończo

no w 1936 r. Maksymalna produkcja

wynosi ła 25 sztuk mies ięcznie . Samo

loty nosiły numery fabrycznewojskowe

od 8.1 do 8.175, gdzie ,,8" było woj

skowym oznaczeniem typu samolotu.

Samoloty otrzymały silnik Mercury

V 52. Rozważano zastosowanie silni

ka Mercury V1 52, co pozwoliłoby na

zwiększenie prędkości o 20 km/h, lecz

do tego nie doszło .

Jeden z pierwszych egzemplarzy

seryjnych (nr 8.4) przeszedł próby

w IBTL. Podczas prób eksploatacyj

nych uzbrojenia w Dywizjonie Do

świadczalnym w dniu 18 marca 1935 r.

wskutek rozregulowania synchroniza

torów nastąpiło nad poligonem prze

strzelenie śmigła i wyrwanie się silni

ka, w wyniku czego samolot uległ roz-

Samolotymyśliwskie PZLP.11i P.24 PKL O



,..~~~.~~:. .~~.~~.~.~~.~.~.~~ -..

biciu, a pilot s ierż . W Nowakponiósł

śmierć . W pierwszych samolotach

seryjnych pękały spawane zbiorniki
paliwa zastosowane zamiast nitowa

nych; wadę tę usunięto .

W 1936 r. wypróbowano w P.lIc

opływowe narty Szamańskiego , daj ą

ce mniejszy opór niż koła bez owie

wek, lecz nie wprowadzono ich do

użycia. W drugiej połowie 1936 r.,

w Instytucie Technicznym Lotnic

twa przechodził próby P. lI c wypo
sażony w hamulce aerodynamiczne,

Wsierpniu 1937r. wypróbowano tam

P. 11c z wyważonymi lotkami od PZL

P.24. W 1937 r. zabudowano w P.lIc

radiostacj ę nadawczo-odbiorczą Pol

ski Philips Nll/l\I. Początkowo usy
tuowanie anteny nad kadłubem nie

pozwalało na nawiązanie łączności

samolotu krążącego nad lotniskiem

z rad ios tacj ą lotniskową. Dopierogdy
inż . pil. Boles ław Solakz lwowskiego

Instytutu Techniki Szybownictwa

umocował antenę między końcówka

mi skrzydeł i usterzeniem pionowym

- uzyskano dobry odbiór. Samoloty

z radiostacj ą otrzymały z lewej strony
kadłuba za kabiną drzwiczki do po

mieszczenia radiostacji oraz prądni

cę , jako źród ło energii elektrycznej.

W 1936 r. cena płatowca wynos i ła

63,5 tys. z ł, silnika 95 tys. z ł, uzbro

jenia 14 tys. z ł , radiostacji 6 tys. z ł

- razem 178,5 tys. zl.

W 1935 r. samolot}, P. II c weszły

do użytku w polskim lotnictwie woj
skowym. Otrzymały je eskadry my

śliwskie l. Pu łku Lotniczego wWar

szawie, 2. P. L. w Krakowie, 3. P. L.
w Poznaniu, 4. P. L. w Toruniu,

5. p. L. w Lidze i 6. P. L. we Lwowie.

Egzemplarz nr 8.129 był osobistym

samolotem dowódcy lotnictwa, gen.

L Rayskiego.

W 1934 r. rozpoczęto akcj ę, maj ą

cą na celu eksport samolotów P.IIc.Skala 1/72

Trzeci prototypPZLP.n/IIH
nazawody wCleveland

Czwartyprototyp
PZLP.ll/IV

PZL P.ll/11·5
5.wersja

PZL P.ll/II·4
4.wersja

PKL Samolotymyśliwskie PZL P.ll i P.24
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PZLP.ll/III·2
2,wersja

Pierwszym krokiem w tym kierunku

było wspomniane wyżej wystawienie

w grudniu 1934 r. prototypu P.11 /V

w Salonie Paryskim. Rumunia, która

nabyła l i cencj ę na P. 11b, zdecydowa

ła się na budowę P. 1lf .

W 1934 r. do PZL przybyła na

półroczną praktykę grupa techni

ków rumuńskich , kierowana przez

inż. Timesencu. Po zapoznaniu się

z produkcj ą P.11c uruchomili oni

w wytwórni !AR (Industria Aeronau

tica Romana) w Braszowie produkcję

tego samolotu. Pierwsze egzempla

rze były montowane z elementów

wykonanych w PZL. Samoloty bu

dowane w Rumunii były wyposażone

w silnik lAR- Gnóme-Rhóne 9 Krsd

o mocy 595 KM i w 4 k. m. Począt

kowo samoloty oznaczano P.11c, lecz

później wprowadzono oznaczenie

P. 11f. W latach 1936-38 w !ARzbu

dowano 95 samolotówP.Ilf.

Je s ienią 1935 r. (12-28 paździer

nika 1935 r.) PZL P.ll c został wysta

wionynaMiędzynarodowej Wystawie

Lotniczej w Mediolanie. W maju

1936 r. cztery samoloty P.11 c pod

dowództwem gen. brygady L. Ray

skiego wykonały lot do Sztokholmu,

rewizytuj ąc lotnictwo szwedzkie.

Jeden P.ll c ze znakami wojskowy

mi i przyznaną rejestracją cywi lną

SP-AYC (nr fabryczny 629, nr woj

skowy 8.30) został wystawiony na

międzynarodowej wystawie lotniczej

ILIS (15-31 maja 1936 r.) w Sztok

holmie. Spoś ród pierwszychpublicz

nych prezentacji P. ll c w kraju należy

wymienić zademonstrowanie tych

samolotów podczas defilady lotniczej

6 sierpnia 1936 r. na Okęciu oraz wy

stawienie P.ll c na Wystawie Przemy

s łu Metalowego i Elektrotechniczne

go wWarszawie (23 sierpnia- Li paź

dziernika 1936 r.) na terenach by

lego PZL przy Polu Mokotowskim,

Piąty prototyp
PZL P.ll/V

Skala 1/72

Samolotymyśliwski e PZLP.11i P.24 PKL
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PZL(IAR) P.Hf

PZL P.HC
na nartach

PZL P.HC
J. seria
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Armii .Pozna ń " 22 sztuki P. li c, w 141. i 142. esk. Armii "Pomo

rze" 4 sztuki P.lIa i 18 sztuk P. li c, w 152. esk. Armii "Modlin"
1 sztuka P.lIa i 9 sztuk P. l lc .).

Samoloty myśliwskie PZL miały już za sobą kilka lat s łuż

by, wię c ich silniki były nieco zu ż yte i nie dawaly pełnej mocy,

a w wyniku tego osiągi samolotów były niższe niż wówczas, gdy

wchodziły do użytku . W porównaniu z niemieckimi myśl iwcami

Me-109 E miały prędkość mniej szą o 185 km/h, zaś w stosunku

ZASTOSOWANIE
BOJOWE
W chwili wybuchu wojny w lotnictwie wojskowym było 165 sa

molotów P. 1I, z czego 130 w jednostkach bojowych, 30 w re

montach i 5 w rezerwie. W Brygadzie Poś c igowej znaj dowało

s ię 31 sztuk P.ll c i 13 sztuk P.lla (w 111. esk. 12 sztuk P.lIc,

w 112. esk. 4 sztuki P. lI a i 6 sztuk P.lIc, w 113. esk. 5 sztuk

P.lIa i 5 sztuk P. l lc , w 114. esk. 4 sztuki P.lIa i 8 sztuk P. lI c),

a w lotnictwie armijnym 79 sztuk P. lIc i 7 sztuk P. lI a (w 121.

i 122. esk. Armii "Kraków" 20 sztuk P.lIc, w 131. i 132. esk.

W 1936 r. rząd republikański

Hiszpanii chciał zakupić 15 sztuk

P. II. VV paźdz ierniku 1936 r. ak

ceptowano tran sakcję, lecz później

j ą anulowano ze względu na \\)'

daną 29 lipca 1936 r. przez Rząd

Polski decyzj ę o nie zaopatrywaniu
w broń żadnej z walczących stron.

Prawdopodobnie wersja dla Hisz
panii była oznaczona P.11e

Wramach modyfikacji samolotu

egzemplarze seryjne stopniowo

wyposażano w radiostacje i 4 k.m.

(tzn. dodawano 2 k.m. w skrzy

dłach) . Do września 1939 r. jed

na trzecia samolotów otrzymała

4 k.m. i radiostacje. W 1936 r. po

wstał projekt wersji lądowej P.I Ic

(prawdopodobnie oznaczonej
P.lId), dostosowanej do wyrnaga ń

Kierownictwa Marynarki Wojen

nej, które następnie zrezygnowało

z planowanego zakupu 24 P. I I.
W trakcie u żytkowania samo

lotów P. li c, w 1938 r. wystąp iło

pękanie stalowych elementów
mocowania silnika. Zamówiono

wówczas w brytyjskiej wytwórni

Bristol nowe elementy do 150 sa
molotów. Elementyte dosta~czono
z imą 1938/39 i wymieniono na sa

molotach.

Łącznie było wyprodukowanych

w Polsce i Rumunii oko ło 350 sa
molotów PZL P.I I, z czego 225

s łużyło w polskim lotnictwie.

Samoloty myśliwskie PZL P.11 i P.24 PKL ,



_ ZASTOSOWANIE BOJOWE

PZL P.na G.191wwęgierskim lotnictwie wojskowym, w1940r. FotPererM'jm

Cywilnywęgierski PZLP.na HA-NBNużywany doholowaniaszybowców. FotAndr.ejGloss

e PKL Samolotymyśliwskie PZL P.ll i P.24
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PZL P.l1b·K nanartach, wlotnictwie rumuń skim. fot.l b'go" wlolok

PZL P.l1b-K zwąskim pierścieniem nasilniku, produkowany dlaRumunii. fot.Witold S"wayk

Samoloty myś liwski e PZLP.11i P.24 PKL ,



ł ZASTOSOWANIE BOJOWE

: .

Seryjne PZL P.l1b-L, zszerokim pierścieniem silnika, wlotnictwie rumuńsk im . Fot.AndnejGlas'

Piąty prototyp PZL P.11IV uzbrojony w4k.m., stanowiący wzorzecdlaP.11C, mial zwężone usterzenie poziomeibalonoweopony. Fot Andm jGlas,

do Me 109 D o 150 km/h. Natomiast w walce " ko łowej " , dzięk i

mniejszemu promieniowi zakrętu , miały przewagę nad Messer

schmittami.

Mimo przewagi liczbowej i j akościowej niemieckiego lotnic

twa polscy piloci potrafili os iągnąć sukcesy w walce. Pierwszy

, PKL Samolotymyśliwskie PZL P.11i P.24

hitlerowski samolot został zestrzelony nad Polską pierwszego

dnia wojnyo godz. 5.30 przez por. \Y. Gnysia koło Olkusza; był to

[unkers ]u-87 "Stuka". W ciągu pierwszych sześciu dni września
Brygada Pościgowa broniła Warszawy. W tym czasie zestrze li ła

43 samoloty nieprzyjaciela. Natomiast łącznie Brygada i eskadry



........................................................................................................................................................................................................................................,
armijne w ciągu pierwszychtrzech dniwrześnia zestrze li ły 60sa
molotów niemieckich - tracąc 46 samolotów P. ll i P.7. 141. esk.

Armii "Pomorze", dowodzonaprzez pkt.pil.F. Laskowskiego,wy

konała w P.II atak na czołgi , zakończony stratą samolotówi pilo

tów- w tym dowódcy. Eskadry poznańskie zestrzeliły 31 samolo

tówwroga i brały udział w bitwie pod Kutnem. 7września 1939 r.

esk. 141. i 142. z Armii "Pomorze", 151 esk. z Armii "Modlin"

oraz 161.i 162. esk. z Armii "Łódź " zostaly włączone do Brygady
Pościgowej, a 12września 1939 r.w skład Brygadyweszły również

eskadry 121i 122 z Armii "Kraków".
Podczas calej kampanii wrze śniowej polskie lotnictwo myśliw

skie zestrze li ło na pewno 129 samolotów nieprzyjacielskich, a 10

prawdopodobnie. Największą liczbę zwycięstw uzyskali: ppor.

St. Skalski- 4, ppor.H.Dudwał - +, ppor. Cz. Główczyński i ppor.
'WI. Gedymin - po 3.

Polskie lotnictwo myśliwskie w chwili rozpoczęcia działań

wojennych mialo 159 samolotów PZL P. I I i PZL P.7 (w ramach
uzupełnień otrzymało jeszcze 7 samolotów). Ponadto 2 samolo

ty P. I I walczyły w samorzutnie utworzonej eskadrze w oblężonej

Warszawie (byly to ostatnie loty bojowe w P.II w 1939 r.), a 2-3

samoloty P.7 - w eskadrze utworzonej w Wyższej Szkole Pilotażu

w Ułężu podDęblinem.

Łącznie około 117myś liwców PZL wzię ło udział w kampanii
wrześniowej . Około 100samolotów zostało zniszczonych w wy

niku działań wojennych. 43 samoloty P.I I (głównie P.llc oraz

kilka P.lla) ewakuowano 17września 1939 r. do Rumunii. Jeden

P. IIa przelecia ł z oblężonej Warszawy wnocy z 25 na 26września

1939 r. naWęgry i wylądował 18 wrześ nia 1939 r. w Debrcezy

nie na Węgrzech . Na nim ppłk. E. Wyrwickiwywiózł z Warszawy

ppłk . M. Iżyckiego , później szego dowódcę polskiego lotnictwa

w Wielkiej Brytanii. Jeden P.I I z l. P. L. wylądował 18 września

1939 r. na terenie ZSRR, w Białej Mukszy koło Kami eńca Po

dolskiego.

Lotnictwo rumuń skie w latach czterdziestych użytkowało za

równo samoloty P. Ilf, jak i P.llc - w 5 dywizjonach l. GrupyLot

niczej - w Bukareszcie.Samoloty te w 1942r. przesz ły do szkole

nia lotniczego, a w 1945 r. zosta ły wycofane z użytku .

P. l l a ewakuowany w 1939 r. naWęgry był tam używany w lot
nictwie wojskowym (nr G-191), a później w lotnictwie cywilnym,

nosząc znaki HA-NBN.

Jeden samolot P.llc z 2. Pułku Lotniczego w Krakowie

(nr wojsk. 8-63, nr fabr. 562), nr eskadrewy 2, którym latał por.

W Król, zdobytyprzez Niemców, znalaz ł s ię w zbiorach Muzeum

Lotnictwaw Berlinie. W 1945 r. samolotodnaleziono kolo Czarn-

PZLP.lliV zowiewkamikół wystawionyjako P.llew1934 r.na Salonie Paryskim. Fot ""'rianKnyian

Samolotymyś liwskie PZ LP.ll i P.24 PKL ,
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Seryjnego PZLP.llCwyróżn iała długa owiewkazakabiną. FoUe",8.Cynk

PZL P.llC 72·Nnr eskadrowy2ze112. eskadry1. Pułku LotniczegowWarszawie, uzbrojonytylko w 2k.m, FoUe", B.Cynk

PZL P.llCnreskadrowy1nr8.14 ze112. eskadry 1. Pułku LotniczegowWarszawie, wSzwecjiw1936r. FOUe",B.Cynk

, PKL Samolotymyśliwskie PZLP.ll i P.24
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DANE TECHNICZNE SAMOLOTÓW P.11

Wersja P.ll/1 P.ll/IV P.ll/111 P.lla P.llb P.l1C P.11f P.llg
"Kobuz"

Silnik Jupiter GR Mercury Mercury GR Mercury GR Mercury
IXAsb 9K IVA IV 32 9 Ksrd VS2 9 Krse VII I

Moc KM 400/490 500/550 497/517 525/575 550/595 565/600 560/600 710/840
Rozpiętość m 10,5 10,5 10,57 10,72 10,72 10,72 10,72 10,72

Długość m 7,21 7,2 7,25 7,25 7,25 7,55 7,55 7,55
Wysokość m 2,78 2,75 2,69 2,69 2,7 2,75 2,75 2,75
Powierzchnia nośna m' 17,9 17,9 17,9 17,9 17,9 17,9 17,9 17,9
Masa własna kg 1022 1026 1032 1116 1050* 1147') 11 08 1150*

Masa użyteczna 503
kg 455 468 468 474 475 (maks. 643) 474 500

Masa całkowita kg 1467 1494 1500 1580 525* 1650 1586 1650
(maks. 1800)

Obciążenie powierzchni kg/m3 82 83,5 83,5 88,5 85,5 92 89 92

Obciążenie mocy kg/KM 3,2 3,0 3,0 3,0 2,8 2,9 2,8 2,3

Prędkość maks. na wys. o m km/h 280 297 296 ... 300 276 280 310

Prędko ść rnaks. na wys. km/h/m ... 333/4000 346/4000 340 ... 375/5000') 360/5000 390/4000
Prędkość przelotowa km/h ... ... ... 240 ... 250 250 275
Prędkość minimalna km/h 110 110 11 0 110 110 110 110 11 0

Prędkość dopuszczalna nurko km/h ... ... ... ... ... 696 696 696

Wznoszenie m/s 11,6 13 12,5 ... ... 12,4(14,5)3) 11 13
Pułap m 8600 10 100 8900 ... ... 8040 7500 10000

Zasięg km ... ... ... 480 550 ... ... ...
Rozbieg m ... ... ... ... 99 ... ... ...
Dobieg m ... ... ... ... 343 ... ... ...
Współczynn ik obciążen ia niszczącego 14,5 14,2 14,2 16 14,2 16 16 16

1. Bezuzbrojenia; uzbrojenieo masie175kgwliczone domasy użytecznej . Wg. danych umieszczonych na usterzeniusamolotu: masa własna 1124 kg, masa użyteczna (pilot
i uzbrojenie)245 kg,masa pa liwa i oleju260 kg, masa całkowita 1629 kg.
2. Wg. instrukcji, natomiastwg. pomiarów fabrycznych 367 km/h.
3. Na wysokośc i 2000m.

kowa w woj. poznańskim . Obecnie znajduje s ię on w zbiorach

Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie.

Wsierpniu 1937 r. rozważano zastosowaniew P. ll c silnika Mer

curyVIIIo mocy840KlVI, leczgdyobliczeniawykazaly, iż nie uzyska

się prędkości powyżej 400km/h - zrezygnowano z tego projektu.

Gdyw kwietniu 1939 r. wstrzymana zostala produkcja samolo

tówP.50 "Jastrząb" , zaczęto posz ukiwać możliwo ści szybkiego uru

chomienia produkcji innego samolotu myśliwskiego . 'v" czerwcu

1939 r. zdecydowano uruchomić produkcję P. 11c, lecz z silnikiem

Merkury VIII od "Jastrzębia" , gdyż 150 takich silników było już

wykonanych przez PZL WS-l. Samolot otrzymał oznaczenie P. llg

"Kobuz". Podlaska 'v\)'t\vórnia Samolotów, gdzie produkowano

skrzydła do P.24 jako części zamienne, dostała polecenie urucho

mienia produkcji tych samolotów i rozpoczęła przygotowania do

produkcji. Produkcj ę usterzeń uruchomionowLubelskiej\\Ytwór

niSamolotów. Zamówiono90"Kobuzów" z terminemdostawypar

tiami po 30sztuk - w pierwszychmies iącach 1940 r.

Zabudowę silnika Merkury VIII o mocy840 KlVI do seryjnego

płatowca P.llc zaprojektowała i wykonała wytwórnia PZL WI~l.

W połowie sierpnia 1939 r. prototyp "Kobuza" (prawdopodob

nie nr 8.129) został oblatany przez K Kulę na lotnisku Okęcie .

W drugiej połowie sierpnia 1939 r. samolot przeszedł próby fa

bryczne, uznane przez ITL. Wich trakciesamolot osiągnął pręd

kość 390 km/h.Od P.llc różnił się silnikiem, osłoną silnika i osło

ną przodu kadłuba. Egzemplarze seryjne mia ły otrzymać krytą

kabinę jak PZL P.24.

Prototyp "Kobuza" został w w pierwszych dniach września

1939 r. ewakuowany przez pilotów fabrycznych PZL do Lwo-

Samolotymyś liwskie PZLP.ll i P.24 PKL



,..~~.~~~.~.~~~.~ ~ ~ .~~.~~.~~ .

-

l

...

!

I··· 1...-

-=, I

.... I ···· D D O ....
f-+-+-+---ł-- .= .

r \
....... .... I )

I·.··· ···· ····1·.·... .
I -

(

... DO 0=
... ..... .. .... - f-f-+-+--+--i

.. .. .• .... t=
~ o .....•... On

Skala 1/72

wa, a następnie do Gródka Jagiellońskiego i stamtąd inż. Jerzy

Widawski przeprowadzi ł go do Wielicka k. Kowla. W Wielicku

został przejęty przez lotnictwowojskowei uzbrojony w 4 k.m.-y.

W dniach 14i 15września por. pil. HenrykSzczęsny zestrz eli ł na

nim dwa niemieckie bombowce, broniąc przed niemieckimi v.y

prawami bombowymi polskich transportów kolejowych na stacji

Peresepa. Samolot ten mial koli zj ę z samolotem PZL.46 Sum,

lecz nie odniósl znacznych us zkodzeń . Następnie prze leciał do

Rumunii.

"Jedenastka" bądź .Pu lawszczak'', tak bowiem piloci nazy

wali samoloty PZL P.11, stał się symbolem bohaterskiej walki

polskich lotników we wrześniu 1939r. z przeważaj ącymi siłami

hitlerowskiego naj eźdźcy. Dalszym rozwinię ciem samolotu PZL

P.ll byl P.24.

, PKL Samoloty myśliwskie PZ LP.1 l i P.24
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KO NSTRUKCJA
P. llc to jednomiejscowy samolotmyśliwski konstrukcji metalo

wej, o układz ie zastrza łowego górnopłata ze stałym podwoziem.

Kadłub o przekroju kołowym z przodu, przechodzącym do
tyłu wjajowaty, a następnie w soczewkowaty, duralowy, konstrukcji

kratownicowejw części przedniej i środkowej oraz półskorupowej

w części tylnej (za kabiną) . Częś ć półskorupowa łączona z dwóch

symetrycznych połówek i mocowana 4 sworzniami do części kra

townicowej. Pokrycie kadłuba z blachy duralowej grubości 0,5
i 0,64 mm.

Kabina otwarta, osłonię ta od przodu wiatrochronem, obra

mowana miękkim wałkiem skórzanym. Za głową pilota poduszka

i owiewka biegnąca aż do usterzenia. Fotel pilota dostosowany

do spadochronu siedzeniowego, regulowany przez podnoszenie

Samolotymyś liwskie PZL P.11 i P.24 PKL ,
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PZL P.llg "Kobuz"

Skala1/72

w górę - maksymalnie o 110mm.Wewnątrz wiatrochronu luster

kowsteczne. Na tablicy przyrządów: kontroler lotu (prędkościo

mierz, chyłomierz poprzecznyi zakrętomierz), wysokościomierz,

busola, chyłomierz podłużny, zegarek czasO\\y, obrotomierz,

manometry ładowania paliwa i oleju oraz termometry oleju i pa-

PZL P.lIC

liwornierz. Z lewej strony kabiny dźwignie sterowania silnikiem.

Sterownica wpostacidrążka sterowego i orczyka. Na drążku przy

ciski spustowe k.m. Naorczyku dźwigienk i hamulcówkół. Z lewej

stronyfotela kółko regulacji klapekwywa ż aj ących steruwysokości.

Pasy pilota ze specjalnym napinaczem, patentu inż . S. Borkow-

skiego, umożliwiającym szybkie roz

luźnienie pasów, gdy pilot chce s ię

pochylić w kabinie i ponowne ich na

pięcie po wyprostowaniu się pilota.

Na lewym boku kadłuba - stopnie.

Z lewej stronykabiny rakietnica.

W skład wyposażenia samolotu

wchodził aparat tlenowy, gaśnica

w kabinie i ewentualnie radiosta

CJa nadawczo-odbiorcza PZTiR

N2L1M.
Podwozie główne dwukołowe ,

o rozstawie 2,47 m, z goleniamiz rur

stalowych. Dźwignie przednich go

leni usztywnione cięgnami stalowy
mi i zaczepione do cięgien, powo

dujących ściskanie amortyzatorów

olejowo-powietrznych PZL-Avia,

umieszczonych pionowo pośrodku

kadłuba . Koła Stomil 750x150 mm

z hamulcami. Płoza ogonowa z rur

stalowych, ze s talową stopą i amor

tyzatorem olejowo-powietrznym
PZL-Avia.

Płat trapezowy zwężony przy ka
dłubie, o mewim kształc ie w widoku
z przodu, duralowy, dwudźwigarowy

(dźwigary dwuteowe), z żebrami

kratowymi i pokryciem z drobnoż

łobkowanej blachy, np. patentu Wi

bault o grubośc i 0,32, 0,4 i 0,5 mm 
podpartymi podłużniczkami. Nosek

płata kryty gładką blachą duralową

grubośc i l mm. Pokrycie górnej po

wierzchni skrzydeł między pierw

szym i drugim żebrem przykadłubie

oraz pokrycie końcówek skrzydeł

- blacha aluminiowa l mm. W miej-

scu mocowania k.m. i zastrzałów

oraz w pobliżu załamania u nasady

skrzydeł - dźwigary wykrzyżowa

ne między sobą skośnymi usztyw-

, PKL Samolotymyśliwskie PZL P.ll IP.24



.................................................................................................................................. ......................................................................................................,
nieniami kratowymi. Zastrzały kroplowe duralowe. Przy okuciu

skrzydłowym tylnego zas trzału - ucho do kotwiczenia płatowca .

Nad okuciami zastrzałów, na górnej powierzchni płata - uszy do

podnoszenia płata lub płatowca za pomocą dźwigu. Profil płata

Bartel 37 !la. Lotki szczelinowe duralowe, kryte blachą drobnoż 

lobkowaną, z noskami z blachygladkiej. Na lotkach blaszki \\}wa

żające. Napęd lotek popychaczami. Pod prawym skrzydłem dysza

prędkościomierza .

Statec zniki dwudźwigarowe . Usterzenie kryte blachą drob

nożłobkowaną grubości 0,32mm, noski kryte gładką blachą dura

lową, końcówki blachą aluminiową. Statecznik poziomypodparty

zatrzałami , przestawialny na ziemi. Na sterze wysoko ś ci klapki

wyważaj ąco-odciążające . Dół steru kierunku krytyblachą gładką,

poszerzony, tak abystanowił przedłużenie końca kadłuba. Napęd

sterówlinkami.

Uzbrojenie. Pocz ątkowo 2 k.m. Vickers E 7,92 mm, później

2 k.m. 7,92mm PWU wz. 33 po bokach kabiny, strze lające przez

śmigło, uzgodnione z obrotami silnika synchronizatorem Meto

lux. Zapas amunicji po 500 sztuk na k.m. W skrzydłach 2 k.m.

7,92 mm PWU wz. 33 z zapasem amunicji po 600 sztuk na k.m.

Pod skrzyd łami kroplowe oprofilowanie wyrzutników łusek, po

czątkowo zaopatrzone w z akrzywioną rurę wylotową. Przed wia

trochronem kabiny celownik przeziernikowy z muszką kołową.

Na lewym tylnym zastrzale foto-k.m. FK-28. Pod zewnętrznymi

cz ęściami skrzyde! po 2 wyrzutniki bombowe Świątcekiego SW

- łącznie na 4 bomby po 12,5kg. Rakietnica sygnalizacyjna z 12

nabojami.

Silnik w P. l la chłodzony powietrzem, dziewię c iocylindrowy,

gwiazdowy Skoda-Bristol Merkury 1V S2, o mocy nominalnej

525KivI przy 2250 obr./min. nawysokości 4100 m, mocy startowej

550 KM i mocy maksymalnej 575Ki\ I nawysokości 5100m, o ma

sie 458 kg, z reduktorem i sprężarką. Łoże silnika nitowane z bla

chy duralowej. Osłona silnika pierścieniowa, Townenda, z blachy

duralowej, z kolektorem spalin na krawędzi natarcia. Żeberkowa

chłodnica oleju z prawej strony kadłuba. Rozrusznik mieszan

kowy Viet 200. Gaśnica automatyczna. Śmigło dwułopatowe ,

drewniane, stał e, Szamański o średnicy 2,8 m. W kadłubie przed

kabiną awaryjnie wyrzucany zbiornik na 294 1paliwa, w przyka

dłubowej części lewego skrzydła zbiornik dodatkowy opadowy na

10,5 1paliwa. Zbiornik oleju o pojemnośc i 28 1. Przelotowezużycie

paliwa ok. 150 1/h.

W P. II b silnik ch łodzony powietrzem, dziewi ę cio cylindrowy

gwiazdowy Gn6me-Rh6ne 9 Krsd, o mocy nominalnej 550 KM

przy 2250 obr./min., mocy maksymalnej 595 Kivl na wysoko ści

1700m, o masie 400 kg. Śmigło dwułopatowe, drewniane, stałe .

W P. l l c silnik chłodzony powietrzem dziewięciocylindro

\"y, gwiazdowy Skoda-Bristol Merkury VS2, o mocy nominalnej

565 KMprzy2250obr./min. nawysokoś c i 3660 m, mocy startowej

595 KI l i mocymaksymalnej 600 KM nawysoko ści 4500m, o ma

sie 466 kg, ze sprężarką i reduktorem. Rozrusznik mieszankowy

Viet 200. Przy silniku 3 gaśnice . Łoże silnika nitowane z blachy

duralowej. Osłona silnika pierścieniowa, z blachyduralowej, z koc

lektorem spalin na krawędz i natarcia. Rurkowa chłodnica oleju

z prawej strony kadłuba . Śmigło dwułopatowe. drewniane, sta łe,

Szomański o średnicy 3 m. Masa zespołu napędowego 578 kg.

W kadłubie przed kabiną awaryjnie wyrzucany zbiornik na 320 1

paliwa. Dodatkowyzbiornik opadowy na 11 1. Przelotowe zużycie

paliwaok. 155 1/h.

W P. l lf silnik chłodzony powietrzem, dz iewi ę ciocylindro

\\}', gwiazdowy, IAR-Gnóme-Rh6ne 9 Krse, o mocy nominalnej

PZL P.l1C dowódcylotnictwagen. L RayskiegowSztokholmiew1936 r. fot "" nysztofCholo,'ewski
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P.ll! produkcji rumuńsk iej wytwórni IAR w Braszowie. Fot. radeuszŻychiewicz

560 KivI, mocy startowej 600 KM i mocy maksymalnej 610 Ki\I

przy 2450 obr./min. na wysokości 4000m, o masie 437 kg. Śmigło

dwułopatowe, drewniane, s tał e, Szomański o średnicy 2,9 m.

W P. llg "Kobuz" silnik chłodzony powietrzem, dz iewi ęciocy

lindrowy, gwiazdowyPZL-Bristol Merkury VIII, o mocy nominal

nej 710KM przy 2400 obr./min. na wysoko ś ci 3800 m, przy mocy

startowej 730 KlvI i mocy maksymalnej 840 KM na wysokości

4270m, o masie 456 kg, z reduktorem i sprężarką. Śmigło dwul o

patowe, drewniane, stałe, Szomański.

MALOWANIE
Prototypy P.II były koloru blachy duralowej i mialy biało-czer

wone szachownice. P.ll/II podczas Mityngu Lotniczego w Zu

rychu miał na kadłubie namalowany numer fabryczny M. P. ll

III! wystawiony w Salonie Paryskim w 1932 r. malowany byl na

kołor oliwkowozielony z jasnoniebieskim spodem skrzyde ł. Se

ryjne P. I Ia były oliwkowozielone, a spód płata i usterzenia miały

jasnoniebieskie. Na usterzeniu pionowym miały czerwony na

pis "P.IlA" i znak "PZC', a na lewym boku tyłu kadłuba czarny

PZL P.tlcprzejęty iużytkowany przez lotnictworumuńskie podczas II wojnyświatowej. Fot.M"i""K"",~ki

e PKL Samolotymyśliwskie PZLP.ll i P.24
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numer ewidencyjny (np. 8.23). Prócz szachownic miały one na

kadłubie znak eskadry i numer s amołotu w eskadrze. P.llc były

malowane tak samo jak P.ll a. Ich numery ewidencyjne poprze

dzał numer 8 (np. 8.132). Od spodu skrzydeł malowanebyły wy

woławcze numery radiowe (np. 142 N).

Samoloty dowódców eskadr miały na biało malowaną górę

usterzenia pionowego, a samolotydowódców dywizjonów - bia ły

pas na płacie , tworzący strzałę albo jeden lub dwapasyw poprzek

góry prawego plata lub biały skośny pas na tyle kadłuba . Samolot

nr 8.129 dowódcy lotnictwa gen. bryg. L. Rayskiego mial nama

lowany czerwony pas z białym obrzeżem, biegnący skośnie przez

tył kadłuba od owiewki za kabiną do płozy ogonowej. Samoloty

P. lla i P. lI c mialy niesymetrycznie rozmieszczone szachowni

ce na górze płata . W P. lic szachownice na dole płata nie miały

malowanych bia łych pól, które pozostawiono w jasnoniebieskim

kolorze, na który płat malowano.

Samoloty 161. eskadry miały na usterzeniu litery "K O.P."

(Korpus Ochrony Pogranicza), a na górze płata białe błyskawice

zakończone strzałkami. W lecie 1939 r. w Brygadzie Pościgowej

wprowadzono malowanie tarczy lewego koła w każdym kluczu

innym kolorem, samoloty dowódców kluczy miały biały grzbiet

et PKL Samolotymyśl iwskie PZLP.ll i P.24

owiewki za głową pilota, zaś samolotydowódcówdywizjonów mia

ły namalowane białe błyskawice na górze płata.

W ostatnich dniach sierpnia 1939 r. wydano polecenie wpro

wadzenia wojennego malowania samolotów, tzn. zamalowania

znaków eskadrowych na kadłubie i szachownic na górze płata. We

wrześniu 1939 r. tylko część samolotów była tak przemalowana.

Jeden egzempłarz P.IIc mialw IT L,w celach doświadczalnych,

pomalowaną górę płata w zielone i brązowe maskujące nierówne

plamy ( łaty) .

Prototyp P.lIc wystawiony na Salonie Paryskim w 1934 r. był

srebrnyz czerwonymprzodem, z bia łym paskiem na osłonie silni

ka i zwężaj ącym się czerwonym pasemwzdłuż kadłuba oraz zwę

żającym się czerwonym pasem na owiewkach podwozia.Samoloty

P.IIb i P.Ilf były malowane podobnie dopolskichwojskowych P.II,

lecz nosiły rumuńskie znaki rozpoznawcze (do 1941 r. koła czer

wono-żółto-niebieskie i takież pasy na sterze kierunku, od 1941 r.

żółte krzyże z małym tr ójkolorowymkółkiem w środku , a ponadto

żółty pas na kadłubie i tr ójkolorowypas na sterze kierunku). P. I lf

miały na stateczniku pionowym biały napis "IAR P. 11 " oraz znak

firmowy IAR. P.ll a używany na Węgrzech ze znakami HA-NBN

był czerwony z białym pasem wzdłuż kadłuba.
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Samolot myśliwski PZL P.24
ROZWÓJ KONSTRUKCJI
Najbardziej znanym na świecie myśliwcem Puławskiego był PZL

P.24, choć nie był on użytkowany w Polsce. Stało s ię to dzięki wy

stępom tego samolotu na Salonie Lotniczym w Paryżu, licznym

jego opisom w prasie zagranicznej i krajowej oraz dzięki ekspor

towi dowielu krajów. Popularność tego samolotu była tak duża , że

wydawnictwa niemieckie podawały przed wojną, iż nasze lotnic

twowyposażone jest w samoloty P.24.

Wiosną 1932 r. francuska wytwórnia silników lotniczych

Gnóme-Rhóne zwróciła się do Państwowych Zakładów Lot

niczych z propozycją zademonstrowania francuskim władzom

lotniczym samolotu PZL P.II z silnikiem Gnóme-Rhóne 14K 

w związku z zapotrzebowaniem francuskiego lotnictwana samo

lotymyśliwskie . Samolot miała zaprez entować we Francji francu

ska wytwórnia Bernard, zaś firmaGnóme-Rhóne zamierzała po

kryć część kosztówbudowy prototypu, gdyż ewentualnaprodukcja

silników do tegosamolotu byłaby dla tej firmykorzystna. U źródeł

tej propozycji niewątpliwie leżały sukcesy myśliwca Puławskiego

PZL P.6we Francji i w USAw 1930 i 1931 r.

Samolot PZL P.24 powstał jako rozwój samolotu P.7. Ponieważ

samolot P.7był dostosowany do silników o mocy do 550 KM, a P.11

- do 700KM, dyr. PZL W. Rumbowicz polecił inż. Wsiewołodowi

Jakimiukowi (który po śmierci inż . Z. Puławskiego prowadził pra

ce nad rozwojem samolotu P.I I) opracowanie odmiany myśliwca

Puławskiego przystosowanego do silnika Gnóme-Rhóne o mocy

do 1000 KM. Samolot otrzymał oznaczenie PZL P.24. Obliczenia

aerodynamiczne i wytrzymałościowe samolotu wykonał inż . Piotr

Bielkowicz.

Samolot P.24 był przewidzianytylkona eksport, bowiem polskie

lotnictwo używało jedynie samolotów z silnikami Skoda-Bristol,

produkowanymi w kraju. Jednocześnie umowa licencyjna z wy

twórnią Bristol zabraniała eksportu tychsilników z Polski, a także

eksportupłatowców z tymisilnikami.

Projekt samolotu P.24 oparto na znajdującym się w produkcji

samolocie P.7. Przeprojektowaniu uległa przednia, kratownicowa

część kadłuba, a od nowa opracowano zabudowę silnika (łoże ,

osłony, instalacje itp.). Dla uzyskaniawłaściwego położenia środ

ka ciężkości, przy zastosowaniu silnika o większej masie, prze

sunięto kabinę pilota do tyłu, dodając 45 centymetrowy odcinek

kratownicymiędzy kabiną a tylnymi okuciami mocowania płatów

i zastrzałów. Równocześn ie przekonstruowano półskorupową

część kadłuba miesz czącą kabinę pilota, podnosząc miejsce pi

lotao 50 mm w górę . W celu zmniejszenia oporu aerodynamicz

nego samolotu dodano długą owiewkę za głową pilota, owiewki

Samoloty myśliwskie PZLP.11 i P.24 PKL
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Skala1/72

Lotki, kryte elektronem, mogły być

wychylane jako klapy. Dźwignia klap

była sprzężona z dźwignią przesta

wiania statecznika poziomego. Uste
rzenie i tył kadłuba zastosowano od

P.7, powiększając statecznikpionowy,

Wyposażenie myśliwca Pulaw

skiego w silnik o mocy większej, n iż

moc silników ówcześni e używanych

do samolotów myśliwskich, zapew

niło mu bardzowysokie osiągi i stało

się przyczyną jego sukcesów eks
portowych, Gdy samolot uzbrojono

wdziałka 20mm, jakojeden z pierw

szych na świecie , samolot znalaz ł się

w czołówce samolotów myś liwskich .

W lipcu 1932 r. rozpoczęto bu

dowę prototypów P.24, a w styczniu

1933 r. pierwszy płatowiec był goto

\\y. Silnikdo niego nadszedł z Fran

cji z opóźnieniem, a metalowe śmi

gło nie zostało dostarczone. Pierw

szy prototyp P.24/1 został wyposażo 

ny w silnik Gnóme-Rhóne 14 Kds

o mocy 700/760 KtvI z drewnianym

śmigłem Szomańskiego . W trakcie

prób naziemnych stwierdzono złe

zasilanie silnika w paliwo. Zmiana

instalacj i paliwowej nie poprawiła

sytuacji. Wówczas stwierdzono wa-

dliwe działanie pompy paliwa, którą
trzeba było odesłać do Francji do

wymiany.

Samolot oblatał kpt. B. Orliński

w maju 1933 r. na lotnisku mokotowskim w Warszawie. Mial on

ster kierunku od seryjnego P.7 z namalowaną szachownicą, cobyło

przyczyną legendy, ze użytkowało go Polskie Lotnictwo Wojsko
we.Podczas pierwszego lotu Orliński uzyskał wznoszenie 12m/s.

Pilot zbyt długo wykonywal lot na maksymalnej mocy z włączoną

sprężarką, w wyniku czego wystąpi ły silne drgania i drewniane

śmigło pękło i urwało się . Wystąpiło uszkodzenie łoża silnika,

kratownicy przodu kadłuba i mocowania zbiornika paliwa. Po

wylądowaniu Orlińskiego okazało się , że silnik trzymai się j uż

tylko na jednym sworzniu, Zespół nap ędowy odesłano do Francji

do kontroli i ewentualnejwymiany, a uszkodzone elementy \\)'re

montowano, jednocze śnie wzmacniając je. Podczas prób na sa
molocie założo no owiewki na koła, zamocowano dyszę pomiarową

PZL P.24/111

PZL P.24/11.3

PZLP.24/1.2

'o

kół (z blachy elektronowej) oraz owiewki w miejscu mocowania

podwozia i zastrzałów do kadłuba. Zmieniono również niecowy

miary podwozia, z amortyzatorami po bokach kadłuba. Wbokach

kadłuba nie przewidziano zabudowy uzbrojenia za względu na
14 cylindrowy silnik uniemożliwiaj ący strzelanie miedzy cylin

drami; zostało ono umieszczone pod płatem i na górze kadłuba.

Wpłacie zmodyfikowanojedynie części przykadłubowe oraz koń

cówki i zmieniono okucia mocowania płata na kadłubie . Zastrzały

zastosowano ze stali chromoniklowej. Płat nie wymagał wzmoc

nienia, gdyż w próbie statycznej wykazał współczynnik obciąże

nia niszczącego aż 19 (przy masie całkowitej samolotu 1420 kg),
co umożliwiało stosowanie go, przy \\)'maganym minimalnym

współczynniku 12,8, do samolotówo masie całkowitej do 2100 kg.

, PKL Samoloty myśliwskie PZL P.ll i P.24
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pod płatem oraz dodano otwory wentylacyjne w przodzie kadłu

ba pod kolektorem spalin. Prototyp ten zakończył próby w lutym

1934 r. z obawy, że konstrukcja mogła ulec osłabieniu .

Drugi prototyp PZL P.24/II początkowo otrzymał silnik

Gnórne-Rhóne 14 Kds od P.24/I, a następnie silnik Gnóme-Rhóne

14Kfs o mocy nominalnej 900 Kiv! i maksymalnej 930 KM oraz

początkowo dwułopatowe drewniane śmigło Szomańskiego, a na

stępnie trójłopatowe metalowe śmigło Gnóme-Rhóne. Zamiast

klapolotek otrzymał lotki szczelinowe. Na lewym boku kadłuba

zamontowano chłodnicę oleju. Samolot został oblatany z silni

kiem 700 KM w marcu l934 r., a z silnikiem 900 KM w czerw

cu l934 r. przez B. Orlińskiego . Samolot nazwano Super P.24.

Dwak.m, przedkabiną PZL P.24/1 ''')'r.y 8.(""

DrugiprototypPZL P.24/11 wbiało-czerwonym malowaniu fotA"d",jGI,~

Samolotymyśliwskie PZLP.l1 i P.24 PKL ,
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PZL P.24/1I, zuzbrojeniem przed kabiną ipodskrzydłami, naSalonie Paryskim w1934 r. FOt. M";oo' o';oo

28 czerwca 1934 r. B. Orliński ustalił na nim międzynarodowy

rekord prędkości dla samolotów myśliwskich z silnikiem gwiaz

dowym, zatwierdzony przez Międzynarodową Federację Lotni

czą FAI. Początkowo podawano, że osiągną! 404 km/h, lecz po

przeliczeniu wyniku na warunki atmosfery wzorcowej otrzymano

414 km/h. Później Orliński osiągną! 416 km/h na tym samolocie.

Wtrakcie prób okazało się, że silniko tak dużej mocywymagadu

żej chłodnicy oleju, którą zamontowano na kadłubie pod prawym

skrzydłem . W lecie 1934 r. samolot otrzymał uzbrojenie. Wobec
trudności z uzyskaniem niezawodnego synchronizatora k.m. ze

śmigłem trój łopatowym, uzbrojenie przeniesiono pod skrzydła.

W owiewkach osłaniających mocowanie zastrzałów do skrzydeł

- zamontowano dwa działka Oerlikon 20 mm. Samolot uzyskał

później prędkość 421 km/h.

Samolot PZL P.241I1, pomalowany na biało-czerwono , zosta ł

wystawiony na Międzynarodowym Salonie Lotniczym w Paryżu

w grudniu 1934 r. Wzbudził on ogromne zainteresowanie, jako

jeden z pierwszych samolotówmyśliwskich uzbrojonych w dział

ka. Samolot nie został przyj ęty na konkurs francuskiego lotnictwa

wojskowego, gdyż wybór obcej konstrukcji byłby dyshonorem dla

Francuzów. Natomiast zainteresowały s ię nim: Turcja, Rumunia

iWęgry.

, PKL Samolotymyśliwskie PZL P.ll i P.24

WWarszawie PZL P.24/II po raz pierwszyzostał publicznieza

prezentowany przez B. Orlińskiego 14 i 15września 1935 r. na

Mityngu Lotniczympodczas Międzynarodowych Zawodów Balo
nowych o Puchar GordonBenneta.

Na początku 1936 r. PZL P.241I1 otrzymał kamuflaż wojsko

wy. Zosta ł przemalowany na zielonooliwkowo od góry i jasno

niebiesko od dołu oraz otrzyma! cywilne znaki rozpoznawcze

SP-ATO. W styczniu został zaprezentowany w Warszawie mi

sjom wojskowym B ułgarii , Estonii, Grecji, Jugos ławi i , Rumunii

i Turcji. W styczniu i lutym 1936 r. na PZL P.241I1 B. Orliński

wykonał lot reklamowy na Węgry, do B ułgarii , Grecji i Turcji.

W Grecji podczas prezentacji samolotu na ziemi przed królem
greckim, niespodziewanie pod wpływem drgań od uruchomio

negosilnika, odpaliły dz iałka wystrzeliwując całą se rię pocisków,

które szczęśliwie tra fi ły w zalesione wzgórze. Wydarzyło s ię

to z powodu z łej regulacji spustu broni przez przedstawiciela

jej producenta. W Turcji miało miejsce wydarzenie, które od

b i ło się szerokim echem po świecie . W czasie prób strzelania

w Etimesgut zacię ło się działko Oerlikon i wybuchło . Je dnakże

dzięki zawieszeniu działka pod płatem , dźwigary skrzydła nie

uległy uszkodzeniu i Orl iński bezpiecznie wylądował. W in
nych samolotach uzbrojenie montowano wewnątrz skrzydła .
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B. Orliń ski przyzielonooliwkowym PZLP.24tH SP·ATO nalotnisku Tatoi IV Atenachwstyczniu1936r. Fot k m;wum Dokum"" " pM' ''' ooia ''''i

Trzeci prototypPZL P.24tlll SP·BFLmalowanynazielonooliwkowo na SalonieParyskimw1936r, który stanowił wzorzecdlawersjiseryjnych. Za samolotemnarta
zpękatą owiewką. Fot Jmy 6.Cy,k

Samolotymyśliwskie PZLP.ll i P.24 PKL
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PZL P.24/11 (SP·ATO)podczas prezentacji misjom wojskowyminnychpaństw, Warszwa styczeń 1936r. Fot""ekRo~"

PZLP.24/11 w locie. Pod lewym skrzydłem dysza pomiarowazałożona naczasprób. Fot And"'iGIa"

, PKL Samolotymyś liwskie PZL P.11i P.24

Ten lot reklamowy przyczynił się do uzy

skania zamówień na P.24.

Ponieważ Wytwórnia Platowców PZL,

po przeniesieniu w 1935.L Z lotniska mo

kotowskiego na lotnisko Okęcie , nie pro

dukowała już samolotów PZL P.ia, lecz

poważnie ulepszony samolot PZL P. 11c,

zadecydowano zmodyfikować PZL P.24, by

w jego produkcji można było wykorzysty

wać zespoły od P.llc do PZL P.24. Jesienią

1935 L przystąpiono do budowy prototypu

PZL P.24/III, który miał stać s ię wzorcem

dla wersji seryjnej. Od P. 11 zaadaptowano

skrzydła, o nieznacznie wię ks zej rozpięto 

śc i niż u P. i oraz tył kadłuba i usterzenie.

Usunięto duż e owiewki w miejscu mo

cowania zastrzałów skrzyde ł do kadłuba.

Przekonstruowano podwozie, zastosowano

amortyzator olejowo-powietrzny do płozy
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PZLP.24/11 (SP·ATO) podczasprezentacji misjomwojskowyminnych państw, Warszwa styczeń 1936 r. foŁA'",kRogusz

ogonowej i zmieniono kształt owiewek kół oraz osłony silnika.
Chłodni cę oleju umieszczono na lewym boku kadłuba . Łoże

silnika otrzymało konstrukcję spawaną z rur stalowych, zamiast

z blachy. Kabina pilota otrzymała nowy wiatrochron i została

os łon ięta .

Trzeci prototypPZL P.24/III (nr fabryczny851) otrzymał silnik

Gnórne-Rhóne 14 Kfs, zapewne zdemontowanyz P.24/lI. Wiosną

1936 r. samolot został oblatany przez B. Orlińskiego na lotni

sku Okęcie \v Warszawie. W 1936 r. PZL P.24 był reklamowany

w dwóch wersjach: P.24A z dwoma działkami i dwoma km-ami

w skrzydłach oraz P.24B z czterema km-amioPonadto samolot

mógł zabierać pod skrzydlami 4 bomby 12,5 kg, tak samo jak

P. l lc. PrototypPZL P.24/III został uzbrojonyjak P.24A.

W listopadzie 1936 r. PZL P.24/III nazwany Super P.24 bis, po

pomalowaniu na zielonooliwkowo od góry i jasnoniebiesko od

dołu i namalowaniu cywilnych znaków rejestracyjnych SP-BFL,

został wystawiony naMiędzynarodowym Salonie Lotniczym w Pa

ryżu. Prawdopodobnie został on zmodyfikowany i sprzedany jako

samolot seryjnydo Turcji lub Bułgari i .

Gdyw lecie 1935r. Francja odmówiła Turcji sprzedaży samolo

tówmyśliwskich Oewoitine D 510TH, Turcja zainteresowała s ię

możliwością zakupu samolotów PZL P.24, któregodrugi prototyp
P.24/lI SP-ATO, był na początku 1936 r. zaprezentowanyw Turcji.

24 kwietnia 1936 r. Turcja podpisała z Państwowymi Zakładami

Lotniczymi umowę na zakup 40 samolotów PZL P.24, licencj ę na

ten samolot, dostawę materiałów i elementów do ich produkcji

oraz pomoc w uruchomieniu produkcji. Z 40 zamówionych sa
molotów, 14 było wwersji P.24A uzbrojonejw2 działka, natomiast

26 w wersji P.24C uzbrojonej w 4 km-y, a różniącej s ię od P.24B

tym, że miał zamki na 2 bomby 50 kg. Dostawysamolotów miały

się rozpocząć w końcu września 1936 r., a zakończyć w pierwszej

połowie stycznia 1937 r. Pierwszy seryjny PZL P.24C wykonał

pierwszy lot w sierpniu i we wrześniu przeszedł próby w Insty

tucie Technicznym LotnictwawWarszawie. W pierwszej połowie

września 1936 r. było gotowe pierwsze 5 P.24C, 24września dru

gie 5, 3 listopada trzecie 5 i 19 listopada czwarte. Następnie co

dwa tygodnie była gotowa kolejna partia 5 samolotów. Samoloty

dostarczanowraz z instrukcjamiw j ęzyku francuskim.Wpróbach

samolotu przeprowadzonych jesienią 1936 r. okazało si ę, że nie

osiąga on prędkości maksymalnej 400 km/h, której przekroczenie

było zagwarantowane w umowie. Wówczas zmodyfikowano połą

czenie skrzydeł z kadłubem oraz zmieniono oprofilowanie moco-

Samolotymyśliwskie PZL P.11i P.24 PKl ,
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PZL P.24A
produkcja PZL, nr 2014

KTFPZL P.24A
produkcja turecka

PZL P.24C
produkcji PZL

Skala 1/72

wania zastrzałów skrzydeł do kadłu

ba i osiągnięto niezbędną prędkość.

Próby strze łania z działek Oerłikon

na P.24A przeprowadzono dopiero

w grudniu. Kłopoty z zastosowa

nym początkowo czechosłowackim

trójłopatowym metalowym śmigłem

Letov i konieczność zastąpienia go

francuskim śmigłem Gnóme-Rhóne

oraz opóźnienie z dostawą z Turcji

k.m.-ów Colt-Browning 7,9 mm,

spowodowały, że ostatnie samoloty

dostarczono do Turcji dopier o wio

sną 1937 r. Samoloty P.24produkcji

PZL , w Polsce otrzymały tylko tu

reckie znaki wojskowe. Po zmonto

waniu w Turcji na P.24A namalowano

na bokach kadłuba duże numery od

2001 do 2014. Natomiast na samo

lotach P.24C polskiej produkcji na

malowano duże numery od 2101 do

2126.

Sporo pracy wymagało przygo

towanie produkcji licencyjnej PZL

P.24w Turcji. W PZL była stosowana

upro szczona dokumentacja tech 

niczna, tzn. wiele części było nary

sowane tylko na rysunkach zestawie

niowych zespołów. Trzeba było więc

wykonać dużo rysunków poszczegól 

nych elementów i całą dokumenta

cję przetłumaczyć na francu ski. Aby

przygotować produkcję pod wzglę

dem organizacyjnym w październiku

do Turcji wyjechał inż. Witold Rum

bowicz oraz inż . Ryszard Bartel wraz

z inż. Kazimierzem Gl ębickim, by

przygotować stronę techniczną pro

dukcji. Przyrządy montażowe i po

moce produkcyjne opracowała, pod

kierunki em inż. Wiłhelma Gibałki,

grupa pracowników odde legowana

z PZL. Produkcja PZL P.24 została

uruchomiona w wytwórni Kayserie

Tayyare Fabrikasi (KTF) w Kayse

rie pod kierunkiem inż . W. Gibałki.

Materiały i półfabrykaty oraz amor-
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DANE TECHNICZNE SAMOLOTÓW P.24

,Wersia P.24/1 P.24/11 P.24A BiC P.24 E P.24FiG P.24J :m','"
Silnik 14Kds 14 Kfs 14 Kfs 14 KII C32 14 N07 14N01

Moc KM 760 760 900/930 900/930 950/970 980/1020

Rozpiętość m 10,57 10,57 10,71 10,71 10,68 10,68

Długość m 7,5 7,5 7,5 7,5 7,6 7,6

Wysokość m 2,68 2,7 2,69 2,69 2,69 2,69

Powierzchnia nośna m' 17,9 17,9 17,9 17,9 17,9 17,9

Masa własna kg 1230 1270 1328 1340 1330 1376

Masa użyteczna kg 450 505 562 560 585 674

Masa całkowita kg 1680 1775 1890 1900 1915 2050
(maks. 1945)') (maks. 2000) (maks. 2000)

Obciążen ie powierzchni kg/m' 96 99 105 106 107 114

Obciążenie mocy kg/KM 2,4 2,5 2,1 2,1 2,0 2,0

Prędkość rnaks, na wys. o m km/h 330 328 325 325 345

Prędkość maks. na wys. km/h/m 388/3700 416/4800 410/4500 408/4500 430/4250 435/4000

Pręd kość przelotowa km/h 235 250 300 300 310

Prędkość minimalna km/h 110 110 102 103 105

Prędkość dopuszcz. nurkowania km/h 650 650 650 650 650 650

Wznoszenie m/s 10 11,5 11 11 11,5 ,,'

Pułap m 9800 10 000 9000 10 000 10500

Zasięg km 600 600 700 700 550 "
Rozbieg m 130 140 145 145 150

Dobieg m 220 260 275 260 275
"~t

Współczynn i k obciążenia niszczącego 16 15 14,2 14,2 14 14

1) P.24 m. maks. 2000kg

tyzatory podwozia były dostarczane z Polski. Produkcj ą kierowal

kpt. Dmid Berksan. 29maja 1937 r. odbyło s ię uroczyste oblatanie
pierwszego samolotu PZL P.24 zbudowanego w Turcji. Oblotu

dokonał por.pil. Izfam Bey. Do koń

ca września 1937 r. było zbudowa
nych5 P.24, zaś do końca 1937 r. - 17,
w tym 6 P.24A i 11 P.24C. Samoloty
na usterzeniu otrzymaly znak firmo
wyKTF a podnim numery: dla P.24A

od 2015 do 2020. W latach 1937

1939 zbudowano w KTF 19 P.24C

o numerach od 2127do 2145. Kilka

z tych samolotów, np. 2018 miało

na kadłubie duże numery. Samoloty

produkcji tureckiej wyróżniały do

datkowe otwory chłodzące w przed

niej oslonie karteru silnika (za śmi-

g łem). Niektóre samoloty otrzymały przedłużony do przodu kanał

chwytu powietrza do gaźnika. Wlatach 1938-1939, po otrzymaniu
z polski dokumentacji zabudowy silnikaGnóme-Rhóne 14N 07 na

P2LP.24E
IARPZLP.24P

Skala1/72

Samolotymyśliwskie PZL P.11i P.24 PKL ,
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samolocie PZL P.24G, ostatnie dwa samoloty zostały wykonane

w wersji PZL P.24G. Otrzymały one numery 2146 i 2147. Znane

jest zdjęcie egzemplarza nr 2147 na montażu w wytwórni. Plano

wana była produkcja20 P.24G, lecz uniemożliwił ją wybuch IIwoj

ny światowej , gdyż produkcja opierała się na materiałach i półfa

brykatach dostarczanychz Polski. Łącznie w Turcji było w użyciu

67 P.24, w tym 27 produkcji KTF. W 1939 roku przygotowywano

produkcj ę 2 P.24F i 20 P.24G, co przekreślił wybuchwojny.

SamolotyPZL P.24A już w 1936 r. rozpoczęły służbę w turec

kim lotnictwiewojskowym. W 1937r. s łużyływ l. Pułku Lotniczym

(1. Tayyare Alayi) w Eskisehir w 21. i 41. Kompanii Lotniczej (Av

BOlilgil), które to kompanie zostały przeniesione w 1938 r. do

4. Pułku Lotniczego w Kiitahya, wchodząc w skład 7. Batalionu

Myśliwskiego (Av Taburu), a w 1940 r. wchodziły w skład 5. Pul

ku Lotniczegow Corlu. W 1938 r. samoloty P.24C weszły w skład

8. Batalionu Myśliwskiego 4. Pułku Lotniczego tworząc 42. i 43.

Kompanię Lotniczą. W 1939r. samolotyz 42. i 43.Kompanii prze

niesiono do 21. i 41. Kompanii, gdziewraz z P.24Asłużyły do koń

ca 1942 r. Od 1937 r. do 1943 r. samoloty PZL P.24 były używane

w szkolnej KompaniiMyśliwskiej w szkole pilotażu (HavaOkulu)

w Eskisehir. W 1940 r. było tam 9 P.24. W latach 1937-1941 było

6 katastrof na P.24 w Turcji. Ostatnie egzemplarze P.24 wyszły

z użycia w 1945 r.

W szkole lotniczej w Etimesgut z achował się jeden egzem

plarz PZL P.24G, który został przekazany do muzeum w Cu

maovasi k. lzmiru, a stamtąd został przeniesiony do tureckiego

muzeum lotniczego Havacilik Miizesi w Vesilkóy k. Is tambułu .

Niestety samolot został odnowiony niestarannie, bez zwracania

uwagi na to, jak wyglądały brakuj ące elementy na autentycznym

P.24. Samolot ma nieprawidłowe : owiewki podwozia, owiewki

przy zastrza łach, wiatrochron i osłonę kabiny. Do tego został po

malowany niezgodnie z tym jak malowano samoloty PZL P.24,

gdy służyły w tureckim lotnictwie wojskowym oraz otrzymał na

kadłubie fikcyjny numer 2015. Napisy na samolocie są niewla

ś c iwe . Jest to jedynyzachowany na świec i e egzemplarz samolotu

PZL P.24.

Drugim po Turcji nabywcą samolotów PZL P.24 była Bułga

ria. 9 kwietnia 1936 r. Bułgaria zamówiła 12 PZL P.24B uzbrojo

nych w 4 k.m. Jako termin dostawyzostał ustalony 15 listopada

1936 r. Pierwszy P.24B zbudowany dla Bułgarii został oblatany

w październiku 1936 r. Samolot był pomalowany na oliwkowo

zielono od góry a jasnoniebiesko od spodu. Miał ponadto jasno

niebieski zwężający się ku tyłowi pas wzdłuż kadłuba oraz jasno

niebieskie akcenty na owiewkach podwozia. Nie miał on znaków

wojskowych. Podczas przeprowadzania prób fabrycznych jednego

z pierwszych egzemplarzy samolotu ze znakami bułgarskimi,

przez pil. Jerzego Widawskiego w listopadzie 1936 r., na zaśnie

żonym lotnisku Okęcie w Warszawie, mokry śnieg wypełnił przy

starcie owiewkę koła i podczas lotu na wysokości, gdzie panował

mróz, przymarzł do koła. Wwyniku tego, przy lądowaniu koło nie

chciało się obracać, owiewka się urwała i przyhamowany samo

lot skapotował. Samolot zosta ł tylko lekko uszkodzony. Wypadek

ten spowodował konieczność wzmocnienia mocowania owiewek

oraz do przełożenia terminu dostaw samolotów na 20 grudnia

1936r. Jeden egzemplarz PZL P.24 w pierwszej połowie grudnia

został przekazany do Instytutu Technicznego Lotnictwa w War

szawie, gdzie w Samodzielnym Dywizjonie Doświadczalnym

przeszedł próby zdatności i próby użytkowe do lutego 1937 r.

W styczniu 1937r. samoloty PZL P.24B były gotowedo wysył

ki do Bułgari i . Za względu na wojnę w Hiszpanii zrezygnowano

z przesłania ich transportem morskim i z opóźnieniem wysłano

je koleją. Pierwsze 6 P.24B zmontowano na lotnisku Bożuriszte

w Sofii dopiero w lecie. Samoloty otrzymały nazwę "Jastreb". Ich

os łony silnika zostały pomalowane na ciemnoczerwono, awzdłuż

kadłuba otrzymały zwężaj ący się ku tyłowi ciemnoczerwony

pas. Ster kierunku miały malowany na biało-zie lono-czerwono.

Samolotymyśliwskie PZL P.ll i P.24 PKl
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Pierwsze PZL P.24C zbudowane dlaTurcji, uzbrojonew4 k.m. rot WnejGlass

Samoloty nosiły na kadłubie numery 11 , 22 lub 33, oznaczające

przynależno ść do 1., 2. lub 3. Eskadry Myśliwskiej (Istrebite

len Jato), zaś na stateczniku numery kolejne od 1 do 4 w każdej

eskadrze. Egzemplarz nr 1 z 1 (11) eskadry z okazji narodzin

następcy tronu otrzymal 27 czerwca 1937 r. na obu bokach ka

dłuba napis "Simeon Kniaź Trnowski". Samoloty PZL P.24B

były używane początkowo bez uzbrojenia. Często nie używano

otwieranej osłony kabiny. Później zrezygnowano z owiewek kół.

Samolotypoczątkowo służyły w 2. Pułku Myśliwskim (Istrebite

len Orliak) w Karłowie . 7 czerwca 1938 r. jeden P.24B pilotowa-

ny przez kpt. Wasila Benczewa uległ katastrofie z winy silnika.

W lipcu 1940 r. 11 P.24B przeniesiono do 3. Eskadry Szkolnej

(Jato) Pułku (Orliaku) Instruktażu Lotniczego w Bożuriszte

w Sofii. W 1942 r. zostały przeniesione do 2. Pułku Myśliwskiego

na lotnisku Marno-Polek. Karłowa , gdzie większość z nich ule

gła zniszczeniu w 1944 r. podczas bombardowania lotniska przez

lotnictwo amerykańskie .

W lecie 1939 r. w Państwowych Zakładach Lotniczych - Wy

twórni Płatowców Nr 1wWarszawie był budowany prototypwer

sji PZL P.24J przeznaczonej dla Bułgar ii. Uległ on zniszczeniu

TureckiPZL P.24A nr 2014 uzbrojonyw dwadziałka . rOU m y B.C",k

~ PKL Samolotymyś liwskie PZLP.11 i P.24
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PZLP.Z4AnrZ009zdługim chwytempowietrza, zdwoma chłodn icami zlewejstronykadłuba iz anteną. Kabina pilota bezbocznychszyb. Fot.Jerzy B.Cynk

we wrześniu 1939 r. podczas bombardowania lotniska Okęcie

przez lotnictwo niemieckie.W latach 1938-1939, według polskie

go projektu, w Łoweczu w Bulgarii, zostala zbudowana wytwór

nia ło tnicza DAR, w której miały być budowane P.24J, zbliżone

do P.24G.

W 1937 r.Węgrzy wyrazili chęć zakupu kilkunastu PZL P.24D,

jednak ze względu na nacisk dyplomatyczny ze strony Rumu

nii, Polska z rezygnowała z ofert}: W lipcu 1936 r. rząd Republiki

Hiszpańskiej zapytywal omożliwoś ć zakupu 15 PZL P.ll lub P.24,

a w jesieni 1936 r. hiszpańskie lotnictwo gen. Franco chc iało za

kupić 12 PZL P.24, lecz Polska odmówiła . 6 listopada 1936 r. P.24/

III SP-BFL zostal zademonstrowany w Bukareszcie.

19 listopada 1936 r. Pa ń stwowe Zakłady Lotnicze w Warsza

wie zawarły umowę z Rumunią na dostawę 5 PZL P.24 E z silni

kiem!AR 14KHc32, o mocy nominalnej 870 KM i maksymalnej

930 KM, który był rumuńską licencyjną wersj ą francuskiego sil
nika Gnórne-Rhóne 14Koraz na sprzedaż łicencji na ten samo

lot. Sarnolot miał być uzbrojony w 4 km-y orazmie ć dwa wyrzut

niki W. Świąteckiego na bomby 50 kg. Zamówione 5 P.24E były

w budowie we wrześn i u 1937 r., podczas wizyty króla Rumunii

Karola H w Warszawie, gdy zwiedzał wytw ó rn i ę PZL. Do samo

lotu zamówiono francuskie metalowe trójłopatowe śmigło. Jed

nak pr óby wykazaly, że śmigło to ma za duży moment bezwład

noś c i i prototyp P.24E miał bardzo długi rozbieg, przekraczaj ący

200 m. Wytwórnia zwróc i ł a s ię wówczas o pomoc do specjalisty

od projektowania śmigieł, inż . Jerzego Bukowskiego z wytwórni

śmigie ł W. Szomański w Warszawie. Bukowski, korzystaj ąc z \\}'

ników dmuchań śmigi e ł przeprowadzonych przez Instyt ut Ae

rodynamiczny w Warszawie, zaproj ektował dwulopatowe śmigło

drewniane o szerokich lopatach i małym momencie bezwładno

ści . Z tym śmigłem samolot miał rozbieg rzędu 140 m i dobre

wznoszenie, lecz prędkość maksymalna wynosi ła tylko408 km/h.

Rumuni takie osiągi zaakceptowali i zamówili śmigła u Szomań

skicgo. Silniki u ż yte do P.24E miały reduktory z wadami i wy

woływały drgania, które polscy inżynierowie usunęli w grudniu

1937 r. Samoloty dostarczono do Rumunii pod koniec 1937 r.

Aby uruchomić produkcj ę PZL P.24E w wytw órni !ARw Bra

szowie, pracownicy tej wytw órni przyjechali do PZL wWarszawie

na przeszkolenie. Sprawę ułatwi ło to, że w !ARw tym czasie bu

dowano z licencji samolot}, PZL P. l lf, których konstrukcja była

częściowo identyczna z P.24. Produkcja P.24 w !ARrozpoczęła się

w listopadzie 1938 r., a zakończyła w lutym 1939 r. Na samolotach

budowanych w Braszowie stosowano ulepszone silniki !AR 14K

IIIc36o mocy nominalnej 930KJ\I i maksymalnej 970 KM. W !AR
zbudowano 25 P.24E oznaczonych !ARPZL P.24P.

Samoloty zostały pomalowane od góry na zielono, a od spodu

na jasnoniebiesko. Egzemplarze zbudowane w Polsce otrzymały

numery 1-5, zaś zbudowane w Rumunii numery 6-30. Nume

ry malowano na stateczniku pionowym, Samoloty początkowo

nosiły trójbarwne kokardy (współśrodkowe koła) rumuńskie .

\V połowie 1940 r. otrzymały trójbarwny kamuflaż od góry, bez

kokard, lecz z trójbarwnymi pasami na końcach skrzyde ł. W maju

1941 r., przed przystąpieniem Rumunii do wojny niemiecko

sowieckiej, samoloty otrzymały tzw. krzyże Michala. W latach

1940-1941 PZL P.24E s łużyły w Grupul 6 Vinatoare (6. Grupie

Myśl iwskiej) w 61. i 62. Eskadrze oraz w Grupul 6 Vinatoare

w 41., 59. i 60. Eskadrze. \Vwojnie z ZSRR w 1941 r. samoloty

wzię ły udzia ł w walkach w Besarabii i podczas oblężen ia Odessy.

Samolotymyś liwskie PZLP.ll i P.24 PKL ,
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P.24B dlaBułgari i , uzbrojonyw4 k.m. FotA",",~Glass

Bułgarski PZL P.24B nr 21-1 bezuzbrojenia ibezosłony kabiny. Fot. No/d" 0/'"

~ PKL Samolotymyś liwskie PZ LP.11i P.24
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W 1941 r. otrzymały wyrzutniki !AR-39 do granatówi zostały uży

te do zadań szturmowych. W latach 1942-1944 s łużyły w obronie

kraju w Rezerwie Regionu m,po 12 P.24 w 61 i 62 eskadrze. Sa

molotywyszły z użyc ia w 1944 r.

W 1939 r. wwytworni !AR został zaprojektowany dolnopłat my

śliwski z chowanym podwoziem !AR-80, do którego wykorzysta

no tył kadłuba i usterzenie od P.24. Samolot w 1941 r. wszedł do

produkcji przy pomocy byłych pracowników PZL. W odmianach

!AR-80 i !AR-81 zbudowano 461 samolotów.

16 listopada 1936 r. Grecja podpisała z Pa ń stwowymi Zakła

dami Lotniczymi umowę na dostawę 36 samolotów PZL P.24,

20 w wersji P.24A i 6 w wersji P.24B. Gdy pierwsze 5 P.24A było

gotowe, Grecja zmieniła zamówienie na samoloty PZL P.24 z sil

nikiem Gnórne-Rhóne14N-07o mocy nominalnej 950KMi mak

symalnej 970KM. Takpowstały dwie nowe wersje PZL P.24: P.24F

z dwoma dzia łkami 20 mm i wyrzutnikami na 2 bomby 50 kg oraz

P.24G z 4 km-ami i wyrzutnikami na 4 bomby 12,5 kg. Wwytwór

ni Gnórne-Rhónc zakupiono nie tylko s i łn ik, lecz także śmigło

i osłonę silnika. Śmigło otrzymało kołpak , wwyniku czegowzrosła

długość samolotu. Silnik otrzymał prócz rozrusznika na sprę

żone powietrze, rozrusznik elektryczny. Z powodu zwiększonej

mocy silnika oraz na podstawie doświadczeń zebranych w Turcji

z P.24A i P.24C, z lewej strony kadłuba dodano drugą chłodnicę

oleju. Zwiększono też pojemność zbiorników paliwa o 24 l. Wia

trochron otrzymał z przodu szkło pancerne o grubości 35 mm,

a za głową i plecami pilota dodano blachę pancerną 7 mm. Przy

zmianie zamówienia początkowo przyj ęto , że będzie dostarczone

30 P.24F i 6 P.24G, lecz ostatecznie ustalono, że zostanie zbudo

wane 12 PZL P.24F i 24 PZL P.24G. Pierwsze 5 P.24F powstało

z przerobienia gotowych 5 P.24A. a 7 zostało zbudowane od nowa

jako P.24F. Samoloty przerobione z P.24A otrzymały silniki jak

P.24F, lecz ich wyposażenie było jak P.24A.

W czerwcu 1937 r. wykonał pierwszy lot prototyp samolotu

z silnikiem Gn6me-Rh6ne 14N oznaczony P.24H. Był on uzbro

jony w 4 km-y. Prz eszedł on próby w Instytucie Technicznym

Lotnictwa w Warszawie od 26 czerwca do 10 lipca 1937 r., a na

stępnie po poprawkach wykonanych w wytwórni dokończył próby

w okresie od 24 sierpnia do 30 paźdz iernika 1937 r. Na prze ło

mie sierpnia i wrz eśnia 1937 r. osiągnął on prędkość maksymalną

430 km/h. Egzemplarz P.24H, traktuj ąc jako niemal identyczny

z P.24G, dostarczono wraz z pozosta łymi samolotami do Grecji.

Z powodu czteromiesięcznego opóźnienia greckiej decyzji wybo

ru typu uzbrojenia, co hamowało budowę skrzydeł i opóźnienia

dostaw silników GR 14N 07 z Francji, serię P.24 dla Grecji wy

konano w okresie od jesieni 1937 r. do wiosny 1938 r. Samoloty

dostarczono w stanie zdemontowanym. Montaż samolotów prze

prowadz iła ekipa PZL, w lotniczych warsztatach remontowych

w Starym Phaleronie pod Atenami, wyposażonych przez polskich

specjalistów. Samolotyoblatywali na lotnisku Tatoi k. Aten piloci

doświadczalni PZL, początkowo Bole s ław Orliń ski , później Jerzy

Widawski. Dostarczone samoloty były srebrne i otrzymały na bo

kach tyłu kadłuba numery od ~ I O I do ~ 1 3 6. Służyły one w l2-sa

molotowych dywizjonach myśliwskich (mira) 21., 22. i 23. sta

cjonujących na lotniskach Kalambaka, Saloniki-Sedes i Larisa.

SamolotyPZL P.24 po raz pierwszy zademonstrowano publicznie

w Grecji podczas defilady powietrznej nad Atenami z okazji Dnia

Niepodległości 21 marca 1938 r.

Samoloty PZL P.24 stanowi ły trzon greckiego lotnictwa

myśliwskiego, które prócz 36 P.24 miało 9 samolotów Bloch

MB.!51. W 1940 r., z powodu trudności ze zdobyciem amunicji

i części zamiennych do dzia łek Oerlikon, samoloty P.24F prze

zbrojono w cztery km-y, czyli przerobiono na P.24G. Wszystkie

samoloty PZL P.24 pomalowano od góry w trójbarwne ł aty, oraz

zmniejszono wielko ść znaków rozpoznawczych na skrzydłach

Produkowanyw Rumunii JARP.24P zszerokim dwułop atowym śm igłem . Fot. Ho",He;o" Stopf"

Samolotymyśliwskie PZL P.ll i P.24 PKL ,
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PZL P.24H podczas prób na Okęciu w1937r. foŁAnd~ei G ra;s

GreckiPZLP.24Gnrd116 bez uzbrojeniawAtenach w1938 r. fotlerzyB.Cynk

i dodano znaki rozpoznawcze na kadłubie. W momencie napaś ci

Włoch na Grecj ę , 28 października 1940 r., zdatne do lotu byly

tylko 24 P.24. Pierwszą walkę z samolotami włoskimi stoczyły

one I listopada 1940 r. nad Salonikami, zestrz e l iwuj ąc trójsil

nikowybombowiec CANT Z.1007bis. 2 listopada greckie samo

loty PZL P.24 odnios ły swój największy sukces, ze strze l iwuj ąc

8 bombowców Z.1007bis,jeden bombowiec Savoia 5.81 i jeden

er» PKL Samolotymyśliwski e PZLP.l1iP.24

samolot myś liwski Fiat CR42, czyli łącznie II samolotów, przy

stratach własnych 6 P.24. Spośród samolotów Z.1007bis, jeden

został zniszczony przez por. Marines Mitralexis na P.24 przez

staranowanie śmigłem. Byl to pierwszy taran lotniczy w II.
wojnie światowej. 14 listopada 1940 r. greccy piloci walcząc na

P.24 zestrzelili 6 włoskich samolotów, przy stracie 4 wlasnych.

Do 1 stycznia 1941 r. liczba PZL P.24 zmalala do 19. Lotnic-
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twogreckie broniło s ię skutecznie przed lotnictwem włos kim do
6 kwietnia 1941 r., gdy Grecj ę zaatakowały Niemcy. 14 kwie t

nia piloci greccy zestrzelili jeden samolot [unkers [u 87 i jeden

Henschel Hs 126, bez strat własnych . Tego dnia dysponowali

13 samolotami P.24. Ataki niemieckie w dniach 19-23 kwietnia

1940 r. znisz czyły lotnictwo greckie, w tym wszystkie pozostałe

samoloty PZL P.24. Informacje o przelocie jednego P.24 w dniu

23 kwietnia do Maleme na Krecie, a następnie wraz z samolo

tami angielskimi na lotnisko Heraklion w Egipcie - nie znala

zły dostatecznego potwierdzenia. Jeden zdobyty przez Włochów

PZL P.24 był badany w Centro Sperimentale de Volo w Guide
nii k. Rzymu i znaj dował się tam jeszcze na początku września

1943 r. 'vV 1945 r. na złomowisku obok Brindisi we Włoszech

znaj dował się wrak P.24 z greckimi znakami.

Podczas obronyGrecji przed inwazj ą włoską i niemiecką grec

cy piloci lataj ąc na samolotach PZL P.24 zastrzelili 40samolotów,

w tym 37włoskich i 3 niemieckie, przy stratach własnych 35 sa

molotów.

W kwietniu 1938 r., w związku z zainteresowaniem Grecji,

Turcji i Bułgari i dalszymi zakupami samolotów PZL P.24, po

wstał projekt wstępny jego kolejnej wersji, oznaczonej P.24J. Po
nieważ spośród silników Gnórne-Rhóne 14N, najwyżej oceniana

pod względem niezawodnośc i była wersja 14N Ol, zastosowana na

samolotach PZL P.43A, a zarazem miala ona najwyższą moc mak-

UszkodzonygreckiPZL P.24G "'109. r" TomaszJ.Koporisk;

Grecki PZL P.24F nr"'129wkamufl ażu, uzbrojonyw2działka i2km-y,Samolot maantenę radiową. r,'!BC

Samolotymyśliwsk i e PZLP.ll i P.24 PKl O
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symalną, gdyż 1020 KM, wybrano j ą do P.24J. Grecja zamierzala

zakupić 24 samoloty P.24J, a Bułgaria 12 PZL P.24J. Bułgaria prze

kazała dla PZL jeden z zapasowych silników GR l4N 01,do zabu

dowy na prototypie PZL P.24J.Silnik GR l4N 01 miał jednak masę

większą o 47 kg od użytego do P.24F i G GR l4N 07. Powodowało

to konieczność przeróbkizawieszenia silnika,w szczególności łoża

i jego okuć , a także przodu kadłuba . W lecie 1939 r. samolot został

zbudowany. Gdy we wrześniu 1939 r. Niemcy zdobyli wytwórnię

PZL na Okęciu, stał tam na podwoziukadłub samolotu PZL P.24J

z bułgarskimi znakami wojskowymi, a obok leżały skrzydła.

Na wiosnę 1939 r. wobec zainteresowania polskiego lotnictwa

wojskowegomożl iwością szybkich dostawsamolotówmyśliwskich

oraz zaistnienia szansy otrzymania z Francji silników Gnóme

Rhóne w ramach pożyczki - w PZL opracowano projekt wstępny

samolotu P.24K z silnikiem Gnóme-Rhóne 14N2l , o mocy 1050/

/1100KM. Samolot ten mial osiągać prędkość 460 km/h. Przewi

dywano dwie możliwośc i uzbroj eń: 4 dz iałka lub 2 dzialkai 2 k.m.

Proponowano budowę 70 samolotów P.24K dla polskiego lotnic

twa, lecz samolotu nie zamówiono.

Na wiosnę i w lecie 1939 r. wytwórnia PZL przeprowadziła

wstępne rozmowy w sprawie dostaw P.24 dla Finlandii, Estonii,

Grecji, Jugos ławi i iWęgier, w liczbie 120 samolotów. Podpisanie

umów miało nastąp ić w jesieni 1939 r. Spodziewano się , i ż więk

szość z nich dojdzie do skutku. Dostawy samolotów miały być re

alizowane w 1940r.

PZL P.24 był niewątp l iwie najbardziej znanymsamolotem z ro

dziny myśliwców Puławskiego . P.24 zbudowano 97 szt. w Polsce

i 52 na licencji za granicą, razem 149 szt. Łącznie wszystkich

samolotów myśliwskich Puławskiego , od P.l do P.24, zbudowano

w Polsceokoło 508, zaś na licencji zagranicą 147, co łącznie sta

nowi 655 sztuk.

KON STRUKCJA
Jednomiejscowy samolot myśliwski konstrukcji metalowej,

o układzie zastrzałowego górnopłata ze stałym podwoziem.

Kadłub o przekroju eliptycznym przechodzącym w jajowa

ty, duralowy, w przedniej częśc i kratownicowy, za kabiną pół

skorupowy (w prototypach część półskorupowa zaczynała się

za płatem) kryty blachą. Kabina kryta ze stałym wiatrochro

nem i otwierana na prawą stronę osłoną, odrzucaną awaryjnie,

z odsuwanymi szybami bocznymi. "VP.24F i G przednia szyba

pancerna, a w egzemplarzach produkcji tureckiej góra osłony

otwierana do tyłu . Wypos ażenie tablicy przyrządów, wnętrze ka

biny, fotel i wyposażenie samolotu podobne jak w P.ll c, aparat

tlenowy Gourdou-Lesseure. Samolot mial prądnicę Scintilla

600 \\; akumulator 24 V, instalacj ę elektryc zną i światła pozycyj

ne. Radiostacja Philips NI U L lub RC-3.

Podwozie główne dwukołowe, o rozstawie 2,44 m, o kon

strukcji zb l iżonej jak w P.ll c, lecz z amortyzatorami olejowo

pneumatycznymi Avia umieszczonymi po bokach kadłuba. Kola

Stomil 700 x 160 mm z hamulcami PZL, osłonięte kroplowymi

owiewkami. P łoza ogonowa z amortyzatorem olejowo-powietrz

nymAvia.

Płat jak w P.ll c, wzmocnionyw miejscach mocowania uzbro

jenia. Na przednim prawym zastrzale płata - race oświetlające .

Usterzenie - jak w P.ll c.

Uzbrojenie. Prototyp P.24/l był uzbrojony w 2 k.m. Vickers

wz, E 7,92 mm, prototypy P.24/Il i P.24/III w 2 działka Oerlikon

20 mm i 2 k.m. Vickers wz. E 7,92 mm. PZL P. 24A i P.24F były

uzbrojone w 2 działka Oerlikon FF 20 mm pod skrzydłami oraz

2 k.m. w skrzydłach: w P.24A - Colt Browning MG40 7,92mm, zaś

w P.24F - Colt BrowningFN 7,92 mm, Skoda 7,92mm lub PWU

wz. 33 7,92 mm. Masa jednego działka wynosiła 50 kg, a zapas

SpalonygreckiP.24F. Fot. Tom",). Kopo;ski

e PKL Samolotymyśliwskie PZL P.11 i P.24
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Montaż PZL P.24wzakładach KFP. fot KayserillTayyareFebrikosivioJerzyMulorczyk

Samolotymyśliwskie PZL P.11 i P.24 PKL ,
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nabojówpo 45na działko . Masa jednego k.m, Coltwynosiła 25 kg,

czyłi masa 4 k.m. była identyczna z masą 2 działek. Masa k.m.

PWU wynosiła 11,5 kg. Zapas nabojówpo 300na k.m. Uzbrojenie

P.24B, P.24C, P.24G i P.24H stanowiły 4 k.m.: w P.24C Colt Brow

ning MG 40 7,92 mm, w pozostałych wersjach Colt Browning FN

7,92 mm lub PWU wz.33 7,92 mm.Według niektórych źróde ł po

czątkowo część greckich P.24 było uzbrojone w k.m.-y Skoda. Na

zastrzale mógł być mocowany fotokaemK-28.

W P.24A i P.24B pod skrzydłami wyrzutniki Świąteckiego

SW2x12 na 4 bomby 12,5 kg, w P.24C i P.24E wyrzutniki Świą

teckiego SW lx50 na 2 bomby 50 kg, później w P.24E wyrzutniki
kasetowe IAR 39 na bomby 1 kg i granaty.

Silnik. WP.24/I i początkowo w P.241II silnik chłodzony powie

trzem, 14-cylindrowy o układzie podwójnej gwiazdy, ze sprężarką,

Gnóme-Rhóne 14Kds o mocy nominalnej 700 KM i maksymal

nej 760 Kiv! nawysokości 3700 m. Rozrusznik mieszankowy Viet
200. Śmigło drewniane dwułopatowe sta łe Chauvi ćre o średnicy

2,9 m, później drewniane dwułopatowe stale Szomański o śred

nicy 2,9 m. Między silnikiem a kabiną dwa wyrzucane awaryjnie

zbiorniki paliwa o łącznej pojemnośc i 360 l. Przelotowe zużyc ie

paliwa 140 1/h.
Później w P.241II oraz w P.24/III, P.24A, P.24B i P.24C sil

nik chłodzony powietrzem 14-cylindrowy o układzie podwój
nej gwiazdy, ze sprężarką i reduktorem, Gnórne-Rhóne 14Kfs

o mocy nominalnej 900 Ki'V! i maksymalnej 930 KMnawysokości

3770 m. Rozrusznik mieszankowy Viet 200. Śmigło metalowe
trój łopatowe Gnórne-Rhóne o ś re dnicy 2,6 m. W samolotach

seryjnych początkowo śmiglo Letov Hd o średnicy 2,6 m, za-

stąp ione przez śmigło Gn6me-Rh6ne. Zbiornik paliwa o po

j emności 336 l. Zbiorniczek opadowy 11 l w lewym skrzydle.

Przelotowe zużycie paliwa 145 1/h. Zbiornik oleju o poj emności

25 l. W P.241II 24-żeberkowa chłodnica oleju z prawej stronyka

dłuba . W P.24A, P.24B i P.24C dwie chłodnice oleju: 32-żeberko

waz lewej strony kadłuba , a 24-żebe rkowa z prawej, później obie

chlodnice z lewej strony.

Silnik pierwszych pięc iu PZL P.24E - chłodzony powietrzem

14-cylindrowy oukładzie podwójnej gwiazdy, ze sprężarką i reduk
torem, IAR Gnóme-Rhóne 14K IIc32 o mocy nominalnej 900 KM

i maksymałnej 930 KM. Silnik seryjnych IAR P.24 - IAR 14K

ll1c36o mocy nominalnej950Ki'VI i maksymalnej 970KM. Śmigło

drewniane dwułopatowe stałe Szomański 2,9 m. Chłodn i ca oleju

32-żeberkowa z lewej stronykadłuba .

Silnik P.24.F, P.24G i P.24H - chłodzony powietrzem 14-cylin

drowy o układzie podwójnej gwiazdy, ze sprężarką i reduktorem,
Gn6me-Rh6ne 14N 07 o mocy nominalnej 950 KMi maksymal

nej 970 KM nawysokości 4600m. Śmigło metalowe trójłopatowe

Gnóme-Rhóne o średnicy 2,6 m. Zbiorniki paliwa o pojemności

360 l. Przelotowe zużycie paliwa 150 1/h. Chłodnice oleju 32-że

berkowa i 24-żeberkowa po lewej stronie kadłuba.

Silnik P.24J - chłodzony powietrzem 14-cylindrowy o ukła

dzie podwójnej gwiazdy, ze sprężarką i reduktorem, Gnóme

Rh6ne 14N 01 o mocy nominałnej 950 KM i maksymalnej

980- 1020 KM na wysokości 4000 m. Śmigło metalowe trój łopato

weGnóme-Rh6ne o średnicy 2,6m. Zbiornikipaliwa opojemności

360 l. Przelotowezużycie paliwa 1501/h. Chłodnice oleju32-żeber

kowai 24-żeberkowa po lewej stronie kadłuba.

Zmontowanyw zakładach KFP PZL P.24. Fo!.Koy"no ToyyoreFebrikasivioJmy Mulorczyk

Samolotymyśliwskie PZLP.11 i P.24 PKL
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PZL P.24 wTurcji. Fot.M"" Rog'"

MALOWANIE
Prototypypoczątkowo były koloru blachyduralowej.Wystawionyna
Salonie Paryskim w 1934 r. egzemplarz P.24/11 był srebrnyz czer

woną osłoną silnika i czerwonym zwężającym się pasem wzdłuż

kadłuba oraz zwężającym się czerwonym pasem na owiewkach

podwozia. Później prototypy P.241lI, P.24/III, używane do demon

stracji, były zielonooliwkowe z jasnoniebieskim spodem kadłuba,

płata i usterzenia. Pierwszy P.24B początkow o mialj asnoniebieską

osłonę silnika, z jasnoniebieskim zwężającym się pasem wzdłuż

kadłuba, jasnoniebieskimizwężaj ącymi się pasami na owiewkach

podwozia oraz jasnoniebieskim spodem kadłuba, płata i usterze

nia. Seryjne P.24Bbyły odgóryzielonooliwkowe, a odspodujasno-

niebieskie, z ciemnoczerwoną osłoną silnika i ciemnoczerwonym

pasem zwężaj ącym się ku tyłowi .

P.24B, E i F dla Bułgarii i Rumunii oraz produkcji IAR były

zielonooliwkowe z jasnoniebieskim spodem i nosiły znaki rozpo

znawcze tych państw (rumuńskie - początkowo koła , od 1941 r.

- krzyże , bułgarskie - krzyż na kole później X na białym kwadra

cie). P.24A, C, F i G dla Turcji i Grecji oraz budowane w Tur

cji - były srebrne; nosiły one znaki rozpoznawcze tych państw,

a na kadłubie numery. Greckie P.24 zostały później pomalowane

w jasno- i ciemnobrązowe laty. Na usterzeniu pionowym samolo

tów P.24 umieszczonybył znak PZL i napis P.24 (z dodaną literą

wersji).

KTF P.24Gw Turcjiw1962r. na lotniskuEtimesgut wtowarzystwie rolniczego PZL.tOl Gawron. FoUó"f 10',bi"

o PKL Samolotymyśliwskie PZL P.tl i P.24
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