
KONSTRUKCJE
Stemme S-10

Motoszybowce, jako efekt
kompromisu, nie są zwykle
najlepszymi szybowcami,
a z silnikiem latają gorzej, 
niż samoloty. Stemme S10 zadaje
kłam tej opinii – to szybowiec,
który pokonał Andy i Himalaje, 
zaś w locie z napędem przewyższa
osiągami typowe samoloty GA
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i leć!
Wyłącz 

silnik...Zdjęcia: Roman Peczka

06-15-07_2014:Layout 1  7/6/14  9:47 PM  Page 7



KONSTRUKCJE
Stemme S-10

S10 mający 
w swojej historii 
i Mur Berliński 

i wieloletnie
związki 

z Polską, 
to klasyk, który

jednak nadal
stanowi

drogowskaz dla
współczesnych
konstruktorów
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Produkcja
prawie

wszystkich
podzespołów

płatowca
odbywa się 

w Polsce

jest elek trycz nie do ka dłu ba, kół ko
tyl ne jest sta łe, ste ro wa ne (ha mul ce
kół głów nych nie są róż ni co we).
Kon se kwen cją du żej sze ro ko ści ka -
bi ny jest roz le głość ta bli cy przy rzą -
dów; ża den szy bo wiec nie ma ta -
kiej! Po zwa la to za in sta lo wać bo ga -
tą awio ni kę, obej mu ją cą (obok
pod sta wo wych przy rzą dów ana lo -
go wych) kom pu ter szy bow co wy
LX9000 z elek tro nicz nym wa rio me -
trem, pa nel EFIS -D10A fir my Dy -
non, GPS Gar min 695/696, a tak że
ra dio i trans pon der try bu S fir my
Trig i in ne urzą dze nia. Aby za pew -
nić wy star cza ją cą ilość ener gii dla
roz bu do wa nej awio ni ki, na grzbie -
cie ka dłu ba za in sta lo wa no osiem
pa ne li fo to wol ta icz nych, wspo ma -
ga ją cych za bu do wa ny aku mu la tor.

Mi chał Se tlak

wę glo wo -epok sy do we go płat o kon -
struk cji prze kład ko wej i roz pię to ści
23 m jest trój czę ścio wy, po zło że niu
koń có wek roz pię tość zmniej sza się
do 11,4 m. Sko ru po wy ka dłub to
rów nież kom po zyt wę glo wo -epok sy -
do wy. Z te go sa me go ma te ria łu
wy ko na ny jest wał na pę do wy, łą -
czą cy ukry te pod przed nią owiew ką
śmi gło z sil ni kiem umiesz czo nym za
fo te la mi pi lo tów. Sil nik – po cząt ko -
wo był to obie cu ją cy Lim bach (lot ni -
cza wer sja ory gi nal ne go sil ni ka VW
„gar bu sa”), obec nie 115-kon ny Ro -
tax 914 F Tur bo – chło dzo ny jest
cieczą i po wie trzem wpa da ją cym
przez otwie ra ne tyl ko pod czas je go
pra cy wlo ty. Uste rze nie jest ty pu T,
skrzy dła wy po sa żo ne są w kla po lot -
ki, ste ro wa nie – lin ko wo -po py cha -
czo we. Pod wo zie głów ne cho wa ne

Mo del S10, ochrzczo ny
pier wot nie wie le mó wią -
cą na zwą „Chry sa lis”

(Po czwar ka), nie jest by naj mniej
no wą kon struk cją – Ra iner Stem me
za pro jek to wał go jesz cze w Ber li nie
Za chod nim w la tach 80. Pro to typ
zo stał ob la ta ny 6 lip ca 1986, zaś
w ro ku 1990 ma szy na uzy ska ła cer -
ty fi kat JA R22 w ka te go rii U. Ze
wzglę du na spe cy fi kę miej sca, po -
cząt ko wo wszyst kie wy pro du ko wa -
ne eg zem pla rze opusz cza ły miej sca
po wsta wa nia trans por tem na ziem -
nym; ob lo ty od by wa ły się w Ha no -
we rze. Po upad ku Mu ru Ber liń skie -
go dr Stem me ulo ko wał swą fir mę
na te re nie daw ne go ener dow skie go
lot ni ska woj sko we go w po ło żo nej
mię dzy Ber li nem a pol ską gra ni cą
miej sco wo ści Straus berg. Pro duk cję
prak tycz nie wszyst kich pod ze spo łów
pła tow ca bar dzo wcze śnie ulo ko -
wa no w Pol sce – wy twa rza nie ele -
men tów kom po zy to wych po wie rzo -
no fir mie An drze ja Pa pior ka w ja sie -
ni cy ko ło Biel ska -Bia łej, zaś czę ści
me ta lo wych fir mie Wa bex z Miel ca.
Przez wie le lat pro duk cja ogra ni cza -
ła się do kil ku na stu eg zem pla rzy
rocz nie, jed nak gdy po po wie rze niu
sze fo stwa rzut kie mu me ne dże ro wi
Pau lo wi Mas sche le ino wi spra wy na -
bra ły tem pa – fir ma za czę ła się roz -
wi jać i wkrót ce w Straus ber gu po -
wsta ną no we obiek ty pro duk cyj ne.

Wra ca jąc do S10 – ja ki jest, każ -
dy wi dzi. Wy ko na ny z kom po zy tu

Z wysokości 500 m nad terenem mamy bez silnika zasięg 25 km. Można się bez obaw oddać przyjemności wyszukiwania i centrowania noszeń termicznych

Podwozie chowa się w obrys kadłuba idealnie. Jego mały rozstaw 1,15 m wymaga od pilota dużej uwagi przy lądowaniu.

06-15-07_2014:Layout 1  7/6/14  9:48 PM  Page 9



PLAR 7/201410

Jest 20 ma ja 2014. Na zie lo nej
tra wie lą do wi ska w Kon stan ci -
nie wy pa sa się bia łe mon -

strum – Stem me S10. Sa mo lot
i szy bo wiec–or chi dea w jed nym.
Nie gdyś go na zy wa li Chry sa lis, ale
chy ba tę żar to bli wą na zwę usu nę li
han dlow cy. Ja ka to bo wiem po -
czwar ka? To na praw dę ar cy dzie ło
sztu ki in ży nier skiej, mi ster nie pod -
po rząd ko wa ne za sa dom ae ro dy -
na mi ki, peł ne fi ne zyj nych roz wią -
zań kon struk cyj nych, kry ją ce w so -
bie wy jąt ko wy opa ten to wa ny po -
mysł, któ ry zre ali zo wać nie ła two.
Gro no pi lo tów la ta ją cych na S10
jest, na wet li cząc w ska li świa to -
wej, dość eks klu zyw ne. 

To na tym mo to szy bow cu Klaus
Ohl mann prze mie rzył An dy ba da -
jąc tam tej szą fa lę gór ską (usta no wił
przy tym pa rę re kor dów szy bow co -
wych). To sta tek po wietrz ny, któ re -
go nie po trze ba skła dać do kon te -
ne ra dla po dró ży trans kon ty nen tal -
nych. Ohl mann ostat nio (w tym
cza sie co nasz Se ba stian Ka wa) po -
le ciał na S10 z Nie miec do Ne pa lu,
w kil ku sko kach, by tam re ali zo wać
już ja ko szy bow cem pro gram fa lo wy
i ba daw czy nad Mo unt Eve rest. 

Po sia da nie S10 jest pre sti żo we
nie tyl ko ze wzglę du na to, że pro -
dukt jest ad re so wa ny do pi lo tów
o ra czej wyż szych niż prze cięt ne

Stemme S10
to statek

powietrzny 
dla pilotów 

o większych 
niż przeciętne
ambicjach, ale
też o większej
niż przeciętna

zasobności
portfela... 

KONSTRUKCJE
Stemme S-10

Liczba dźwigni przyprawia o zawrót głowy, ale po chwili można się już w nich rozeznać

Parametry po starcie prędkość 110 km/h (między Vx i Vy), wznoszenie 3 m/s. Obroty - „rotaksowe”  5400, ciśnienie ładowania 914-tki - dobre dodatnie 34,7 cala
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Pod cho dzę do przy by łych nim pi -
lo tów roz pra wia ją cych po nie miec -
ku. Je den z nich to An dre as Heb -
ner, pi lot fa brycz ny. 

W cza sach stu denc kich w 1986 r.
by łem w Ber li nie Za chod nim,
w warsz ta tach Stem me po tam tej
stro nie Mu ru. Mia łem też ko le gów,
stu den tów la ta ją cych w Aka flieg
Ber lin. Włą czam się do roz mo wy,
przy wo łu je my wspól nych zna jo -

in tu icji w dzie dzi nie ae ro dy na mi ki
po trze ba, by zbu do wać szy bo wiec
z miej sca mi obok sie bie o do sko na -
ło ści 50! To po dziś dzień jest re -
kord świa ta. Resz ta to cho wa ne
pod ma ską śmi gło o zmien nym (!)
sko ku (in ży nier ski maj stersz tyk)
i wresz cie nie sa mo wi te osią gi jak na
mo to szy bo wiec – pręd kość, pu łap,
za sięg. To dzie ło wzbu dza za chwyt
za każ dym ra zem.

am bi cjach, ale też dla te go, że...
pre stiż kosz tu je.

Dziś nie my ślę jed nak o tym, że
mam le cieć urzą dze niem za mi lion
zło tych. Dla mnie, ja ko in ży nie ra
lot ni cze go, sa mo lo cia rza, ale i cią -
gle jesz cze jed nak w du chu szy bow -
ni ka, S10 to urze czy wist nie nie śmia -
łych kon cep cji, któ rym ki bi co wa łem
od lat 80. Pierw sza, to szy bo wiec
z miej sca mi si de -by -si de, za rzu co ną
już na po cząt ku szy bow nic twa, bo
opór czo ło wy ni we czył osią gi. Ja kiej

Niewątpliwie  
S10 jest

arcydziełem
sztuki

inżynierskiej 

Oświetlenie zamontowane na wingletach. 

Do celów hangarowania końcówki skrzydeł można łatwo zdemontować

Reklama
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mych i już jest mi ło. To do brze, bo
za chwi lę mam z An dre asem le cieć,
a kon takt w za ło dze to pod sta wa...

Przy le cie li ze Straus ber gu w 2 h
29’, głów nie na po zio mie FL95, lo -
tem VFR (mo to szy bow ców nie cer -
ty fi ku je się do IFR ze wzglę du na

wy ma ga nia... sta tecz no ści). Zu ży li
35 l ben zy ny sa mo cho do wej. To
jest za słu ga tur bo do ła do wa ne go
Ro ta xa 914. An dre as się chwa li, że
naj dłuż szy dy stans ja ki wy ko nał to
900 NM. 

Wspo mi nam, że o S10 pi sa li śmy
W PLAR w 1996 r. Wte dy la tał
z Lim ba chem i miał niż sze osią gi.
Zmie nił się też me cha nizm skła da -
nia trój dziel ne go pła ta do po trzeb
han ga ro wa nia. Pro szę An dre asa,
że by za de mon stro wał. Bez kło po tu
de mon tu je sworz nie klu czem mon -
ta żo wym, roz łą cza na pę dy i elek try -
kę, od cią ga koń ców kę i prze miesz -
cza ją do ka dłu ba. Dwóch mi nut
mu to nie za ję ło. Win gle ty ma ją
spe cy ficz ny kształt – słu żą za wspor -
ni ki oświe tle nia. S10 jest bo wiem
cer ty fi ko wa ny do no cy. 

KONSTRUKCJE
Stemme S-10

Stemme S-10 VT
(da ne pro du cen ta)

Rozpiętość 23 m (po złożeniu końcówek 11,4 m)
Powierzchnia nośna 18,7 m²
Długość 8,42 m
Wysokość 1,8 m
Maks. masa startowa 850 kg
Masa użyteczna 205 kg
Doskonałość 50
Prędkość przelotowa 260 km/h (140 kt) TAS @ FL 100
Wznoszenie 4,14 m/s (817 fpm) @ 115 km/h 
Zasięg 1720 km (930 NM)
Pułap praktyczny 9140 m (30000 ft)

Śmigło układa się w kołpaku-masce pod wpływem sprężyny

Uwagę zwraca niespotykany, eliptyczny kształt krawędzi spływu łopaty śmigła
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Lot z Berlina 
do Warszawy

odbył się ponad
pogodą 

na poziomie
FL95

my na start – to nie zwy kłe: ko ło -
wać szy bow cem.

W ka bi nie jest dość ci cho, ha łas
sil ni ka jak by zo sta wał w ty le. Dłu gie
skrzy dła wy ma ga ją uwa gi, ale S10
oka zu je się cał kiem zwrot ny. Za sta -
na wiam się jak wy pad nie roz bieg
i wzno sze nie. Osta tecz nie ma sa
850 kg a sil nik, ma tyl ko 115 KM.
Na pew no nie bę dzie to start „ul tra -
laj to wy”. Gdy prze la tu je my nad
koń cem 800 me tro we go pa sa wy -

niu śmi gła po ja wia się sku tecz ny
na wiew. 

Tar cza śmi gła wy da je się ma ła
bo nos, peł nią cy ro lę koł pa ka
choć nie ru cho my, za kry wa ca ły
śro dek. Z dru giej stro ny wła śnie
śro dek tar czy śmi gła jest naj mniej
efek tyw ny je śli cho dzi o wy twa rza -
ne cią gu. Wszyst ko tu zo sta ło
grun tow nie prze my śla ne. Sil nik
osią ga tem pe ra tu rę po 3 mi nu -
tach. Nie wy stygł po lo cie. Ko łu je -

Zaj mu ję miej sce – trze ba wpierw
wło żyć spa do chron, jak to w szy -
bow cu. Wej ście wy ma ga wy win do -
wa nia się na rę kach, bo bur ta dość
wy so ka. Du ża ilość dźwi gni ro bi
wra że nie: ha mul ce ae ro dy na micz -
ne, ha mul ce na ko ło, kla py (nie tyl -
ko do lą do wa nia - szy bow co we do
opty ma li za cji pro fi lu, tak że z ujem -
nym ką tem dla prze lo tów i szyb kich
prze sko ków), dźwi gnia ga zu, sko -
ku, try mer, no i ta klu czo wa dla
S10 waj cha: cho wa nia ze spo łu na -
pę do we go. Na ta bli cy przy rzą dów
też spo ro – elek tro ni ka nie cer ty fi ko -
wa na, więc zdu blo wa na ana lo go -
wy mi. Pe da ły prze sta wial ne w lo -
cie, opar cia sta łe – re gu la cja przy
po mo cy po du szek.

Na pła tow cu są aż 4 pom py pa li -
wa, dwie głów ne i dwie do dat ko we.
An dre as uru cha mia je na kil ka dzie -
siąt se kund. Sil nik z ty łu to też cie -
ka wost ka tech nicz na. Na pęd prze -
nie sio ny jest wa łem na śmi gło. Wlo -
ty i wy lot po wie trza za my ka ją się ra -
zem z cho wa niem śmi gła. Ale też
mo gą być re gu lo wa ne. 

Za my ka my ka bi nę. Jest upał i ro -
bi się sau na. Jed nak po uru cho mie -

Rzut oka do luku podwozia ujawnia też wał przenoszący napęd z silnika na śmigło

Reklama
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so ko ścio mierz wy ka zu je ok. 50 me -
trów nad te re nem. 

Le ci my wzdłuż Wi sły na po łu -
dnie. Dzi siaj jest u nas wiel ka po -
wódź, uprze dzam go ścia z za gra ni -
cy, że by nie po my ślał, że na sza na -
ro do wa rze ka za wsze ma ko lor
mlecz nej ka wy. Po ta ku je – by wał
już na Ba bi cach, la tał z ła dun ka mi
ra do wy mi dla Cen trum On ko lo gii.
Okrą ża my CTR Okę cia od po łu -
dnia i do la tu je my w oko li ce Grój ca.
Ma my 1800 stóp, su fit TMA nad
na mi na 3000 a ścia na CTR od

pół no cy. Wy łą cze nie sil ni ka i scho -
wa nie śmi gła za ję ło mo że 3 se kun -
dy. W ka bi nie za pa no wa ła ci sza.
Zdej mu je my słu chaw ki – jest gło -
śnik i mi kro fon. Jak w szy bow cu.
S10 tym cza sem le ci jak by ni gdy
nic. Świet na te ra pia dla sa mo lo cia -
rzy, któ rzy bo ją się awa rii sil ni ka. To
co, mo gę so bie po krą żyć? Le cę
w stro nę nie wiel kie go cu mu lu ska.
Wy glą da, że się wła śnie bu du je, ale
wcze śniej czu ję na sie dze niu, że
prze la tu je my przez in ny ko min. Nie
ru sza jąc ste ra mi wy cze ku ję. Wa rio -

metr wy raź nie się pod niósł. Krą żę
za cho wu jąc sta łe prze chy le nie i pil -
nu jąc, że by nie by ło wy śli zgów. Po
dru gim szy bo wiec „stoi” i je dzie my
do gó ry ma jąc 1,5-2 m/s no sze nia.
To do bry mo ment że by po in for mo -
wać FIS War sza wa, że tu so bie bę -
dzie my krą żyć, bo pew nie two rzy my
fra pu ją cy ob raz na ra da rze. Ko min
się koń czy, prze ska ku ję pod wiatr
do na stęp ne go. Cen tru ję. Bo że, ja -
ka fraj da... za po mnia na przy jem -
ność dzie ciń stwa. An dre as tym cza -

Wyłączenie 
i  schowanie

silnika 
zajęło może 
3 sekundy...

KONSTRUKCJE
Stemme S-10

Odblokowanie hamulców aerodynamicznych (tu - dla potrzeb lotu w szyku) przy schowanym podwoziu włącza sygnał przypominający o konieczności wypuszczenia podwozia

Wzdłuż krawędzi spływu biegnie klapolotka

Hamulce aerodynamiczne zapobiegają m.in. niesieniu się podczas lądowania
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Prędkość
dopuszczalna 
w turbulencji

wynosi 
180 km/h 

scho wa nym ze spo łem na pę do -
wym, jak szy bow cem.

To był nie sły cha nie przy jem ny
lot. Pi lo ci tym cza sem, pa ku ją się na
po wrót do Ber li na. Dziś przy le cie li
dziś wra ca ją. Świat jest ma ły... dzię -
ki takiemu lot nic twu!

Krzysz tof Kraw ce wicz

z ty łu jest chy ba ma ło skłon ny do
ka po ta żu,  więk szym pro ble mem
wy da je się „wą sko to ro we”, wy so kie
pod wo zie, dość de li kat ne. Przy tej
roz pię to ści ła two o cyr kiel przy
bocz nym wie trze. Ha mul ce ae ro dy -
na micz ne za po bie ga ją nie sie niu się
nad zie mią. Lą do wać moż na też ze

sem z za cie ka wie niem oglą da kra -
jo braz. Wo kół sa dy po ho ry zont:
„Co tu jest upra wia ne?”. „Äpfel”
od po wia dam. Coś za pa mię ta z tej
wy ciecz ki. Ko mi ny nie są dla mnie
ła ska we, nie skom pen so wa ny wa -
rio metr na któ ry pa trzę, im ni żej,
tym czę ściej po ka zu je ter mi kę
„drąż ko wą”, czy li wzno sze nie, któ re
pi lot sam so bie wy ste ro wu je kosz -
tem wła snej ener gii ki ne tycz nej.
Nad wi ją cą się Pi li cą już nic nie zła -
pię, ża bi kraj... od pa laj, An dre as! 

To do słow nie chwi la i wi dzę
znów przed so bą wi ru ją cą tar czę
śmi gła. Kie ru ję się w dro gę po wrot -
ną. Po py cham gaz, aż pręd kość
osią ga 180 km/h. Szyb ciej nie ma
co, bo za czy na się żół ty łuk na
pręd ko ścio mie rzu. War sza wa wy -
wo łu je „sta tek po wietrz ny zbli ża ją -
cy się do punk tu Golf”. Zmie nił się
dy żur ny. Zgła szam się i po da ję nie -
po lskie zna ki D -KSIO i za miar lą do -
wa nia w Kon stan ci nie. Na pro stej
kla py 3/4, wy su wa się i blo ku je
elek trycz nie na pę dza ne pod wo zie.
An dre as przej mu je ste ry, nie po -
wiem więc czy Stem me jest trud ny
w lą do wa niu czy ła twy. Z sil ni kiem

Zalety S10 demonstrował nam (nad Mazowszem) Andreas Hebner

Reklama

06-15-07_2014:Layout 1  7/6/14  9:48 PM  Page 15


