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KONSTRUKCJE
PS-28N Cruiser

Dobrze znany również
w Polsce czeski samolot
PS-28 Cruiser doczekał
się ulepszonej wersji,
certyﬁkowanej
do nocnych lotów VFR.

Zdjęcia: Andrzej Rutkowski

KONSTRUKCJE
PS-28N Cruiser

Żywotność płatowca
wynosi 11 000
godzin

PS-28 to dwumiejscowy dolnopłat o metalowej, półskorupowej konstrukcj certyfikowanym w kategorii CS-LSA. Żywotność płatowca wg przeprowadzonych prób zmęczeniowych wynosi 11000 godzin lotu.

Dobre
może być lepsze

Orgia świateł na zewnątrz i wewnątrz. System osłon oddziela jednak te dwa światy

S

amolot PS-28 Cruiser powstał ponad 15 lat temu
w firmie Czech Aircraft
Works w Kunowicach (obecnie
Cruiser Aircraft). Prototyp oblatano w 2006 r. pod nazwą
SportCruiser. Samolot okazał
się bardzo udany. Wszedł
do produkcji seryjnej w 2006 r.
i szybko znalazł nabywców
na całym świecie, głównie
wśród szkół lotniczych, gdzie
służy do szkolenia podstawowego, zaawansowanego i budowania nalotu.
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Z tym oświetleniem kołowanie po najciemniejszym lotnisku jest bezpieczne

Rasową sylwetkę Cruisera najlepiej jednak ocenić za dnia...

Po wyprodukowaniu ok. 700
egzemplarzy opracowano wersję
certyfikowaną do lotów nocnych.
Certyfikat EASA uzyskano 26
kwietnia 2021. Ciekawostką jest,
że pierwsze trzy PS28N dostarczone zostały do Polski. Zmiany
objęły oświetlenie, m.in. reflektor
lądowania przeniesiono z maski
silnika na skrzydło, a światła pozycyjne i antykolizyjne zastąpiono nowymi, z certyfikatem TSO
(Technical Standard Order). Dodano też światła pozycyjne i antykolizyjne na stateczniku pionowym i pod kadłubem. W kabinie
zainstalowano czerwone regulowane oświetlenie tablicy przyrządów do lotów nocnych, trójpozycyjny, podświetlany przełącznik
klap, Ulepszono też system wentylacji i odraszania szyb. PS-28N
posiada glass cockpit jako jedyną
opcję. Są to dwa 10-calowe wyświetlacze wielofunkcyjne SkyView SV-HDX1100 z zapasowymi
akumulatorami, backupowy Garmin G5 EFI. Dostępny w locie bagażnik na 18 kg również ma
oświetlenie. W skrzydłach znajdują się zbiorniki paliwa 2x57 litrów
(zużywalnego) i dwa schowki
na bagaż do 10 kg każdy.
Napęd stanowi certyfikowany
silnik Rotax 912S2 z ulepszonym
systemem chłodzenia, integralnym generatorem 250W AC i zewnętrznym 600W DC.
Jarosław Dobrzyński

Cruiser po latach

Ta udana czeska
konstrukcja
najwięcej godzin
wylatała w Polsce

Cruisera opisaliśmy w numerach 10/2013 oraz w 11/2014.
Od tamtego czasu moje doświadczenie z tym typem wzrosło do 1000 godzin nalotu więc
pokuszę się o ocenę tej konstrukcji. Do głównych zalet zaliczyłbym dużą rozpiętość prędkości
lotu poziomego od 35 do 120 węzłów, bezpieczne zachowanie
na podkrytycznych kątach natarcia oraz małe zużycie paliwa, któ-
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Są też do opanowania inne problemy. W samolotach z kroplową
limuzyną są to odbicia świateł
z wnętrza kabiny. To zjawisko
znane jest i za dnia – szybownikom. Kroplowa kabina pod
względem optycznym stanowi
odbłyśnik reflektora, w którego
ognisku są lampki i ekrany tablicy
przyrządów. W nocy pilot podlega wielu złudzeniom wzrokowym, nie wolno mu dokładać obrazów pozornych. Wszystkie wyświetlacze trzeba osłonić.

PS-28N z bliska
Szkoła Ventum Air to największy na świecie użytkownik samolotów PS-28 Cruiser. W jej flocie
lata permanentnie 8 maszyn tego
typu, a nalot łączny na nich wylatany w szkoleniu od 2015 r. przekroczył już 30 tys. godzin. Kto
szuka miarodajnych informacji
o tym typie niech się pofatyguje
na warszawskie Babice... PS-28N,
nowy nabytek Ventum, to czwarty egzemplarz w Polsce. Uma-

Białe światło na końcówce to reflektor kołowania w trybie recognition light - błyskający naprzemiennie z reflektorem
lądowania

wiamy się na wieczór. Naszym
przewodnikiem jest instruktorka
Weronika Rębkowska. Przyprowadziła tę maszynę z zakładu
w Kunowicach i teraz przeszkala
na niego pilotów. Zaczynamy
od zdjęcia maski a tam – dodatkowy generator na silniku i trochę
inny wlot powietrza w masce. Zamiast
reflektora
lądowania
pod śmigłem jest inny, większej

Dodatkowy
generator zapewnia
pełne zasilanie już
przy 2500 obr/min

mocy, w końcówce lewego skrzydła. Do kompletu jest jeszcze reflektor kołowania – na prawym.
W kokpicie jest inny układ przełączników niż w dziennej wersji.
Obok załącznika generatora
głównego GEN1 (20A) jest drugi,
generatora dodatkowego GEN2
(40A). Załączamy je jeden
po drugim, gdy tylko silnik zaskoczy. Weronika zwraca mi uwagę

Widoczny rozbłysk na końcówce to silne światła stroboskopowe

PS-28N spełnia
oczekiwania
miłośników Cruisera,
ograniczonych
dotąd koniecznością
lądowania przed
zachodem słońca

Reflektor lądowania daje wiązkę pochyloną, reflektor kołowania (na prawym
skrzydle) – wiązkę poziomą

re zawdzięcza dobremu projektowi aerodynamicznemu. Ma też
cechy przysparzające pilotom
dyskomfortu – niesterowane kółko przednie podnoszące emocje
podczas kołowania oraz ograniczone pole widzenia ze względu
na układ dolnopłata i przesunięte
do tyłu siedzenia załogi, dość
głęboko usytuowane w kabinie.
To z kolei cena za rasową sylwetkę. Kto się z tym upora, staje się
entuzjastą Cruisera, tym bardziej,
że dzięki małemu zużyciu paliwa
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(przy 90 węzłach ok. 14 l/h) nadaje się on do lotniczej turystyki.
Jedyne, co go ogranicza, to...
wieczorne powroty. Samolot musi być na ziemi najpóźniej pół godziny po zachodzie słońca.

Nocne dylematy
Może się wydawać, że gdy samolot posiada oświetlenie zewnętrzne i zewnętrzne, a pilot
umie latać w nocy, to nie ma o co
robić krzyku, gdy ten czy ów (po-

zdrawiam) wróci znad morza 40
minut po zachodzie słońca... No
to najpierw kubeł zimnej wody:
nocny lot na samolocie bez nocnego certyfikatu nie jest objęty
ubezpieczeniem.
Aby samolot został dopuszczony do lotów nocnych musi
spełnić szereg wymagań. Po
pierwsze, lądowanie poza lotniskiem w nocy to jedna wielka niewiadoma. Wymogiem głównym
jest więc certyfikowany silnik,
wyposażony w drugi alternator.
Rurka Pitota też nie może być
zwykła – musi być ogrzewana.
Oświetlenie minimum już nie wystarcza w dzisiejszych czasach.

Ledowy reflektor SunBeam pobiera zaledwie 35 W mocy dając strumień światła
3300 lumenów

Wzleć na wyższy poziom,
Zostań prenumeratorem!
• wiedza • praktyka
• artykuły instruktażowe
• opisy konstrukcji lotniczych
• unikalne doświadczenia
• inspirujące podróże

Zamów już dziś na
sklep.plar.pl
lub telefonicznie
509 519 454
Numer konta do wpłat: 50 2530 0008 2090 1065 8586 0004
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Przed następnym lotem sprawdzamy stan podwozia i czy nie wystąpiły
...czy rurka Pitota jest odkryta i czysta, a podgrzew sprawny...
ewentualne wycieki spod maski...
Jest moc - dodatkowa prądnica prądu stałego o mocy 600W

używam go, żeby pokazać
uczniowi, że nie trzymam za stery, ale też, by okiełznać rękę, która odruchowo chce przedwcześnie zaingerować. Trochę mi
przeszkadza też zmniejszony dystans od twarzy do krawędzi
osłony. W każdym razie pasy plecowe będę dociągał...
Gdy kołujemy do pasa, samolot z przeciwka mruga nam reflektorem lądowania. Takie silne
to nasze światło? Wyłączamy
na chwilę, żeby się minąć. Weronika prowadzi a ja bawię się
dotykowym Dynonem HDX bar-

dziej intuicyjnym niż SV-D1000
w dziennej wersji. W tablicy nie
ma przyrządów analogowych,
jest za to zapasowy PFD –
czyli..tablica przyrządów w miniaturze.

Dzieci nocy
O zachodzie lotnicy dzienni lądują pospiesznie i chowają się
w hangarach, bo na drogi kołowania już wypełzają zewsząd
dzieci nocy... Dołączamy do wolno sunących dwóch AT-3 i Cessny 172 zamykając procesję

Regulowane oświetlenie tablicy przyrządów zapewnia dobrą widoczność wszystkich dźwigni, przełączników i bezpieczników.

tota (ręką nie chwytamy – działanie sygnalizuje lampka włączona szeregowo). Obchód zrobiliśmy, wsiadamy do kabiny. Zamykając zauważam, że osłony przeciwodblaskowe zmieniły logikę

świetnie dopracowanego wnętrza. Unikatowy „cruiserowy”
uchwyt na tablicy przyrządów
stał się po zamknięciu kabiny
niedostępny. Przy wysiadaniu
i wsiadaniu – owszem. W locie

Przegląd przed kolejnym lotem tej nocy - choć wszystko było prawidłowo
nie należy go pomijać

Wzleć na wyższy poziom,
Zostań prenumeratorem!
Nowa aranżacja tablicy przyrządów. Wyróżniono kształtem cięgno podgrzewu
gaźnika. Po prawej u góry – utracony uchwyt Autora...

na procedury awaryjne – wszystkie są wzbogacone o GEN2 (wyłączanie, resetowanie, ponowne
załączanie). W razie awarii generatora 1, generator 2 zapewnia
pełne zasilanie już powyżej 2500
obr/min. Przy awarii generatora 2
– generator 1 wymaga obrotów 4000.
Podczas
preflight
check
sprawdzamy światła – pozycyjne,
stroboskopowe, lądowania i kołowania oraz podgrzew rurki Pi-
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Dodatkowy
generator zapewnia
pełne zasilanie już
przy 2500 obr/min

Nie chcesz czekać na swoją gazetę?
Mamy dla ciebie nową ofertę!
ORLEN Paczka
Szybka dostawa do 2 dni
3 dni na odbiór w ponad 6000 punktów
Przesyłka rejestrowana

Zamów już dziś na
sklep.plar.pl
lub telefonicznie
509 519 454

Numer konta do wpłat: 50 2530 0008 2090 1065 8586 0004

KONSTRUKCJE
PS-28N Cruiser

Wzleć na wyższy poziom,
Zostań prenumeratorem!
• wiedza • praktyka
• artykuły instruktażowe
• opisy konstrukcji lotniczych
• unikalne doświadczenia
• inspirujące podróże
PS-28N Cruiser
(dane producenta)

Na zdjęciach - już czwarty w Polsce egzemplarz PS28N

do tajemnego rytuału. Sprzed
progu patrzę jak startujące samoloty zamieniają się po chwili
każdy w trzy punkciki świetlne.
Weronika wykonuje listę do startu. Szukam na ekranie wskaźnika
klap i go nie znajduję. Odkrycie:
zrobili prostą „wajszkę” trójpołożeniową. W nocy ma to sens...
Startujemy. Niebo już ciemne,
w dole miasto zapaliło swoje
światła. W 30-letniej historii Przeglądu Lotniczego nie mieliśmy
jeszcze nocnej sesji w locie... Wykrywam na tle miasta czerwony
beacon Cessny, gdzie Andrzej już
czeka z aparatem i kieruję tam
Cruisera. Dokuję i wystawiam go
pod obiektyw, ciesząc się, że
Cessna nie ma oślepiających
strobów... Gdy Weronika sprowadza maszynę do lądowania sycę
wzrok widokami. Pod szklaną kopułą czuję się wyeksponowany
na wszechświat. Ta orgia świateł
na zewnątrz i wewnątrz wygląda
ładnie, choć dane mi było zaznać
też nastroju nocy w An-2 z jego
fosforyzującymi przyrządami
podświetlanymi lampką UFO
(skrót od „ultra-fioletowe oświetlenie”). Lądowanie w blasku
świateł jest po prostu triumfalne...
Moje miejsce zajmie teraz Andrzej. Weronika robi obchód
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W nocy przegląd
musi być
dokładniejszy
niż za dnia

Rozpiętość (m)
8,60
Długość (m)
6,66
Wysokość (m)
2,31
Masa własna (kg)
392,5
MTOW (kg)
600
Pojemność zbiorników paliwa (l)
114
Silnik
Rotax 912S2, 100 KM, benzyna samochodowa
Śmigło
Sensenich stałe trójłopatowe
Prędkość przelotowa przy 75% mocy (km/h)
172 (IAS)
Prędkość dopuszczalna VNE (km/h)
255 (IAS)
Producent
Cruiser Aircraft,
Czech Aircraft Group s.r.o., Kunovice, Czechy

...i najważniejsze - czy wlewy paliwa są zamknięte i zabezpieczone.

a mnie nachodzi wspomnienie...
Luty 2004, lotnisko Champaign–Urbana, niezapomniany Tadek
Święcki robi preflight Pipera 28
przed nocnym lotem do Chicago.
Doświadczony instruktor każe
nam zaczekać w cieple a sam
przez godzinę, na mrozie, sprawdza każdy szczegół. Myślę sobie
– przecież sprawdzał go już rano,
gdy pobieraliśmy go na Palwaukee... Tadeusz ma dziesiątki tysięcy godzin, latał na F5 i B707, nie
pozwolił sobie na luz. I drugie odkrycie: płyty lotnisk general aviation są tu oświetlone. W Polsce
normą są ciemności przed hangarem. Dlatego w nocy musimy
robić przegląd bardziej skrupulatnie niż za dnia.
Odlatujący Cruiser z włączonymi recognition lights wygląda
w nocy jak UFO – to prawdziwe
– z filmu Spielberga...
Krzysztof Krawcewicz
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Nie chcesz czekać na swoją gazetę?
Mamy dla ciebie nową ofertę!
ORLEN Paczka
Szybka dostawa do 2 dni
3 dni na odbiór w ponad 6000 punktów
Przesyłka rejestrowana
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