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Ta piękna
maszyna
przyleciała
z Belgii
specjalnie,
by wystąpić
w naszej sesji
zdjęciowej.
Przy okazji
- sprawdziliśmy
jak lata...

tekst: Krzysztof Krawcewicz
zdjęcia: Andrzej Rutkowski

Jesienna Sonaca
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Sonaca to samolot certyfikowany wg przepisów EASA CS-VLA przeznaczony do szkolenia, treningu i latania prywatnego

W

chodzę na flightradar24 i nawet nie
muszę długo szukać
w mrowisku sylwetek samolotów.
Wystarczy skierować wzrok
na Belgię, a tam z lotniska Namur, na wschód od Charleroi jedna ikonka wykreśla linię prostą
na wschód. Kliknięcie upewnia
że to OO-NEW. Jest 9: 30. Przyglądam się chwilę – idzie dość
szybko jak na mały samolot GA.
W Warszawie umówiliśmy się
na 13: 00 i zanosi się na to, że tę
trasę przebędzie zgodnie z planem. „OO” czyli „Oscar Oscar” to
znaki rejestracyjne Belgii.
Szczerze mówiąc, gdyby jeszcze parę lat temu ktoś mnie spytał czy znam jakąkolwiek belgijską konstrukcję lotniczą, to miałbym z tym duży kłopot...
Dziś z kraju tego wylatują licznie na świat udane nowatorskie
śmigłowce ultralekkie Dynali oraz
nowe certyfikowane samoloty
szkolno-treningowe o dźwięcznej nazwie Sonaca. To właśnie
ten typ zmierza właśnie do Polski
z imponującą szybkością podróżną 140 węzłów (260 km/h).

Pojedynek
na zdjęcia
Egzemplarz o znakach OO-NEW jest znany już naszym
Czytelnikom. Dwa lata temu zamieściliśmy artykuł Dave'a Unwina, który podzielił się swoimi
wrażeniami z lotu (PLAR 11/19)
ilustrowany zdjęciami Keitha Wilsona w angielskim pejzażu.
Tym razem wraz Andrzejem
Rutkowskim podejmujemy to samo wyzwanie, ot, taki przyjacielski pojedynek z naszymi brytyjskimi kolegami. Na zdjęcia, spostrzeżenia pilota, i – last but not
least – krajobrazy.
Nasza sesja zdjęciowa to
pierwszy punkt przylotu Sonaki
do Polski.

Szybko,
wysoko, daleko...
Gdy przyjeżdżam na lotnisko,
spod szlabanu widzę jak egzotyczny srebrzysty ptak punktualnie opuszcza pas w drogę kołowania. Podjeżdżam szybko

Duża prędkość
przelotowa S201
sprzyja dalekim
przelotom

pod płytę, wyskakuję i dając mu
znaki marszałkowskie kieruję go
pod dystrybutor.
Gdy silnik cichnie, z samolotu
wysiada Pierre Van Wetter, dyrektor handlowy Sonaca Aircraft.
Krótkie powitanie, a ja proszę
od razu o kluczyki, bo muszę coś
sprawdzić osobiście... Z pomocą
kolegów – nowy samolot wzbudził już zainteresowanie pod
hangarem – tankujemy Sonakę
pod oba korki. Zużył 96 litrów samochodówki przez te 4 godziny
z hakiem. Wynika z rachunku, że
przyleciawszy miał jeszcze równo po 22 litry w każdym zbiorniku. Mógłby jeszcze lecieć prawie
dwie godziny... Tak to można podróżować!
Dla
porównania,
podroż
z Charleroi do Warszawy samolotem rejsowym trwa z grubsza
tyle samo, gdy do 2 godzin lotu
dodać okres oczekiwania na embarkację i całe zawracanie głowy
z kontrolą osobistą, nie mówiąc
już o kowidowych interakcjach
z resztą masy pasażerskiej.
Kiedyż ludzkość odkryje
wreszcie, że prywatny samolot to
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Każdy zbiornik ma własną linię powrotną. Można startować na dowolnym
położeniu kranu

drogą, ta Sonaca wydawała mi
się, na podstawie zdjęć jakaś taka... egzotyczna. Tymczasem
z niemałą ulgą stwierdzam, że to
jest normalny samolot. Nie wywodzi się z ultralajta, więc i dotknąć nie strach i paliwa spuszczać nie trzeba, żeby móc wsiąść
w dwie osoby...
Masa dopuszczalna w locie
wynosi 750 kg. To więcej niż
dwuosobowa Cessna 152. Awionika w kabinie jest we współczesnym standardzie – glaskokpit.
Do wejścia na skrzydło służy
solidny stopień, siedzenia są wygodne, jak samochodowe. Gdy
już się usadowiłem stwierdzam,
że siedzi się wysoko, maska nie
ogranicza widoczności podczas
kołowania. Co do ergonomii
– trzymając drążek sterowy wolałbym mieć może bardziej wyprostowaną rękę. Kabina zamyka
się jak w... no właśnie, nazwa „Sonaca” słusznie się kojarzy z fran-

Zaletą jest wysoka
pozycja załogi
w kabinie
co zapewnia dobrą
widoczność

Dźwignia mocy z zapadką zabezpieczającą sprężarkę, obok koło trymera

Widoczność z kabiny jest znakomita (i... vice versa)
Sonaca S201 oznacza wersję z glass cockpitem w odróżnieniu od pierwotnej wersji S200

Lot z Namur
do Warszawy trwał
4 godziny

Normalny samolot
Czas ładnego światła w październikowe popołudnie nie jest
nieograniczony, więc po małej
kawie na gościnnym briefingu
Ventum Air, w czasie której dobry pilot Sebastian zdążył przygotować Cessnę 172 do zdjęć,
udaliśmy się do maszyn. Swoją

Solidny stopień do wchodzenia na skrzydło

Aranżacja kokpitu - zadbano o komfort załogi.

fajna rzecz. Europa jest twoja,
a w podróży masz jeszcze nieziemską zabawę – rekreację życia wartą każdych pieniędzy.
Pierre jakby to potwierdzał
– nie wydaje się w ogóle zmęczo-
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ny podróżą. Pytam o parametry
– trzymał 105 węzłów wskazywanej na wysokości 8000 stóp. Wysokość zrobiła swoje i wiatr też
pomógł w osiągnięciu tych 140
węzłów podróżnej.

cuską marką „Socata” – kabina zamyka się jak w Socata Rally
i innych Morane'ach. Belg z Francuzem to w końcu dwa bratanki...
Silnik stanowi jednak odstępstwo od „klasyczności” w stronę
nowoczesnośći – Rotax 914 ze
sprężarką, 115 KM. Pytam jak się
ją załącza. Na dźwigni ładowania
jest specjalna zapadka, którą
trzeba zwolnić gdy się chce
wprowadzić sprężarkę do pracy.
„Opanujesz to” śmieje się Pierre.
Cessna już wykołowała. więc pora ruszyć za nią. Proszę Pierre'a,
żeby zrobił wszystkie czynności
do odpalenia – nie ma tu żadnych
zaskoczeń. Wywołuję Babice jako „Oskar Oskar November Echo
Whisky” – brzmi naprawdę egzotycznie...
Podczas kołowania odczuwam
na pedałach każdą nierówność

KONSTRUKCJE
Sonaca S201
będziemy nurkować. Ta widoczność do przodu jest niesamowita! Gdy się już z tym oswajam
spoglądam na zakres prędkościomierza – żółty łuk się zaczyna przy 120 węzłach. No to na co
czekać – jazda! Biały samolocik
krąży w oddali nad wodą czekając na nas. Przypuszczam na niego „atak od słońca” i... już mi się
Sonaca podoba. Zgłaszam Sebastianowi, że będę dokował, Andrzej już otwiera okno i wystawia
aparat. Rozumiemy się bez słów.
Na znak, że mam posunąć się
do przodu, dodaję gazu, turbina wchodzi na obroty a Sonaca
wyskakuje po chwili w przód,
oczywiście za daleko. Dynamika
jak w turbośmigłowym... Gdy już
się panuję nad tą zapadką
na dźwigni mocy, mogę się trzymać całkiem blisko, ale też tak,
żeby nie stresować Pierre'a, ostatecznie nie zna mnie. Ale on tymczasem ogląda z zaciekawieniem
widoki, dając mi wolną rękę.
W locie w szyku stwierdzam że
samolocikowi nie brakuje nic steSonaca nad Narwią w październikowe popołudnie. Kto bystry wypatrzy Warszawę w zamgleniu i balon...

terenu. Koło przednie jest sprzężone na sztywno ze sterem kierunku. Przed wkołowaniem
na pas robimy jeszcze próbę silnika – wszystkie parametry jak
w normalnym Rotaksie. No to
pora wykołować dumnie na pas.
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Sonaca potrafi...
Wracamy na Babice, no i jak
na zamówienie, zdarza nam się
jakiś wesoły lotnik – ścina na
krótkim bejzlegu krąg, wychodzi
Samolot jest dopuszczony do operacji nocnych VFR

pełnie jak Morane. Osiągnąwszy
wysokość redukuję moc, trymuję
i wychodzę z kręgu. Przechodzę
na łączność z FIS i zgłaszam zamiary dołączenia do naszej Cessny, która w międzyczasie dotarła nad malownicze plenery
do zdjęć – ujście Bugu do Narwi.

Startujemy
Technika rozpędzania polega
na tym by najpierw zadać mocy
ale bez sprężarki, zwolnić hamulce, a gdy trochę się rozpędzi
– odblokować zapadkę i dopchnąć dźwignię mocy do końca. Sonaca rusza i naprawdę
szybko znajduje się w powietrzu.
Biorę poprawkę kursową na
boczny wiatr i rozpędzam samolot do prędkości najlepszego
wznoszenia – 68 węzłów. W międzyczasie proszę Pierre'a o schowanie klap.
Samolot wznosi się około 700
stóp na minutę. Tak, to nie jest ultralajt tylko normalny klasyczny
samolot. Sięgam co rusz do koła
trymera, usytuowanego przy manetce gazu. Siły na sterach są
konkretne, gradienty duże. Znowu Sonaca przywołuje skojarzenie z Socatą – pod względem
sterowania podłużnego jest zu-

rowności, lot jest przyjemny i nie
nerwowy. Po zdjęciach odlatuję
spod TMA Okęcia na wschód by
nabrać wysokości. Próbujemy
po kolei przeciągnięć – samolot
zachowuje się zupełnie normalnie, bez śladów rozbujania. Bez
klap – 50 węzłów, na małych
– też około 50, na dużych klapach – 45. Pytam o korkociągi,
bo widziałem film, że robią próby. „Ten na razie nie jest dopuszczony” mówi Pierre. Kiedy scertyfikujecie? Planują na 2023 r. No
to byłaby duża sprawa – samolot
dla szkół z pełnym UPRT. Trzymamy kciuki.
Pierre pokazuje mi kilka dynamicznych manewrów – widać, że
samolocik „chce” kręcić akrobację, ale rozumiem że proces certyfikacji jest żmudny.

Oswajanie Sonaki
Lecąc co rusz muszę poprawiać wysokość, bo samolot ciągle się chce wznosić... Nie to nie
samolot chce się wznosić – to ja
podświadomie podciągam maskę, bo wydaje mi się, że zaraz
Za siedzeniami pojemny bagażnik...
... i oświetlenie kokpitu

Sterowane kółko
przednie jest
stale sprzężone
ze sterem kierunku

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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prawej nogi (ostatecznie jestem
instruktorem, czyli facetem, którego się wsadza do samolotu, żeby przypominał uczniom o dawaniu prawej nogi na wytrzymaniu). Wszystko idzie super – linia
centralna jest między kołami, wyrobimy się spokojnie do drogi kołowania bez backtracku. „Widzisz, Pierre, tak się u nas na Babicach ląduje twoją Sonaką..”
– o mało tego nie powiedziałem
głośno. Koła główne są na ziemi,
dostawiam przednie kółko, przytrzymawszy je dłuższą chwilę i...
jasny gwint! – samolot zjeżdża
nagle w prawo, widzę chaszcze
na poboczu pasa. Ratuję sytuPłatowiec jest całkowicie metalowy ze stopów aluminium 6061-T6 (pokrycie) oraz 2024-T3 (dźwigar)
Pojemność każdego zbiornika to 70 l. paliwa zużywalnego

Lot w zakresie
niskich prędkości
jest stabilny
i bezpieczny

ację wychylając ster kierunku
w lewo. Samolot wraca na oś,
choć czuję zafundowałem mu
dużą boczną siłę odśrodkową.
Nie wiem, czy Pierre nie zaingerował w stery dla ratowania
sytuacji. Zjeżdżam z pasa, robimy after landing check. W milczeniu kołuję pod hangar, zastanawiając się, co sknociłem. Taki

Keith Wilson fotografował Sonakę nad malowniczymi terenami pływowym wschodniej Anglii (PLAR 11/19), my przebijamy to rozlewiskami Narwii...

nam przed nos i leci gdzieś
w Polskę na oślep. Mógłbym mu
teraz ja wejść przed nos
w czwartym, ale przypuszczam
że to jakiś zbłąkany uczeń, nie

w końcu na prostą. Lekko odchyliłem w jego stronę żeby go bezpiecznie przepuścić i wszedłem
na prostą za nim. Wyrzucam pełne klapy i na grubość wskazówki

Grzebienie aerodynamiczne na górnej powierzchni porządkują opływ na
lotkach na dużych kątach natarcia

Wzleć na wyższy poziom,
Zostań prenumeratorem!
Czujnik temperatury zewnętrznej usytuowany we wlocie NACA

Owiewki kół – kompozytowe, nadają aerodynamiki i wyglądu

będę go stresował. Zobaczymy
natomiast co Sonaca potrafi: ujmuję moc, podciągam maskę
na tyle, żeby lecieć w poziomie 60 knotów. Klap do tego nie
potrzeba. Maska też trzyma się
nisko. Siedzimy więc w pierwszym rzędzie i kwitnąc nad terenem patrzymy na manewry poprzednika. Ten zgodnie z przewidywaniami nie odlatywał na zachód bo zawrócił i wyszedł
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pod 60 podchodzę spokojnie
czekając aż tamten opuści pas,
ponaglają go już zresztą z wieży.
Sonaca szybuje powoli stabilnym
lotem. Gdy pas jest wolny pochylam maskę rozpędzając do 65
i kontynuuję normalne podejście.

...pokazać pazurki
Wszystko mi się w tym obliczeniu ułożyło idealnie. Nad progiem mam już koła przygotowane do zetknięcia z ziemią – dobrana maska, prędkość 55, daję

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
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Wzleć na wyższy poziom,
Zostań prenumeratorem!
• wiedza • praktyka
• artykuły instruktażowe
• opisy konstrukcji lotniczych
• unikalne doświadczenia
• inspirujące podróże
Sonaca S201
(dane IUL)

ładny samolocik był, belgijski...
dlaczego mi to zrobił?!
Doszedłem do tego, wieczorem, oglądając zdjęcia. Chodzi
o kółko przednie! Odchyla się ono
w powietrzu razem ze sterem kierunku! Celebrowałem tę prawą
nogę a trzeba było ją przed postawieniem kółka odprostować.
Nawyk z samolotów, które albo
mają kółko przednie wolne, albo
jak Cessna – w powietrzu, gdy
amortyzator jest nieobciążony
trzyma się prosto, wyprowadził
mnie w pole. A mogłem się tego
spodziewać po pierwszych spostrzeżeniach podczas kołowania!
Wyspowiadałem się z tego
zdarzenia na drugi dzień szefowi
instruktorów – dorzucił mi trochę
własnych przygód z samolotami
o tak sterowanym podwoziu.
Morał dla mnie: do każdego
samolotu podchodzić z szacunkiem dla jego cech. Pycha kroczy
przed upadkiem.

„Société
Nationale”
Gdy kotwiczymy samolot
na noc pytam wreszcie Pierre'a co znaczy słowo „Sonaca”.
Wyjaśnia, że to skrót od Société
Nationale de Construction Aérospatiale. Mniejsza czy narodowy
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Rozpiętość (m)
9,24
Długość (m)
6,74
Wysokość (m2)
2,56
Masa własna (kg2)
460
Masa startowa maksymalna
750
Pojemność zbiorników paliwa (l)
140
Silnik
Rotax 914 F2-01, 115 KM, benzyna samochodowa
Śmigło
Duc, 3-łopatowe o stałym skoku
Prędkość maksymalna VNO (węzły)
120 (IAS)
Prędkość dopuszczalna VNE (węzły)
135 (IAS)
Producent:
Sonaca Aircraft S.A., Namur, Belgia

ale na pewno prawidłowy w pilotażu, dopracowany, certyfikowany, ekonomiczny – nie ma się
do czego przyczepić. Wygląda
na wytrzymały, czyli do szkolenia
w sam raz. Dostarczono ich już
45 do szkół w Europie. Jak jeszcze dostanie certyfikat na korkociągi – to czapki z głów.
Krzysztof Krawcewicz

Po udanej akcji: Rafał Karski – przedstawiciel Sonaca Aircraft w Polsce, Pierre van Wetter, Autor
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