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Piperem przez Atlantyk

Dominik Punda
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Z VFR na IFR i odwrotnie

Michał Andrzejewski,

34

Grzegorz Knast,
Andrzej Rutkowski

66
Częstochowski PZL 101 Gawron pomimo wieku nadal dobrze spisuje
się w działalności aeroklubowej, a po przepłótnieniu zyskał nowy
wygląd. O jego historii pisze Paula Malicka a o lataniu -Daniel Janus
fot. Kris Skowroński

Przyleciałeś na Babice... cz.4

Krzysztof Krawcewicz

38

Zadania z liczbą Macha

Krzysztof Krawcewicz

44

Opowiem Ci o samolocie...
– cz. 6 Crew Alerting System

Kamil Iwankiewicz

48

Wilco ‘20 - z sukcesem

Krzysztof Krawcewicz

„Specjalny” z historią

Paula Malicka, Daniel Janus 66

46
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WIATRAKOWCE
Andrzej Rutkowski
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– wiatrakowiec szyty na miarę

24

Nawet dzisiaj pokonanie Atlantyku samolotem jednosilnikowym to
wyzwanie jak w czasach pionierskich. Lot ferry Pipera M350 z
Ameryki do Europy opisuje Domnik Punda.
fot. Dominik Punda
Tematyka lotnicza
nie jest w polskiej
kinematografii
często poruszana.
W tym roku na
ekrany wszedł film
„Polot”
opowiadający
o realizowaniu
lotniczej pasji.
Z jego reżyserem
Michałem Wnukiem
na temat pracy nad
tym filmem
rozmawia Krzysztof
Krawcewicz. Na
zdjęciu - odtwórca
głównej roli Maciej
Musiałowski

BALONY
Latanie ponad wszystko

Ewa Daszewska

56

z Michałem Wnukiem

24

– podsumowanie sezonu 2020

RÓŻNE
Polski Awiator

rozmawia

fot. Jarosław
Sosiński

Krzysztof Krawcewicz
Jak PPL(H) to tylko w Piotrkowie

52

Koniec roku to czas podsumowań. O tym co pomimo obiektywnych
trudności udało się zrealizować w sporcie balonowym w mijającym roku
pisze Ewa Daszewska
fot. Ewa Daszewska

56

DZIAŁY STAŁE
Aktualności

16

Sklep PLAR

60

Ogłoszenia

64

Felietony

22, 74

Nasza okładka:

Argon, czyli kolejne wcielenie znanego od dawna Xenona, lecz teraz z silnikiem Rotax 915 zapewniającym
mu świetne osiągi - czytaj na str. 6.
fot. Andrzej Rutkowski
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W ciągu dwóch lat od rozpoczęcia
działalności produkcyjnej
manufakturę w Sobieniach opuściło
20 wiatrakowców Argon. Jest to
pierwsze na dużą skalę zastosowanie
silników Rotax 915 w wiatrakowcach

Wiatrakowiec

szyty
na miarę
tekst i zdjęcia
Andrzej Rutkowski
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Opływowy kształt kabiny, duże wloty NACA i drzwi otwierane do przodu, to cechy charakterystyczne Argona

N

lotniczą ma swoje uzasadnienie.
„Każdy wiatrakowiec budujemy
ręcznie z wielką troską o szczegóły. Nie wykonujemy taśmowo
identycznych maszyn. Staramy
się, aby każdy projekt był skrojony na miarę wymagań przyszłego właściciela i posiadał unikatowe cechy.” mówi Wronowski. Te
cechy to np. indywidualne malowanie, albo wykończenie ele-

Czy określenie
„manufaktura”
w odniesieniu do
zakładu lotniczego
to nie despekt?
Krzysztof
Wronowski
przekonuje,
że wręcz przeciwnie

mentów jak awionika, fotele, deska rozdzielcza i panel sterowania, czy tapicerka szyta nicią
w kolorze kadłuba.

Genealogia
W sylwetce Argona nietrudno
ropoznać jego protoplastę.
Od czasu gdy w PLAR 12/2007
prezentowaliśmy prototyp no-

Nowa marka nawiązuje do Xenona, od którego się wywodzi

fot. Manufaktura Lotnicza

iebieski Argon 915 iS to
najnowszy wiatrakowiec
opuszczający właśnie
miejsce, gdzie powstał, czyli Manufakturę Lotniczą na lotnisku
w Sobieniach pod Warszawą.
produkowane są tu od podstaw
zarówno elementy kompozytowe
– kadłuby i wirniki, tu również odbywa się końcowy montaż.
To, co od razu rzuca się w oczy,
to niespotykane jak na maszyny
latające kolor i wykończenie.
Krzysztof Wronowski – właściciel
firmy, wyjaśnia, że kolor Racing
Blue został wybrany przez zamawiającego i pochodzi z palety kolorów Porsche. Panele we wnętrzu wykonane są z czystego
włókna węglowego pokrytego
fortepianowym lakierem na połysk lub mat, pakiet ten firma nazywa „carbon look” – podobnie
tunel masztu i owiewki kół.
Nazwa „manufaktura” dla zakładu prowadzącego produkcję
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Loty próbne z silnikiem Rotax 915 wykazały że rozbieg przy masie startowej 560 kg wynosi 60 metrów
W Sobieniach przedsięwzięcie osiągnęło potrzebną dla rozwoju stabilizację

produkcji. Premiera wersji IV
miała miejsce na Friedrichshafen
w 2014 r. Ogółem tej wersji wyprodukowano 50 sztuk. Oprócz
tego zbudowano wersję przedłużoną C22 jako ambulans (3
egzemplarze) oraz cztery trzyosobowego XL (prototyp zbudowany jeszcze w Jaktorowie
przedstawiony został Czytelnikom w PLAR 7/08).
Jak wspomina Wronowski,
w 2016 Rafael Celier postanowił
przeprowadzić się na Maltę, jednak wspólnicy nie zgodzili się
na przeniesienie tam firmy. Tym
razem projekty i nazwa były już
własnością spółki, która zakończyła działalność produkcyjną.
Prawa do produkcji Xenona IV przejął Krzysztof Wronowski, który przez pewien czas występował pod nazwą Celier Aviation Europe Sp. z o.o. by w końcu
założyć firmę pod nazwą Argo
Aero, z nowymi pomysłami i nowymi wspólnikami (Rotorcraft
Center w Wolicy pod Warszawą).
Drogi wspólników, niestety, burzliwie się rozeszły. Od 2018 r.
Krzysztof Wronowski wznowił
produkcję wiatrakowców samodzielnie, pod firmą Manufaktura
Lotnicza, która obecnie ma status spółki z o.o., bez udziałowców obcych. Pomieszczenia produkcyjne zostały wynajęte na lot-

wego wiatrakowca Rafaela Celiera o nazwie Xenon 2, zbudowany
po przeniesieniu przez konstruktora działalności z Francji do Polski, konstrukcja ta przeszła dynamiiczny rozwój, a jej drzewo genealogiczne mocno się rozgałęziło... W 2009 r. konstruktor rozstał się ze swoim ówczesnym
wspólnikiem i producentem
w Jaktorowie i założył nową
spółkę o nazwie Celier Aviation
z siedzibą w Piotrkowie, zabierając ze sobą nazwę Xenon
Od tamtego czasu wiatrakowce
produkowane w Jaktorowie mają własne nazwy handlowe i nowe wersje rozwojowe (patrz
PLAR 5/15). A co z drugą linią?
Z nowym zespołem złożonym
z pięciu inżynierów różnych narodowości w tym Krzysztofa
Wronowskiego, współwłaściciela nowej spółki, powstał Xenon IV, w którym poczyniono
około 300 zmian w technologii
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W centralnym miejscu tablicy przyrządów przewidziano miejsce na I-pada, z aplikacją do nawigacji - tu: SkyDemon

W stosunku
do Xenona IV
dokonano
istotnich zmian
technologicznych

Wszystkie parametry silnika, obroty wirnika i inne prametry na jednym
ekranie EMSIS Kanardia
Panel sterowania - single lever control oraz miejsce na telefon lub kubek

nisku w Sobieniach pod Warszawą. Przedsięwzięcie znalazło stabilizację, z pasją oddał się pracy
nad nowym produktem, „Mam
najpiękniejszy widok z biura
– na pas startowy”. mówi Krzysztof Wronowski. Przed poznaniem
Rafaela Celiera, który go nauczył
latać na wiatrakowcu, pracował
w branży motoryzacyjnej, więc
do lotnictwa stara się przenosić
standardy komfortu i ergonomii
jak ze współczesnych samochodów, wychodząc z założenia że
klient przyjeżdżający swoim wyjątkowym samochodem, w wiatrakowcu chce się czuć dokładnie tak jak w nim. Jego konikiem
jest wykończenie produktu.

Tapicerkę dostarcza inna manufaktura wyspecjalizowana we wnętrzach
samochodowych i jachtowych

fot. Manufaktura Lotnicza

Argon
pełen zmian
Argon to w prostej linii wersja
rozwojowa Xenona IV. Istotnych
zmian dokonano w technologii
produkcji. Jest całkowicie skorupowa, laminowana i wygrzewana integralnie, kabina razem z tunelem centralnym i tunelem
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masztowym. w jednym procesie
z kompozytów węglowych skorupowy kadłub zintegrowany
z tunelem centralnym i kieszenią
masztową oraz wzmocniona ściana ogniowa. Konstrukcja
zyskała na sztywności. Zmienił
się również kształt zewnętrzny
kabiny, zyskała większą opływowość poprzez wyeliminowanie
elementów wystających na zewnątrz, dzięki czemu maszyna lata szybciej. Zastosowano
większe chwyty powietrza NACA
aby zasilić powietrzem i schłodzić silnik o większej mocy. Skrócone zostały także rury ogonowe
co pozytywnie wpłynęło na zachowania wiatrakowca w powietrzu. Zmniejszona została także
masa usterzenia oraz pozostałych elementów kompozytowych
znajdujących się z tyłu. Wykona-

3

Kabina ma wewnątrz 125 cm szerokości co zapewnia duży komfort załodze, bogate oszklenie zapewnia doskonałą widoczność
Hamulec kół głównych
na drążku sterowym

Pod sufitem: wyłączniki pomp
paliwa, nawiew i oświetlenie mapy

„Dziś klient oczekuje
tego samego
standardu w statku
powietrznym,
co w swoim
nowoczesnym
samochodzie”

no strukturalne kanały rozprowadzające ciepłe powietrze w kabinie, opracowano nowy kształt
uszczelnionych i dodatkowo wyciszonych drzwi. Zmieniona została konstrukcja wirnika nośnego – łopaty z wyciskanych profili
aluminiowych zastąpione zostały
przez całkowicie kompozytowe
– węglowo-kevlarowe zbudowane w Sobieniach pod marką Rotor-Tech.

Z mocnym
silnikiem
Napęd niebieskiego Argona to
fabryczny silnik Rotax 915 iS który katalogowo dysponuje mocą 141 KM. Krzysztof Wronowski
jest pierwszym w Polsce nabywcą tego nowego silnika i wyraża
się o nim z entuzjazmem: „Ro-
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Argon 915 iS
(dane producenta)

Średnica wirnika (m)
8,4 / 8,6 / 8,8
Długość bez wirnika (m)
5,1
Wysokość (m)
2,80
Masa własna (kg)
290/ 320
Masa startowa maksymalna (kg)
560 /600
Pojemność zbiorników paliwa (l)
2x42 l
Silnik
Rotax 915 iS, 141 KM, benzyna samochodowa
Śmigło 3-łopatowe o zm. skoku MT Propeller lub Woodcomp
Prędkość przelotowa VNO (km/h)
175 (IAS)
Prędkość dopuszczalna VNE (km/h)
210 (IAS)
Producent
Manufaktura Lotnicza Sp. z o.o.
SobienieSzlacheckie

puter czuwa nad tym jaki parametr na śmigle ustawić, by silnik
pracował optymalnie dla warunków panujących w danej chwili.
Dodatkowym atutem tego roz-

wiązania jest „czarna skrzynka”
zapisująca parametry pracy silnika i płatowca w pamięci, również
położenie GPS. Dla mniej wymagających dostępne jest „zwykłe”

Silnik Rotax 915 przeprowadził wiatrakowce w nową epokę

tax 915 pracuje jak silnik elektryczny, ma gładką charakterystykę mocy i płynnie przyspiesza
z jałowych obrotów aż do 5800
rpm mocy maksymalnej. Przekłada się to na duży nadmiar mocy
w powietrzu, trzeba uważać
z gazem, żeby nie przekroczyć
obrotów dopuszczalnych silnika,
który jest zrywny, silny i niesamowicie szybki”.

fot. Manufaktura Lotnicza

Single lever
Do takiej mocy potrzeba śmigła przestawialnego w locie, ale
bez obaw, pilotaż się nie komplikuje – jest tu system Single Lever
Control, który komunikuje silnik
poprzez szyny CAN ze sterownikiem skoku śmigła w trybie rzeczywistym. Oznacza to, że kom-
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śmigło constant speed, w przypadku którego komputer utrzymuje właściwy kąt śmigła zapewniając silnikowi pracę na zadanych obrotach.

ziomie 15-20 l/h przy wykonywaniu operacji głównie polegających na startach i lądowaniach,
czyli ponad 30% mniej w porównaniu do Rotaksa 912 z turbiną
Iveco.
Istotne jest również to, że dzięki wtryskom i turbinie możliwy
jest sprawny start bez względu
na temperaturę czy wilgotność
powietrza i bez względu na to
na jakiej wysokości nad poziomem morza znajduje się miejsce
startu. Producent ostrzega, że
przekroczenie prędkości nieprzekraczalnej (VNE) wynoszącej 210
km/h jest bardzo łatwe.

Osiągi

Proces produkcji

Start Argona 915 iS z pełnym
obciążeniem MTOW 560 kg następuje już po kilkudziesięciu
metrach, wznoszenie utrzymuje
się na poziomie 1500 stóp na minutę (7,5 m/s) a prędkość z dwoma osobami po ok. 100 kg wynosi przynajmniej 210 km/h. Zużycie paliwa utrzymuje się na po-

„Zauważyliśmy, że klienci, którzy do nas przychodzą, dobrze
się czują jeśli mogą od siebie dać
choćby ideę, jaką chcieliby mieć
maszynę. A my bardzo chętnie
wdrażamy te pomysły w życie,
bo od zawsze chcieliśmy produkować maszyny, które pozytywnie się odróżniają od innych”

fot. Manufaktura Lotnicza

Wznoszenie
po starcie wynosi
1500 stóp
na minutę

Kompozytowe łopaty Rotor-Tech wytwarzane są na miejscu w Sobieniach

fot. Manufaktura Lotnicza

Głowica wirnika nośnego z zębatką prerotacji

R E K L A M A
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Głównym kierunkiem eksportu dla wiatrakowców z Sobieni są Stany Zjednoczone

fot. Manufaktura Lotnicza

Każdy wiatrakowiec
dostosowywany jest
do przepisów kraju
przeznaczenia

Przy niemal całej konstrukcji z włókien węglowych belki ogonowe postały
aluminiowe
Krzysztof Wronowski producent Argonów, pilot i instruktor wiatrakowcowy

fot. Manufaktura Lotnicza

– mówi Wronowski. Kient dostaje
internetowy dostęp do swojego
panelu, gdzie może zarządzać
swoją maszyną i śledzić proces
budowy swojego wiatrakowca.
Każdy etap zostaje udokumentowany fotograficznie i gdy jest jakiś update klient otrzymuje powiadomienie mailowe, że pojawiło się coś nowego. I tak aż
do momentu kiedy wiatrakowiec
jest dostępny do odbioru. Dalej
na etapie eksploatacji klienci poprzez ten panel mają dostęp
do katalogu części zamiennych,
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na rysunkach CAD-owskich mogą sprawdzić jak zbudowana jest
ich maszyna i dokupić to, czego
potrzebują mając wgląd w ceny
poszczególnych komponentów.
W systemie pojawiają się także informacje o akcjach serwisowych i biuletynach. W panelu
administracyjnym widać również, którzy klienci zastosowali
się do akcji serwisowych, a którzy jeszcze nie. Po stronie – administracyjnej producenta wiatrakowca, pojawia się wykres,
pozwalający śledzić postępy budowy każdego egzemplarza.
Pokazuje który proces ile trwa
jeśli chodzi o czynności produkcyjne na linii montażowej. Można dostrzec co się przedłuża,
czemu trzeba się przyjrzeć, zoptymalizować.
Jak widać Manufaktura Lotnicza, wbrew nazwie, jest bardzo
nowoczesna, jeżeli chodzi o zarządzanie procesem produkcji.
A i wynik jest całkiem jak na lotnicze zakłady pokaźny – W ciągu
ostatnich dwóch lat Manufaktura
dostarczyła już 20 wiatrakowców
Argon do klientów na całym
świecie. Pięć kolejnych jest
w produkcji.
Andrzej Rutkowski
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