
PC12

sprawdzony w Polsce

KONSTRUKCJE
Pilatus PC-12 NG

Mamy przyjemność po raz pierwszy zaprezentować
zdjęcia w locie Pilatusa PC-12 na polskich znakach

i w polskim krajobrazie. Z tej okazji
przypominamy historię tej konstrukcji a także

rozmawiamy z pilotami, którzy zebrali już na tym
samolocie pierwsze doświadczenia

Zdjęcia: Roman Peczka
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Singiel lepszy
PC-12 to całkowicie metalowy

dolnopłat z usterzeniem typu T
i chowanym podwoziem, oczywi-
ście z kółkiem przednim. Ogląda-
ny z perspektywy lotniska jest na-
prawdę spory – a jak na tak duży
samolot, obecność tylko jednego
silnika ze śmigłem przed kabiną
pilotów wygląda nieco grotesko-
wo. Jednak zastosowanie pojedyn-
czej turbiny ma spore zalety.

Przede wszystkim schowanie sil-
nika w obrysie kadłuba to brak do-
datkowych oporów, które stawiały-
by dwie gondole na skrzydłach.
Oznacza to z jednej strony lepsze
osiągi przy mniejszej mocy napę-
du, a z drugiej – mniejsze zużycie
paliwa, czyli niższe koszty, a także
większy zasięg przy takich samych
zbiornikach. Jeden silnik to także
niższe koszty utrzymania. Bezpo-
średnie koszty eksploatacji maszy-
ny jednosilnikowej są o około 40%
mniejsze, niż dwusilnikowej. Nie
bez znaczenia jest także o ok. mi-
liona dolarów niższy koszt zakupu.

Zaletą samolotu jednosilniko-
wego jest prostsza obsługa i ła-
twiejszy pilotaż. Zwolennicy dwóch
silników będą argumentować, że

dwusilnikowym samolotom użyt-
kowym, które jednak nie były pro-
dukowane. Oznaczenie PC-11
otrzymał wyprodukowany w licz-
bie 322 egzemplarzy szybowiec
klasy standard o całkowicie meta-
lowej konstrukcji.

Dwunastka
Prace nad jednosilnikowym sa-

molotem PC-12 o napędzie turbo-
śmigłowym, przeznaczonym do
przewozu dwunastu osób lub
znacznego ładunku, rozpoczęto
w roku 1987, a dwa lata później
projekt przedstawiono na corocz-
nej konwencji NBAA. Dwa egzem-
plarze prototypowe ukończono 1
maja, a pierwszy lot wykonano 31
maja 1991 roku. Uzyskanie certy-
fikatu typu planowano na ten sam
rok, jednak niezbędne okazało się
poprawienie konstrukcji. Przepro-
jektowano m.in. skrzydła, zwięk-
szając ich rozpiętość i dodając
winglety, co pozwoliło uzyskać za-
kładane osiągi. Ostatecznie certy-
fikacja nastąpiła w roku 1994.
Obecnie oferowana wersja to mo-
del PC-12NG z glass cockpitem
i wydajniejszym silnikiem Pratt &
Whitney Canada PT6A-67P o mo-
cy 1200 KM.

dla szwajcarskich sił powietrz-
nych. Dla tego samego nabywcy
powstał w 1953 r. kolejny model,
całkowicie metalowy P-3, ekspor-
towany również do Brazylii.
W 1966 roku stworzono rozwinię-
cie P-3 z napędem turbośmigło-
wym, eksploatowany do dziś mo-
del PC-7 Turbo Trainer, a w 1984
kolejne – PC-9. W roku 1959 ob-
latano wszechstronny górnopłat
PC-6 Porter, który okazał się wiel-
kim sukcesem i w wersji turbino-
wej produkowany jest do dziś.
Maszyna o znakomitych własno-
ściach STOL wsławiła się m.in.
operowaniem z himalajskich lo-
dowców. Numery 8 i 10 przypadły
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Szwajcarska firma Pilatus po-
wstała w grudniu 1939 ro-
ku, rozpoczynając działal-

ność od budowania rozpoznaw-
czych dwupłatów EKW C-35
z części zamiennych. Pierwsza
własna konstrukcja, jednomiej-
scowy szkolny samolot P-1, nie
zeszła z desek kreślarskich. Na-
stępny był stworzony wspólnie ze
sławną Federalną Politechniką
w Zurychu (ETH) pięciomiejscowy
SB-2 Pelican, zbudowany tylko
w jednym egzemplarzu. W kwiet-
niu 1945 oblatano rozwinięcie P-
-1 – dwumiejscowy dolnopłat P-2
o konstrukcji mieszanej, który wy-
grał konkurs na samolot szkolny

KONSTRUKCJE
Pilatus PC-12

Niemal cały płatowiec PC 12 NG (za wyjątkiem usterzenia poziomego) jest budowany w PZL Świdnik

Własności krótkiego startu i lądowania (808/585 m na/z wys. 15 m, MTOW) pozwalają operować z małych lądowisk trawiastych

Przedsionek służy również za pomysłowo zaprojektowaną, dyskretną toaletę
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aby to odpowiednio przygotować
(take-off briefing). Dla różnych
startów inne są m.in. prędkości ro-
tacji.

Wznoszenie, lot, odloty to tak
naprawdę praca na FMS. FMS
w Pilatusie nie jest tak intuicyjny
i prosty jak ProLine 21 czy bardziej
znane Garmin 1000 czy Avidyne.
Większość informacji możemy wy-
dobyć z pamięci FMS i wprowadzić

System). PC-12 uczy pilota, wszel-
kich zachowań prawidłowych dla
danych faz lotu oraz cierpliwości
w wykonaniu procedur przedloto-
wych i przedstartowych, bez tego
usłyszymy z głośnika: NO TAKE-
-OFF.

Start na tym samolocie wymaga
zachowania procedur w skonfigu-
rowaniu go na klapy 15 (start nor-
malny) lub 30 (krótki). Ważne jest

Jest to samolot, który wymaga
aby uczyć się non stop. W opinii pi-
lotów doświadczalnych z zakładu
należy wylatywać na nim minimum
20 godzin w miesiącu, jeżeli nie, to
zalecają wykonać lot sprawdzają-
cy. Samolot jest w dużym stopniu
skomputeryzowany (aby jak naj-
bardziej ułatwić pracę w załodze
jednoosobowej) co chwilami po-
maga, ale też widać, że sporo przy
nim siedzieli inżynierowie, a nie pi-
loci. Przygotowanie do lotu spro-
wadza się do... czekania, bo sa-
molot robi większośc testów sam
i informuje o prawidłowości bądź
o nieprawidłowościach w syste-
mach w oknie CAS (Crew Alerting
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dwa silniki to większe bezpieczeń-
stwo, to jednak nie do końca traf-
ny argument. Statystyki wypadków
w general aviation dowodzą, że
jest wręcz przeciwnie. Dlaczego?
Asymetria ciągu okazuje się dla
wielu pilotów śmiertelną pułapką,
a samolot jednosilnikowy okazuje
się bezpieczniejszy – bez napędu
z 30000 stóp szybuje 32 minuty
i pozwala przelecieć 90 mil!

All inclusive
PC-12 to samolot wszechstronny

bogato wyposażony. Chowane

podwozie na wahaczach wleczo-
nych przystosowane jest do opero-
wania z nierównych lądowisk.
Ogromne drzwi ładunkowe na le-
wej burcie kadłuba pozwalają bez
problemu przewozić np. duży mo-
tocykl. Pneumatyczne odladzanie
krawędzi natarcia skrzydeł i sta-
tecznika poziomego oraz elektrycz-
ne wlotu powietrza, śmigła i dajni-
ków pozwalają latać w warunkach
oblodzenia. Zajmujące 40% kra-
wędzi spływu klapy Fowlera
zmniejszają prędkość przeciągnię-
cia do 67 kts i podejścia do 84 kts,
a stick shaker/pusher ostrzega
przed przeciągnięciem przy pręd-
kościach o 2 węzły wyższych. New-
ralgiczne systemy są zdublowane –
dwie niezależne szyny elektryczne
zasilane są przez dwa generatory
i dwa akumulatory plus system
awaryjny EPS i tryb standby, układ
pomp paliwa ma potrójną redun-
dancję, trymer steru wysokości
dwa silniki, hydraulika podwozia
ma akumulator ciśnienia i system
ręcznego wypuszczania.

W wersji PC-12NG zastosowano
awionikę Honeywell Primus Apex
z czterema ekranami LCD o prze-
kątnej 10,4” i trackballem do ste-
rowania kursorem. Rolę przyrzą-
dów zapasowych pełni wielofunk-
cyjny cyfrowy wyświetlacz L3.

Michał Setlak

Zdaniem pilotów
Marcin Bulanda:
Najnowsza wersja PC-12 NG

(właśc. PC-12 47E) różni się od
poprzednich przede wszystkim
glasscockpitem dedykowanym do
samolotów biznesowych Honey-
well Primus Apex.

Po 12 miesiącach latania, moja
najkrótsza recenzja brzmi „Never-
ending Story!”

KONSTRUKCJE
Pilatus PC-12 NG

Pełna komputeryzacja wpomaga pracę pilota w załodze jednoosobowej

Track ball i dwa klawisze do wprowadzania danych do FMS

Wnętrze zapewnia dobre warunki do podróżowania i pracy
Maksymalna prędkość przelotowa – 280 KTAS, maksymalny zasięg (z trzema pasażerami, z rezerwą IFR) – 1560 NM

Reklama

Marcin Bulanda
pilot korporacyjny
nalot samolotowy
3800 h, na turbi-
nach ogółem 1400
h, na PC-12 – 550 h



PLAR 6/2013 13

muszę się obawiać, że na pozio-
mie przelotowym komuś zabraknie
tlenu np. w wyniku awarii lub nie-
umiejętnej obsługi. Reasumując –
i pilot, i pasażerowie latają w kom-
fortowych warunkach.�

Redakcja dziękuje Panu Janowi
Borowskiemu za użyczenie na po-
trzeby sesji i pilotowanie Cessny

prędkość na trasie, ale tracą wię-
cej czasu w portach lotniczych. Do
lądowania samolot schodzi stromo
na pełnych klapach - bez rewersu
kończy dobieg na ok. 400 metrów.
Ta właściwość przydaje się na ma-
łych trawiastych lądowiskach. Do-
datkowym atutem jest hermetyza-
cja – pasażerowie nie muszą uży-
wać masek tlenowych, a ja nie

w Katowicach wysyłają prywatne
samoloty na odległy APRON3.
Oszczędza się też sporo na opła-
tach. To dlatego wybierając samo-
lot zrezygnowano z dyspozycyjne-
go odrzutowca – one wymagają
dużych lotnisk. Jeżeli są niewystar-
czające warunki to oczywiście lata-
my na lotniska właściwie wyposa-
żone. Samolot lata już rok i po-
twierdza swoje zalety. Bardzo się
przydaje właściwość krótkiego lą-
dowania, nawet na lotnisku komu-
nikacyjnym można skrócić czas
kołowania na płytę do kilku minut,
wybierając wcześniejszy zjazd
z pasa. To wielka przewaga nad
odrzutowcami, które mają większą
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w odpowiednie miejsce za pomocą
„myszki”. Jest to ułatwienie pod-
czas lotu w turbulencji. Prawa ręka
jest oparta na podparciu i pracując
dwoma klawiszami i środkową kul-
ką można bezpiecznie (bez kolizji
z urządzeniami sterującymi) wpro-
wadzać wszelkie dane do FMS-a.

Samolot pomaga w podejściach
precyzyjnych. Po wprowadzeniu
odpowiednich danych sam wyko-
nuje navsetting. Jeśli wykonujemy
podejście na lotniska VFR możemy
wiele informacji wprowadzić np.
klikając w odpowiednie miejsca na
mapie MFD wyrysować krąg nad-

lotniskowy, wykreować 3-stopnio-
wą ścieżkę schodzenia itp.

Lądowanie jest prawidowe, ale
samolot wymaga więcej uwagi
przy lądowaniu z bocznym wia-
trem oraz postępowania zgodnie
z instrukcją odnośnie użycia odpo-
wiednich prędkości oraz klap. Na-
leży bardzo dokładnie wyliczyć
drogę lądowania i uważać na
prędkość na wytrzymaniu aby nie
doprowadzić do aktywacji pushe-
ra.

Generalnie, Pilatus PC12
47/E jest samolotem prawidłowym
ale wymagającym. Jego plusem

jest możliwość operowania z lot-
nisk z krótkim pasem oraz grunto-
wych i trawiastych a jednocześnie
na dużych lotniskach przy zacho-
waniu wszelkich wymogów tych
ostatnich (np. prędkość podej-
ścia). Pilotażowo samolot stworzo-
ny dla operacji jeden pilot. Co do
minusów, powtórzę – jest to samo-
lot wymagający (ale chyba nikogo
to nie może dziwić przy tak dużym
zakresie operacji, możliwości i me-
chanizacji). Przy okazji – dziękuję
instruktorowi Sławomirowi Kubia-
kowi za wiele praktycznych rad do-
tyczących pilotażu tego samolotu.

Piotr Pietraszewski:
Praca na tym samolocie to przy-

jemność, zarówno w VFR czy IFR.
Latam dla korporacji, która ma
własne trawiaste lądowisko nieda-
leko Kielc. Samolot krótko startuje,
nawet gdy nawierzchnia pasa jest
podmokła lub pokryta śniegiem po
kostki. Solidne podwozie daje so-
bie z tym radę. Oszczędza się
mnóstwo czasu, gdy nie trzeba do-
jeżdżać, na któreś z lotnisk komu-
nikacyjnych. Taki właśnie samolot
był potrzebny. Jego zasięg to,
w zależności od konfiguracji, około
3000 km, a nasze loty to głównie
duże aglomeracje w Europie Za-
chodniej. Na miejscu mogę wybie-
rać małe lotniska, które leżą blisko
celu i nie traci się na nich czasu jak
w portach lotniczych, gdzie jak np.

KONSTRUKCJE
Pilatus PC-12

Piloci zgodnie potwierdzają: warunki pracy w kokpicie są znakomite

Na końcówce skrzydła radar pogodowy

Oba skrzydła są wyposażone w czujnik kąta natarcia

Ładunek płatny przy pełnym zatankowaniu (1226 kg paliwa zużywalnego) to 458 kg. Prędkość wznoszenia przy MTOW to aż 1920 ft/min (ok. 10 m/s)

Reklama

Piotr
Pietraszewski
pilot korporacyjny
900 h,
120 h na PC-12


