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WYKAZ WPROWĄPZONYCH ZMIAN
Uwaga: Miejsce, w którym tekst uległ zmionie, jest zaznoczone pionowa liniq po lewej stronie
tekstu oraz numerem zmiany.

L.p. Su. Zm i ana Data Podpis

l 4-12 Dodano uwagę o bezpieczrriku qprężynowym. Obowiązuje od
szybowca nr fabr. P-501

07 .05.70

2 4-12 Anulowano uwagę o be4ieczniku sprężynowym 09,05.74

3 0-5
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6-2

Skreślono poz. 6.4 ,,Poprawka aerodynamiczna prędkośc iomięęa". Z
insrukcji wycofano st. 6-4 Fig.4.
Makymalnąprędkość lotu EAS, zamieniono na IAS.
Skreślono pierwszy wiersz,,Fi g.4 Poprawka aerodynamiczna
prędkościomierza".

16.05.,I4

4 6_1

Fie.3
Zmiaaa oznaczeń krzywych na wylresie 1 988

5 0-5
Zał.Nr.1
Zal.Nr.2
Zał.N13

Uzupełniono w ykary załącznikami
Zabudowa aparatury SAT-5
Zabudowa,aparatury RS-3 i R-6l0ł.l
Zabudowa radiostacji RS-6 l 0 1 /l

1982

6 2-7
2-2
2-3
2-4
4-23
4-24

Wprowadzono ograniczenia zgodnie z Biuletynem IKCSP Nr Il9i zmT
zakaz wykonwvania a}aobacj i oraz zzrnierznnego korkociągu
zakazwykonywania lotów chmurowych i falowych
ograniczenie wsp. obciążeń dopuszczalnych /+4,0: -1.5l
ograniczenie prędkości holowania do l40 larr/h
ograniczenie prędkości manewrowej Va /manewrowa/ 1l0 km/h; Vg
/w burzliwej atmosferze/ 1 1 0 km/h; Vxs /nieprzekr aczalnal l 85 l§r/h
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WĘXAZ WPROWADZONYCH ZndIANUwaga: Miejsce, w którym tel<st uległ zmianie, jest zaznaczone pionowa tiniq Po lewej stronie
tekstu ordl numerem zmiany.
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1. OPIS SZYBOWCA

1.1. oPIs OGÓLI\-Y (Fig. l.)
Srybowiec dwumiejscowy SZD-9-bis I-E ,,Bocian" jest wersją

rozwojowąszybowca SZD-9-bis I-D,§ocian". Szybowiec SZD-9-bis jest dwumiejscowym
średniopłatem o dwudzielnym skrąydle trapezowyrą ze śrzałą,;w przód". Kadłub
drewniany, konstrŃcji półskorupowej kryty sklejkąna powierzchniach rozwijalnych oraz
laminatęm szklarro-poliestrowym na nierozwijalnych fragmentach powierzchni. Kolo
podwozia amońyzowane, wylrosażone w hamulec, us5rtuowane przed środkiem ciężkości
szybowca. Limuzyna składa się z dwóch części ruchomych. Zprzedńej otwieranej na bok
w prawą stronę oruzĘlnej, przesuwanej w prowadnicach w tył. Oszklenie limuzyny zę szkJa
organicmego ksźałtowane metodą podciśnieniową.

Kabina l-szą wygodne nieregulowane siedzenie pilota, wyposażone w pasy brzusme
i plecowe. Położenie pedałów piloą możra regulować na ziemi, Tablica prą,rządów
pokładowych jest amoĘzowana, w}po sazona w komplet standardowych przyrządów
pokładowych. Górna część tablicyjest płaskaimoże być wykorzys§wana w locie przezpilota
jako stolik na mapy.
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Kabina II-ga, przę7;rlaazona dla instruklora-pasazer4jest równieżbndzo wygodna.
Posiada po obu stronach obszerne wnęki przechodzące w bagahiki boczne, utworzone ptzez
kesonowąprzedńączęść skrzydeł. Siodełko nieregulowane wlposażone w pasy brzuszne
i plecowe. Pedały stery kierunku nie posiadająregulacji, posiadająnatomiast możliwość
wyŁączeńa z systemu sterowania przęz podniesienie ich,,do góry".
Dogodny układ miejsc pilota (I-sza kabina) i instruktora-pasażeta (II-ga kabina), zapewnia
możliwość łatwej obserwacji przyrządów pokładowych z obu kabin. Obydńe kabiny
wlposażone sąw sterownice ręcme (drpki sterowe), umożliwione, więc jest sterowanie
szybowca albo z l-szej, albo z II-gĘ kabiny. Szybowiec może byó wyposazony w eleklrycmą
instalację oświetleniową pozwaĘącąna wykonywanie lotów nocnych. Standardowy komplet
prryrządów pokładowych umożfiwia wykonywanie lotów chmurowych. Dodatkowe
wlposaźenie tlenowe i radiowe umożliwia również wykonywanie lotów wysokościolvych.
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1.2. GLOWNE DANE TECHM
Ro4piętość
Długość
Wysokość
Wzrios skrrydeł
powierzchnia nośna
Cięciwa przrykadfubowa
Średnia cięciwa aerodynamiczna (SCA)

l7,80m
8,21m
1,7am
40

20,Ń
1,664m
1,23m
0,5lm

NACA 43018 i NACA
43012A

Cięciwa końcowa
Profil skrzydła

Rodzaje przyrządów, ich rozmieszczenie oraz schemat połączeń,
1-3

zawlreszonyjest w kadłubie na 4-rech amortyzatorach
ryrządy pokładowe . Poza tablicą znajdują się

następujące części instalacji:
nacry'nta wy,równawc ze wario metró w
nadajnik ciśnienia całkowitego (
nadajnik cśnienia statyczrego (2 sń,)
przedniej części kadłuba

1

Ko rpus t ablicy pr zlr z ądów



1.4. INSTALACJA OŚWIETLEMOWA. (ł"§. -r} (Wyposazenie dodatkowe).
Moż]iwe jest zamontowanie na szybowcu świateł pozycyjnycĘ umieszczonych na końcach
skrzydeł (lewe * czerwone, prawe - zielone) oraz na stateczrriku stęru kierunku - białe.
Poza tym możliwe jest zabudowanie:

- akurnulatora pokładowego 6Y l7Ah (w pojemnftu mocowanym. w tylnej części
bagaznika)

- wyłączrika świateł, wrazz beąpiecznikiem (zabudowanym w I-szej kabinie na burcie
zprawej strony)
Schemat instalacji ułidoczniony jest na rysunhl Nr 5.

1.5. INSTALACJA TLENOV/A. (Wyposazenie dodatkowe).
Jako wyposażenie dodatkowe, przewidziany jest montaź instalacji tlenowej.
W zależności od rodzajaurządzsńa- montaż i urytkowanie zawarte jest w Instrukcji
dodatkowej, danego tlpu urządzenia.

Uwaqa do okl I.4. i 1.5.
Montaż instalacii powinien bvć płzpprowadzonv zgodnźe z odpou,fudnim załacznikiem
do *Instrukciż Obsługi Technic?rei'.
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2. WARUNKI UZYTKOV/A}TIA

Maksymalny dopuszczalny ciężar pustego szybwca z wyposażeniem niezĘdnyrrr do
lotu 345Ę
Dopuszczalny ciężar ładunku
(pilot + pasażer +spadochrony + wyposaj:enie dodatkowe +bagaż)

- najmniejszy 62lę
- najwięksry 195Ę
540ĘMaksymalny dopuszczalny ciężrar w locie

Odległość środka ci szybowca
(zwyposażeniem 1otu)
od krawędzi natarcia na szybowcu
ustawionltr tak, że kadłuba
znajduje się wyzej niż 6115+ 2r5cm

21,70ń do 38,87o SCA
5. Dopuszczalny zakres

6. Współczynniki obciązenia dopuszczalnego
20,0 do 39,5cm 

:r{,ffiP+ -i",i-," -

7 . Współczynniki obciąenia ńszczącego
8. Częstotliwość drgań własnych skrzydła

+10,5 l -s,25
ok 177lmin

2-I
\. ,ź, l-.V



9. Zakres uĄrtkowania obejmuje:

wpowietrzu:
o podmuchach

b. start za samolotem
ńatr przy ziemi do l8m/s

c. lot nurkowy

Maksymalna prędkość lotu: (IAS) w lan/h
spokojnym buzliwym b. burzliłvym

+4mls +10m/s +30m/s

14a-F(
4B§l l

a. start zawyciryarka
wiatr ptzy ziemi ao t}mls 445 90

d. lot na otwartych hamulcach 180 150 130

e. loty szkolne: (prry wszystkich rorlzajach startów)
- szkolenie w pilotażu podstawowym
- trenĘ i szkolenie nocnych i
wysokościowych.

f. start z lin gumowychprrywiętrze przy ziemido 20mls. \l }*a

3. p.raltłox 1,vrrrĘŁąwlJi.lprlJ tłp{,*tr,rt3ł 17,{g,Cu_L,lLtw Vą^ Ąłu' l 
l

2-2
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g. otwieranie hamulców aerodynamic ntych do prędkości lotu
h. lot swobodny przy prędkości wiatru

przyńemnego
i.h
@i-

j. loty wysokościowe (powyzej 4500mnprn)
- tylko w przypadku wyposażenia szybowca w sprawnie dzińającąaparaturę tlenową

k. loty nocne- pod warunkiem wyposźaenia szybowca w sprawnie działającąaparaturę
radiową i instalację oświetlenil

l0. Ograniczęńa:
a. w prrypadku jednoosobowej

zl-szej kabiny.
b. w przypadku wykonywania lotów

w drugą tablicę przyrządów.
byó wyposŃsny

Ęł.

180l§n/h

do 20mls

-fiOffirr

ęą';'}

[ł

|ł

jest dozwolone wyłącznie

4

l, ,., 
l ''i::

,nocy.
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11. Postanowienia dodatkowe i zalecenia:

a. przy uĘciu do holowania linek stalowych rnleĘ stosować beąpieczrik zrywowy
o wytrzymałości nominalnej ó9Ot10%.

b. przed wykonaniem lotu zapoznawcftEo, pilot powinien rapomać sĘ z Instrukcją
UĄrtkowania w Locie, aw szszególności wyh,aaś znąjomość postgnwania
w sytuacjach awaryjnycĄ awaryjnego nnttlltimuąmy i skoku ze spadochronern

c. loty w warunkach silnego oblodzenia nie ąwskazarre.

d. przy startach zawyciągarkązale,ca sĘ uĘwanie dolnego zacz.ęplJ.
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3. OSIĄGI (fig.3)

Prry maksymalnym dopuszczalnlm ciężarze w locie wynoszącym 540kg, tj.przy obcĘeniu
powierzchni nośnej - 27 r0 kgtr*, własności lotne szybowca ą nastglujące:

Minimalna prędkość lotu
Minimalna prędkość opadania

Przy prędkości lotu
Maksymalna doskonałość szybowca (zasęg)

60kmlh
0,83 m/s
70l§n/h
26
80h/h

or"az odpowiadająca do skonało ść



\-

Pozostałe punkty biegunowej prędkości szybwca oraz biegunowej na otwarĘch
hamulcach aerodynamiczrycĘ przedstawionę Ę na wylłresie (rys.3).

Poprawka aerodynamiczna prędkościomierza loĘ przedstawiona jest na wykresie (rys.4).

3-2



4. UZYTKOWANIE SZYBOV/CA

4.1 PRZEGLĄpY EKSPLOATACYJNE

4.1.1. Przed rozpoczęciem lotów na srybowcu nalezy sprawdzić:
- dokumenty srybowcą stwierdzające jego sprawność techniczrą
- cerĘńkat ubezpieczeniołvy szybowca
- całość konstrukcji i pokrycia
- za&zpieczenie elementów montażowyc11 i złączl napędów

- działańe hamulca koła oraz
- pasy załogi
- sprawność urządzeń i aparatury zabudowanej (np. tleą radio)

4.1.2. Bezpośrednio przed startem nateĘ sprawdzić:
- zamocowanie bąażlu

działańe napędów sterów, lotek, hamulców aerod
zablokowanie hamulców w pozycji,,zamkllĘte",

- prańdłowość działańanapędów
- zamykarrie i zwalnianie zaczepów sta
- dńałańe przyrządów pokładowych



- Zamknięciazacznpa startowego,plzezkilkakrotne szarpnięcie 
'irki 

h"ro*"t*"j prr*
osoĘ podczepĘącą

- działańę prędkościomięrza(powinien reagować poprawnie na wtłoczenie powietrza
dłonĘdo wlotu dajnika ciśnienia całkowitego, atakże na dmuchnięcie na [*ay
z dajników cśnienia statyczrrego)

- włączenie aparafury dodatkowej (w przypadku posiadania takiej na pokładzie) tj. np.
odkręcenie zaworów butli tlenowycĘ wĘczenie zasilannradiostacj| wĘczenie
barografu itd.

4.1.3.Po zakończeniu lotów naleĘ:
- oczyścić szybowiec (w miarę potrzeby)
- dokonaĆ PrzegĘu szybowcą szczególnie podwoża orazpłóz amortyzacylnycĘ w razie

stwierdzenia usterek spowodować usunięcie icĘ_ uzupełrió rypisy w dokumentach szybowcą
jeżreh szybowiec został 7amoczony - usunąć zacieĄ oprózdó odwadniacze przewodów
ciśnienia statyczrrego i całkowitego, przesusryć szybowiec.

4.2. MONTAZ I DEMONTAZ.

4.2.1. Opis poĘczenia skrąydła z kadfubem (fig. 6).
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Skrzydła połączone sąz kadłubem przy pomocy okuć głównych (szczegół,Ą"),
posiadających rozprężre sworzrrie stożkowe w układzie pionowym (3), oraz okuć tylnych
(szczegoł,,B") posiadających sworzeń cylindryczny o układzie poziomym (6).

Montaz skrrydła z kadłubem polega na wsrrnięciu okuć głównych skrrydeł w okucia
kadłubowe,pIzy równoczesnym wprowadzeniu okucia tylnego w tylne okucie kadłubowe.
Wstępne wzajemne ustawienie głównych okuć skrzydłolvych do okuć kadłubowych
przeprowadza się za pomocąkołka montażowego. Po zgraniu otworów w okuciach wprowadza
się sworzrrie stożkowe w otwory okuć, przez przekręcenie pokrętła (2) ręką. W końcowej fazie
dociągania pokrętło dokręca się przy pomocy klucza (5) inbezpiecza drutem mosięmym (4).

Sworzeń okucia 1yl""g:,*prowadza się w zestawione okucia tylne_skrzydb-|uĘ
zapomocąwysuwanęgo ramienia (7). Po całkowitym wprowadzeniu sworzni (kazdego skrzydła
oddzielnie) ramiona naleĘ wepchnąć ,,w dół'aż do oporu izaŃnąć wziemik (9). W tym stanie
okucie tylne jest zabezpieczone.

4.2.2. Opis połączenia usterzenia
Montaż usterzenia wysokości z

,,od góry" na stożkowy sworzeń okucia
na wprowadzeniu gwintowanego końca śruby (3),
wysokości - w otwór gwintowany okucia (4),

4-3

Gg7)-
rrazaŁożeńu uśerzenia

), zamocowanego do wręgi rT 25 oraz
dzonej obrotowo w okuciu statęczrika



Równocześnie należy wprowadzić sworzeń dńvigni napędowej klapki 
".y*ź"Ją*Jw statecznikq w wycięcie dńvigni w kadłubie, doprowadzając w ten sposób do sprzężenia

naPędu. Po dokręceniu nałrętki mo§lkowej (2) i śruby (3) nalerv j e zatr,ryieczvĆ je drutem
mosiężnyrn

4.2.3. Połąpzenia napędów lotek, hamulców aerodynamicntychi steru wysokości (fig 8)

Uwaga:

BezpoŚrednio po dokonaniu montażu skr4ldeł z kadłubem oraz usterzenia
lłYsokoŚci z kadłubem aołącryĆ napędy tatek i hamulców aeroĄnamicatych w płaszcryźnie
podziału skrąldło-kadłub ołaz napęd śeru uysolrości w kadłabie pod stateculikiem.

Napędy lotek i hamulców aerodynamicznych -łączysię przy pomocy szybkoĄc ntych
PoPychaczy (szczegółA) dostępnychprzsz wzierniki na górnych powierzchniach pizejścia
skrrydło-kadłub z lewej i prawej strony kadłubą

NaPęd steru wysokości -łączy się przypomocy srybkozłąpzrej końcówki popychac za(szczsgół
,B"), do dŹWigni napędowej steru wysokofui poprzezwziemiki pod stateczrikiem wysokości
z lewej strony kadłuba.
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4.2.4. Wyposazenie montażowe:
- kołek prowadzący,
- śrubokręt,
- s?śTWcę uniwersalne,
- drut do zabezpieczańa a lmrn.

4.2.5. Zespółmontażowy: 5 osób (minimum).
4.2-6. Czas montażu: ok. 20 minut.
4.2.7. Czas demontażru: ok. 20 minut.
4.2.8. Tok pracy przy nontain:

Uwagi ogólne:
- zalęca się ustawienie i unieruchomienie kadłuba w podstawce profilowej.

W wypadku braku podstawki przewidzieć dodatkowo osoĘ do trrymania kadłuba.
- zalęca się ułożenie skrzydeł po obu stronach kadłuba na podstawkach (tzw.

,,kobyłkach'), w wypadku braku podstawek nalezy u/oĘć skrzydła płasko na ziemi
podkładając zwinięte płófua startowe, koce itp.

- rnlęzy przemyć naftąlub benrynąwszystkie miejsca poĘczeńokuć skrzydeŁ kadłubą
statecmika oraz odpowiednie końcówki łączenia napędów.
Przemyte miejsca pokryć cienka warstwa §naru stałego.
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1. Sprawdzić czy sązdjęte, lub otwarte wszystkie wzierniki w miejscach połączeń okuó
i napędów.

2. Sprawdzić cry sworzrrie stożkowe okuć głównych (lewe i prawe, prąl kratownicy
partii centralnej kadfuba) ąw położeniu całkowicie skręconym (ściągniętym ku
sobĘ.

3. Odblokować hamulce aerodynamicmle, poptzez pociągnięcie zaodpowiednie
końcówki popychacry w kazdlłn skrzydle. PĘty hamulców winny wystawać ze
skrąydeł około 2,0 cm).

4. Unieśó dowolne skrzydło, wprowadzająp okucia skrzydła do okuó kadłubowych.
5. Naprowadzić kołkiem prowadzącym ucha okucia głównego, skrrydłowego az do

pokrycia się otworów z odpowiednimi otworami okuć kadłubolvych.
6. Wprowadzić swormieokuógłównych Wezprzekręcaniepokrętłemmontowanego

skrzydła (wyĘcznie siłą ręki).
7. Wprowadzić w odpowiednie okucie tylny sworzeń cylindryczny,przy pomocy

wysuwanego ramienia. Po Truprowadzeniu, ramię wepchnąć
,,w dóf' ażdo oporu.

Uwaga: Zabrania sĘ stosowania jakiegokolwieh przedłużenia ramienia pł4ł wprowadzaniu
sworutia Ęlnego.
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8.

9.
Dociągnąć aż do oporu sworzrie stoż:kowe okucia głównego przy pomocy klucza.
Przystąpić do znontowania drugiego skrrydła, powtarzając czynności podane od

pkt.4 do pkt.8
Wykonując lekkie ruchy końcami obu skrzyde| dociągnąć ostatęczrie pokrętła

sworni głównych (iak w pkt.8).
Zabr;zpieczyć drutemrnosiężnym Hucze okuć głównych obu skrzydeł.
Dźwignię hamulców aerodynamic ntych w dowolnej kabinie ustawić

w pośrednie położenie.
PoĘczyć napędy lotek i hamulców aerodynamicmyct! Ęcząc odpowiednie końcówki

szybko Ącmych popychacry.
ZałoĘć usterzenie wysokości,pd góqy''na kadłub, zakhdając okucię przednie

a,ł

łh

{ łl^

10

11

12

13

I4

4-7

statecznika na sworzeń zamocowany do wręgi nr 25 kadłuba
1 rwadzając gwintowany koniec śruby tylnego okucia

,gwintowany okucia zamontowanego do łwęgi nr 26 kadłuba.stateczrika
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15. Unieść lekko w górę przednĘczęść statecmika wysokości i doprowadziĆ do

prawidłowego sprzężenia napędu klapki wywazającej.
16. Dokręció nakrętkę moĘlkowąprzedniego okucia statecznikaż oraz Śrubę okucia

tylnego - aż do oporu, zabzpieczyó je drutem mosiężnym-
17. Poptzezwzierniki pod statecznikiem wysokości z lewej strony kadłuba, połącryĆ

końcówkę popychacza napędu steru wysokości z dzwigniąnapędowąsteru.
18. Pozamykaćwszystkiewzierniki.

Uwagi dodatkowe:
Ad. pkt.s. _ w wypadku dostania się wióra aluminibwego, od kołka p,rowadzącego, do okuĆ
glównych należi-pRZERWAC DALsZy MuNTAŻ _ NIE asUHIAC WIóRA Z oKUC
-ełóirrrłvctt pRZy poMocy ?ALCA MKI -prry poruszłniu kadluba lub przesunięciu sĘ
montowanego skrzydła względem kadłuba GROZI OBCIĘCIEM PALCA! *wiór usunąĆ PrZeZ
przemycie okucia po odjęciu skrrydła
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Ad. Pkt.7 - w prąypadku niemożliwości wprowad6enia cylindrycznego swor7nia
tylnego okucia sktąldło-kadlub, prąystqić do montażu skrzsldła
drugiego z POMINIĘCIEM p-pkl$ przed prrystryieniem do czynności
opisanej w pkt.I0 wykonując równocześnie ruchy skrrydłami
w płaszcryźnie poziomej (MOŻLIWE MAŁE RaCHY) w przód,lub w
tył - doprowadzić do wprołładzenia Ęlnych sworai cylindrycarych
kolejnych skrrydel

4.2.9. Tok pracy przy demontażu.
Uwagi ogólne:

- zalęca się wcześniejsze przy1 podstawek lub szablonów profilowych w celu
ułożenia w nich zde skrzydeł i usterzenia wysokości

łi/h,
.'Li..

1. Otworzyć limuzynę tyĘ i pozostawić ją w tylnim skrajnym połozeniu. Dzwignię
hamulców aerodynamicznych w dowolnej kabinie ustawić

. '.:l ..

w pośrednie położenie. {'',ii,,

&rn,
<*-

ł}
"llllł -*e,.'!', iJ 1.

?',
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2.

3.

zdjąć wziemiki górne na przejściach skrzydła-kadłub, otworryó wziernik
z lewej strony pod statecmikiem wysokości.
Rozłączyć napędy lotek i hamulców aerodynamiczrrych (w płaszcryźńepodziafu
skrzydło-kadłub) obu skrrydeł oraz steru wysokości przezrozłączeńe napędu
(szybkozłączra końcówka - wziernik z lewej strony kadłuba między wręgami nt 25 i26).
usrrnąćzabezpieczeńa(drutmosiężny)zhuczy.przy.okuciachgłównychoraz
prżedniegó i tylnego zawieszęl,ńa-statecznika wysokości.
ZdemontowaĆ usterzenie wysokości - w tym celu, odkręcić całkowicie nakrętkę
mo§lkowąprzedniego zawieszenia i śruĘ mocującąĘlnego zawieszenia, następnie
usterzenie zdjąć z kadłuba.
Szybowiec ustawić w poziomie, ptzytrrymując za końce obu skrrydeł. Przystąpić do
demontażu jednego ze skrzydeł.
wyprowadńć z okucia tylnego demontowanego skrzydłą sworzeń cylin{ryczry.
Przystąpić do w;prowadzania sworzni stożkowych okucia głównego demontowanego
skrzydła przęz pokręcanie pokrętła, początkowo kluczerą Ńmiej ręką (sworznie
stozkowe doprowadzić do całkowitego zblźenia ku sobie - kręcąc pokrętłem do oporu).

5.

6.

7.
8.
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9. Wykonując lekkie ruchy końcem demontowanego skrzydła, doprowadńć do oddzielenia
skrzydła od kadfuba. Zdemontowane skrzydło ułoĘć w uprzednio przygotowanym
miejscu.

Uwaga:
Usytuowańe osób demonfrłjących skrrydło winno być nastqlujące:

- po jednej osobie prąl kafudym końcu sknydeł
- jedna osoba pr4ł krmłędzi nałarcia żrbraprrykadłubowego demontowanego skrzydła
- Jedna osoba prqy krawędzi spĘwu żebra prrgkadłubowego demontowanego skrąldła
- Jedna osobaw kabinie srybowea (pokręca pokr@ła sworzni głównych).
10. Zdemontować drugie skrzydło, wykonująp czynności jakw pkt. 7,8i9.

Uwaga:
Przynajmniej jedna osoba powinna zpbezłlieczać kadłub, aby nie prrewróeil się po odjęciu
drugiego skrryila
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4.3. OBSŁUGA STARTOWA

4.3 .| . Otwieranie limuzyn.
Przedniej * przęz okienko z lewej strony przestawic zamek limuzyny ruchem

kołowym w przednie położenie. Limuąmę odchylić,w pravro, w skrajne położenie ustalone
dfugością linki zabezpieczającej. i€

łęeiem

Tylnej - zamek limuzyny zrrajdujący się z lewej strony przy prowadnicy, ugrąć
w stronę oszHenia, wyprowadzając pazur zamka z otworu prowadnicy. Odsunąć lirnuąmę w
skrajne tylne położenie.

4.3.2. Zarrtykańe limuzyn odbywa się przez wykonanie podobnych czynności j*prry
otwieraniu ,lecz w odwrotnej kolejności. Przy demykaniu limueyny nalezy złezyć ku tyłewi
@
4.3.3. Przestawiarrie pedałow w pierwszej kabinie.

Kźdy pedał tj. lewy i prawy ustawianyjest w ządanym połozeniu oddzielnie. Chcąc
przestawić pedał w inne połozenie, naleĘ pociąnąć w kierunku ,,do wewnątrż' skobel sworznia
bloĘącego i ustalić połozenie części ruchomej wsuwającjąlub wysuwając odpowiednio. Częśc
ruchornąpedafu zabezpieczyć sworzniem blokującym, trafiając nim w odpowiedni otwór.

4-12



4.3.4. Zaczepiańe linki holowniczej.
1. Wprowadzić pierścierr linki holowniczej do zaczepv i pociągnąć cięgło zapinające

do oporu.
2. Zaczepiając linkę wycĘarkowądo zaczęp|tdolnego, postąpić analogicmie jak

w pkt.l.

Uwagi dodatkowe:
- przy npinańu7aczepu dolnego. Wskazane jest opuszczenie Ęfu kadfuba

,,do ziemi"
- ptzszpociągnięcie uchwytu nvalniającego w kabinie obydwa 7źIczepy zwalniane są

jednocześnie. Zaczspiając linę holowniczą do zaczspuprzedniego nie zachodzi
konieczrośćzapięciazacz,ępudolnegoiodwrotrrie.

- Po zaczepieniu liny holowniczej, sprawdzić zapięcie zacz€pu prz;e:z kilkalcotne
szarpnięcie liną!
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4.3.5. Ochrona szybowca przed wilgocią

Unikać zamo czeńa szybo wca W przypadku zamo czsnta wytr zeć go sznatami
flanelowymi oraz usunąp zar;iekj. Przesusryć szybowiec możiwie jak najprędzej (z otwartymi
hamulcami, limuzynąi wziernikami). Naziemi chronić srybowiec przeznałożenie
odpowiednich pokrowców nieprzemakalnych (w prąrpadku ich posiadania).

4.3 .6. Kotwiczenie srybowca.

1. Ustawić szybowiec skrrydłem pod wiatr.
2. koniec skrzydła od strony wiatru przytńeńńć do ziemi na wysokości

l0 - 20cm nad poziomem gruntu.
3. Przytńerdńć do ziemi dodatkowo tył kadfuba zaĘkąpłoĘ ogonową

(w qpadku prędkości wiatru powyżej 6mls).
4. Unieruchomić stery przez opięcie drą*a sterowego pasami w kabinie pilota.
5. Hamulce aerodynamiczre całkowicie otworzyć

Uwaga: Miejsca pnzeziaeznne do kotwiczenia
- zac;zep stańowy pnedni
- tylna płoza
: otwory kotwiczre w zakończeniach skrrydeł
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4.3.7 . Transport szybowca po lotnisku.
Szybowiec można holować na kółku, podczepiając linkę holownicządo przedniego

zaczepu startowego. Prędkość holowania nie powirma być większa od prędkości idącego
cżowieka. W przypadku transportu kilku srybowców jednocześnie, zaurzSzsńem
holowniczym ć osoby asekurujące przry kabinach szybowców Ędących na porycji
drugĘ ikańej dalszsj (mozliwość wyczepienia się).

4.3.8. Pompowanie dętki koła.
Zawót dętki kołajest dostąlny zprav,lej strony piasty, po zdjęciu osłony blaszanej

mocowanej wkrętami (ciśnienie 3,0 atm.).

4.4 TRA}TSPORT KoŁowY NA WOZIE TRANSPORTOWYM.

Celem prrygotowania szybowca zdemontowanego do transpońu naleĘ:
l. FrozpręĘć swornie główne, w partii centralnej kadłuba, aż do całkowitego ich

unięruchomienia.
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2. Unieruchomió ńączanapędów loteĘ hamulców aerodynamicntychi steru wysokości
(powiąpać).

3. Drąpek sterowy w kabinie unieruchomić spinając go pasarni pilota.

4. Z,ablokować ustalaczami lotki i ster kierunku.

5. Unieruchomić wszystkie luźne przedmioty w kabinach jak również i bagazdku górnym
srybowca.

6. Zamkfiąć i sprawdzió zarnknięcie obu limu.zyn załoĘć pokrowiec na limurynę,

7. Załoiryćna skrzydĘ kadłub i usterzenie wysokościowe pokrowce płócienne
i nieprzemakalne.

4.5. PILOT I PASAZER W KABINIE.

Obydwie kabiny szybowca,FOCIAN I-E" ąbardzo wygodne i przestrzenne.
Dla wysokich pilotów (ok. 2,0m wzrostu), lub pasazerów, wskazarre jest stosowanie możiiwie
płaskiego spadochronu. Pilot niskiego wzrosfu (ok1,5 do 1,6m wzrostu) powinien zaopatrzyó się
w poduszkę grubości ok. lOcm, w celu podłozenia jej porniędry spadochron a płócienne oparcie
I kabiny.
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Z,apevni mu ona sprawniejsze rnanewrowanie sterami i dźwigniami. Obszerna kabina pilota
i pasażera jest bardzo istotna w wypadku eksploatowania szybowca w zimie, lub w warunkań
falowych. Pilot planujący lot w niskich temperaturach może dostatecznie ciepło ubrać się, mając
ptzy tym dostateczną swobodę ruchów w kabinie.
Wykorzystując szybowiec w falowych lotach wysokościolvy§h,,solo"o dysponujemy
dodatkowym ciężarem uĄrteczrym (wĘa pasażerĄ, dzięki któremu można wyposaĄć
szybowiec w dodatkowe urządzenia jak np. większy zapastlenq specjalne wządzenia
radionawigacyjne Ę.

Duże przeszJ<lenie przodu szybowcą jak również wykonanie osz*lenia metodą
podciśnieniowązapewnia doskonĄwidocziość zarówno z pierwszego jak i z drugiego
siedzenia. Dodatkowo lekko pochylony przćń szybowca,,ku dołowi" podczas lofu sprzyja
bardzn dobrej widoczrości z kabiny instruktora-pa§azera. Duzrych rozmiarów limuzyna stwarza
warunki silnego nasłoneczrienia podczas lofu - rlnlezy pamiętać o wyposazeniu się
w przeciwsłoneczre okulary ochronne oraz odpowiednie nalcrycia głowy.

PALEI\Im TYTONrU w KABINACH sZYBowCA JEST ZABRoMol[E.

4.6. PIERWSZY LoT SAMODZIELNY I ZAPOZNAWCZY.

Pięrwszy lot samodzieln}r.
Pilot wyszkolonyw pilotazu podstawowym.metoĘdwusterowąna,BOCIANIIE I-E" powinien
wykonać pierwszy samodzielny lot wg następującego progfamu:
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- kcą=zenie płytkie przy prędkości ok. S0km/tt
- lot na małej prędkości (ok. 65km/h).
- nunewTowanie hamulcami aerodynamiczrymi.
- lot na zwiększonej prędkości (maksimum l10km/h).
- podejście do lądowania wykonywać prryprędkości 80-85hm/h.

Lot zapontaulcz.v.

Dla pilotów o dużym doświadczeniu progr€lm lotu zapoznawczeEa powinien być rozszerzony
i przewidywac:

- dłaższy lot termiczny (ok 2 godzin), lub w prąrpadku braku odpowiednich warunków
meteorologicmyĄ hol na qysokość 800-100OtT-

- lot nadaZej prędkości (180krr/h).
- korkociąg, ewerrtualnie wsrystkie figury akrobacji ograniczonej.

Uwąi:

1: Piloci o bardzo mĄm doświadczeniu winni wykonywać lot zapoznawczy wgprogramu
jak dla lotu pierwszego samodzielnego.
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J.

KOMECZNIE NALEZY ZAPOZNAC PI W, W LOCIE, ZE ZJAWISKAMI
DRGANIA TYŁU SZYBOWCA PODCZAS LOTU
z oTwARTyMI HAMIILCAMI AERoDyNAMICZNyMI -szcząGorNrc złś
PODCZAS WYKONYWA}IIł ŚUZCU PRZY OTWARTYCH HAMULCACH.
Podczas lądowania ptzyńemiń na zamkniętych hamulcach aerodynamicznycĘ lub
NAJWYZEJ otwartych do połowy.Po przyzlemieniu hamulce otworzyó całkowicie
i hamowaó koło.
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4.7 . PIL}TAŻ.
Szybowiec SZD-9-bis I-E ,§OCIAN" zarówno w locie z pasażeremjak

i,,solo" charakteryzuje się bardzo poprawnylni i przryjemnyrrri własnościami pilotażowymi. Na
szcze gólne po dkreślenie zasługuj e :

- przyjemny i krótki start (dzięki wysuniętemu podwoziu).
- dobra skuteczność steqów w pehrym zakresie prędkości uzytkowania.
- łatwe pilotowanie szybowca zarówno z pierwszej jakiz drugiej kabiny.
- nie męczące w locie, pozycja pilota i pasazera.
- srybowiec nie jest ,,nerwowy" w sterowaniu, co jest szczególnie ważre podczas

szkolenia, atakże w lotach chmurowych.
- doskonała widoczrośó zpierwszego i drugiego siedzenia szczególnie wuimaprzy

manewrach i Ęowaniu w teręrrach prz},godnych (poza lotniskiem).



- bardzo dobre waruŃi porozumienia się z instruktora z ucmiem podczas lotu szkolnego.- Beąpieczny lot na małej prędkości, bez tendencji wejścia szybowca
w korkociąg w sposób niesygnalizowany.

4.7.1. Lot na holu za samolotem.

W locie na holu za sarnolotem szybowiec zachowuje się prawidłowo.
Przy starcie nie wykazuje tendencJi do przechylania się na skrzydło i zmian kięrunku. Dzięki
wysokiemu podwoziu start jest bardzo łatwy, szybowiec odrywa się od ziemi prry prędkości
60-65km/h. Skuteczrość lotek w fazie rozbiegą jak rórłmież skuteczność lotek i sterów we
wszystkich innych fazachlofu jest bardzo dobra. Mozliwy i pod względem skuteczności
steróą beąiecnty,jest rórłmieżlotnaholu w warunkach silnej turbulencji np. w rotorach
falowych.
Waściwa prędkość holowania za samolotemwlmosi l00kmĄ a najmniejsza"zalecatla
90km/h. PonDej 90km/h (podczas hoĘ odczuwa sĘ zmniejszonąsterowność na lotki i
skłonność do przechyleń Dla pilotów lekkich i średnich- wskazane jest w locie na holu
całkowite wychylenie ktapki trymera w kierunku ,,cięzki na łeH'. Dla pilotów cięzkich _
,peutralne" położenie.

START I LOT ZA SAMOLOTEM WYKOI\IUJE SIĘ WYŁĄCZYIE PRZr UZYCIU
PRZEDIWEGO ZACZEPa.
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4.7.2. Start za wyci€arką.

Start za wyciągarkąwykonuje sę p.zy użyciu dolnego lub przednie1o zaczepu.
Bardziej przryjemny i prawidłowy przebieg lotu wzroszącego uryskuje sĘ przy stracie za
dolnyrr 7ac7,ewtn- Waściwa prędkość przy wzroszeniu się na lince wyciągowej wynosi 90-
100km/h- Szybowiec jest łatwy w utrryrnaniu kierunku podczas lofu na lince wyciągowej.
Pilotuje się łatwo z obu kabin

4.7.3. Lądowanie.

Dzięki dobrej obu kabin lądowanie nie nastręc za żadnych trudności.
skuteczrr}łrn hamulcom aerodynamicznym jest łatwe.Manewrowanie do lądowania dzi

Ptryziemiać, podczas zamknięĘch hamulcach aerodynami czrly ch,
lub otwartych najwyżej do połowy. stosrrnkowo krótki z uwagi na możliwość
podejścia do lądowania na małej nulec koła jest przy właściwej regulacji
skutecmy. Nalezy unikać lądowania pod my stok (powyżej 20) - z uwagi na
moziiwość obsunięcia się szybowca do tyłu. lądowania pod stok, po
zatrrymańu się nalezy hamułce całkowicie u zahamowania koła.

'L _.
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4.7.4.

Hamulce aerodlmamiczne shżą do zwiększenia prędkości opadania
i ograrriczenia prędkości lofu nurkowego. Prąy prędkości lowyzej isor.-ą hamulce
otwieraĆ Powoli. Swobodne manewrowanie hamulcami jeł mozliwe w zakresie prędkości do
l80km/h.
W locie ze znacnlymiprzeciąleniami dodatnimi moźrenastąlić sytuacja uniernożliwiająca
zamknięcie hamulcÓ-w - rr.lezy wtedy zrrrniejszyó prz.ecięńe przeztettie wychylenie-
drĘka,, w Przód". Po spowodowaniu tym manewrem ,,Ódgię"iu" skrzydeł ,ąybo*.u w dół _
hamulce dńzĄsię łatwo zar*Jląć.

4.7 .5. Przeciągnięcie.

PrędkoŚĆ przeciągnięcia w locie prostylrr wyrosi ok. 60krnlh (od 58 do 66kmłr
-w za7eżnaŚci od Położenia środka ciężkości). W fazie przeciągnięcia szybowiec ptzspada
sYnetrycznie zachowując prqy tym dostateczrąsterowność poprzecaądó zapobiezenia
zwaleniu się szYbowca ,,na skrzrydło".Przyt powolnlłn zrnniejszaniu prędkości(w locie
Pros§łrr lub w krąeniu) występuje leł&ie drZenie kadłuba. Zjawisko to sygnalizuje bliskość
PrzecrągnięciaPrzY wYstarczającej jeszcze sterowności do zapobieireńauĆzatńerzonego
§vejścia sąybowca w korkociąg.
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7.6. Korkoci€.

wykonuje korkociąg przy dopuszczalnych położenia środka ciężkości
(S.C.). PrzelĘ i postać korkociągu zalezy od wychylenia lotek.

- lotki naleĘ wychylić w stronę zarńerzonego korkociągu.
Srybowiec wykonu korkociąg z tendencjądo powolnego przyrostu
prędkości. Wlpro Ęu jest bezopóźńeń.

iach\Ę§ł;- lotek nie na|eĄ wychylac (utrzymyrvać
w położeniu neutralnlrrr). je przyjemny korkociąg o dość stromym
przechyleniu. Prędkość 50-70km,ł1. Opóźnieni e przy
wlprowadzaniu z korkoci€u
Przv Ęlnvch połozeniach S.C. - decydującego wpływu na postać
korkociągu. Ogólnie występuje tendencj Opózrienie przy
wlprowadzańu z korkociągu wposi od %

ffiNie wprowadzaó w korkociąg z lotĘwychyloną

SZYBOWIEC WYPROWADZA SIĘ Z KORK ARDoWY.

4-23
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!.7.7. Pętla.

o wykonuje pętlę poprawnie i łatwo. właściwa prędkość rozpoczęcia pętli
,,Sciąganie" steru wysokości w pętli nalery wykonywać ruchem mĄm

i powolnym. się podczas wykonywania pętli równoczesne manipulowanie klapką
wyważającą, aby Ęrryć sĘ występujące na drpku sterowym.

Pętlę wykonywać Ęlko z

4.7.8. Przerłrrót.

dodatnim w plecowej części fig.rry.

Prędko ść r oryo częia przewrotu 150km/h lub więcej. Wykonanie
przewrotu wymaga wcześniejszego wychylenia
szybowców.

4.7.9. Spirala.

kierunku anŁekna innych §pach

Nalezy wykonywać spiralę na prędkości 100-120km/h przy leniu 45-75o.



4.7.|0.

Szybowiec wykonuje poprawne ślizgprzy przechyleniu do ok. 25o.

ŚIizgbezotwańych hamulów aerodynańcmych jest przylemny i spokojny.
Po otwarciu hamulcow aerodynamicznych w ślizgu opróc.zzria§frlr.;go opadania szybowca
POJAWIA SĘ INTENSYWNE DRGANm USTERZEN.

(fig-9)-

Szybowiec własności lotne pod względem
osiągow jak szybowiec senl nadaje się tym samym do wykonywania

;o rodzaju wznoszeń. Ogólnie szybowieclotów wyczynowy ch, przy
,,BOCIANP jest znany i ceniony jako Uzryskano na nim szereg
doskonĄch wynikow, w tym również

,,'1 lł!," ._'' ź

'ł1,1 ,;,''Ąrn,
w przelotach jak i lotach wysokościowych.
Na szybowcu znajduje zastosowanie obrotowy

,,przeskokowymi", na wariometrze o zaŁ,ręsie wskazań +

4-25
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Odpowiednie dla wskazań wariometru wartości prędkości ,,przeskokowych" podaje poniższa
tabelka.

Uwaga:
Tylko dla wariometru * 5m/s ze skaląmetryczrą.

P r zy korzystaniu z l,,rĘka nalezy:
- utrzymywaó prędkosci lofu (przeskoku" międrł, kominami termicznymi) zgodne ze

wskazanymi strzdką wariometru na krążku ruchomyrn.
- ustawiać krąąek znakiem początkowym,,80" na średnie wznoszenia termicme na

" dodatniej sali wariometru.

Uwaga:
Plzy nastawieniu krązka znakiem początkowym,rna złron - lecąc z prędkościami
wskazanymi realizujemy lot na najlepszym zasięgu

4-26

Skala
wariometru

w m/s.



(TYLKO DLA WARLINKOW BEZWIETRZNYCH)

Wykonując przelot termiczry przy wykorzystaniu,}<rąika prędkości przeskokowych",
orientacyjnie prędkość przelotowa na trasie, uzyskana w zależrości od średnich wznoszeń
termicznycĘ przedstawiona jest na ponższej tabelce.
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5. SYTUACJE MEBEZPIECZNE I AWARYJNE

5.1, Lot z niesprawn}ryrri prryrądami.

W razie prędkościo nierza nie wolno wykonywać akrobacji
i lotu bez widoczrrości niesprawność prędkościomierza nastąli podczas lotu
w chmurachnaleĘ i kontroĘąc ją*g akustyki srybowcą oraz
,orvyczucia" pilota. j unikając duzych zrrriarr prędkości. W wypadku
trudności w utrzymaniu - otworzyć hamulce aerodynamiczne i w ten
sposób opuścić chrnurę.

Jeżehpodczas lotu w
BEZWZGLĘDNIE otworryć się opuścić chmurę w locię
pro stym, wykorzysfując wskazania

5.2. Lot z niesprawnymi sterami.

W razie stwierdzenia niesprawności jednego z
panowania nad szybowcerą pilot powinien spróbowac sterowania
- sterem kierunku zamiast lotkami,

5-1
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- lotkami zamiast sterem kierunku,
- klapkąwywazającązamiast steremwysokości (sterowanie klapkądaję efekl odwrotny

jeśli nastąpiła blokada steru wysokości, oraz normalny jeśli nastąpiło zerwanie napędu).

l eżęh powyźsze próby nie zapewniają możliwości kontrolowanego doprowadzeńa
szybowca do lądowanią NALEZY SKAKAC ZE SPADOCHRONEM.

Uwaga:

Plzy złlwaniu się jednej z linekstenr kierunkowęo, nastąli samoczynne, calkowite
wychylenie się stelu kierunlnr w skrajne położenie. W tej sytuacji naleĘ, w zaleźności
która linka została zerwana,prueloĘć odpowiednią Ękę w tył do 2-8ei kabiny
(w wypadku lotu bez pasażera) poprzez szczelinę pomiędry buńą kadłuba a płótnem
oparcia i ciągnąc za peilal steru w 2-gtej kabinie sporvodować ustawienie się steru kierunku
w neutralnym położeniu.
Lądować wykonując możliwie plaskie zalcęł w razie konieczności prowadąc srybowiec
len,ą ręĘ.
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5.3. ZRZL]-I LIMUZYI..|Y I SKOK ZE SPADOCHRONEM.

5.3. 0.Obowiąek opuszczenia srybowca.
Opuszczenie srybowca stanowi obowiązkowy ratunek pilota ipasażera, gdy nie ma
możliwości kontrolowanego sprowadzenia szrybowca do Ęowania.

51 1A7lE awaru
w rańe zupehego odcięcia powrotu na ziemię przez chmury prryIegające do ziemi,
w rańę pożaru szybowca w
w razie "asadńczej niedyspozycji w czasie lotu (np. utrata wzroku).

Decyzjęopuszczenia srybowca i skoku ze spadochronem pilot, czasie lotów
szkolnych instruktor. Pasażer zobowią,zany jest wykory.wać ie polecenia pilota
w tym zakresie. Pasużer winien skakać w pierwszej koĘności.

5 .3 .2. Awaryjny nni limuzyny.
Zrzut awaryjny limuzyny 1-szej kabiny - następuje przez równoczesne przestawienie
zamków limuąny w PRZEDNIE SKRAJNE POŁOZENIE.

5-3
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(Zamek normalny znajduje się z lewej strony na szkielecie limuzyny - dźwignia zakończona
okrągĘgałką. Zanek awaryjny znajduje sĘ po prawej stronie na szkielecię limuzyny -
dńvignia zakańczona okrągĘ gałką).

Po przestawieniu zamków,,do przodu" laleĘ odepchnąć limurynę na bok w dowolną
stronę.

Uwaga:

Z KABINY INSTRUKTORA-PASAZERA MOZNA SPOWODOWAĆ ZRZ|JT
AWARYJNY LIMUZYNY I-SZEJ KABINY - słury do tego celu zdublowany system
zamków opisany wyZej dostępny z}-giel kabiny.

5.3.3. Opuszczenie srybowca.

Crynności podczas skoku zl-szej kabiny:

1. Puścić drą7ek sterowy.
2. Odblokować zarnkl limuzyny (równocześnie) i przestawió je w skrajne przednie

położenie.
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5.3.4.Postępowanie w przypadkach szczególnych. 
' :. ' "tr,

Jężre,hlimuryna nie pozwala się odrzucić rnkef h§ISZCZYĆ oszklenie,dostępnymi
sposobami, iońijając je lub łamĘc od strony Ón"oku. ' . ' !
Ieżeh skok następuje na wysokości ponżej 200m nalezy otworryć sliadochron
natychmiast po skoku tak, aby ńe zaczspió jednak o fragmenty konśrŃcji.
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Oburącz odepchnąć limuzynę w bok, w dowolnąstronę, w zależności od sytuacji.
Podkurcryć nogi.
Roąpąć pasy.
Skakać w stronę ewenfua]nego obrotu szybowca.

Czynności podczas

1.

2.
J.
4.
5.



Na wysokości przekraczająceJ 5000m il.p.fr., lub w strefie silnego wznoszenia , naleĘ,jeśli jest
to możliwe, pozostać w kabinie do czasu opadnięcia szybowca na bezpieczrąwysokość. Nie
wskazany jest w tej sytuacji skok z duą{rn opóźnieniemze względu na możliwośó odmrożenia
ciŃa, oraz zamroczeńa spowodowanego brakiem tlenu.

5.4 LADOWA}IIE W WYSOKIEJ ROŚLINNOŚCI.

Lądowanie w wysokiej roślinności (np. w zbożra, trawien kukurydzy np.)rnlłzv wykonywać
tylko w wlpadkach nieunilorionych. Lądowanie takie jest MEBEZPIECZ}{E i prowadzi
zregllĘ do uszkodzenia szybowca.

W prąrpadku konieczrości takiego Ędowania rnleĘ:
- traktować powierzchnięroślinnościjako płaszcTymlęprąrziemienią
- przyńentać możliwie na małej prędkości unikająp jednak zbyt niskiego opuszczenia tyłu' kadłubą
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- ,Brzyńemiać" tylko na zamknię§ch hamulcach aerodynamicmlycĘ
- sterować lotkami precyzyjnie, doprowadzając do równoległego ustawienia srybowca

w stosuŃu do płaszcrynry roślinności,
- przed Ęowaniem DOCIĄGNĄC MOCNO PASY PLECOWE.

5-7



4|

4|

6. RYSLTNKI I WYKRESY

Fig. l - Szrybowiec SZD-9-bis I-E,"BOCIAN|'.
Fig.2 - Schemat instalacji przyrządów pokładowych.
1. Wariometr energii całkowitej (t 5m/s).
2. Prędkościomierz.
3. Wysokościomierz.
4. Wariometr (+ 30m/s).
5. Zakłętońerz elełtryczny
6. Busola.
7. Wyłącznik zakrętomierz?.'
8. Bateryjkizakrętomierza).... ' ,, 

.

9. Puszka kompensacyjna wariórnetru energii całkowitej.
l 0 NaCąT ri a wl,r61171-1ur"cze ą,ariometrórł,.
11 Dajnik ciśnienia całkowitego w dziobie kadfuba.
l2 Dajnik ciśnienia statycznego.
l3. Odwadńaczę.

Fig.3 - Osiągi szybowca SZD-9-bis I-E.,BOCIANr'.
1. Biegunowa prędkości (lot normalny),
2. Biegunowa prędkości przy otwartych hamulcach.
3. Krzyrł,a rloskonałości (lot nornralny),
4. Krzywa doskonałości przy otwartych hamulcach.
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Fig 5 - Schemat i rozmieszczenie instalacii oświetleniowej.

1. Akumulatorpokładowy.
ż Srviatła pozycyjne
3. Oświetlenie tablicy przyrządów pokładowych.
4. Wącznik (wraz z bezpieczńkiem) instalacji.
5. Mostek łączący.
6. Złącza.

Fig. 6 - Montaz skrzydła.

l. Okucia główne, nośne, kadłubowe (partia centralna)
2. Pokrętło sworzni głownych.
3." Sworzen stozkowy okuc głownych.
4. Drut zabezpieczający.
5. Klucz.
6. Sworzeń cylindryczny tylni.
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7. Ramię sworznia tylnego.
8. Okucie nośne, łlrre, kadłubowe
9. Wziernik górny.
l0. Okucie główne skrzydłowe.

Fig, 7 - Montaż usterzenia wysokości.

1. Okucie przednie na wręd"zę nr 25.
2. Nakrętka
3. Pokrętło śruby
4. Okucie tylne na

Fig. 8 - Połączenie napędów steru

1.

2.
J.

4.
5.
6.

Popychacz szybko.ałą§my nąpędu hamulców
Popychacz srybkoźączny napędu lotek.
Popychacz szybkozłą§zrry napędu lotek.

(osp 1
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Popycbacz steru wysoko ści.
Końcówka szybko złąc nta popy cbacza
P opychacz szrybko złączrry napędu
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