
Przygotowanie do lotu



Od czego należy zacząć?
Dla rozpoczynających szkolenie, przed rozpoczęciem kolejnego 

sezonu, konieczne będzie zapoznanie się z takimi dokumentami jak:

- SOP (Standard Operating Procedures)

- QRH (Quick Reference Handbook) 



- Instrukcją szkolenia, dokumentacją lotniska 
oraz IUwL





Czym jest SOP i co tam znajdziemy?





Co znajdziemy w QRH?



Minima pogodowe a rodzaj wykonywanego zadania 
oraz ćwiczenia



Omówienie etapów przygotowania się do 
każdego lotu

•1) Depesza NOTAM





2) Depesze meteorologiczne 







3) Informacja lotnicza - AIP







Procedury na wypadek utraty łączności



4) Plan użytkowania przestrzeni powietrznej - AUP



5) Wyznaczenie trasy



6) Obliczenia nawigacyjne – Operacyjny Plan Lotu



7) Obliczenie 
niezbędnego paliwa 
oraz mass&balance



8) Plan Lotu



9) Briefing 
przedlotowy



11) Wykaz dokumentów do lotu

•Pilot’s Operating 
Handbook

Podręczna instrukcja 
obsługi Tb-9 przygotowana
z myślą o bezpieczeństwie



•Dokumenty pokładowe 

Poświadczenie zdatności 
samolotu do lotu



•Pokładowy dziennik 
techniczny



Wzór do wypełniania PDT



Rejestr pobranych 
PDT



Wszystkie dokumenty do samolotów można znaleźć w 
odpowiednio oznaczonej szafie



Klucze znajdują sie zaraz obok



10) Przegląd 
przedlotowy samolotu

W tej części prezentacji 
pokażemy na co zwracać uwagę 
podczas sprawdzania samolotu 
przed lotem. Od tego, na ile 
dokładnie i szczegółowo do 
tego podejdziemy, zależy w 
dużej mierze bezpieczeństwo 
lotu. 

Przegląd na przykładzie 
Tampico TB9.































12) Bezpieczeństwo lotnicze
Przerwanie startu samolotu Socata TB-9 SP-TUO spowodowane zanikaniem mocy silnika 965/10

• Lokalizacja

• Poland

• 50° 6' 44.3448" N, 22° 1' 13.5156" E

• Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 965/10

• Miejsce zdarzenia: lotnisko Rzeszów - Jasionka (EPRJ)
Państwo: Polska

• Rodzaj i typ statku powietrznego: samolot Socata TB-9 Tampico
Znaki rejestracyjne: SP-TUO

• Przyczyna incydentu:
nie dokręcenie nakrętki blokady manetki składu mieszanki, co przy wstrząsach
spowodowanych startem z pasa trawiastego prowadziło do powolnego jej cofania czyli
zubażania mieszanki co prowadziło do powolnej utraty mocy, spadku obrotów silnika
i wymusiło przerwanie startu.

• Zalecenia profilaktyczne:
Omówienie powyższego incydentu z instruktorami i studentami Ośrodka Kształcenia Lotniczego
Politechniki Rzeszowskiej.



Zdarzenie lotnicze w trakcie wznoszenia samolotu Socata TB9 1039/15

• Lokalizacja

• lotnisko Poznań-Ławica (EPPO)Poland

• 52° 25' 15.9996" N, 16° 49' 35.0004" E

• Opis: Wykonano próbę silnika przed lotem, która nie wykazała żadnych anomalii. 
Po starcie, w trakcie wznoszenia, silnik nie uzyskiwał maksymalnych obrotów i 
nierówno pracował. Pilot zgłosił do wieży lotniska EPPO zakłócenia w pracy 
silnika i poprosił o zgodę na powrót na lotniska, którą otrzymał. Samolot 
wykonał lewy krąg nadlotniskowy i po 7 minutach samolot bezpiecznie wylądował 
na pasie 28. Okazało się, że przyczyną zakłóceń w pracy silnika był niewłaściwy 
luz zaworowy.

• Miejsce zdarzenia: po starcie z lotniska Poznań-Ławica (EPPO)

• Państwo: Polska

• Rodzaj i typ statku powietrznego: Socata TB9



Utrata łączności podczas lotu szkolnego samolotu Socata TB-9 853/14
• Lokalizacja

• rejon lotniska Rzeszów (EPRZ)Poland

• 50° 6' 34.9992" N, 22° 1' 8.0004" E

• Opis: Do zdarzenia doszło podczas lotu szkolnego wykonywanego w rejonie TMA EPRZ, na wysokości poniżej 
przestrzeni kontrolowanej przy monitorowaniu częstotliwości TWR lotniska. Zgodnie z wydanymi instrukcjami 
przez kontrolę ruchu lotniczego załoga miała zgłosić trawers punktu nawigacyjnego WHISKEY. Około godziny 
20:20 UTC załoga próbowała kilkukrotnie, bezskutecznie nawiązać łączność z kontrolerem EPRZ TWR. 
Możliwy był odbiór transmisji kontroli ruchu lotniczego i innych statków powietrznych natomiast nie było 
możliwości nadawania zarówno z miejsca zajmowanego przez ucznia-pilota jak i instruktora. W związku z 
zaistniałą sytuacją załoga włączyła kod transpondera 7600 co zostało zarejestrowane przez kontrolera ruchu 
lotniczego ok. godz. 20:24. Instruktor skontaktował się telefonicznie z instruktorem prowadzącym nadzór 
operacyjny w ośrodku szkoleniowym. Nadzorujący przekazał kontrolerowi TWR informację o braku dwustronnej 
łączności. Kontroler nadając „na ślepo” wydał zgodę na wlot w rejon kontrolowany lotniska oraz instrukcję 
dolotu do lotniska EPRJ. W trakcie dolotu, w rejonie punktu nawigacyjnego SIERRA, załoga utraciła całkowicie 
łączność oraz dodatkowo pojawiały się niekontrolowane przez nią nadawania fali nośnej. Instruktor ponownie 
korzystając z łączności telefonicznej przekazał o tym informację nadzorującemu, który poinformował o tym 
kontrolera TWR. Kontroler zapewnił separację innym statkom powietrznym znajdującym się w przestrzeni 
lotniska i poprosił nadzorującego o przekazanie telefonicznie załodze zgody na podejście do lądowania jako 
numer jeden. Lądowanie na lotnisku EPRJ odbyło się o 20:44.

Miejsce zdarzenia: rejon lotniska Rzeszów (EPRZ)

Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: Socata TB-9



Brak wskazań prędkościomierza podczas startu samolotu Socata TB-9 Tampico SP-TUN 
spowodowany rozszczelnieniem układu pomiaru prędkości 329/06

• Lokalizacja

• Poland

• 50° 6' 41.6088" N, 22° 1' 24.33" E

• Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 329/06

• Miejsce zdarzenia: lotnisko Rzeszów - Jasionka (EPRJ)
Państwo: Polska

• Rodzaj i typ statku powietrznego: samolot Soccata TB-9 Tampico
Znaki rejestracyjne: SP-TUN

• Przyczyna incydentu:
Najbardziej prawdopodobną przyczyną incydentu, polegającego na braku wskazań
prędkościomierza, była utrata ciągłości i szczelności systemu pomiaru prędkości wskutek
odłączenia metalowego zespołu rurki Pitota od przewodu elastycznego, co zostało
spowodowane długotrwałymi drganiami podczas normalnej eksploatacji.



13) SMS
Stanowi element składowy systemu 
zarządzania w organizacji, 
ukierunkowany na świadome 
ograniczanie prawdopodobieństwa 
zaistnienia katastrofy poprzez 
identyfikację zagrożeń i ryzyka, 
które mogą mieć wpływ na 
organizację, w taki sposób, żeby 
można było zastosować 
odpowiednie środki ograniczające 
ryzyko do tak niskiego poziomu, jak 
jest to rozsądnie możliwe.



Formularz SMS



14) Sytuacje awaryjne
• USTERKA SILNIKA NA ROZBIEGU

Zredukować obroty do minimum, hamować wykorzystując długość dostępną pasa. W przypadku możliwej kolizji z przeszkodą 
należy zamknąć kran paliwa, iskrowniki wyłączyć, główny wyłącznik prądu wyłączyć, mieszankę odciąć.

• USTERKA SILNIKA PO ODERWANIU

W przypadku awarii silnika po starcie do 300ft AGL należy lądować na wprost z ominięciem przeszkód. Pierwszą czynnością jest 
zabezpieczenie prędkości, która nie może być mniejsza niż 70kts. Zakręty niezbędne do ominięcia przeszkód powinny być z jak 
najmniejszym przechyleniem. Po upewnieniu się, że miejsce lądowania awaryjnego jest w zasięgu dolotu samolotu (planować się z
przelotem), gdy zapewniony jest dolot, klapy ustawić w pozycję do lądowania. Przyziemić z minimalną prędkością. 

Gdy usterka silnika nastąpi powyżej 300ft AGL należy lądować na wprost, nie należy podejmować próby powrotu na lotnisko 
startu. Przed przyziemieniem samolotu należy: zamknąć zawór paliwa. ustawić mieszankę w położenie zamknięta, ustawić 
przepustnicę w pozycję otwarta wyłączyć iskrowniki, wyłączyć wyłącznik alternatora i wyłącznik główny instalacji elektrycznej.

• USTERKA SILNIKA W LOCIE

Podczas awarii silnika w trakcie lotu należy w pierwszej kolejności zabezpieczyć prędkość 86kts i obrać miejsce awaryjnego 
lądowania. Gdy wysokość nad terenem jest wystarczająca należy podjąć próbę ponownego uruchomienia silnika. W przypadku, 
gdy silnik zacznie pracować równomiernie należy w miarę możliwości zidentyfikować zaistniałą usterkę i podjąć odpowiednie 
działania zabezpieczające przed ponowną awarią. Gdy awaria silnika nastąpi na wysokości niezapewniającej bezpiecznego 
uruchomienia silnika należy lądować w najbliższym dostępnym miejscu



• LĄDOWANIE ZAPOBIEGAWCZE

Jeżeli podczas lotu silnik zacznie pracować nierównomiernie oraz nie uda się wyeliminować przyczyny niesprawności należy 
podjąć próbę lądowania w terenie przygodnym z pracującym silnikiem. O ile jest to możliwe wykonać przelot na miejscem 
przymusowego lądowania (nie niżej jak 300ft AGL) celem sprawdzenia czy nie ma przeszkód. Następnie należy podchodzić 
do lądowania ze składową wiatru jak najbardziej czołową z klapami wychylonymi do lądowania. Przed przyziemieniem 
należy wyłączyć wyłącznik główny instalacji elektrycznej.

• POŻAR SILNIKA

Jeśli ogień jest widoczny przed uruchomieniem silnika, ustaw sterowanie mieszanką na ubogą do wyłączenia, otwórz 
przepustnicę i obracaj silnik rozrusznikiem. Jest to sposób by wciągnąć ogień do silnika. Jeśli silnik został uruchomiony, 
kontynuuj pracę próbując wciągnąć ogień do silnika. Jeśli w każdym z powyższych przypadków ogień nadal jest widoczny 
przez więcej niż kilka sekund, ogień powinien być zgaszony przez najlepszy dostępny zewnętrzny środek. Przełącznik paliwa 
powinien być w położeniu WYŁĄCZONE (OFF) a sterowanie mieszanką w położeniu uboga do wyłączenia jeśli ma być użyta 
metoda z zewnętrzną gaśnicą.

• AWARIA ALTERNATORA

Awaria alternatora jest rozpoznawana przez wskazania woltomierza na czerwonym polu. Ogranicz maksymalnie zużycie 
prądu. Ustaw przełącznik alternatora w pozycji OFF na jedną sekundę. Jeśli amperomierz nadal wskazuje zero lub jeśli nie 
został zresetowany, ustaw przełącznik alternatora w pozycję OFF utrzymuj minimalne zużycie prądu i wyląduj tak szybko jak 
to możliwe. Wszystkie urządzenia elektryczne będą zasilane z akumulatora. 

• NIEPRAWIDŁOWE WSKAZANIA WYSOKOŚCIOMIERZY

Przekroczenie dopuszczalnej tolerancji różnicy wysokości wskazywanej na wysokościomierzach: Na ziemi: Nie należy 
podejmować lotu. W powietrzu: Różnica wysokości 50-100ft: Za poprawne należy przyjąć wskazania wysokościomierza 
zabudowanego na lewej tablicy przyrządów. Różnica 100ft i więcej: Należy przyjąć za poprawny wysokościomierz który 
wskazuje niższą wysokość.



PRZYCZYNY AWARII

1.Błędy i zaniedbania podczas tankowania

2.Zatarcie silnika spowodowane brakiem oleju

3.Nieprawidłowe serwisowanie

4.Oblodzenie gaźnika

5.Ptaki



Źródła i użyta literatura 

Tworząc tę prezentację posłużyliśmy się dokumentami i portalami 
internetowymi jak:

1) Instrukcją szkolenia - ISz_ATP/OKL/2014

2) SOP oraz QRH

3) Instrukcją operacyjną lotniska

4) Stroną internetową Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

5) Portalem „dlapilota.pl”

6) Portalem „awiacja.imgw.pl”

7) Instrukcją Użytkowania w Locie



Dziękujemy za uwagę!


