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Szkolenia Szkolenia 
SekcjiSekcji
SamolotowejSamolotowej
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3.13.1

UUżżytkowanie statkytkowanie statkóów w 
powietrznych z powietrznych z 
silnikami gasilnikami gaźźnikowymi nikowymi 
w warunkach jesienno w warunkach jesienno --
zimowychzimowych
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Statystyki wypadkStatystyki wypadkóóww

32

153

203

Oblodzenie płatowca (40 %)

Oblodzenie na ziemi (8 %)

Oblodzenie układu zasilania silnika (52 %)

Dane AOPA Dane AOPA Air Air SafetySafety FoundationFoundation AccidentAccident DatabaseDatabase z lat 1990z lat 1990--2000 2000 

Zdarzenia i wypadki spowodowane oblodzeniemZdarzenia i wypadki spowodowane oblodzeniem
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Budowa gaBudowa gaźźnika pnika płływakowegoywakowego

MIESZANKA MIESZANKA 
PALIWOWOPALIWOWO--

POWIETRZNAPOWIETRZNA

ZWZWĘŻĘŻKA KA 
VENTURIEGOVENTURIEGO

WLOT WLOT 
POWIETRZAPOWIETRZA IGIGŁŁA KONTROLI A KONTROLI 

MIESZANKIMIESZANKI

PALIWOPALIWO

WLOT WLOT 
PALIWAPALIWA

KOMORA KOMORA 
PPŁŁYWAKOWAYWAKOWA

DYSZA DYSZA 
WTRYSKOWAWTRYSKOWA

RURKA RURKA 
EMULSYJNAEMULSYJNA
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Wloty powietrza do gaWloty powietrza do gaźźnikanika
podgrzew wypodgrzew wyłąłączonyczony
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Wloty powietrza do gaWloty powietrza do gaźźnikanika
podgrzew wpodgrzew włąłączonyczony

PODGRZEW
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Rodzaje oblodzeRodzaje oblodzeńń gagaźźniknikóóww

OBLODZENIE GAOBLODZENIE GAŹŹNIKANIKA

KONTAKTOWE PALIWA PRZEPUSTNICY

Oblodzenie kontaktoweOblodzenie kontaktowe
powstaje w wyniku kontaktu wilgotnego powietrza z wlotami powietrza, filtrami powietrza oraz z 
podgrzewaczem gaźnika. Dochodzi do niego zwykle w momencie przelotu statku powietrznego przez strefę
opadu śniegu, deszczu ze śniegiem, chmur o temperaturze poniżej 0oC, deszczu kiedy temperatura 
płatowca lub deszczu jest poniżej 0oC. 

Oblodzenie paliwaOblodzenie paliwa
powstaje w kanałach gaźnika na całej długości przepływu od punktu w którym paliwo jest wprowadzane do 
gaźnika. Jego bezpośrednią przyczyną jest zamarzanie pary wodnej zawartej w powietrzu (jako części 
mieszanki paliwowo powietrznej) w wyniku ochłodzenia spowodowanego parowaniem paliwa. 

Oblodzenie przepustnicyOblodzenie przepustnicy
powstaje na lub w pobliżu częściowo zamkniętego zaworu przepustnicy. Para wodna zawarta w 
dostarczanym do gaźnika powietrzu skrapla się i zamarza w wyniku efektu schłodzenia w momencie 
przepływu powietrza przez zawór przepustnicy 
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OblodzenieOblodzenie gagaźźnikanika
fizyka zjawiskafizyka zjawiska

LLÓÓDD

LLÓÓDD

LLÓÓDD

MIESZANKA MIESZANKA 
PALIWOWOPALIWOWO--

POWIETRZNAPOWIETRZNA

ZWZWĘŻĘŻKA KA 
VENTURIEGOVENTURIEGO
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Zjawisko oblodzenia gaZjawisko oblodzenia gaźźnikanika

OblodzenieOblodzenie
(brak podgrzewu ga(brak podgrzewu gaźźnika)nika)
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Zjawisko oblodzenia gaZjawisko oblodzenia gaźźnikanika

Podgrzew gaPodgrzew gaźźnika wnika włąłączonyczony
(po wyst(po wystąąpieniu oblodzenia)pieniu oblodzenia)
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Warunki sprzyjajWarunki sprzyjająące oblodzeniu gace oblodzeniu gaźźnikanika

Oblodzenie gaOblodzenie gaźźnika monika możże wyste wystąąpipićć przede wszystkim:przede wszystkim:

Oblodzenie gaOblodzenie gaźźnika monika możże wyste wystąąpipićć w bardzo szerokim zakresie warunkw bardzo szerokim zakresie warunkóów atmosferycznych, w w atmosferycznych, w 
temperaturze od temperaturze od --55ooC do +37C do +37ooC i wilgotnoC i wilgotnośści wzglci wzglęędnej powietrza praktycznie od 20dnej powietrza praktycznie od 20--30%. 30%. 

w obszarach sw obszarach słłabej widzialnoabej widzialnośści przy powierzchni ziemi i na maci przy powierzchni ziemi i na małłych wysokoych wysokośściach ciach 
szczegszczegóólnie wczesnym rankiem i plnie wczesnym rankiem i póóźźnym poponym popołłudniemudniem

w pobliw pobliżżu obszaru obszaróów wodnychw wodnych

przy wilgotnym gruncie i sprzy wilgotnym gruncie i słłabym wietrzeabym wietrze

przy wystprzy wystęępowaniu opadpowaniu opadóów ciw ciąąggłłychych

chmurach i mglechmurach i mgle

przy bezchmurnym niebie w sytuacji kiedy chmury lub mgprzy bezchmurnym niebie w sytuacji kiedy chmury lub mgłła wa włłaaśśnie zaniknie zanikłłyy

Oblodzenie gaOblodzenie gaźźnika nie jest elementem ujmowanym w standardowych prognozach nika nie jest elementem ujmowanym w standardowych prognozach 
meteorologicznych dla lotnictwameteorologicznych dla lotnictwa. 
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Warunki sprzyjajWarunki sprzyjająące oblodzeniu gace oblodzeniu gaźźnikanika

Wysokie prawdopodobieWysokie prawdopodobieńństwostwo
oblodzenia gaoblodzenia gaźźnikanika

MoMożżliwoliwośćść wystwystąąpienia pienia 
oblodzenia gaoblodzenia gaźźnikanika

--77OO CC 2121OO CC 3838OO CC
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80 %80 %

100 %100 %
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CarburettorCarburettor icingicing--probabilityprobability chartchart
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CarburettorCarburettor icingicing--probabilityprobability chartchart
przykład wykorzystania

Komunikat METAR dla EPGD z dn. 08/02/2009 2230 UTCKomunikat METAR dla EPGD z dn. 08/02/2009 2230 UTC

EPGD 082230Z 28007KT 9999 FEW015 M00/M03 Q1000 EPGD 082230Z 28007KT 9999 FEW015 M00/M03 Q1000 

ConditionsConditions atat:: EPGD (GDANSK/REBIECHOW, PL) EPGD (GDANSK/REBIECHOW, PL) observedobserved
22302230 UTCUTC 08 08 FebruaryFebruary 2009 2009 

TemperatureTemperature:: 0.00.0°°C C (32(32°°F) F) 

DewpointDewpoint:: --3.03.0°°C (27C (27°°F) [RHF) [RH == 80%]80%]

Czyli:Czyli:

TEMPERATURE 0o C
DEW POINT DEPRESSION 00oo -- ||--33oo| = | = --33oo CC

lublub

TEMPERATURE TEMPERATURE 00oo CC
RELATIVE HUMIDITYRELATIVE HUMIDITY 80 %80 %

WNIOSEK: WNIOSEK: BARDZO DUBARDZO DUŻŻE RYZYKO OBLODZENIAE RYZYKO OBLODZENIA
GAGAŹŹNIKANIKA

DLA PEDLA PEŁŁEGO ZAKRESU MOCYEGO ZAKRESU MOCY
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Zasady stosowania podgrzewu gaZasady stosowania podgrzewu gaźźnikanika

uużżywaj gaywaj gaźźnika raczej w celu zapobienika raczej w celu zapobieżżenia anienia aniżżeli w celu usunieli w celu usunięęcia cia 
oblodzeniaoblodzenia

unikaj kounikaj kołłowania na podgrzewie (raczej)owania na podgrzewie (raczej)

sprawdsprawdźź dziadziałłanie podgrzewu podczas pranie podgrzewu podczas próóby silnikaby silnika

nie startuj z otwartym podgrzewemnie startuj z otwartym podgrzewem

wwłąłączaj podgrzew na niskich obrotach (np. podejczaj podgrzew na niskich obrotach (np. podejśście do lcie do ląądowania)dowania)

wywyłąłączaj podgrzew w koczaj podgrzew w końńcowej fazie podejcowej fazie podejśściacia

w warunkach jesienno w warunkach jesienno –– zimowych staraj sizimowych staraj sięę stosowastosowaćć podejpodejśścia pcia płłaskie askie 
na zwina zwięększonych obrotachkszonych obrotach

uużżywaj podgrzewu periodycznie, nie permanentnieywaj podgrzewu periodycznie, nie permanentnie

uużżywaj peywaj pełłnych zakresnych zakresóów pow połłoożżenia denia dźźwigni podgrzewuwigni podgrzewu

na samolotach wyposana samolotach wyposażżonych we wskaonych we wskaźźnik temperatury powietrza w nik temperatury powietrza w 
gagaźźniku, utrzymuj jego wskazniku, utrzymuj jego wskazóówkwkęę poza poza żżóółłtym polem w warunkach tym polem w warunkach 
sprzyjajsprzyjająących wystcych wystąąpieniu oblodzeniapieniu oblodzenia
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4.14.1
Technika lotu Technika lotu 
termicznego termicznego ––
stostożżek ek 
dolotowydolotowy

Aeroklub Nadwiślański
Konferencja Lotno Konferencja Lotno -- TechnicznaTechniczna
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Zasady i definicjeZasady i definicje

StaStałłe przebywanie w strefie zasie przebywanie w strefie zasięęgu (stogu (stożżek dolotowy)ek dolotowy)

Nadlotniskowy lot termiczny powinien się odbywać przy zachowaniu stastałłej ej 
momożżliwoliwośści dolotu bez wykorzystywania na trasie dolotu wznoszeci dolotu bez wykorzystywania na trasie dolotu wznoszeńń

StoStożżek dolotowyek dolotowy

wyobrażalny wycinek przestrzeni powietrznej o kształcie odwróconego 
stożka

wierzchołek znajduje się na wysokości 300 m nad terenem/środkiem 
lotniska (wysokość wymagana do wykonania kręgu)

podstawa stożka powinna znajdować się na wysokości podstawy 
chmur pomniejszonej co najmniej o 100 m ze względów 
bezpieczeństwa

kąt nachylenia pobocznicy stożka równy jest kątowi zasięgu szybowca, 
a skos równy zasięgowi.
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Strefa zasiStrefa zasięęgu przy bezwietrznej pogodziegu przy bezwietrznej pogodzie
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Czynniki wpCzynniki wpłływajywająące na strefce na strefęę zasizasięęgugu

Bezpieczny zasiBezpieczny zasięęg jest mniejszy od rzeczywistegog jest mniejszy od rzeczywistego

Wiatr powoduje pochylenie stoWiatr powoduje pochylenie stożżka w kierunku przeciwnym do kierunku wiatru ka w kierunku przeciwnym do kierunku wiatru 
(sto(stożżek pochyla siek pochyla sięę pod wiatr)pod wiatr)

Podstawowe zasady lotu powyPodstawowe zasady lotu powyżżej wysokoej wysokośści krytycznejci krytycznej

Oddalając się od lotniska z wiatrem zapas wysokości  potrzebnej na pokonanie drogi powrotnej 
będzie większy i będzie zależał od następujących czynników :

prpręędkodkośćść wiatruwiatru - do ustalenia wysokości krytycznej przyjmujemy prędkość wiatru górnego 
większą od wiatru dolnego

prprąądy wstdy wstęępujpująące i zstce i zstęępujpująącece - silniejsze duszenia – mniejszy zasięg

wspwspóółłczynnik pewnoczynnik pewnośści dolotuci dolotu - tym mniejszy im słabsze warunki meteorologiczne i 
doświadczenie pilota

znajomoznajomośćść charakterystyk danego szybowcacharakterystyk danego szybowca

znajomoznajomośćść rejonu lotrejonu lotóóww - zapobiega zgubieniu się oraz daje wyobrażenie o położeniu w terenie 
strefy zasięgu, czyli również wiedzę o minimalnych, dopuszczalnych wysokościach nad 
charakterystycznymi obiektami
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Deformacja strefy zasiDeformacja strefy zasięęgu przez wiatrgu przez wiatr
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PrzykPrzykłład 1ad 1
SZDSZD--30 Pirat, 1 czerwca 2008r., okolice lotniska Lisie K30 Pirat, 1 czerwca 2008r., okolice lotniska Lisie Kąątyty
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PrzykPrzykłład 1ad 1
SZDSZD--30 Pirat, 1 czerwca 2008r.30 Pirat, 1 czerwca 2008r.

Analiza pilotaAnaliza pilota

Odejście z wiatrem

Nie znalezienie noszeń

Próba dolotu

Brak wysokości

Brak wyboru pola

Efekt: przymusowe lądowanie w wysokiej uprawie

Uszkodzeń: brak

Obrażeń: brak
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PrzykPrzykłład 2ad 2
SZDSZD--50 Puchacz, Bia50 Puchacz, Białłystok 2004ystok 2004
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PrzykPrzykłład 2ad 2
SZDSZD--50 Puchacz, Bia50 Puchacz, Białłystok 2004ystok 2004

Przyczyny i okolicznoPrzyczyny i okolicznośści wypadku lotniczegoci wypadku lotniczego

PrzyczynPrzyczynąą wypadku lotniczego bywypadku lotniczego byłło:o:

dopuszczenie do lotu termicznego ucznia pilota po długiej przerwie w wykonywaniu tego 
typu lotów oraz brak odpowiedniego nadzoru nad tym lotem

niezachowanie przez ucznia pilota stożka dolotu w termicznym locie nadlotniskowym

błędy ucznia pilota w taktyce lotu termicznego

OkolicznoOkolicznośściciąą sprzyjajsprzyjająąccąą zaistnieniu wypadku byzaistnieniu wypadku byłło:o:

nieprawidłowo nastawiony wysokościomierz wskazujący wysokość nad terenem miejsca 
wypadku o 40 m większą od rzeczywistej
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PrzykPrzykłład 2ad 2
SZDSZD--50 Puchacz, Bia50 Puchacz, Białłystok 2004ystok 2004

AnalizaAnaliza

warunki pogodowe nie były odpowiednie do wykonywania pierwszego lotu termicznego w 
sezonie przez tego ucznia pilota

szybowiec był sprawny technicznie w zakresie obowiązujących wymagań

Uczeń pilot miał formalne kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania tego rodzaju lotu

Uczeń pilot podjął nietrafną decyzję lotu w poszukiwaniu wznoszeń termicznych w kierunku 
na zawietrzną i nad miasto

Uczeń pilot zbyt późno podjął decyzję przerwania lotu termicznego i powrotu na lotnisko

Uczeń pilot zaczepił skrzydłem o drzewo co spowodowało zmianę toru lotu i nie do końca 
kontrolowany lot zakończony rozbiciem szybowca
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ZASADAZASADA

500m wyb500m wybóór pola i inspekcja pola z powietrza r pola i inspekcja pola z powietrza 
300m kr300m krąąg do pola i lg do pola i ląądowanie! dowanie! 

W przypadku uczniW przypadku ucznióów pilotw pilotóów obowiw obowiąązuje zasada:zuje zasada:


