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Podręcznik Pilota 

oraz zatwierdzona przez F AA 

Instrukcja Pilotowania 

do samolotów A-23-19, 19A Sport III 

INTRODUKCJA 

Niniejszy Podręcznik Pilota oraz zatwierdzona przez 
F AA lnstmkcja Piłotowania zawierają dane 
sformatowane zgodnie z zaleceniami GAMA 
(Generalnego Stowarzyszenia Wytwórców Samolotów) 
zawartymi w Specyfikacji Nr l. Używanie tej 
specyfikacji przez ogól \\')twórców gwarantuje, że pilot 
znajdzie te same dane w tych samych miejscach 
instrukcji wszystkich samolotów. 

W ostatnich latach instmkcje i podn;czniki wydawane 
przez BEECHCRAFT zawi.;raly w większość dane 
podawane obecnie, jednakże teraz zawierają więcej 

informacji szczegółowych oraz wprowadzono także 

pewne nowe dane. 

Na przykład, dużo uwagi w tym względzie poświęcono 
tematyce Rozdziału X Informacje dotyczące 
Bezpieczeństwa. Choć tylko mała cz~ść informacji 
umieszczonych tam jest nowych a większość stanowią 
fundamentalne zasady znane każdemu pilotowi to jednak, 
w opinii BEECHCRAFT, pierwszorzędną sprawą jest 
zgromadzenic wszystkich zagadnień dotyczących 
bezpieczeństwa w skondensowanej formie i przekazanie 
ich w n;ce pilota. Rozdział ten powimen być dokładnie 
przeczytany i przestudiowany. Jego okresowe 
przeglądanic przyczyni się do utrzymania techniki 
pilotowania w dobrej kondycji. 
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Rozdział I 
WJ•rowadzenie 

BEECIICRAFT S1•ort III 
Mu!lketeer A23-19,19A 
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BI~ECIICRAI<'T SJl011 III 
Musl\.ett~er A23-19,19A 

Rozdział I 
\Vprowad:t.eoie 

DZI~:KIJJJ.:MY ... za okazam: nam zaufanic i wybranie samolotu 
marki BEECHCRAFT. Nasi inż~mierowic, robotnicy oraz kontrolerzy 
jakośd dokładają wszelkich starań i wykorzystują swe wieloletnie 
doświad<;zenia by samoloty BEECHCRAFT spełniały wysokie 
wymagania w dziedzinie jakości i osiągów, z czego stały się słynne na 
calym świecie. 

ISTOTNE UWAGI 

Niniejsza instmkcja musi zostać uważnie przeczytana przez 
użytkownika oraz operatora po to, by zaznajomili się oni z 
problemami eksploatacji samolotu. Zamieszczone sugestie i zalecenia 
powinny zapewnić maksymalne osiągi bez szkody dla 
ekonomiczności. Samolot należy dobrze poznać i eksploatować go 
zgodnie z niniejszym Podręcznikiem Pilota i Instmkcją Pilotowania 
zatwierdzoną przez FAA (zwanych dalej Instntkcją) oraz biorąc pod 
uwagi( zalecenia umieszczone na tabliczkach umieszczonych w 
róznych miejscach samolotu. 

Użytkownik i operator powinni także :~..nać przepisy FAR mające 
zastosowame do eksploatacji tego samolotu a także przepisy F AR 91 
(ogólne przepisy dot. eksploatacji i użytkowania w locie). Ponadto 
samolot musi być eksploatowany zgodnie z przepisami F AA, których 
niqm:estrzcganic w rezultacie może obrócić się przeciw 
użytkownikowi i operatorowi. 
Przepisy FAR skhdają odpowiedzialność za eksploatację samolotu na 
barki użytkownika oraz operatora, który powinien zapewnić 

wykonywanic wszystkich obsług przez odpowiednio 
wykwalifikowanych mechaników zgodnie z przepisami zdatności do 
lotu określonymi dla danego samolotu. 

Wszystkie ograniczenia, procedury, wanmki bezpieczeństwa, 

ograntcz..::ma czasowe oraz wymagania zw1ązane eksploatacją 
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Rozdziali 
W1•rowadzenie 

DEECIICRAII'T S1Jorł III 
Mu!lketeer A23-19,19A 

samolotu zawarte w ninie.iszej instrukcji są niezbędne by utrzymać 
samolot w stanie zdolności do lotu i w ogólnej kondyc_ri 
odpowiadającej tej, którą mial opuszezując fabl)kę. 

Autoryzowane centra BEECHCRAFT"a, mit;dzynarodowi 
dystrybutorzy i dealerzy mogą dokonywać zalecanych przez F AA oraz 
Beech Aircraft Corporation modyfikacji, obsług oraz wprowadzać 
procedury operacyjnych mające na celu zapewnicnil: maksimum 
użyteczności i bezpieczeństwa podc7..as eksploatacji samolotu. 

UŻYWANIE NINIEJSZEJ INSTiłUKCJI 

Podręcznik Pilota zaprąjcktowany została w taki sposób, by zapewnić 
dokumenty niczbędne do bezpiecznego i spra\\-ncgo użytkowania 
samolotu. Fonna podręcznych, luźnych kartek jest łatwa w użyciu i 
nie \\ymaga wiele miejsca do przechowywania. J>odręcznik posiada 
zakładki z tytułami rozdziałów pozwalające na szybkic wyszukiwanie 
interesujących zagadnic11. Składa sir; z następujących rozdziałów: 

Rozdział l Wprowadzenie 

Rozdzial 2 Ograniczenia 

Rozdział 3 Procedur awaryjne 

Rozdział 4 Procedury normalne 

Rozdział 5 Osiągi 

Rozdział 6 Ciężar i wyważenie l Lista wyposażenie 

Rozdział 7 Opis techniczny 

Rozdział 8 Obsluga techniczna 

Rozdział 9 Suplementy 

Rozdział l O Informacje dol. bezpicczeJ1stwa 
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BEECHCRAFT S1>011 III 
Musketcer A23~19,19A 

UWAGI 

R.ozd1.ial l 
Wpmwad1.enle 

Jeśli nic zaznaczono inaczej. wszystkie pr~dkości lotu podane w 
niniejszej instrukcji ~;;\ pr<;Jkcściami \\'8ka.t.ywanymi wzgl~dcm 
powietrza (AIS). 

Ze wzgl~du na ogromną różnorodność możłiwy,;h konfiguracji 
samolotu osiągany1~h dzięki :;tosowamu wyposażenia 
dodatkowego, nicmożliwym j•~st opi!anic i zilustro~ranie każdej 
z nich. Majqc na uwadze dużą mdywiduali7.ację pos;~cz,~gólnych 
samolotów osiąganą przez. użytko··.vników przez stosowanic 
wyposażenia dodatkowego należy podkreślić, że ilustracje 
zamieszczone w Instrukcji mają chanktl~r orientacyjny, 

Publika~jc setwisowe ani kolejne wydania zmian nie są 
przewidziane do automatyancgo umi.eszczania w Instrukcji. 
Informacje o tym, jak otrzymać ofi~ialne "Zmiany Serwisowe" 
przeznaczone do dołączanil do Inslrul;cji otrzymać można w 
centrach BEECHCRAFT'a oraz u międ~ynarodowych dealerów 
i dystrybutorów. Informacje te znąjduj:\ stę tak.t~e •.v Instrukcji 
Serwisowej nr 0250-010 BEEC'HCRAFT'a. 

BEECHCRAFT AICRAFT COMPANY REZERWUJE SOBIE 
PRAWO DO UNIE W AŻNIENJA LUB USUNIĘCIA BEZ 
WCZEŚNIEJSZEGO OSTRZEŻENIA DOWOLNEGO 
FRAGMENTU NINIEJSZEJ INSTRUKCJI. PODANYCH W 
NIEJ NUMERÓW czr;SCII/LUB PODZESPOLÓW 

DOKONYWANIE ZMIAN W INSTRUKCJI 

lnstruk~ję uaktualniać natyc:hmiast wpinajqc 8tront; tytułową z Tabelą 
Zmian. Strony tytulow': '~<'tydawanc są po to, by dostarczyć listę 
wszystkich efektywnych ~tron w lnstrukeji (z wyjątkiem rozdziału 
SUPLEMENTY) a tabc b) zapewnić dągłość zapisu zmian. W 
kwadracie znąjdującym sic; w prawym, dolnym rogu 
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Rozd:tial I 
Wamiwadzenie 

BEECHCRAFT Sa)()rt III 
Musketcer A23-19, 19A 

Tabcli Zmian umieszczona jest wielka litera określająca wydanic (lub 
pov.1órnc wydanie) Instrukcji, do której odnosi si~ ta zmiana. Po 
literze może znajdować si~ cyfra okrcśląiąca kolejny numer zmiany. 
Jeśli w Instrukcji dokonywana jest jakakolwiek zmiana wydaje sic; 
przy tej okazji nową Tabel~ Zmian. Tabel Zmian musi pozostawać w 
Instrukcji by zapewnić jej aktualność do chwili wydania kokjncj 
zmiany. 

OSTRZEŻI·:N II<: 

Kiedy Instrukcja uż} wana jest w celach operacyjnych na 
samolocie za jej uaktualnianic odpowiada pilot. 

SUPLEMENTY 
Rozdział IX zawiera suplementy wraz z Tabclą Suplementów. W 
Tabcli Suplementów znajduje się lista wyposażenia dodatkowego 
możliwego do zainstalowania na samolocie BEECHCRAFT. 
Przy okazji odbierania nowych lub zmienionych spisów wyposażenia 
dodatkowego trzeba porównywać otrzymaną Tabclą Suplementów z 

analogicznymi Tabelami będącymi już w Instrukcji. Należy 
pozostawiać Tabcle opatrzone najpóźniejszą datą w dolnym, prawym 
rogu (zwykle mają więcej wpisów) i usuwać Tabcle 
zdezaktualizowane. 

CERTYFIKATY WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO 

Nowy samolot opuszcza fabrykę z Instmkcją, w której umieszczone są 
certyfikaty umieszczonego na nim wyposażenia dodatkowego 
pochodzącego od obcych wytwórców oraz uzupełnienia do techniki 
pilotowania dla wyposażenia dodatkowego pochodz.1cego od 
W)twórcy samolotu. Jeśli do samolotu dostarczana jest w terminie 
późniejszym nowa Instrukcja za uaktualnienie i przeniesicnic do niej 
wszystkich danych dotyczących wyposażenia dodatkowegó a także 
niczbędnych dla prawidłowej eksploatacji (ciężar i wyważenie, inne 
ważne dane) odpowiedzialny jest wlaścicid/opcrator. 
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BEECHCRAFT S110rt III 
Musketcer A23-l9.19A 
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RozdzialI 
Wprowadzenie 
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Rozdział I 
w,,rowadzenic 

BEECII(:RAFT s,,m·t III 
Musketcer A23-19,19A 

PROMIENIE ZAKRĘTÓW NA ZIEMI 
A Promień dla końcówki skrzydła ............................... 23 fi. l l in. 

B Promień dla kółka przedniego................................. 9 ft. 10 in. 
C Promień dla koła wewnętrznego............................. 2ft. O in. 

D Promień dla koła zewnętrznego............................. 13 ft. O in. 

PROMIENIE ZOSTAŁY WYZNACZONE PRZY ·PELNYM 
WYCHYLENIU ORGANÓW STEROWANIA, ZAHAMOWANIU 
JEDNEGO KOLA ORAZ UŻYCIU CZĘŚCIOWEJ MOCY SILNIKA 
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BEECIICRAFT S!l011 III 
Musketcer A2J-19,19A 

DANE TECHNICZNE 

SILNIK 

Rozd1.iall 
Wprowad1-enie 

Samolot wyposażony jest w silnik Avco Lycoming 0-320-E2B, 
0-320-E2C lub 0-320-E3D o mocy 150 hp. 

Obroty startowe i maksymalnej mocy ciąglej (na poziomie morza) 
2700 rpm przy całkowicie otwartej przepustnicy. 

Sprawność systemu chłodzenia silnika została zademonstrowana w 
dzień przy temp. 100'1F. 

ŚMIGŁO 
Dwułopatowe ze stalym kątem ustaw1cnm !opat. T~p Sensenich 
M74DM-0-58 lub 74DM6-0-58. Ustabilizowane obroty pracy nie 
więcej niż 2400 rpm i nie mniej niż 2300 rpm przy maksymalnym, 
dopuszcz.alnym uchykniu przepustnicy. Inne tolerancje me 
dozwolone. Średnica 74 cale, odcinanic nic niedozwolone. 

PALIWO 

Benzyna Aviation Gasolin (czenvona) o minimalnej liczbie 80/87, lub 
l OOLL (niebieska) łub l 00 (zielona) 

pojemność systemu paliwowego *59,X galona 

(29,9 galona w każdym zbiorniku) .... zużywalna ilość 58,8 galona 

Każdy zbiomik ma wypo:;ażenie pozwalające na częściowe 
napełnianic do: 

20 gałonó'.v .. .... .... . .. . .. .. .. ... .. ......... zużywalna ilość 38,8 galona 

15 galonów .. .. .. .. . . .. .. . . . . . . .. .. . .. ... . . .. zui.ywalna ilość 28,8 galona 
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Rozdział I 
WJłrowadzeoie 

BEECHCRAFT S1mrt III 
Musketcer A23-J9,19A 

Po spełnieniu wymagań BHHCHCRAVI' S./. No. 024-281: 
pojemność systemu paliwowego *59,8 galona 

(29,9 galona w każdym zbiorniku) .... zużywalna ilość 52,2 galona 
Każdy zbiornik ma wyposażenie pozwalające na częsciowc 
napełnianie do: 

20 galonów . ............... .... ... ........... ... zużywalna ilość 32,2 galona 
15 galonów ...... .. .. ......... ........... .... ... zużywalna ilość 22,2 galona 
*Podano wartości nominalne. Rzcczywi!'ta pojemność zbiorników 
zależy od temperatur i tolerancji z jaką zostały wykonane. 

OLEJ 

Pojemność systemu olejowego wynosi 8 kwart. 
ZATWIERDZONE TYPY OLEJU 
Specyfikacja Avco Lycoming No. 301 E dopuszcza dla silnika 
samolotu użycie olejów spełniających spccyfikacj~ MIL-L-6082B dla 
olejów mineralnych oraz MIL-L-22851 dla bezpopiołowych olejów 
lotniczych. Tabela zatwierdzonych do użytku typów olejów znajduje 
się w rozdziale OBSŁUGA TECHNICZNA. 

MAKSYMALNE ZACERTYFIKOWANE CIĘŻARY 

KATEGORIA NORMALNA (A23-19) 
Max. ciężar do kołowania ...................................... .. 
Max. ciężar do startu .............................................. .. 
Max. ciężar do lądowania ...................................... .. 

2205 lbs 
2200 lbs 
2200 lbs 

KATEGORIA NORMALNA (19A) (A23-/9 z zainstalowanym zestawem 
23-5003) 

Max. ciężar do kołowania_ ........................................ .. 

Max. ciężar do startu ............................................. . 

Max. ciężar do lądowania 

1-10 

2255 lbs 

2250 lbs 

2250 lbs 

Octuber 19711 
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Bł~ECHCRAFT Spm1111 
Musketcer A23-19,19A 

KA7'/XIORIA UŻYTKOWA (A23-/9) 

Rozdział I 
Wprowadzenie 

KATFGORIA UŻYTKOWA/ AKROBATYCZNA (NA) 

Max. ciężar do kołowania ........................................ .. 

Max. ciężar do startu .............................................. . 

Max. ciężar do lądowania ..................................... .. 

WSZl',\'TKIH KONFIGURACJI~· 

2035lbs 

2030 lbs 

2030lbs 

Max. ciężar przy zerowej ilości paliwa .. .... .. ..... brak ogranicze11 

Max. ciężar w przedziale baga żowym .. ...... ........... 340 lbs 

WYMIARY KABIN l DRZWI 

Dl ugość (max.) .............................................. . 

Wysokość (max.) ........................................ .. 

Szerokość (max.) ......................................... . 

PRZESTRZEŃ BAGAżOWA 

P~1cnmość bagażnika ................................... . 

OBCIĄŻENIA WŁAŚCIWE (2200 lbs.) 

Obciqżcnie właściwe skrzydeł ..................... .. 

Obciążenie właściwe silnika ...................... .. 

OBCIĄŻENIA WŁAŚCIWE (2250 lbs.) 

Obciążenie właściwe skrzydcl ..................... .. 

Obciążenie właściwe silnika ...................... .. 

Odoher 1979 

7 ft l l in. 
4ft O in. 
3 ft 5 in. 

28,5 cu fi 

15,07 lbs/sq ft 
14,67lbs/hp 

15,41 lbs/sq ft 

15,00 lbs/hp 

1-11 



Rozdziali 
WJłrowadzenie 

BEECIICRAFT Sttort III 
Mu~keteer A23-19,19A 

TERMINOLOGIA, SYMBOLE l SKRÓTY 

Poniżej przedstawiono listę stosowanych w lnstmkcji skrótów. Aby 
ucz}nić stosowaną tenninologię bardziej zrozumiałą a także h.:picj 
przybliżyć poszczególne zagadniema używane skróty zostały 
pogrupowane w ramach opisywanych zagadnic11. 

RODZAJE PRĘDKOŚCI 

CAS kalibrowana pr~dkość wzgl~dcm powietrza wskazywana na 
samolocie, skorygowana ze względu na położenie samolotu 
oraz błędy przyrządów. Prędkość kalibrowana równn jest 
rzeczywistej pn;dkości względem powietrza w warunkach 
atmosfery standardowej na poziomic morza. 

GS prędkość względem ziemi. 

lAS prędkość wskazywana czyli pn~dkość samolotu pokazywana 
na zainstalowanych na samolocie przyrządach. Wartości lAS 
publikowane w niniejszym opracowaniu zakładajq zerową 
wartość blędu przyrządów. 

KCAS prędkość kalibrowana wyrażona\\ knotach. 

KlAS prędkość wskazywana wyrażona w knotach. 

TAS rzeczywista prędkość względem powietrza czyli prędkość 
samolotu w odniesieniu do niezaklóconcgo powietrza, która 
jest prędkością CAS skorygowaną ze względu na wysokość, 
temperaturę i ściśliwości powietrza. 

1-12 Octohcr 197'1 



BEECHCR~FT Spmi III 
Musketcer A2J-19,19A 

Rozdział I 
Wprowadzenie 

V 11 prydkość manewrowa czyli maksymalna prędkość, przy której 
zastosowanie pełnych wychylcli sterów aerodynamicznych nic 
powoduje jeszcze przt:kroczenia dopuszczalnych naprężeń 
struktury samolotu. 

vl·li mal-symalna dopuszczalna prędkość do wypuszczania lub z 
wypuszczonymi klapami skrzydłowymi. 

v~.E prędkość nieprzekraczalna czyli prędkość, Uórej nie można 
przekroczyć w żadnym z warunków lotu. 

V f', o maksymalna pn;dkość przelotowa tzn. prędkość, która nie 

(Y,·) powinna by,; przekraczana z wyjątkiem warunków, gdy 
atmosfera j(:st spokojna a i wtedy należy czynić to z 
ostrożnośeią. 

Y s prędkość prz·~ci;tgnięcia lub minimalna prędkość lotu 
ustalonego przy której samolot jest jeszcze w pełni sterowalny. 

V s·> prędkość pw!ci;tgnięcia lub minimalna prędkość lotu 
ustalonego przy której samolot jest jeszcze w pełni sterowalny 
w konfiguracji do lądowania. 

Yx prędkość najlep!;zego kąta wznoszenia, czyli prędkość 
względem powktrza przy której nastypuje największy przyrost 
wysokości przy najmniejszym możliwym przyroście 
odległości przcby\\anej przez samolot względem ziemi. 

V 1 prędkość najlcp!;zcgo wznoszenia, czyli prędkość względem 
powietrza przy której następuje nąjwiększy przyrost 
wysokości w nąimuicjszym możliwym czasie. 

Wznoszenie 

przcl<•lowe ·· zalecana pnydko~:ć wznoszenia podczas przelotów 

Odohl·r· 1979 1-13 



Rot.dl.iall 
WaJrowadzenie 

BEEc:IICRAFT Samrł III 
Mu!lkl'teer A2J-19.19A 

TERMINOLOGIA METEOROLOGICZNA 

ISA Międzynarodowa Atmosfera Wzorcowa. w której 
(l) powietrze traktowane jest jako gaz doskonały: 
(2) temp. na poziomie morza wynosi l511C (59"F) 
(3) ciśnienie na poziomie morza wynosi lO l3,2 mb 
(4) gradient spadku temp. od poziomu morz.a do wysokośc1, na 

której panuje temp.- 56,5°C wynosi- 0,0019811C na stop~ 
przyrostu W} sokości oraz jest zerowy pow~ żej tej 
wysokości. 

OAT temperatura statycznego powietrza zcwncttrzncgo otrzymana z 
pokładowego systemu pomiaru temp. powietrza 
uwzględniającego błąd przyrządów i efekt ściśli\\·ość albo z 
naziemnej stacji meteo. 

Wskazywana 
wysokość 

ciśnieniowa 

Wysokość 
ciśnieniowa 

1-14 

liczba odczytana z wysokościomierza przy ustawieniu 
jego skali barometrycznej na 1013,2 mb. 

wysokość mierzona od standardowego poziomu morza 
(1013,2 mb.) przez wysokościomierz ciśnieniowy lub 
barometryczny. Jest to wskazywana wysokość 
. ciśnieniowa skorygowana ze względu na położenie 
i błąd przyrządu. W niniejszej Instrukcji przyjmuje się 
że błąd przyrządu wysokościowego wynosi zero. Błąd 
położenia może być otrzymany z wykresu korekcji 
wysokości 

Octohcr 1971J 



BEECIICRAFT SJlOtilłl 
Musl,etecr A23-19,19A 

Rozdziali 
Wpi'Owad:f.enie 

Ciśnienic 

lotniska 

Wiatr 

MOC 

ciśnienic atmosferyczne aktualnie panujące 
na lotnisku 

przez prędkości wiatru używane jako zmienne na 
wykresach niniejszej Instrukcji należy rozumieć 
sklado\vc czołowe łub tylne rzeczywistego wiatru 

Moc &tartowa największa uzyskiwana moc nic ograniczana czasowo 
i max. ciągła 

SILNIK 

Przepustnica 

Dźwignia 

mieszanki 

EGT 

Tachometr 

Octoher 1979 

użyY.ana do sterowania mocą silnika poprzez zmianę 
ilości dostarczanej mieszanki paliwowo-powietrznej 

do regulacji dopływu paliwa we wszystkich 
warunkach pracy silnika a także do odcinania dopływu 
paliwa przy wylączanit1 

wskaźnik temp. gazów wylotowych używany przy 
określaniu optymalnego składu mieszanki dla 
różnych stanów obciążenia silnika 

pokazuje ilość obrotów na min. (rpm) siłnika/śmigła 

1-15 



Ro~dzial I 
wa,rowad7.enie 

BEECHCRAFT Sa,ort III 
Musketeer A23-19,19A 

OSIĄGI, PLANOW AN lE LOTU 

Gradient 
wznoszenia 

stosunek zmian wysokości w czasie wznoszenia 
do poziomej odległości przebywanej 
w tym samym czasie 

Demonstro- składowa poprzeczna prcrdkości wiatru przy której 
wana pr~dkość wykazano skuteczne działanic urządzeń sterowych 
wiatnt samolotu w fazie startu i htdowania podczas 
bocznego przeprowadzonych testów ce11fikacyjnych 

MEA 

Segment 
trasy 

GPH 

PPH 

minimalna wysokość dla przelotów IFR 

część trasy, której każdy z k01'1ców może być 
zidentyfikowany przez: (l) geograficzne określenie 
miejsca lub (2) punkt, w którym można nawiązać 
łączność radiową na znanej częstotliwości 

galonów U.S. na godziner 

funtów na godzinę 

CIĘŻAR I \VYWAżENIE 

Płaszczyzna 
referencyjna 

Stacja 

1-16 

umowna płaszczyzna pionowa od której, dla celów 
wyważenia, odmierzane są wszystkie odległości 
poziome 

miejsce kadłuba zwykle określane 
jako odległość od płaszczyzny referencyjnej 

Octoher 1971) 



BEECIICRAFT Sport III 
Musketcer A23-19,19A 

Rozd:~ial I 
Wprowadzenie 

Ramii( 

Moment 

Środek 
cicżkości 
samolotu 
(CG.) 

Rami~; 
CG. 

Limity 
C.G. 

Paliwo 
zużywałne 

pozioma odległość od płaszczyzny referencyjnej do 
środka ciężkości danego przedmiotu 

iloczyn ciężam d:mego przedmiotu i ramienia, na któl)m 
działa tenże ciyżar (aby ułatwić obliczanic wyważenia i 
zmniejszyć ilość cyfr używany jest moment podzielony 
przez pewną stalą wartość) 

samolot zawieszony w tym punkcie pozostawalby w 
stanic równowagi. Odległość C.G. od płaszczyzny 
referencyjnej mm:na obliczyć dzieląc wartość ogólnego 
momentu samolotu przez ciężar samolotu. 

rami<y otrzymane w wyniku dodawania momentów 
poszczególnych części samolotu i podzielenic tej sumy 
przez ogólny ciężar samolotu. 

ekstremalne położenia C.G. dla których samolot może 
być użytkowany przy danym ciężarze. 

dostypna dla celów planowania lotu ilość pałiwa 

Paliwo 
niczużywałtle 

ilość pałiwa pozostająca po \\)'konaniu testu 
przerwania pracy (zgodnego z przepisami rz<tdowymi) 

Standardowy 
cicżar 

pustego 
samolotu 

J>odstawowv 
ci<;żar 

pustego 
samolotu 

Octnhcr JIJ79 

cit;żar standardowego samolotu :t..awierająccgo pałiwo 
niezużywalnc oraz zaopatrzonego w pełny zapas 
płynów eksploatacyjnych i oleju 

standardowy ciężar pustego samolotu powiększony o 
cit(żar \\yposażenia dodatkowego 

1-17 



Rozdział I 
WJlrowadzenie 

BEECHCRAFT SJlort III 
Mu!lkcteer A23-19,19A 

Ci~tżar 
płatny 

Ciężar 
użyteczny 

Max. 
ciężar 

ciężar ludzi, ładunku i bagażu 

różnica pomiędzy ciężarem startowym (lub ciężarem na 
wadze) a podstawowym ciężarem pustego samolotu 

max. ciężar, przy którym dozwolone jest manewrowanic 
na ziemi (zawiera ciężar paliwa potrzebny do startu, 

do kołowania kołowania i rozbiegu) 

Max. max. dopuszcz.alny ciężar do startu i rozbiegu 
ciężar do 
startu 

Max. max. dopuszcz.ałny ciężar do przyziemienia 
ciężar do 
lądo\\ania 

Ciężar ciężar bez pałiwa zużywałnego 
bez paliwa 

Tara ciężar podstawek pod kola, blokad i innych przedmiotów 
gdy samolot znajduje się na wadze. 

Punkty punkty używane podczas wyważania samolotu do jego 
poziomowania poziomowania 

Punkty punkty, które wg producenta, są przeznaczone do 
podnoszenia podnoszenia samolotu podczas wyważania jak i 

innych prac obsługowych · 

1-18 Octohcr 19711 



BEECłiCRAFT Sport III 
Musketcer A23-19,19A 

ROZDZIAŁ 11 

OGRANICZENIA 

SI,IS TREŚCI 

TYTUł. 

Rozdzialll 
Ogrania.enia 

STRONA 

Ograniczenia prędkości . .. .. .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . ... .. .. .. .. . . . .. .. .. . . . . . . . .... .. . . .. 2-3 

Znaki na wskaźniku prędkości . .. ...... .... ..... .... .. ... .... .... ... ................ 2-4 

Ograniczenia silnika 

Silnik........................................................................................ 2-4 

Ograniczenia eksploatacyjne . . .. .. .. ... .. .. . . .. .. . .. . ... .. ..... .. .. ... . ... 2-5 

Rodzaje paliwa ..... .. .... .. .. ....... .... ....... .. .. ..... .... .. ..... .. .. .... ....... 2-5 
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BEECłłCRAFT S11ort III 
Musketcer A23-J9,J9A 

Rozdział U 
Ograniczenia 

Ograniczenia podane w tym rozdziale zostały zatwierdzone przez 
FAA. 

Podczas użytkowania samolotu muszą być przestrzegane ograniczenia 
wyszczególnione w poniższej tabeli. 

OGRANICZENIA PRĘDKOŚCI 

KOŚĆ 

ć 

:raczalna 

1alna 
ć 

Maksyn 
pr~koś 
przelot o 
V 'lo lub 

Pr~dkoś 

manewr 

w a 
v,. 
----

ć 

owa Vfl 

---------

1alna 
zalna 
,; do 

Maksyn 
dopuśzc 
prędkoś 
wypusz< 
lub z 
wypliSZ< 
klapami 
skrzydl< 
VFE-

:za ma 

:zonymt 

•wyrm 

CAS 
---------'-- ----
knots mph 

152 175 

133 153 

--- ----

l l (i 133 

-----·- ·----~---

<)() l l() 

--- -----~~---

Octobel" 1979 

lAS ___ c.:.r-----
UWAGI 

knots mph 

Nie przekraczać w 
152 175 żadnych 

wamokach lotu 

Nie przekraczać z 
wyjątkiem lotu w 

134 154 spokojnej 
atmosferze a i 
\\tedy czynić to z 

--··- ostrożności~ 

Po przekroczeniu 
tej prędkości nie 

115 132 \vychylać sterów 
gwałtownic lub na 
cały zakres ·---- --

Powyżej tej 
prędkości nie 
"ypuszczać klap 97 III 
ani nie latać z 
'" ypuszczonymi 
klapami 

----- - --
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Rozdział Ił 
Ograniczenia 

BEECHCRAFT Sport III 
Musketeer A23-19,19A 

*ZNAKI NA WSKAŹNIKU PRĘDKOŚCI 

ZNAK 
CAS lAS 

CO OZNACZA 
knots mu h knot s mph 

Biały 
Zakres na którym 

50-96 57-110 48-97 55-111 można latać z 
łuk 

pcłnvmi klapami __ -
Zielony 

Zakres 

luk 60-133 69-153 58-134 67-154 normalnych 

1--------- J!.~kości_lotu __ 

Zakres 11a którym 

Żółty 
można latać tylko 

133-152 153-175 134-152 154-175 przy spokojnym 
łuk powietrzu i z 

f------ -- ostrożnośc!!___ __ 

C zer- Prędkość max. dla 
w ona 152 175 152 175 wszystkich 
linia warunków lotu 

*Ograniczenia zaznaczone w postaci łuków wyrażone są w pn;dkości 
CAS 

OGRANICZENIA SILNIKA 

SILNIK 

Samolot wyposażony jest w jeden silnik Aveo Lyeoming 0-320-E2B, 
0-320-E2C lub 0-320-E3D o mocy 150 hp. 

Moc startowa lub przy całkowicie otwartej przepusttiicy lub przy 
max. moc ciągła ...... 2700 rpm (w zależności co będzie pierwsze) 

2-ł Octuber t 979 
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DlmCIICRAFT S11011lll 
Musketcer A23-19,19A 

RO"Ldzialll 
Ogrania.enia 

()(i RAN /CZHN JA HKSJ>/.( JA TA ( 'Y.J N H 

Pr~dkość obrotowa ........................................................... .. 

* l'entp. oleju ................................................................... .. 

Ciśnienic oleju 

Minimalne ................................................................... . 

Maksymalne ............................................................... . 

Cisnicnic paliwa 

Minintałne ................................................................... . 

Maksymalne ............................................................... . 

25 psi 

100 psi 

0,5 psi 

6,0 psi 

Mieszanka·- ustalana na podstawie instrukcji umieszczonych na 
wykresie osiągów 

* Wszystkie podane temp. odnoszą się do dnia podczas którego panuje 
temp. l 0011F. 

ROIJZA.IJ~· l'AUWA 
Benzyna Aviation Gasolin (czerwona) o minimalnej liczbie 80/87, lub 
IOOLL (niebieska) lub 100 (zielona). 

DODATKI DO PAI.IWA 

Koncentrat Alcor TCP wymieszany zgodnie z instrukcją dostarczaną 
przez firmę Alcor. 

,\'PH 'YJtlKACI/~· 0/.I~Jl/ 

Specyfikacja Avco Lycoming No. 30 l E dopuszcza dla silnika 
samolotu użycie olejów spełniających specyfikację MIL-L-6082B dla 
olejów mineralnych oraz MIL-L-22851 dla bezpopiołowych olejów 
lotniczych. Tabela zatwierdzonych do użytku typów olejów znajduje 
si~ w rozdziale OBSUJGA TECIINICZNA. 

SPH'YNKACIH .~MIGlA 

Dwułopatowe ze stałym kątem ustawienia łopat. Typ Sensenich 
M74DM-0-58 lub 74DM6-0-58. Ustabilizowane obroty pracy nie 
wi~cej niż 2400 rpm i nic mniej niż 2300 rpm przy maksymalnym, 
dopuszczalnym uchyleniu przepustnicy. Inne tolerancje me 
dozwolone. Śnxłnica 74 cale, odcinanic niedozwolone. 

Octoher 1979 2-5 



Ro:~.d7.ialll 

Ograniczenia 
BEECHCRAFT SJłort III 

Musketcer A2J-l9, l9A 

ZNAKI NA PRZYRZĄDACH KONTROLl PRACY SILNIKA 

TEMPERA TURA OLEJU 
Ostrzeżenie (żółty łuk).................... .... ................. 60" do 120° F 

Zakres roboczy (zielony łuk) ................................. 120" F do 245° F 

Maksimum (czerwona linia) .......... ........... .... ......... 245° F 
CIŚNIENIE OLEJU 

Ostrzeżenic (żółty łuk) . . ..... .. .. .. .. . . . . . .. ... . .. .. . . . . . .. .. .. .. (i0'1 do 120" F 

Zakres roboczy (zielony luk) ................................ 120" F do 245" F 

Maksimum (czerwona linia) .......... ......................... 245" F 

CIŚNIENIE PALIWA 
Zakres roboczy (zielony luk) . .. .. .. .. ...... .. .. .. ..... .. . ... 0,5 do 6,0 psi 

TACHOMETR 

Podgrzewanie silnika . .. . .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 do l 200 rp m 

Zakres roboczy (zielony łuk) .............................. 2200 do 2700 rp m 

Maksimum (czerwona linia) ............................... . 2700 rpm 

ZNAKI NA INNYCH PRZYRZĄI>ACH 

-CIŚNIENIE ~OWIETRZA 
Zakres roboczy (zielony łuk)............................... 4,3 do 5,9 in. l lg 

ILOŚĆ P ALIW A 
Po W)pcłnicniu BEECHCRAFT S. l. No. 0624-281 

Żółty pasek ............................................ . pusty do 3/8 pełnego 
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BEECIICRAFT Sport III 
Muskch.-er A23-19,19A 

OGRANICZENIA CIĘŻARU 

KATEGORIA NORMALNA (A23-l9) 

Max. ciężar do kołowania 

Max. ciężar do startu 

i do lądowania ........................................................ . 

Rozdział II 
Ograniczenia 

2205 lbs 

2200lbs 

Ciężar bez paliwa .... . . .. .. .. .. . .. .. .. ... brak ograniczeń strukturalnych 

Max. ciężar w bagażniku .. .. .. . .. . .. .. .. .. . .... .. .. .. ... .. .. .. .. .. . 340 lbs 

KATEGORIA NORMALNA (l9A) (A23-19 z zainstalowanym 
zestawem 23-5003) 

Max. ciężar do kołowania ........................................ .. 2255 lbs 

Max. ciyżar do startu 

i do lądowania ....................................................... . 2250lbs 

Ci'rżar bez paliwa .. .. .. .. .. .. .... .. .. .... brak ograniczeń struktumlnych 

Max. ciężar w bagażniku . .. .. .. .. .. .. .... ... ...... .. .... .. .. .. .. 340 lbs 

KATEGORIA UŻYTKOWA (A23-19) 
KATEGORIA UŻYTKOWA l AKROBATYCZNA (19A) 

Max. ciężar do kołowania 2305lbs 

Max. ciężar do startu 

i do lądowania ....................................................... . 2030lbs 

Ci~żar bez paliwa .... .... . ...... .. .. .. .. . brak ograniczeń strukturalnych 

Max. ciężar w bagażniku .. .. .... .... .. . ..................... .... 340 lbs 

(tylko kategoria użytkowa) 

OGRANICZENIA ŚRODKA CIĘŻKOŚCI 
KATEGORIA NORMALNA (A23-19) 

Położcnic l 07,8 cala w tył od płaszczyzn referencyjnej do ciężaru 
przednie: 1800 lbs z liniową zmianą do 112,0 cala przy 2200 lbs. 
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Rozdział U 
Ograniczenia 

BEECIICRAFT Sttort III 
Musketeer A2J-19,19A 

Położenie 118,3 cała w tył od płaszczyzn referencyjnej dla każdego 
tylne: ciężaru. 

KATEGORIA NORMALNA (19A) (A23-19 z zainstalowanym 
zestawem 23-5003) 

Położenie 107,8 cała w tył od płaszczyzn referencyjnej do ciężaru 
przednie: 1800 lbs z liniową zmianą do l l 2,0 cala przy 2250 lbs. 

Polożenie 118,3 cala w tył od płaszczyzn referencyjnej dla każdego 
tylne: ciężaru. 

KATEGORIA UŻYTKOWA l AKROBA TYCZNA 

Położenie 107,8 cala w tył od płaszczyzn referencyjnej do ciężaru 
przednie: 1800 łbs z liniową zmianą do Ił 0,2 cala przy 2030 lbs. 

Położenie 114,0 cala w tył od płaszczyzn referencyjnej dla każdego 
tylne: ciężaru. 

PŁASZCZYZNA REFERENCYJNA 

Plaszczyzna referencyjna znajduje się l 03 cala w przód od krawędzi 
natarcia skrzydeł. 

Średnia cięciwa aerodynamiczna wynosi 52,7 cala. 

OGRANICZENIA MANEWROWE 

Samoloty A23-19 i 19A zatwierdzone są do użytkowania jako 4 
miejscowe w Kategorii Normalnej oraz 2 miejscowe w Kategorii 
Użytkowej. Samolot 19A dodatkowo zatwierdzony jest jako 2 
miejscowy w Kategorii Akrobatycznej. Maksymalny czas ślizgu 30 s. 

KATEGORIA ZWYKŁA (2250 & 2200 funtów) 

Akrobacja jest niedozwolona. 

KATEGORIA UŻYTKOWA (2030 funtów) 

Akrobacja jest niedozwolona z wyjątkiem manewrów podanych niżej: 
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BEECIICRAFT Sport III 
Musketeer A23-19,19A 

Rozdzialll 
Ograniczenia 

MANEWR PRĘDKOŚĆ ROZPOCZĘCIA 
Zwrot bojowy ................................................... . 

Stromy zakręt ................................................... . 

Ósemka ............................................................ . 

Przeciągni<;:cie 

116 kts/133 mph 

116 kts/133 mph 

116 kts/133 mph 

(bez ślizgu na ogon) ................ . Zmniejszać prędkość powoli 

KATEGORIA AKROBATYCZNA (l9A) (2030 funtów) 

Dodatkowe informacje dotycz.1ce dozwolonych manewrów 
akrobatycznych patrz Suplement Podręcznika Pilota oraz 
zatwierdzonej przez F AA Instrukcji Pilotowania. 

DOPUSZCZALNE PRZECIĄŻENIA 

KATEGORIA ZWYKŁA (2250 & 2200 funtów) 

Dopuszczalne przeciążenia 

Klapy schowane .......................................................... +3,8; -1,9 

Klapy wypuszczone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . +l, 9 

KATEGORIA UŻYTKOWA (2030 funtów) 

Dopuszczalne przeciążenia 

Klapy schowane .......................................................... +4,4; -2,2 

Klapy wypuszczone ............................................................... +2,2 

KATEGORIA AKROBATYCZNA (19A) (2030 funtów) 

Dopuszczalne przeciążenia 

Klapy schowane .......................................................... +6,0; -3,0 

Klapy wypuszczone ............................................................... +2,0 

MINIMALNA ILOŚĆ ZAŁOGI 

Jeden (l) pilot. 
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Rozdział II 
Ograniczenia 

RODZAJE WARUNKÓW LOTU 
l. VFR w dzień i w nocy 

2. IFR w dzień i w nocy 

BEECIICRAFT Salort III 
Musketcer A2J-19,19A 

WYPOSAŻENIE WYMAGANE W RÓŻNYCH WARUNKACH 
LOTU 

Przepisy FAA (91.2(a), 91.24, 91.25, 91.32,91.33, 91.62, 91.90, 91.97, 
91.170) określają minimalną ilość i rodzaj przyrządów, które muszą 
być zainstalowane i sprawne w różnych warunkach lotu. Te warunki to 
VFR w dzień, VFR w nocy, IFR w dzień oraz IFR w nocy. 

Przepisy wymagają także, by wszystkie samoloty posiadaly certyfikaty 
ich producentów dopuszczające je do lotów w różnych warunkach. 
Podczas certyfikacji, cale wymagane wyposażenie musi być sprawne i 
powinno być obsługiwane w taki sposób, by zachowana była jego 
zdatność do lotu. Jeśli odchylenia od zainstalowanego wyposażenia są 
niedopuszczalne a samolotu nie można użytkować w pewnych 
warunkach lotu to san10lotem tym nic można latać dopóki cale 
nakazane wyposażenie nie jest spra\\nc. Dzialanie każdego z 
systemów lub ich części zainstalowanych na samolocie nic jest 
konieczne (w pewnym zakresie) pod warunkiem, że pozostale 
działające systemy zapewnią bezpieczny lot. Kontynuacja lub 
nicprzerwanie latania w ramach ograniczeń zapewniających zdatność 
do lotu może mieć charakter jedynie tymczasowy. 

Ze względów objętościowych Lista Wymaganego Wyposażenia nic 
zawiera takich oczywistych pozycji jak np. skrzydla, klapy, stery, 
podwozie itp. Lista ta nic zawiera również pozycji nie mających 
związku ze zdatnością do lotu takich jak np. urządzenia mąjąc 

zapewnić pasażerom rozrywkę na pokładzie. Jednakże należy 
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BEECHCRAFT SilOrt Ill 
Musketcer A23-19,19A 

Roldzialll 
Ograniczenia 

zauważyć, że WSZYSTKIE URZĄDZENIA MAJĄCE WPL YW NA 
ZDATNOŚĆ SAMOLOTU DO LOTU A NIE WYMIENIONE W 
LIŚCIE MUSZĄ BYĆ SPRAWNE. 

Aby zapewnić pilotowi możliwość szybkiego określenia niezbędnego 
wg przepisów F AA wyposażenia do odbywania lotów w określonych 
wamnkach przygotowano następującą listę wyniagań oraz vvyjątków 
od nich. Jednakże należy mieć na uwadze, że za podjęcie ostatecznej 
decyzji o tym, czy można lecieć bez danego urządzenia lub mając je 
nkspra,:o,ne odpowiedzialny jest pilot samolotu. 

OSTRZEŻENIE 

LOT W WARUNKACH KIEDY WIADOMO, ŻE 
Bf~DZIE WYSTĘPOW AŁO OBLODZENIE JEST 
ZABRONIONY. 

U:GENDA 

Liczby odnoszą się do iloś·::i urządzeń, które powinny być sprawne w 
określonych wamnkach lotu. 

(-) Wskazuje, że urządzenie może być nicsprm\ne w określonych 
warunkach loh1. 

(*) Szukaj objaśnienia w kolumnie lJW AGI l/LUB WYJĄ T Kl. 

Ocroher 1979 2-11 



to-' 
l -to-' 

o ,., 
= =-
~ --= -..1 
~ 

SYSTEM 

i/lub 

URZĄDZENIE 

CAŁOŚĆ 

Przelot nad wodą 

ŁĄCZNOŚĆ 

System łączności VHF 

ZASILANIE ELEKTRYCZNE 

Akumulator 
Alternator 

VFRdzień 
VFRnoc 

IFRdzień 

IFRnoc 

Uwagi i/lub wyjątki 

• • • • -• FAR 91.33 

• • • • -• FAR 91.33 

l 
1 1 1 1 
1 1 1 1 

Ol:!~' 
~~ 
ID C. a. !::!. 
Q!!. 
fil-=-•• 

= 
3:~ 
c~ 
:;.: " ,..., 
ą~ 
~:=s 
(Mfl,l 
l--= ~::l 
IC-
>= 



o ... 
~ 
;; 
"'! -\C 
-.J -= 

N 
l -c-. 

WYPOSAŻENIE 
WYPOS.Al:ENIE WNĘTRZA 

Pasy siedzeń 
Pasy ramieniowe 
Lokalizer 

OCHRONA PPOŻ. 

Gaśnica przenośna 

1 
• 
1 1 

• • 

1 1 - na osobę wg FAR 91.33 
-•Wymagane do lotów akrobat . 

1 1 -FAR 91.52 

• • -• Opcjonalnie 

~= - ~ .. ~ 
::::"("") 
r:: ---~ ~ ., " >> 
N"!!j 
~....., 
-en -c_ 
:...Q 
\C""' >=. 

o 
~" ~ 2 
-· Q. 
~ ::::. 
1':1 = ::s--=-



N 
l --

o 
" = =~ ., .... 
\C 
-...1 
..: 

SYSTEM 

i/lub 
URZĄDZENIE 

STEROWANIE 

Wskaźnik położenia klapki 
trymera steru wysokości 

Wskaźnik położenia klap 
(przy elektr. systemie klap) 

Ostrzeżnie przed 
przeciągnięciem 

VFRdzień 

VFRnoc 
IFRdzień , ... 

IFRnoc 

Uwagi i/lub wyjątki 

.. .. .. .. Może być niesprawny podczas lotów l . l l l 

transportowych pod warunkiem, że 
przed startem spr. zostało centralne 
poł. trymerów oraz ich właściwa praca 
w całym zakresie wychylenia 

1 1 1 1 Może być niesprawny pod warunkiem, 
że klapy zostały spr. wizualnie przed 
wylotem 

1 1 1 1 

o:= 
~ 2 ·== s 
r~r &: 
" -=-;· 

= 
::~ 
=n ;;.: 
:a. n 
~ ~ 
>:5 
N • 
C...VJ 
l--= ~::l 
\C ->--



o ::= 
~ - ~ 
§: 

[i; 1"l 
l!:" t"") 

;; 
INSTALACJA PALIWOWA 

!l: 
"'l ~ ~ -..: "'l := 
-J >> ..: ~"'l 

Pompa podpompowująca 1 1 1 1 
er'_, 
-[IJ 

Pompa napędzana od silnika 1 i 1 1 
~-

l -= 
Wskaźnik ilości palrwa 2 2 2 2 ;Jeden może nie działać pod warunkiem, 

~"'l >--że po drugiej stronie jest sprawny a ilość -
paliwa na pokładzie zostanie oceniona 
jako wystarczająca do wykonania 
zamierzonego lotu. 

l l l l 

Wskaźnik ciśnienia paliwa l 1 1 1 

INSTALACJA 
PRZECIWOBLODZENIOWA 

Awaryjne źródło ciśnienia l . l • l • l • l - • Opcjonalne 
statycznego 

Ogrzewanie rurki Pitota l . l • l t l 1 l - * Opcjonalne l o 
~:= 
~ = ::1 N -·c. !3 N 

~ t;, = 
l :s -.... -·-

:JI =-



N 
l -a-

o 
~ 

-f: 
"'l --= -.l 
-:; 

SYSTEM 

i/lub 

URZĄDZENIE 

ŚWIATŁA 

Oświetlenie przyrządów 
i kokpitu 
Światła lądowania 
Obrotowe antykolizyjne 
Światła pozycyjne 

VFRdzień 

VFRnoc 
IFRdzień 

IFRnoc 
Uwagi Vlub wyjątki 

- • - • • • · Światła muszą być sprawne 

- • - • -• Zgodnie z FAR 91.33 
• 1 • 1 -• Opcjonalnie 

- 3 - 3 

o:= 
]Q~ 
~c. :s s 
~·!: 
1'11-=-iir 

= 
::~ 
~~ 
~= ~"... 

a~ 
>'!!!l 
N~ 
~r:ll 

!.-= 
~= 
-:-::l 
-=->= 



o ::= 
~ 

= ~ 
l l 

,., !'!'l 
;l:",.., 

;; PRZYRZĄDY 

l 
!l ::C 

""' 
~ ~ .... NAWIGACYJNE 

~ ""' := 
-.J >> 
-= l N~ 

't'..., 
Wysokościomierz 1 1 l 1 l ~ l 

~\l] 
~ -

Wskażnik prędkościomierza 1 t 1 ~= ~ ""' 

Wariometr l 
,-- - - - --

Kompas magnetyczny 1 1 1 , 
Sztuczny charyzant - - 1 1 
Zakrętomierz - - 1 , 
Żyroskop kierunkowy - - 1 1 
Zegar - - 1 1 
Transpander • + • • l .• Zgodnie z FAR 91.24, 91.90, 91 97 

Wyposażenie nawigacyjne - - • • .• Zgodnie z FAR 91.33 

SYSTEM PODCIŚNIENIOWY 

System podc1smemowy 
przyrządów . - l : 1 l o 

~== 
Wskaźnik podciśnienia 

""' o . . 1 ~ s 
-·Q, 

!:3 s . -
N 

f:) J:.; =-l -·-- =---.J 



"' l -QC 

~ 
= ::' .., 
'"' -\C 
-.1 ..: 

SYSTEM 

i/lub 
URZĄDZENIE 

P~RZĄDY KONTROll 
SILNIKA 

Wskaźnik prędkości obrot. s-ka 
Wskażnik temp. gazów 
wylotowych 

PRZYRZĄDY KONTROll 
PARAMETRÓW OLEJU 
SILNIKOWEGO 

Wskaźnik ciśnienia oleju 
Wskażnik temp. oleju 

VFRdzień 

VFRnoc 
IFRdzień 

IFRnoc 

Uwagi i/lub wyjątki 

1 1 1 1 
• • • • -• Opcjonalnie 

1 1 1 1 
1 1 1 1 

--

o:= 
~~ 
=ea· i: 
fi -=-;r 

= ::~ 
=n 
~= !l. n 
as 
>~ 
"'-! 
'f~ 
:c= ':,.:l 
-c-
>= 



Blt:lf.CIICRAFT Spo11 III 
Musketcer A23-19,19A 

PALIWO 

Ro:r:dzialll 
Ogranic;r.enia 

OGÓLNA ILOś(: PALIWA przy zatankowanych do pełna prawym i 
lewym skrzydłowych zbiornikach paliwowych: 

Dwa *29,9 - galonowe zbiorniki w skrzydłach o całkowitej 
pojemności *5R,8 galona paliwa zużywalnego. 

Po wykonaniu BhCHCRA/•1' 5U. No. 0624-281: 

Dwa *29,9 - galonowe zbiorniki w skrzydłach o całkowitej 
poJemności *52,2 galona paliwa zużywalnego. 

*Podane wartości są wartościami nominalnymi. Rzeczywista 
po.Jenmość zbiornika zależy od temperatury oraz tolerancji 
wykonawczych. 

WYPRACOWYW ANIE PALIW A 

Nic slartować kiedy wskaźniki ilości paliwa pokazują *żółte pole lub 
gdy w każdym z głównych zbiorników znajduje się mniej niż li 
galonów paliwa. 

Maksym.1łna długotrwałość ślizgu: 30 sekund. 

*Żółte pole zostało "prowadzone przez BECHCRAFT S.I. 
No. Ofi24-2R l. 
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Rozdział li 
O~raniczenia 

BEECH<:RAFT S1mrt III 
Mu!lketeer A23-t9,19A 

2-20 

NAKLEJKI 

Na lewych drzw1ach kabiny lub na lewym panelu 
(CAS) (MH-1 do MB-252) 

·--
THII AIRI'lA"'I MUIT 11 OfoERATID IIII COMMJANC:I! 
WITH THE O .. ~RATINO UMilAliONI ITATED IIII 1HE 
FORM Of PLACARDS, MARkilliGI AtiO MANUALI. 

NORMAL CATEQOIIV 
MA.IMUIII DISlON WliGHI 
lłllflł 10 Wf'ł'llł1 A•O .AłANCf OAU 
,011 lDAf'tiiiO tffiiiiUCIIONI 
•UON1 Ml.rdU\'flltfrWn LOAn IAt.'IQifll 

MA•IMUM MAIIf,.WIIłiNCI 1•110 

·-... 
f\APIU1t4:11-tl 

nott"ł•t t 
t H MPN 

NO ACROIATIC MAI\IEU\IERI 
I"'I:LUDING IPINI AP.-..0\IED 

UIIUlY C-JEOOIIY 
IIIAałMUIWI Ot IIUN WttOMI 
•UIIł IQ W(IONI AĄID lALANd OAia 
foA LOAliNO l(tllltUC fi ONI 
".tQMI M,UfiU\'UIING LOAO JAC1011 

-· .. 
n•IISut M • -J J 

DOWN +l 'l 

NO ACROIATIC MANEU\IrRI ł•PPitOVED 
EXCE,.l THOSE LISTfD llLOW; 

l .. •llffUVllt 
tiYNDlllll 
lAIT IMJI'Il& 
111tJI tUłiNI 
StALLI tl1Clf'1 WHI, IU•llll 

M,,IUMUIIIII , .. , ........ 0 , .... .... 
łHMPH 
IUIII!M 

lleh" DICUUłAIIQJt 

Na lewych drzwiach kabiny lub na lewym panelu 
(CAS) (MB-253 do MB-288) 

THII AIRPlA"'I MUST 11 OI'EIIATID IN C:OMPUANCE 
WITH THE Ol'łRATINO UMITATIONI ITATED IN lHI 
FORM Of PLACAROS. MARkINGI A .. D MANUALI. 

NORMAL CATEGORV. 
MAlłMU .. DIIIOII WUO"ł 
RI,FR tO WIMJMT AfiD aAI.UICf DAU. 
fOR LOAUINO ~·tiiUC1101CI 
fU0M1' MA .. I U"IIIINO lDAD f &CłO" 

MAKIAlUIII MANIUYI .. INO .. UD 

--
flAPI UP Ol-li 

om\ N •t l 
tJJ ..... 

NO ACROIATIC MA~EUVERS 
INCLUOING IPINI APPROVEO 

UTILifV CATEGOIIV 
IIAX.UIIil OlatOM WUGM1 
•lflłll tO MłOMł &łtD IAUUWd DAłA 
ro• LOAtliNG l'lltlłlllłCtiOftl 
fUCHt M•NlUVłllfłłłł U)AD fACJotli 

_ ... 
UAPI U" łł. -l l oo• tła" 

NO ACIIOIATIC MANEUVlRS APPIIOVfD 
EXI:EPł THOIE liSliD lłLOW· 

IIANIUVUI lloUIMVM FfUIIW' l'łiD 
tHlJIIOlL.fł III IIPH 
\AIY IIC1111 • lU MM 
IIIIP łU.NI III .... 
lfALLS lłiCIPT WMII• Ił AUli SIOW 0fCfUftA110tt 
N011 M'•MiłiiiU~ AL1'1UDI lOII DUIUIItG IUU :100" 
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BEECIICRAFT S1,ort III 
Musketcer A2J-19.19A 

RozdziałU 

Ogranit'.tenia 

Na lewych drzwiach kabiny lub lew,vm panelu 
(CAS) (MB-289 do MB-460) 
(Samoloty przed MB-;?8~} z zainstalowanym 
BEECHCRAFT J<it 23-5003) 

TlłiS AIAI'lANE MUS'ł lE OPEiłATEO IN COMPUII.NCE 
WITH THE OPEAATINO LIMITATIONS ITATfD IN THI: 
FORM OF PLACARDS. MARK ING$ ANO MANUALS. 

NORMAL CATEGORY. 
PtiiAIUAtUIW DliiGN WIIOHT JiM LJI 
RUUI 10 'llllłłQHt AlfO .4lAłfC[ DATA 
JOli LOAOIPtiG INiłRUCłiONI 
fllłiHt UAfllfltVtiiiNG lU&O 'ACfM flAPI "+t l -1 t 

DDVIIil +1 9 
MA.IMUil MAłllfUVfiiiNG 5Pł1D Ul MOOH 

1\10 ACROBII.TIC MANEUVEiłl 
UliClUDINO I"Nił AI•PAOVI!h 

UfiUTY CATEGOAY 
MAIIMUU Dł I'GN WIIQłłt 
lUffil 10 MIUH1 AND 8ALAIMCł DAłA 
fDn lOAOiłll'l lftiSfRUCUOIII 

JOlO L .. 

fllt;.HI MANIU\fłRING IOAOł&Cł(l" n.a•tuP M ł -J J 
0-NH'l 

NO ACROIIATIC MANEUVE~I APP~OVED 
flCCEPT TlłOSE USTEll łELOW: 

MA'IIIUWIII MAAIM~M fNI"' .. 110 
CHANOIIIII lA NPtł 
L&IY IOOHII 1A NPtł 
&lłl~ IIIIINS lA NPtł 
5fAł.l8 rfACIPf WHIP' IIAUił &UJW OłCflfRA11011 
NCJII MA&tUUM AUiłUOł lUSS GUIIIING SIAU JDIJ n 

Na lewycli dtzwiach kabiny lub lewym panelu (MB-1 do 
MB-252po wykonaniu biuletynu serwisowego 
BEECHCRAFT Service Bu/ltin 67-23 Revision 1) 

Gl NOTE: 
MAXIMUM ALTITUDE LOSS DURING STALL 300 FT. (D 

Octoher 1979 2-21 



Ro;r,d:~.iał Ił 

O~raniaenia 
UEECIICRAFT S1101"l. III 

Musketcer AB-19, 19A 

2-22 

NAKLEJKI (l(orttynuacja) 

Na lewych dtzwiach kabiny .'ub lewym pam,fu (CAS) 
(Mode/19,A, Ml3-322 do MH-454, ACROBATIC) 

l i THIS AIIPlANE MUST 11 O'EIATID IN COMPLIANC~~ 
WITH THE OPERATING LIMITATIONS STATEO IN THE 
FORM OF F\ACAIDS, MAitKINGS AND MANUALS. 
NORMAL CATEGOIY 

MI\IIIMUM DP.IION WilGlit 
łll'll tO WilGlOt AND IAIANCI QAtA 
POI LO-C· ll<tttUCtiONl 
fUOIII MAHIWIIING IOAD IACt•lll 

Mollll- Mt.HłUVIIING IPIID 

flA" Ul 
OOWN 

Z210 LII 

.. JI _,, 

+t' 
U2 MPH 

1~0 ACIOIATIC: MANEUYEIS 
INCLUDING SPINS APPROVED 

UliLITY & ACROIATIC CATEGOU 
MILIIMUM D!PGN WI~Ht 
llfll tO WltOHt AND IALANCI DAtA 
- 10-10 INSfiUCtiONl 
fUGlit MAHIWII- LOAD fACtOII 

JaJO '" 

fLAPS Uf -t•O -ł D 
t'OWN -t)O 

NO ACIOIA11C MANEUVEIS AF'PIIOVED 
EXCErT THOSE liSTlD B.ELOW: 

MANII/Y H 
CNAHOIUli 
un 1-n 
""' t'-1 
StALLI t .. C:Iłf Wit• SIAUSI 

MAJitlliiiUJIIII lłif .. Y VIIO ", ...... 
lU M"H ", ...... 

SIOW DltiiHAtiON 
NOfł: MAXIMUM M.muDI lOłl DU .. NQ lłAt.l ".. " 
- tP0e OOIUIIONAL UMnAtiONł III PlACAID OH WH IMOet 

lAIIII IOU 
AlliiON IOll 
SNAP IOll 

'''" ' 

IICOMMINOID INIIY SPIID 
1:10 MPH 
llO MPH 

100 ''"" 90 MPH 

150 ""'" 
140 ,...,~l l 
-~ 

~
IMMIIMANN 

IOOP -
Na prawych i lewych drzwiach kabiny (Model 1 9A, 
MB 450 do 454, ACROBATIC) 

E9 

REMOVE DOOR 

HOLD··OPEN ROD PRIOR 

TO OPERATION IN 

ACROBATIC CATEGORY 

m 
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BEECHCRAFT Sa)Ort IIl 
Muskctet'r A23-19,19A 

Rozdział II 
02raniczenia 

Po praweJ stronie tablicy przyrządów (Model 19A, 
MB-322 do MB-454, ACHOBA T/C) 

~:====:===================================~ 

(~-------------------------------~~ 
CAUTION' 

CONTINUOUS INVERTED FLIGHT Will CAUSE 
LOSS OF OIL AND OIL PftEłSURE. REAR CO 
UMITED AND CARRYING OF B.,OGAOE OR 

REAR SEAT PASSENGERS A .. D USE OF 
FLAPS PROHilllED DURINO ACROBATIC 

MANEUVERS. 

t=•==:==:=================================-~-
Na lewych drzwiach kabiny: (Model 1 9A. MB-322 do 
MB-454, ACHOBA T/C) 

------=-=-=-=================~ ~~---- (f) 

EMERGENCV EXIT 

TURN HANDLE 
ClOCI<WISE & KICK-OUT 

TO JETTISON DOOR ..... _____ """.",.,._ 

G> -----==---------===·=---=-=--=-==·====..::.JJ 
Na prawych drzwiacl! kabiny: (Mode/19A, MB-322 
do MB-454, ACROBA T/C) 

==================~ •l> 

<t) 

Ol'łohcr 1979 

EMERGENCV EXIT 

TURN HANDLE COUNTER
CLOCKWISE &. KICK-OUT 

1'0 JEmSON DOOR 

.... -
2-23 
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l 

N -

o 
~ 
= ?f ... --= _, 
•:; 

Na osłonie przeciwsłonecznej nad siedzeniem pilota: (Model 19A, MB-322 do MB-454 po 
wykonaniu BEECHCRAFT S./. No. 0871-090, ACROBATIC) 

SPINS: 
OPERATIONAL LIMITATIONS 

The ..,....,. --opin ił •""- • ....., ;. u-. -wi·D ...... o....,. diw. StM..a!Moidoo III»......, In o.,..diw, 
......-. hi9h pullout '-da: tr..n.f-. ił a opir_, it .....,_ntly -.d ._,., fram IM opl ... is to be ini1iemd wiltlkt two -· 

ENTRY: Sł811the ~ wilh the COIIIIOicolumn hard ........ - otf, ftllpt up, c.,....._ ... - aa -*M and - dw
IlMiut 111° ..,.,..., tloe '-Ilon. At tha .,.., ...,.., fuli.- in ... ditectloll_._ to...._ A tlllht rvddar appl~ 
immed~y ........ 1fw lUliwill-N dw cliractiaol af ..... The eil"lli--- ....... -· -rdt lho ... pliod 
........ -. .. łłla-..... - .... -.. ... ..."ful_....,.. (1 .•. ..---- - ... afąinl. ",. 
• ..._ - go tliahtly i1wortN and -· • normol apin. 

Ił ailoran ... inot it not appllod 0< appliocl IDO -· IM afrtol8ne wiU - a .... Id apirai diw. tftd - musi bo initi

otocl by lhe--· 

Ił IM luli boci& - ia not • ...,.. aod Mld. dw airl>l•,.. ,..., ... ,.,. Aoain - musc bo iniliac.l not lo ... ttwn -
-..d tum. 

Ił - ic applieol - oarty. lho alrplano will lłDI ro- oftd ...-y rentoin ho a ~ht .-c:ancltion. 

RECQVERY: THE AIRPLANf WILL RECOYER FilOMANY SI'IN -fN POSITIYE COIIIIECTIYE ACTIOfll IS TAK!N. SłMULTANEOIISLV RE
vt;IISF IIIJDDł'll ANO ł'l!YATOR WITH aiLfiiON NEUTRAL ALL CONTIIOLS SHDUUl aE NEU"tii.&LIZEO AS ROTATION STOP'S. 

o:= 
Je: = ... iS 

~ ~ 
Q.!: 

z f'll-=-
> ;· ,.. ,... 
m 
c.. 
25 -s-= .g 
c: 
Al 
Jl. 
Al -

= ::~ 
~ ~ 
~= 
~n 

ą s: 
>'!!l 
N~ 
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l----.:= !.,:l 
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Bł:EUłCRAFT SJ)Ort III 
Muskctt.'Cr A23-19,19A 

Rozdział li 
Ograniczenia 

Na tabliczce wyboru zbiorników: (MB-1 do MB-288) 

l TANK R TANK 
29 GAL 29 GAL 

' )ł + 
+ <OFF> + 

Na tabliczce wyboru zbiorników: (po wykonaniu 
BEECHCRAFT S.f. No. 0838) 

+ 
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Rozdział 11 
Ograniczenia 

BEECIICRAFT S110rt III 
Musketeer A2J-19,19A 

2-26 

Na tabliczce wyboru zbiorników: (po wykonaniu 
BEECHCRAFT S./. No. 0624-281 i S./. No. 0838) 

+ 
Przy grupie przyrządów kontroli pracy silnika: (po 
wykonaniu BEECHCRAFT S./. No. 0624-281) 

DO NOI lAli 011 WHIN lUli OUAN101ł GAUGI INIIłCAiłiiN 11UOW Ol WIIH 
IlU IHAN 11 GAliONI IN IAtH MAIN lANI IIIU"IMUM SIIP DUIIIIION 11 3D łiCONDI 

Na prawej, górnej tablicy przyrządów: 

RAISE FLAPS TO 

INCREASE BRAKE EFFECTIVENESS 

Na d1wigni wypuszczania klap (CAS): 

FLAPS PULL TO EXTEND. MAX SPEE:D 110 MPH 

RETRACTED ••................•.••. oo 
FIRST NOTCH • • .. . .. . .. .. .. .. • . • . 16° 
SECOND NOTCH .. . . .. • .. . .. . .. • • 261.' 
THIRD NOTCH ................... 36° 
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BEECHCRAFT SJłOrt III 
Muskete<~r A23-19,19A 

Rozdzildll 
Ograniczenia 

Na lewym panelu: 

TO LEVEL AIRCRAFT - LEVEL 

BAGGAGE COMPARTMENT · FLOOR 

Na tylnej, wzmocnionej wrędze kabiny: 

/ l+> 

BAGGAGE COMPARTMENT 

340 POUNDS 
MAXIMUM CAPACITY 

l <t @ 

Na tylnej, wzmocnionej wrędze kabiny (opcjonalnie 
przy zamocowanych siedzeniach) 

HAT SHELF 
NO HEAVY OBJECTS 
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Rozdział II 
O~raniczenia 

BEECHCRAFT StJOrt III 
Muskcteer A23-19,19A 

NAKLEJKI (kontynuac:ja) 

2-28 

Na lewej ścanc1~ bocznej w poblitu pilota 
(jeśli zainstalowana) 

WARNING 
EMEROENCY AIRSPEED STAliC SOURCE 

SEE FLIOH'r MANUAL NOAMAL 
EMEAGENCY PAOCEDURES OFF 
FOR AIRSPEEO AI.TIMETER ./0 

CALIBRATlON ERROR , 
r- -~ 

ON~,_ + _ _, 
(f) EMl:ROENCY Efl 

lub 

o WARNING o 
EMERGENCY AIRSPEED STATIC SOURCE 

ON 
EMEROENCY 

OR FLIGHT MANUAI. r--- • SEE PILOTS CHECK UST lJł 

EMERGENCY PROCEDURES '-
FOR AIRSPEED • ALTIMETER 

CALIBRATlON ERROA 
O OFF 0 

NORMA L 

lub 

® WARNING (!) 
EMERGENCY AIRSPfED STATIC SOURCE 

EMEIGENCY 
()ON 

SEE PILOTS CHECK LIST \. 1 
OR RIGHT MANUAL 1 OFF 

IEMEitGENCY PROCEDURU ~ 
o FOli AIISPEED l ALTIMETER NOitMAL 

CALIBRATlON !1101 -
(i) (i) 

Ociober 1979 



BEECHCRAFT SJJOrt III 
Musketcer A23-19,19A 

Rozdzial II 
Ograniczenia 

Na piedestale pomiędzy przednimi siedzeniami: 

October 1979 

lo l 
~ ,---l 
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E 

l 
l 
l 
l 

u l 
p l l L L ___ ~ 
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Rozdział li 
O~raniczenia 

BEECHCRAFT Sitort III 
Muliketcer A2J-19,19A 

CZYSTA STRONA POZOSTAWIONA CELOWO 

2-30 Octoher 1979 



BEECHCRAFT Sport III 
Musketcer A23-19,19A 

Rozdział III 
Procedury awaryjne 

ROZDZIAŁ III 

PROCEDURY AWARYJNE 

SPIS TREŚCI 
TYTUł. STRONA 

Pn,:dkości awaryjne . ... .. .. .. .. ... .. .. .. .. ... .. .. .. ............. ... .. .... ......... ...... .... 3-3 

Uszkodzenia silnika 
Podczas kołowania i nabierania prędkości do startu ............ 3-4 

Po oderwaniu od ziemi oraz w locie .. .. .. .. .. .. .................... ..... 3-4 

Nicprawidłowości w pracy silnika- sprawdzenie 

Silnik pracuje twardo ....... ............................................... 3-5 

Silnik utracił moc ........ ............................ ........................ 3-5 

Procedura uruchomienia silnika w locie .. .. .. .... ............................... 3-6 

Pożar silnika 
W locie................................................................................. 3-7 

Na ziemi............................................................................... 3-7 

Zniżanic awal')jnc .......................................................................... 3-7 

Najlepsza konfiguracja do lotu ślizgowego ................................... 3-7 

Lądowanic awaryjne 

Lądowanic bez silnika......................................................... 3-8 

A waric systemów 

Procedura przy wyjściu z pracy altcmatora ......................... 3-8 

Nicplanowane przestawienic sir;: elektrycznego trymera 
usterzenia ogonowego ........................................................ . 
Awaryjne źródło ciśnienia statycznego ............................. . 

Otworzenic sir;: drzwi w locie .......................................... .. 

Korkociągi ................................................................................... . 

Wprowadzenie w korkociąg ............................................. . 

Wyprowadzenie z korkociągu ................................................... .. 

Octoher 1979 
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Rozdział III 
Procedury awaryjne 

BEECHCRAFT Stłm1111 
Musketcer A23-19,19A 

CZYSTA STRONA POZOSTA WIONA CELOWO 
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BEECIICRAFT Stlm·t III 
Musketcer A23-19,19A 

Rozdział Hl 
Procedury awaryjne 

Wo;zystkie prędko.\·ci podawane w niniejszym rozdziale są prędkościami 
wskazywanymi (JA.\'). 

PRĘDKOŚCI AWARYJNE 

Zniżanic awaryjne 

Lot ślizgowy 

Zbliżanic do lądowania awaryjnego 

132 kts/153 ruph 

78 kts/90 ruph 

65 kts/75 ruph 

.\),gna/ dźwiękowy ostrzegają(:v przed przeciągnięciem nie działa, jeśli 
przełącznik BA 11'/t'RY & ALT znajduje się w pozycji wyłączonej. 

Poniższe informacje podane są po to, by pilot formułując odpowiedni 
plan działania, mógł poradzić sobie z najbardziej prawdopodobnymi 
sytuacjami awaryjnymi. Kiedy to tylko możliwe, czynności niezbędne 
do wykonania w sytuacjach awaryjnych, które wymagają 

natychmiastowego reagowania podane zostały w postaci tzw. check 
list, co czyni je łatwiejszymi do odnalezienia i szybkiego zapoznania 
się z nimi. W innych sytuacjach awaryjnych, w których jest więcej 
czasu na podjęcie decyzji i wypracowanie odpowiedniego planu 
działania, czynności awaryjne zostały przedstawione w formie 
opisowej. 
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Rozdzial III 
Procedury awaryjne 

DF.ECHCRAFT S1•ort III 
Musketcer A23-19,19A 

USZKODZENIA SILNIKA 

PODCZAS KOŁOWANIA l NABIERANIA PRĘDKOŚCI DO 
STARTU 

l. Przepustnica- CLOSED (zamkni\!ta) 

2. Hamowanie- MAKSYMALNE 

UWAGA 

Jeśli wydaje się pewne, że samolot wytoczy się z pasa podane 
niżej czynności wykonać natychmiast (w przeciwnym wypadku 
moment ich wykonanic zależy od pilota). 

3. Przełącznik wyboru zbiomika- w pozycji OFF 

4. Przełączniki BATTERY & AL T, AL T oraz FUEL BOOST 
-w pozycji WYŁĄCZONE (OFF) 

5. Przełącznik Magneto/Start- w pozycji OFF 

PO ODERWANIU OD ZIEMI ORAZ W LOCIE 

Doradza się natychmiastowe lądowanie. JeJ/i wysoko.M na to pozwala. 
wykonać następujące czynno.l;ci: 

l. Mieszanka- FULL RICH potem zubożyć wg potrzeb 

2. Paliwowa pompa podpompowująca- ON (włączona) 

3. Przełącznik wyboru zbiomika- przełączyć na inny zbiornik 
(wyczuć przeskok zapadki a następnie sprawdzić prawidłowość 
położenia przełącznika wizualnie) 

4. Magneta- w położenia CHECK LEFr oraz CHECK RIGH a 
następnie BOTH 

3-4 

UWAGA 

Najbardziej prawdopodobną przyczyną uszkodzenia silrrika jest 
zanik przepływu paliwa lub nicwłaściwe działanie zapłonu. 

Octohcr 1979 



BI<:ECHCRAFT Sport III 
Musl<ctcer A23-t9,19A 

.JH.\'IJ NIE lfJ)A Sil(' URUCHOM/(' SILNIKA: 

Rozdział Ili 
Procedury awaryjne 

l. Ustabilizować samolot w locie ślizgowym z max. prędkością 
2. Przepustnica- CLOSE (zamknięta) 
3. Przełącznik wybom zbiornika- OFF 
4. Dźwignia sterowania mieszanką- IDLE CUT-OFF (odcięcie) 

5. Przełącznik Magneto/Start - OFF 

6. Przełączniki BATTERY & AL T, ALT oraz FUEL BOOST- OFF 
(w przypadku, kiedy zainstalowane są klapy napędzane 

elektrycznic niezbędne będzie odpowiednie ich wysunięcie przed 
'"ylączcnicm akumulatora) 

Kiedy pewne jest osiągnięcie lądowiska: 
7. Prędkość lotu- 65 kts/75 mph 
X. Klapy- wg potrzeb 

NIEPRAWIDLOWOŚCI W PRACY SILNIKA- SPRAWDZENIE 

OJUAWY: Sl/,NIK PRAClJJR TWARDO 

l. Dźwignia sterowania mieszanką - FULL RICH (max. bogata), 
potem zubożyć wg potrzeb 

2. Przełącznik Magneto/Start - w położeniu CHECK LEFT oraz 
CIIFCK RIGII a następni!.! 110TH 

0/UAWl': S//,N/K U7'UA('/I, MO(' 

l. Wskaźnik ciśnienia pałiwa- SPRAWDZIĆ 

.Id/i ci.~ nienie paliwa jest za niskie: 

a. Dźwignia mieszanki - FULL RICH 

b. Pompa podpompowująca- ON (mieszankę zubożyć wg potrzeb) 

c. Pompa podpompowująca - OFF, jeśli osiągi silnika nic uległy 
poprawie w krótkim czasie 

Ot'tohc.•r 1979 3-~ 



Rozdzial III 
Procedury awaryjne 

BEECIICRAFT S1)()rt III 
Muliketcer A23-19,19A 

2. Wskaźnik ilości pałiwa - sprawdzić ilość pałiwa w używanym 
aktualnie zbiorniku paliwowym 

Je.W używany aktualnie zbiornikjest pusty: 

a. Przełącznik wyboru zbiornika - wybrać inny zbiornik paliwowy 
(wyczuć przeskok zapadki a następnic sprawdzić prawidłowość 
położenia przełącznika wizualnie) 

b. Pompa podpompowująca- ON 

PROCEDURA URUCIIOMIENIA SILNIKA W LOCIE 
l. Przełącznik wyboru zbiornika- wybrać zbiornik paliwowy, który 

jest bardziej pełny (wyczuć przeskok zapadki a nasterpnie 
sprawdzić prawidłowość położenia przelącznika wizualnie) 

2. Przepustnica- maksymalnic do przodu 

3. Dźwignia sterowania mieszanką- FULL RICH 

4. Pompa podpompowująca - włączona dopóki nic silnik sic;: nic 
uruchomi, potem wyłączyć (pozostawić włączoną, jeśli pompa 
napędzana od silnika nie działa) 

5. Przepustnica - Ul>1awić na pożądaną moc 

6. Dźwignia sterowania mieszanką- zubożyć wg potrzeb 

POŻAR SILNIKA 

W LOCIE 

Elementy sterowania wentylacją muszą być zamkni~tc, by me 
dopuścić do przedostawania sil( dymu do kabiny. Cic;:glo opisane 
CABIN AIR musi być całkowicie wyciągnięte. Cięgło opisane 
DEFROST musi być całkowicie wepchnic;:tc. W przypadl<u pożaru 
silnika, wyłączyć silnik wg następującej procedury i lądować: 

3-6 Ociober 1979 



BI<:ECHCRAFT Sport III 
Musketcer A23-19,19A 

Rozdział III 
Procedury awaryjne 

l. Przelączni.k wyboru zbiornika- OFF 

2. Dźwignia sterowania mieszanką- ILDE CUT OFF 

3. Przepustnica - zamkni~ta 

4. Nawiew powietrza do kabiny- zamknięty (cięgło wyciągnięte) 

5. Zawórinst.odmrażania-zamknięty (cięgło wepchni~te) 

6. Przclącznik BATTERY &AL T- OFF 

7. Przclącznik Magneto/Start- OFF 

8. Nie przyst<;pować do uruchomienia silnika 

NA ZIEMI 

l. Przełącznik wyboru zbiornika - OFF 

2. Przepustnica - zamkni~ta 

3. Dźwignia sterowania mieszanką- ILDE CUT OFF 

4. Przełączniki BATTERY &AL T oraz Magneto/Start- OFF 

5. Gasić przy pomocy instalacji ppoż. 

ZNIŻANIEAWARYJNE 
l. Przepustnica- IDLE (bieg jałowy) 

2. Prędkość lotu- ustabilizować na 132 kts/1 3 mph 

NAJLEPSZA KONFIGURACJA DO LOTU ŚLIZGOWEGO 
l. Klapy- UP (w górze) 

2. Prędkość- 78 ks/90 mph 

Odległość pokonywana w locie ślizgowym (przy bezwietrznej 
pogodzie) wynosi około 1,7 mili morskiej (2 mile lądowe) z 
wysokości 1000 stóp. 
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Rozd:tiallll 
Procedury awaryjne 

LĄDOWANIE AWARYJNE 

LĄDOWANIE BEZ SILNIKA 

DEECIICRAFT SJmrt III 
Mu!ikcteer A23-19,19A 

Kiedy wiadomo, że osiągnie się wybrane wcześniej mieJsce do 
lądowania, podczas końcowego zbliżania: 

l. Prędkość lotu- 65 kts/75 mph 

2. Przełącznik wybom zbiornika- OFF 

3. Dźwignia sterowania mieszanką -IDLE CUT OFF 

4. Włącznik Magneto/Start- OFF 

5. Klapy - wg potrzeb 

6. Włączniki BATTERY&ALT, ALToraz FUEL BOOST-- OFF 

AWARIE SYSTEMÓW 

PROCEDURA PRZY WYJŚCIU Z PRACY ALTERNATORA 

Uszkodzenie alternatora powoduje, że cały system elektryczny 
samolotu zasilany jest z akumulatora. Uszkodzenie alternatora wykaże 
amperomierz wskazujący duży prąd rozładowania lub wahania 
wskazań. Jeśli zaistnieją takie objawy należy przestawić przełącznik 
AL T w pozycję OFF i wyłączyć wszystkie, nie mające wpływu na 
bezpieczeństwo lotu, odbiorniki energii elektrycznej. Przedłuży to czas 
korzystania z akumulatora. 

3-8 

UWAGA 
Dezaktywacja wyłącznika akumulatora/alternatora, alternatora 
lub bezpiecznika obwodu alternatora w czasie lotu jest 
zabroniona, z wyjątkiem przypadków, kiedy jest o niezh~dnc ze 
wzgl~dów bezpieczeństwa. 
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BEECHCRAFT Spor1111 
Musketcer A23-J9,19A 

Rozdział III 
Procedury awaryjne 

NIEPLANOWANE PRZESTAWIENIE SIĘ ELEKTRYCZNEGO 
TRYMERA USTERZENIA OGONOWEGO 

l. Polożenic samolotu - utrzymywać usterzeniem ogonowym 

2. Aby otworzyć obwód bezpiecznika przesuwać przełącznik trymera 
usterzenia ogonowego (na wolancie) w kierunku przeciwnym do 
kienmku przestawiania siy trymera steru wysokości 

3. Włącznik trymera (na tablicy przyrządów) przestawić na OFF 

4. Kółkiem manualnego przestawiania trymera usterzenia 
ogonowego- wytrymcrować wg potrzeb. 

AWARYJNE ŹRÓDŁO CIŚNIENIA STATYCZNEGO 

AWARYJNE ŹRÓDŁO CIŚNIENIA STATYCZNEGO POWINNO 
BYĆ UŻYWANE W PRZYPADKU ZANIECZYSZCZENIA 
ŹRÓDŁA PODSTA W OWEGO. Kiedy samolot został wystawiony na 
działanic wilgoci i/lub warunków sprzyjających oblodzeniu 
(zwłaszcza na ziemi) wzrasta prawdopodobieństwo zatkania portów 
ciśnienia statycznego. Częściowe zatkanic objawia się tym, że 

pr~dkość wznoszenia lub opadania zmieni asię wolniej niż zwykle. 
Można to zweryfikować włączając na chwilę awaryjne źródło 
ciśnienia statycznego i obserwując prędkość wznoszenia, która 
powinna si~ nagle zwiększyć. Mogą temu towarzyszyć nienormalne 
zmiany wskazywanej prędkości lotu i wysokości wychodzące poza 
zwykle różnice wynikające z kałibracji przyrządów. 

Jeśli p~jawi siy jakiekolwiek podejrzenie zatkania podstawowego 
źródła ciśnienia statycznego należy przejść na źródło awaryjne: 

l. Awaryjne źródło ciśnienia statycznego pilota- przestawić na ON 
EMERGENCY 

2. Kalibracja pn;:dkościomierza i korekcja wysokościomierza- patrz 
rozdział OSIĄGI 

OS11?ZJ~tl~NIA' 

Upewnić się, że zawór awaryjnego zasilania instalacji ciśnienia 
statycznego znajduje się w pozycji NORMAL kiedy nie ma 
potrzeby korzystania z awaryJnego systemu ciśnienia 

statycznego. 
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Rozdział III 
Procedury awaryjne 

OlWORZENI SIĘ DRZWI W LOCIE 

BEECHCRAFT SJtort III 
Musketcer A23-19,19A 

Jeśli na ziemi drzwi nic zostały prawicliowo zablokowane, mogą si~ 
one otworzyć w czasie lotu. Przeważnic zdarza sit;: to w czasie startu 
lub tuż po starcie. Drzwi otwierają si~ na około 3 cale. Latanic z 
otwartymi drzwiami może być przyczyną obrażeń cielesnych. Należy, 
w zwykły sposób, zav~rócić na lotnisko. Jeśli to możliwe, podczas 
lądowania należy poprosić pasażera o przytrzymanic drzwi aby nic 
otworzyły si~ całkowicie. 

KORKOCIĄGI (MB-322do MB-454) 

OSTRZEŻENIE 
Kiedy samolot użytkowany jest w kategorii zwykłej zamierzone 
wchodzenie w korkociąg jest zabronione. Zabronione jest także. 
jeśli używany jest w kategorii użytkowej chyba, że ma 
dopuszczenie do kategorii akrobacyjnej i wykonano na nim 
BEECHCRAFT S.l. No. OX71-090. 

Samolot nie przejdzie do korkociągu przy konwencjonalnej 
próbie wprowadzenia go w ten stan lotu. Znajdzie si~ wtedy w 
spiralnym nurkowania. Prędkość w spiralnym nurkowaniu 
narasta bardzo szybko co wymaga przyłożenia dużych sił na 
organach sterowania podczas wyprowadzania. Dlatego też, jeśli 
samolot niebacznic znajdzie się w spiraln)m nurkowaniu należy 
zacząć wyprowadzanic go z tego stanu w czasie wykonania 
dm1 zwitek spirali. 

WPROWADZENIE W KORKOCIĄG 

Doprowadzać samolot do przeciągni~cia z mocno cofniętą kolumnq 
sterową, przepustnica w położeniu biegu jaJowego, klapy schowane, 
ogrzewanic gaźnika włączone wg potrzeb, nos samolotu około 15" nad 
horyzontem. W przcciąg~1ięciu wychylić do oporu ster kicrunku w 
stronę zamierzonego kręcenia korkociągu. Lekkic wych)':lcnic steru 
kicrunku tuż przed wystąpieniem przcciągm~c1a zapcwm 
W) konywanic korkociągu w zamierzonym kierunku. 
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BEECIICRAFT Sport III 
Musketcer A23-19,19A 

Rozdział III 
Procedury awaryjne 

Kiedy skrzydla znajdą sicr pod kątem 90° do horyzontu, wychylić lotki 
na cały zakres przeciwnic do zamierzonego kicrunku korkociągu. 

Samolot powoliodwróci się i wejdzie w korkociąg. 

Jeśli nic wykona się kontry lotkami łub zrobi się to zbyt pozno, 
samolot wejdzie w gwałtowne, spiralne nurkowanie i wyprowadzanic 
go z tego stanu musi nastąpić w czasie wykonywania drugiej zwitki 
spirali. 

Jeśli kolumna sterowa nic b~dzic cofnicrta maksymalnie do tyłu i 
trzymana w tym położeniu, samolot może wejść w spiralę. Porlobnie 
jak w przypadku opisywanym powyżej, \\ yprowadzanie należy 

rozpocząć nic później niż po wykonaniu drugiej zwitki spirali. 

Jeśli ruch lotkami zostanie wykonany zbyt wcześnie, samolot me 
odwróci si9 i po prostu pozostanie w przeciągnir;ciu. 

WYPROWADZANIE Z KORKOCI.-\GU 

Z korkociq~.:u zamierzonego /uh nie zamierzonego: 

Natychmiast wypchnąć kolumn'( sterową maksymalnie do przodu i 
jednocześnic wychylić maksymalnic orczyk przeciwnic do kienmku 
korkociągu; utrzymywać organy sterowania w tym położeniu aż 

ustanic obracanie się a następnic doprowadzić je do pozycji 
neutralnych i przeprowadzić delikatne wyrwanie. Podczas całego 
wyprowadzania z korkociągu lotki muszą być w pozycji neutralnej a 
przepustnica w pozycji biegu luzem. 
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Procedury awaryjne 

BEECHCRAFT S1mrt III 
Musketcer A23-19,19A 

CZYSTA STRONA POZOSTAWIONA CELOWO 
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BEECIICRAFT Sr>ort III 
Musketeer A23-19,19A 

Rozdzial IV 
Procedury normalne 
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Procedury normalne 

BEECHCRAFT SJtort III 
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CZYSTA STRONA POZOSTAWIONA CELOWO 
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BEECHCRAFT Stun1111 
Musketcer A23-19,19A 

Rozdział IV 
Procedury normalne 

Wszystkie prędko!;ci podawane w niniejszym rozdziale są prędkościami 
wskazywanymi (!AS). 

PRĘDKOŚCI BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA 
Start 

Oderwanic 

50Ft. 

Maksymalne wznoszenie 

Najlepsza prędkość (Vy) 

Najlepszy kąt (Vx) 

Wznoszenie przelotowe 

Maksymalna turbulentna atmosfera 

Przechodzenie 

Udaremnione lądowanic 

Zbliżanic do lądowania 

Maksymalne zademonstrowane prędkości 

Wiatr boczny 

Octoher 1979 

65 Knots/75 mph 

72 Knots/83 mph 

72 Knots/83 mph 

65 Knots/75 mph 

89 Knots/100 mph 

114 Knots/131 mph 

58 Knots/67 mph 

65 Knots/75 mph 

l 3 Knots/15 mph 
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Rozdział IV 
Procedury normalne 

BEECIICRAFT S11ort III 
Musketcer A23-19,19A 

INSPEKCJA PRZEDLOTOWA 

l. KABINA 
a. Hamulec postojowy- ZACIĄGNIĘTY 

b. Ustalacze sterów - ZDJĘTE 

c. Wszystkie wyłączniki- WYŁĄCZONE (OFF) 

2. PRAWA STRONA KADŁUBA 
a. Port ciśnienia statycznego- NIE ZAPCHANY 

3. USTERZENIE OGONOWE 

a. Powierzchnie sterowe- SPRA WOZIĆ: 
b. Taśmy ustalające- ZDJĄĆ 
c. Światło pozycyjne - SPRA WOZIĆ 

4. LEWA S11łONA KADŁUBA 
a. Port ciśnienia statycznego- NIE ZAPCHANY 

b. Wszystkie anteny- SPRAWDZIĆ 
5. KRA WĘDŹ SPI.YWU LEWEGO SKRZYDI A 

a. Klapy- SPRA WOZIĆ 
b. Przewody odpowietrzaniainst.paliwowej-NIE 

ZANIECZYSZCZONE 

c. Lotka- SPRAWDZIĆ 
d. Końcówka skrzydla- SPRA WOZIĆ 
c. Światło pozycyjne - SPRA WOZIĆ 

6. KRA WĘDŹ NATARCIA LEWEGO SKRZYDI..A 

a. Rurka Pitota- SPRA WOZIĆ (zdjąć pokrowiec) 

b. Światło lądowania- SPRA WOZIĆ 
c. Taśmy ustalające i podstawki -ZDJĄĆ 
d. Urządzenie ostrzegające o przeciągnięciu - SPRA WOZIĆ 

4-4 

płynność ruchu chorągiewki · 

c. Zbiornik paliwowy- SPRAWDZIĆ ILOŚĆ PALIWA; 
Korek zbiomika- PEWNOŚĆ ZAMKNIĘCIA 
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BEECHCRAFT Sport III 
Musketcer A2J-19,19A 

Rozdział IV 
Procedury normalne 

7. PODWOZJELEWE 

a. Opona i hamulec - SPRA WOZIĆ 
b. Drenaż paliwa- ZLAĆ ODSTÓJ 

8. CZii.~Ć NOSOWA 

a. Lewa osłona - ZABEZPIECZENIE 

b. Ch\\yt powierza- CZYSTOŚĆ, Filtr- SPRA WOZIĆ stan i 
pewność mocowania 

c. Śmigło- SPRAWDZIĆ, stan ogólny, wryby, itd. 
d. Opona i podwozie przedni - SPRA WOZIĆ 
e. Olej w silniku - SPRA WOZIĆ (patrz serwisowanie, 

Rozdział 8), korek z miarką zanurzaną- SPRA WOZIĆ 
f. Prawa osłona - ZABEZPIECZENIE 

g. Filtr siatkowy - ZLAĆ ODSTÓJ 

h. Podstawki -WYJĄĆ 
9. PODWOZIE PRAWE 

a. Drenaż paliwa - ZLAĆ ODSTÓJ 

b. Opona i hamulec- SPRA WOZIĆ 
10. KRAWJ~'JJŻ NATARCIA PRAWEGO SKRZYDłA 

a. Zbiornik paliwowy- SPRAWDZIĆ ILOŚĆ PALIWA; 
Korek zbiornika- PEWNOŚĆ ZAMKNIĘCIA 

b. Taśmy ustalające i podstawki -ZDJĄĆ 
c. Końcówka skrzydla- SPRAWDZIĆ 
d. Światło pozycyjne- SPRA WOZIĆ 

11. KRA WJ~'DŻ SPI.YWU PRAWEGO SKRZYDI.A 

a. Lotka - SPRA WOZIĆ 
b. Klapa- SPRAWDZIĆ 
c. Przewód wentylacyjny zbiornika paliwowego - NIE 

ZAPCHANY 
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Rozdział IV 
Procedury normalne 

BEECiłCRAFT SJIOrt III 
Musketcer A2J-19,19A 

PRZED STARTEM 
l. Siedzenia- USTAWIONE I ZABLOKOWANE~ 

oparcia siedzeń- PODNIESIONE 
2. Pasy bezpieczeństwa- ZAPIĘTE 
3. Hamulec postojowy- ZACIĄGNIĘTY 
4. Wszystkie urządzenia awioniczne- WŁĄCZONE 
5. Bezpieczniki - WŁĄCZONE 
6. Klapy- SCHOWANE 
7. Przełączniki światcl- WŁĄCZONE WG POTRZEB 
8. Elektryczny trymer usterzenia ogonowego- WYŁĄCZONY (jeśli 

zainstalowany) 
9. Przelączniki BA·n'ERY & ALT- WŁĄCZONE 
l O. Przełącznik AL T - WŁĄCZONY (jeśli podłączone jest 

zewnętrzne źródło zasilania to przclącznik AL T WYŁĄCZONY) 
11. Pompa podpompowująca WŁĄCZONA (sprawdzić działrutic, 

potem wyłączyć) 
12. Przełącznik wyboru zbiornika - OBRACAJĄC w zakresie 36<l' 

sprawdzić płynność ruchu, \\-ybrać najbardziej pełny zbiornik 
paliwowy (wyczuć przeskok zapadki a nast~pnic sprawdzić 
prawidłowość położenia przełącznika wizualnie) 

UWAGA 
Nic startować jeśli oba lub jeden ze wskaźników znajduje sit; na 
żółtym polu (samoloty z BEECHCRAFT S .l. No. 0624-281) 

ZASILANIE ZEWNĘTRZNE 

Używając zewn~trznych źródeł zasilania elektrycznego należy 
przestrzegać następujących zasad: 

l. Przełącznik akumulatora powinien być WŁĄCZONY a wszystkie 
pozostałe włączniki wyłączone. Ochroni to regulatory napi~cia i 
inne urządzenia przed ewentualnymi przepi~ciami. 

2. Samolot posiada system elektryczny z minusem na masie. 
Podłączając ujemny i dodatni przewód zasilania zcwn~trznego 
należy zachować odpowiednią biegunowość. 

3. Aby zapobiec iskrzeniu nic podłączać źródcl bt;dących pod 
nap1~cJCm. 
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BEECIICRAFT StJort III 
Musketcer A2J-19,19A 

Rozdział IV 
Procedury normalne 

URUCHAMIANIE SILNIKA PRZY UŻYCIU 
ZEWNĘTRZNEGO ŹRÓDŁA ZASILANIA 
l. Alternator, wyposażenie elektryczne i awioniczne -

WYLĄCZON E 
2. Zewnętrzne źródło zasilania - PODŁĄClYĆ 
3. Zewnętrzne źródło zasilania- USTAWIĆ NAPIĘCIE 

WYJŚCIOWE (13.75 do 14.25 volta) 
4. Zewnętrzne źródło zasilania- WŁĄClYĆ 
5. Silnik- URUCHAMIAĆ przy użyciu procedury normalnej 
6. Zewnętrzne źródło zasilania- WYŁĄCZYĆ (po uruchomieniu 

silnika) 
7. Zewnętrzne źródło zasilania- ODŁĄCZYĆ 
R. Przełącznik alternatora- WŁĄCZYĆ 

URUCHAMIANIE SILNIKA 
OSTRZHŻF.NIE 

Organy sterowania silnikiem typu Vemier nie powinny być 
obracane w kicrunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara 
po tym, jak zostały przestawione maksymalnie do przodu. 

l. Mieszanka- MAKSYMALNIE BOGATA 
2. Przepustnica- w pozycji SZYBKI BIEG JALOWY 
3. Pompa podpompowująca- WŁĄCZONA (podczas uruchamiania 

przy zimnej pogodzie wstrzyknąć przy pomocy pompki 
zastrzykowej jedną do sześciu dawek paliwa, wg potrzeb) 

OSTRZHtRNIE 

Czas kr~cnia rozrusznikiem powinien być ograniczony do 
max. 30 sekund, z co najmniej 2 minutowymi przerwami 
pomi~dzy okresami używania rozrusznika. 

4. Włącznik Magneto/Start- w pozycji START (po uruchomieniu 
silnika zwolnić w pozycję OBA) 

OS11?ZRŻRNIE 

PODCZAS URUCHAMIANIA SILNIKA NIE PORUSZAĆ 
("POMPOWAĆ") PRZEPUSTNICĄ 
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Ro;,;dziallV 
Procedury normalne 

BEECIICRAFT S1mrt III 
Musketcer A23-19,19A 

Po zalaniu silnika: 
a. Mieszanka- ODCIĘCIE BIEGU LUZEM 
b. Przepustnica- CAŁKOWICIE OTWARTA 
c. Rozrusznik - włączyć (kiedy silnik zapali, cofnąć przepustnic~ 

na szybki bieg jałowy) 
d. Mieszanka- PRZESUNĄĆ NA MAX. BOGATĄ 
5. Zewn. źródło zasilania (jeśli używane) - WYł-ĄCZYĆ', 

ODŁĄCZYĆ 
6. Przełącznik ALT (alternatora)- WŁĄCZYĆ 
7. Ciśnienie oleju - przez 30sek.POWYŻEJ CZERWONEGO 

ŁUKU 

8. !>odgrzewanie- na obrotach 800 do l 200 RPM 
9. Przyrządy kontroli pracy silnika- SPRAWOZIĆ 
10. Przepustnica- 1500 RPM 
11. Amperomierz- SPRA WOZIĆ 

OSTRZEŻENIE 
Wskazania amperomierza powinny zacząć spadać po 2 min. od 
uruchomienia silnika i znaleźć sifl: na '!.t skali od zera przed 
startem. Jeśli tak sifl: nie dzieje, oznacza to problem natury 
elektrycznej i silnik powinien zostać wyłączony. 

12. Przepustnica- BIEG LUZEM 
13. Pompa podpompowująca - WYŁĄCZYĆ (aby przetestować 

pompę napędzaną od silnika, następnic WŁĄCZYĆ) 

PO URUCHOMIENIU, PRZED KOLOWANIEM 
l. Hamulec postojowy- ZWOLNIĆ 
2. Hamulce- ZWOLNIĆ I SPRA WOZIĆ 
3. Wyposażenie awioniczne- WŁĄCZONE, WG POTRZEB 
4. Światła- WŁĄCZONE, WG POTRZEB 

PRZED STARTEM · 
l. Hamulec postojowy- ZACIĄGNĄĆ 
2. Pasy bezpieczeństwa- SPRAWDZIĆ 
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BEECIICRAFT Sp01111I 
Musketcer A23-19,19A 

Rozdział IV 
Procedury normalne 

UWAGA 
Podczas startu wszystkie siedzenia z oparciami 
odchylanymi muszą mieć oparcia podniesione. 

3. Awionika- SPRAWDZIĆ 
4. Przyrządy kontroli silnika- SPRAWOZIĆ 
5. Przyrządy kontroli lotu - SPRA WOZIĆ 
6. Przepustnica- 2000 RPM 
7. Magneta- SPRAWDZIĆ przy 2000 RPM, max. spadek obrotów 

l 25 RPM na każdym magnecie, różnica pomiędzy magnetami nie 
powinna przekraczać 50 RPM 

8. Podgrzcwanie gaźnika - SPRA WOZIĆ (zostawić zimne podczas 
startu) 

l). Przepustnica- l 500 RPM 
10. Amperomierz- SPRAWOZIĆ, czy wskazania ustabilizowały się 

na Yt skali od zera 
l l. Przepustnica-- SZYBKI BIEG JAŁOWY 
12. Trymer usterzenia ogonowego- NA ZAKRESIE STARTOWYM 

(zielone pole) 
l 3. Klapy - SPRA WOZIĆ I USTA WIĆ 
14. Sterowanic - SPRAWOZIĆ płynność poruszania się oraz 

prawidłowość przemieszczania się 
15. J>ompa podpompowująca- SPRAWOZIĆ WŁĄCZENIE 
16. Mieszanka- MAX. BOGATA, (łub jak tego wymaga wysokość 

lotniska) (dokręcić cierną blokadę cięgla) 
17. Drzwi i okna- ZAMKNĄĆ l ZABEZPIECZYĆ 
l X. Hanmlcc postojowy- ZWOLNIĆ 
19. Przyrządy - SPRA WOZIĆ (wskazania przyrządów silnika na 

zielonym zakresie podczas startu i kołowania do startu) 
START 
Start .................................................... pełne otwarcie przepustnicy 
l. Moc - UST A WIĆ moc startową i mieszankę przed 

zwolnicniem hamulca 
2. J>nydkość- PRZYŚPIESZAĆ i utrzymywać prędkość startową 
3. Prędkość USTALIĆ POŻĄDANĄ PRĘDKOŚĆ 

WZNOSZENIA po przeleceniu nad przeszkodami 

Ot•loher 1979 4-9 



Rozdział IV 
Procedury nonnalne 

BEECIICRAFT Sport IJI 
Musketcer A23-l9,19A 

WZNOSZENIE 
UWAGA 

Podczas wznoszenia nic wyłączać pompy podpompowując~j. 

l. Przepustnica- CAŁKOWICIE DO PRZODU 
2. Temperatura- MONITOROWAĆ 
3. Mieszanka - ZUBOŻYĆ, TAK BY SILNIK PRACOWAL 

RÓWNO 

PRZELOT 

l. Moc - USTA WIĆ POŻĄDANĄ (patrz tabcle w rozdziale 
OSIĄGI) 

2. Pompa podpompowująca- WYŁĄCZYĆ 
3. Mieszanka- ZUBOŻYĆ wg potrzeb (dokn;cić blokadc; cic;gla) 

ZUBOŻANIE MIESZANKI Z WYKORZYSTANIEM 
WSKAŹNIKA TEMP. GAZÓW WYLOTOWYCH (EGT) 

Przy locie poziomym z wykorzystaniem 75 łub mniej procent mocy, 
wskaźnik temp. gazów wylotowych (EGT) powinien być użyty w 
następujący sposób: 
l. Zubożać mieszankę do momentu aż na wskaźniku pojawi sic; pik 

temperatury a następnic zacznic ona spadać. 
a. MIESZANKA NA PRĘDKOŚĆ PRZELOTOWĄ (UBOGA) -

wzbogacać mieszankę aż wskazania na EGT spadną o 2511C 
poniżej piku po tej stronie piku, gdzie mieszanka jest bogata 

b. MIESZANKA NA MX. MOC - wzbogacać micszankc; aż 
wskazania na EGT spadną o 75°C poniżej piku po tej stronic 
piku, gdzie mieszanka jest bogata 

OS11?Zl!.ŻEN/E 
Nie kontynuować zubożania mieszanki pomzcJ progu, 
który potrzebny jest do osiągnięcia piku temperatury. 

2. Praca ciągła z temp. 25°C łub wic,:ccj poniżej piku zalecana jest 
jedynie po tej stronic piku, gdzie mieszanka jest bogata. 
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BEECHCRAFT Salort III 
Musketeer A23-19,19A 

Rozdział IV 
Procedury nonnalne 

3. Zmiany wysokości lotu lub używanej mocy wymagają 

powtórnego znalezienia piku temp. na EGT oraz ponownego 
ustawienia mieszanki. 

ZNIŻANIE 
l. Wysokościomierz - UST A WIĆ 
2. Podgrzewanie gaźnika- WŁĄCZYĆ JEŚLI POTRZEBNE 
3. Moc- WG POTRZEB (zapobiegać długiej pracy na biegu 

jałowym ponieważ może spowodować to obniżenie temp. głowic) 
4. Mieszanka- WZBOGACIĆ WG POTRZEB 
PRZED LĄDOWANIEM 
l. Pasy bezpieczeństwa - SPRA WOZIĆ ZAPIĘCIE 

UWAGA 
Podczas lądowania oparcia wszystkich regulowanych 
siedzeń muszą być podniesione. 

2. Zawór wyboru zbiornika- WYBRAĆ NAJPELNIEJSZV 
ZBIORNIK (wyczuć przeskok zapadki i sprawdzić wizualnie) 

3. Mieszanka- MAX. BOGATA (lub takajakiej wymaga wysokość 
lotniska) (dokręcić cierną blokadę cięgła) 

4. Światła lądowania- WG POTRZEB 
5. Klapy- DO DOŁU (max. pn;dkość wyp. klap 97 kts/111 mph) 

UWAGA 
Procedura lądowania z klapami w górze zwiększa dystans 
lądowania o około 50% (przy podchodzeniu nad 
przeszkodami o wysokości 50 stóp). 

6. f>r~kość- USTABILIZOWAĆ PRĘDKOŚĆ PODCHODZENIA 
DO LĄDOWANIA 

7. Ogrzewanie gaźnika - WG POTRZEB 

UWAGA 
Podgrzewanie gaźnika powinno włączone na max. przed 
przestawieniem przepustnicy w pozycję pełnego otwarcia 
podczas odchodzenia na drugi krąg do lądowania. 

8. Pompa poopompowująca- WŁĄCZONA 
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Rozdział IV 
Procedury normalne 

BEECHCRAFT S110rt III 
Musketcer A23-19,19A 

UDAREMNIONE LĄDOWANIE 

l. Ogrzewanie gaźnika- COLO 
2. Moc- przepustnica w pozycji pełnego otwarcia 
3. Prędkość lotu- 58 kts/67 mph aż ominięte zostaną przeszkody, 

następnie wytrymerować na PRĘDKOŚĆ NAJLEPSZEGO 
WZNOSZENIA 

4. Klapy- DO GÓRY 

PO LĄDOWANIU 

l . Światła lądowania -- WG POTRZED 
2. Klapy- DO GÓRY 
3. Płytka trymera- USTAWIONA NA O" 

WYLĄCZENIE 

l. Hamulce- ZACIĄGNIĘTE 
2. Pompa podpompowująca- WYLĄCZONA 
3. Wyposażenie elektryczne i awionicznc- WYŁĄCZONE 
4. Przepustnica- ZAMKNIĘTA 
5. Mieszanka- pozycja ODCIĘCIA BIEGU JAŁOWEGO 
6. Przełączniki magneto/start- WYŁĄCZONE, po zatrzymaniu 

silnika 
7. Przełączniki BATTERY & ALT- WYŁĄCZONE 
8. Przełącznik ALT- WYŁĄCZONY 
9. Ustalacze organów sterowania- ZAINSTALOWAĆ, jeśli są ku 

temu odpowiednie warunki 
10. Podstawić podstawki pod koła i zwolnić hamulce jeśli samolot 

pozostawiony będzie bez nadzoru użytkownika 

SYSTEMY OGRZEWANIA l WENTYLACJI 

OGRZEWANIE I WENTYLACJA 
Opis użytkowania oraz sterowania ogrzewaniem i wentylacją patrz 
rozdział OPIS TECHNICZNY. 
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BEECHCRAFT Sport III 
Musketeer A2J-19,19A 

Rozdział IV 
Procedury normalne 

UŻYTKOWANIE PRZY ZIMNEJ POGODZIE 

INSPEKCJA PRZEDLOTOWA 
Należy usunąć wszelkie skupiska lodu i śniegu ze skrzydeł, ogona, 
powierzchni sterowania i zawiasów, śmigła, rurki Pitota, portów 
obioru ciśnienia statycznego, anten, korków zbiorników paliwowych, 
odpowietrzenia skrzyni korbowej silnika oraz odpowietrzenia 
instalacji paliwowej. Bez pełnego usunięcia śniegu i lodu nie można 
latać samolotem. Pozostałości lodu łub śniegu nie zostaną 

zdmuchnięte podczas lotu. W niesprzyjających warunkach nawet małe 
pozostałości mogą powiększyć się w czasie lotu i kompletnie zmienić 
opływ profili aerodynamicznych. 
Należy wykonać wszystkie pozostałe czynnosc1 inspekcji 
przedlotowej ze szczególnym uwzględnieniem sprawdzenia płynności 
poruszania się organów sterowania. 

SILNIK 
Używać oleju siłnikowego zgodnie z zaleceniami umieszczonymi w 
rozdziale OBSŁUGA TECHNICZNA. 

UWAGA 
Zanim przystąpi się do ręcznego poruszania śmigłem 
należy upewnić się dokładnie, że przełącznik magneta 
oraz główny włącznik akumulatora są wyłączone. 

Przed startem należy zawsze pokręcić ręcznic śmigłem w kierunku 
przeciwnym do kicrunku jego normalnych obrotów aby "rozruszać" 
zimny, ciężki olej. Takie postępowanie spowoduje rówmcz 
zmniejszenie obciążenia akumulatora podczas rozruchu bez użycia 
zcwnl(trzncgo źródła zasilania. 
Podczas umchamiania przy zimnej pogodzie należy wstępnie 
wstrzyknąć do silnika pompką zastrzykową l do 6 dawek paliwa (wg 
potrzeb). 

OSTRZHZFNIH 
Podczas uruchamiania nic "pompować"' przepustnicą. 
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Rozdział IV 
Procedury normalne 

BEECłłCRAFT Siłort III 
Muskcteer A23-19,19A 

Kiedy jest bardzo zimno konieczne może okazać sic,: wstcypne 
podgrzanie silnika przed jego uruchomieniem. Podczas podgrzewania 
szczególną uwagę należy zwrócić na chłodnic~ oleju oraz miskę 
olejową. Podczas uruchamiania silnika z zakrzepniętym olejem w 
pierwszej chwili wskazania ciśnienia mogą być normalne, ale po 
pewnym czasie ciśnienic może spaść ponieważ pozostalość oleju z 
silnika spłynie do zamarzniętej miski olejowej. Jeśli nic mamy do 
dyspozycji podgrzewacza, który byłby w stanic podgrzewać 
jednocześnic miskę i chłodnicę olejową należ zlewać olej gdy jest on 
jeszcze nagrzany i przechowywać do kolejnego wylotu w ciepłym 
mieJSCU. 
Jeśli prawidłowe ciśnienic oleju nic pojawi się po 30 sek. od chwili 
uruchomienia silnika lub spadnic po kilku minutach pracy na ziemi, 
należy silnik wyłączyć i sprawdzić przewody olejowe na pęknięcia, 
chłodnicę na podcieki oraz misk~ olejową na okoliczność 
wystąpawania w niej zamarzni~tcgo oleju. 

UWAGA 
Przy zimnej pogodzie do uruchomienia silnika zaleca sic,: 
używanie zewnętrznego źródła zasilania. 

W czasie rozgrzewania silnika obserwować uważnie jego temperaturę 
ponieważ istnieje możliwość przekroczenia temp. głowic podczas 
próbowania doprowadzenia oleju do prawidłowej temperatury. 
Podczas poschodzenia do lądowania i lądowania zwracać szczególną 
uwagę na temp. silnika ponieważ w tych stanach lotu będzie on mial 
tendencję do przegrzewania się. 

WARUNKI OBLODZENIA 
Świadome wchodzenie w obszary, gdzie panu.rą warunki do 
powstawania oblodzenia, jest zabronione. 

INFORMACJE O IlOCIERANIU SILNIKA 
Zamieszczono w rozdziale Opis techniczny. 
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Rozdzial V 
Osiągi 

BEECHCRAFT SilOrt III 
Musketcer A23-19,19A 

CZYSTA STRONA POZOSTAWIONA CELOWO 
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BEECHCRAF'f Sport III 
Musketcer A23-19,19A 

Ra.tdzial V 
Osiągi 

WIADOMOŚCI WSTĘPNE DOTYCZĄCE OSIĄGÓW I 
PLANOWANIA LOTU 

W\·zystkie prędkości podawane w niniejszym rozdziale są prędkościami 
wskazywanymi (IA.~J. .JeJ/i jest inaczej zaznaczono to. Przyjęto zerowy 
błąd przyrządów. 

Wykresy i tabele zamieszczone w niniejszym rozdziale przedstawiają 
informacje potrzebne do planowania lotu z uwzględnieniem różnych 
parametrów takich jak ciężar, moc, wysokość i temperatura. Na 
nicktórych wykresach przedstawiono przykłady. Poniżej 
zamieszczono dokładne kalkulacje dotyczące czasu lotu, prędkości 
przeciętnej oraz ilości paliwa niezbędnej do pokonania w warunkach 
VFR trasy z Denver do Wichita. We wszystkich przykładach i 
kalkulacjach założono następujące wanmki: 

W Denver: 
Temperatura zewnętrzna 
Wysokość lotniska 
Ustawienic wysokościomierza 
Wiatr 
Długość pasa startowego 26L 

Trasa przelotu 
*DEN-V4-GLD-V132-HUT-V73-ICT 
Dla przelotu VFR na wysokości 9,500 ft 

KURS WIATR 
SEGMENT MAG N E- O DL. NA9500FT 

TRASY TYCZNY NM DIRIKTS 

DEN-TXC 09()0 72 01CV.ZO 

TXC·GLD 092° 73 01CV.ZO 

GLD-HUT 102° 194 22M O 

HUT-ICT 116° 28 22QI10 

*Patrz Low Altiudc Chart L-6 

Octoher 1979 

I5°C (59°F) 
5330 ft 

29.60 in. Hg 
270° 10 kts 

10,010 ft 

TEMP. 
ZEWN. UST. WYS. 

9500 IN.HG 
oc 
-4 29.80 

·4 29.60 

·3 29.56 

1 29.56 
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RozdziaiV 
Osiągi 

WWichita: 

Temperatura zewnętrzna 
Wysokość lotniska 
Ustawienie wysokościomierza 
Wiatr 
Długość pasa startowego 26L 

BEECHCRAFT S1mrt III 
Musketeer A2J-19,19A 

25°C (77°F) 
1332 ft 

29.56 in. Hg 
180° 10 kts 

7301 ft 

Aby określić wysokość ciśnieniową na lotniskach początkowym i 
docelowym należy dodać l 00 ft do wysokości lotniska dla każdej 
0.1 in. Hg poniżej 29.92 i odjąć 100 ft od wysokości lotniska dla 
każdej 0.1 in. Hg powyżej 29.92. 

Wysokość ciśnieniowa w DEN: 

29.92- 29.60 = 0.32 in. Hg 
Wysokość ciśnieniowa w DEN jest 320 ft powyżej wysokości 

lotniska. 

5330 + 320 = 5650 ft 

Wysokość ciśnieniowa w ICT: 

29.92-29.56 = 0.36 in. Hg 

Wysokość ciśnieniowa w ICT jest 360 ft powyżej wysokości lotniska. 

1332 + 360 = 1692 ft 

UWAGA 

Dla celów związanych z planowaniem lotu, różnica 
pomiędzy wysokością przelotową a ciśnieniową 
wysokością przelotową zostały pominic;tc. 
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BEECHCRAFT SiłOrt III 
Musketeer A23-19,19A 

Rozdział V 
Osiągi 

Dane z tabeli OSIĄGÓW PRZELOTOWYCH przy 2600 RPM na 
wysokości 9500 ft: 

WYSOKOŚĆ USTAWIENIE ZUŻVCIE 
TAS 

FEET PRZEPUSTNICV PALIWA 
KNOTS 

RPM GPH 

9500 2600 8.3 111 

Czas i zużyte paliwo zostały obliczone w nast. sposób: 

Czas = Odległość l Prędkość względem ziemi 

Zużyte paliwo= (czas) x (zużycie paliwa) 

Rezultaty są nast~pującc: 

lczAsNAWt'S. ~ ZUŻVCIE 
SEGMENT ODLEGŁOŚĆ PR2B..(). 

TRASY NM 
W2D..ĘlEM 1QII.,tiJ 

PALIWA 
2EM 

te:NIIł 
GAL 

I<NOTS 

OEN-TXC 72 108 0:40 5.5 

TXC-GLO 73 108 0:41 5.6 

G LO-HUT 194 116 1:40 13.9 

HUT-ICT 28 113 0:16 2.1 
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Rozdzial V 
Osiągi 

BEECHCRAFT SiłOrt III 
Musketeer A2J-19,19A 

CZAS - PALIWO - ODLEGŁOŚĆ 

POZVCJA CZAS PALIWO ODLEGŁOŚĆ 
HRS:MINS GAL NM 

Uruchomienie, 
rozgrzanie, 
kolowanie l start 0:00 0.9 o 
Przelot 3:16 27.1 367 

Razem 3:16 28.0 367 

Ogólny czas lotu: 3 godziny 16 minut 

Prędkość przeciętna: 367 NM /3 godz. 16 min= 112 knots 

Rezerwa paliwa (45 minut przy 2300 RPM, 9500 fcet) 

Aby znaleźć zużycie paliwa przy 2300 RPM na wysokości 
9500 ft należy skorzystać z Tabcli PARAMETRY 
PRZELOTOWE. Zużycie to wynosi 6.2 galona na godzinę. 

Rezerwa paliwa= (45 min) x (6.2 GPH) = 4.7 galona 

Ogólna ilość paliwa= 28.0 + 4.7 = 32.7 galona 

Oszacowany ciężar samolotu do lądowania otrzymuje się odejmując 
ciężar paliwa wymaganego do wykonania zadania od ciężaru 
startowego samolotu: 

Przxjęty ciężar startowy = 2205 lbs 
Szacowana ilość paliwa po~rzebna na przelot 
z DEN do ICT = (28.0 gal)(6 lbs/gal) = 168 lbs 
Szacowany ciężar do lądowania= 2205- 168 = 2037lbs 
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BEECHCRAFT Sport III 
Musketcer A23-19,19A 

Rozdział V 
Osiągi 

UWAGI ODNOŚNIE DO KORZYSTANIA Z TABEL 
PARAMETRÓW 

l. Podane przykłady, obok przedstawienia odpowiedzi na konkretne 
pytania, prezentują również sposób korzystania z tabel, tzn. jeśli w 
przykładzie podana jest temp. zewnętrzna (OAT) to należy 
potraktować ją jako daną i znaleźć w odpowiedniej tabeli. 

2. Wskazywane prędkości względem powietrza (lAS) otrzymane 
zostały przy użyciu tabeli POPRA WIO NA PRĘDKOŚĆ 
WZGLĘDEM POWIETRZA - ZASILANIE Z SYSTEMU 
PODSTAWOWEGO. 

3. Założone warunki determinują określone dla nich parametry. Nie 
należy traktować ich za ostateczne. Należy pamiętać, że określone 
parametry będą osiągnięte tylko przy założonych warunkach. 

4. Pcłna ilość pałiwa zużywałoego powinna być zapewniona dla 
wszystkich warunków lotu, do których dopuszczony jest samolot. 

5. Osiągi silnika zostały zaprezentowane dla temp. od l 00°F na 
poziomie morza ze spadkiem 3.67"F na 1000 ft (ISA + 41°F). 
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POPRAWIONA PRĘDKOŚĆ WZGLĘDEM POWIETRZA 
-ZASILANIE Z SYSTEMU PODSTAWOWEGO 

PRĘDKOŚĆ WSKAZYWANA PRĘDKOŚĆ POPRAWIONA 

KLAPY W GORZE KLAPYWDOLE 
KNOT S MPH KNOTS MPH KNOTS MPH 

40 46 42 48 
45 52 47 54 
50 58 51 59 
55 63 58 67 56 64 
60 69 62 71 61 70 
65 75 66 76 65 75 
70 81 70 81 69 79 
75 86 75 86 73 84 
80 92 80 92 78 90 
85 98 85 98 83 95 
90 104 90 104 88 101 
95 109 95 109 93 107 

100 115 100 115 
105 121 106 122 
110 127 111 128 
115 132 116 133 
.120 138 120 138 
125 144 124 143 
130 150 128 147 
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lAS 
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POPRAWIONA PRĘDKOŚĆ WZGLĘDEM POWIETRZA 
-ZASILANIE Z SYSTEMU AWARYJNEGO 

OKIENKO ZAMKNIETE OKIENKO OTWARTE 
KLAPYW G()RZE KLAPYWDOLE KLAPY W G_ORZE KLAPYWOOLE 

lAS lAS lAS lAS 
(MPH) łMPH) (MPH) (MPH) 

75 74 80 79 
86 84 90 89 
96 94 111 99 

107 105 121 109 
117 115 132 119 
127 142 
138 152 
148 162 
158 
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POPRAWKI DLA WYSOKOŚCIOMIERZA 
·ZASILANIE Z SYSTEMU PODTSTAWOWEGO 

PRĘDKOŚĆ WSKAZYWANA POPRAWKI W FT 

KLAPY W GORZE KLAPYWDOLE 
KNOTS MPH SL 10000 FT SL 10000 FT 

. 40 46 9 11 
45 52 7 9 
50 58 5 6 
55 63 4 5 
60 69 10 14 3 4 
65 75 8 12 1 2 
70 81 6 9 -6 -3 
75 86 2 6 . t7 -1 t 
80 92 -4 -3 -23 -17 
85 98 -5 -4 -26 -20 
90 104 -4 -3 
95 109 -2 o 

100 t 15 1 3 
105 121 4 6 
110 127 7 9 
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POPAWKI DLA WYSOKOŚCIOMIERZA 
-ZASILANIE Z SYSTEMU AWARYJNEGO 

_l 

OKIENKO ZAMKNIĘTE OKIENKO OTWARTE 

KLAPY DO GóRY KLAPY DO DOŁU KLAPY DO GÓRY KLAPY DO DOŁU 
(FEET) (FEET) (FEET) (FEET) 

20 20 45 40 
30 25 60 50 
40 30 70 60 
50 35 85 70 
60 40 95 80 
70 110 
75 120 
85 135 
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Rozdział V 
Osiągi 

BEECHCRAFT St,ort III 
Muskcteer A23-19,19A 

PRĘDKOŚCI PRZECIĄGNIĘCIA PRZY ZDJĘTEJ MOCY 
(CJJ:,'Ż4R 2200 LH.\J 
Maksymalna utrata wysokości przy wychodzeniu z przeciągnięcia 
wynosi oko/o 300ft. 

KĄT PRZECHYLENIA 

POZIOMO 30° 46° 80° 

KLAPY DO GÓRY 

67 mph 72 mph 81 mph 99 mph 
58 kts 63 kts 70 kts 86 kts 

KLAPY DO DOŁU (36°) 

55 mph 60 mph 67 mph 82 mph 
48 kts 53 kts 58 kts 71 kts 

(CIĘżAR 2250 LB~J 
Maksymalna utrata uysokości przy wychodzeniu z przeciągnięcia 
wynosi oko/o 300ft. 

KĄT ~RZECHYLENIA 

POZIOMO 30° 46° 60° 

KLAPY DO GÓRY 

68 mph 74 mph 83 mph 101 mph 
59 kts 64 kts 72 kts 88 kts 

KLAPY DO DOŁU (36°) 

56 mph 62 mph 68 mph 84 mph 
49 kts 54 kts 59 kts 73 kts 
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lłEECIICRAFT Stmrt III 
Musl•ctccr A23-19,19A 

Rozdział V 
Osiągi 

SKLAI>OWE WIATiłU 

Zademonstrowana pr~dkość wiatru bocznego wynosi 13 KTS/ 15 MPH 

p_gyk_ład 

PRĘDKOŚĆ WIATRU 
KAT MIEDZY KIERUNKIEM WIATRU 
KIERUNKIEM LOTU 
SKŁADOWA CZOŁOWA 

SKLADOWA BOCZNA 
KIERUNEK LOTU 
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l.;ŁQt.Q~E WARUNKI 
MOC PEŁNA 
KLAPY W GÓRZE 
DROGASTRATOWA POZIOMA, SUCHA 

UlWAROZONA 
CIĘZAR 2200 LBS 

OlUGOść STRATU 
2200 LBS 

Poziom morza 2000 Ft. 4000 Ft. 

PRZYKtĄD 

OAT 15"F 
WYSOKOŚĆ CIŚNIENIOWA 
WIATR CZOŁOWY 
DŁUGOŚĆ STARTU 
CAŁKOWI"TY DYSTANS 

8000 Ft. 

Pręd- Temp. nh....W. DysCans Temp Dys1ans Temp 

~ 
Dystans Temp 

~ 
Dystans Temn 

kość 

~ wiatru 
z_ n_ 

startu dowej. zewn. dowej. zew n. dowej. zewn. dowej. zewn 
na 50' na 50' na 50' na 50' 

KTS f O Ft. Ft. fO Ft. Ft. p Ft. Ft. p Ft. Ft. fO 

30 1133 1940 20 1276 2246 15 1499 2553 10 1713 3004 o 
-10 59 1371 2412 52 1608 2706 45 1864 3142 38 2166 36139 30 

90 1703 2838 80 1987 3443 75 2317 3784 70 2744 4070 60 
30 777 1392 20 902 1604 15 1052 1857 10 1235 2161 o 

o 59 984 1730 52 1147 2000 45 1344 2323 38 1581 2714 30 
90 1219 2104 80 1424 2439 75 1672 2843 70 1972 3331 60 
30 703 1272 20 815 1464 15 959 1696 10 1114 1987 o 

10 59 895 1573 52 1045 1835 45 1227 2139 38 1449 2503 30 
90 1109 1929 80 1303 2238 75 1298 2609 70 1812 30n 60 
30 556 1031 20 642 1183 15 770 1372 10 874 1637 o 

30 59 718 1258 52 841 1505 45 993 1769 38 1183 2081 30 
90 889 1580 80 1059 1836 75 1206 2147 70 1490 L2553 60 

--

OBJASNIENIE: znak minus oznacza wia1r tylny 

4000FEET 
tOKNOTS 
959FEET 
1696FEET 

8000 Ft. 

Dys1ans 

!startu 
dowej. 
rw50' 

F t. Ft. 
2024 3547 
2601 4257. 
3180 5202 l 
1461 2541 ! 

1878 3203: 
2350 3943 
1328 2337 
1715 2405 
2166 3628 
1059 1930' 
1391 2412 
1798 2999. 
A23-19-KCI-1 
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z.at~WARLN<I 
MOC PEŁNA 

DŁUGOŚĆ STARTU 
2250 LBS 

KLAPY 
DROGA STARTOWA 

W GÓRZE 
POZIOMA. SUCHA 
UTWARDZONA 
2250 LBS CIĘżAR 

Pozicm morza 2000 Ft. 

Pręd· 1 .... 

kość ~ Dług. dowej. lferJ1l Dług. cbwej. 
wiatru stratu na!iO' ~ strat u na 50' 

KTS f O Ft. F t. fO Ft. Ft. 
30 1200 2050 20 1350 2375 

·10 59 1450 2550 52 1700 2860 
90 1800 3000 BO 2100 3640 
30 822 1471 20 954 1696 

o 59 1041 1828 52 1212 2114 
90 1288 2224 BO 1505 2579 
30 746 1344 20 836 1547 

10 59 947 1662 52 1105 1939 
90 1172 2039 BO 1377 2386 
30 590 1090 20 680 1250 

30 59 780 1330 52 890 1590 
'---

90 940 1670 80 1120 1940 

OBJAŚNIENIE: znak minus oznacza wiatr tylny 

4000 Ft. 

IDvstl:ni 
l'erT1l Dług. cbwej. 
~ strat u na 50' 

FO Ft. Ft. 

15 1585 2700 
45 1970 3320 
75 2450 4000 

15 1113 1963 
45 1420 2456 
75 1767 3005 
15 1014 1792 
45 1297 2261 
75 1614 2780 
15 815 1450 
45 1050 1870 
75 1275 2270 

PRZYKŁAD 

OAT 
WYSOKOŚC CIŚNIENIOWA 
WIATR CZOŁOWY 
DŁ.UGOŚĆ STARTU 
CAŁKOWITY DYSTANS 

6000 Ft. 

fTE!I'J1). Dług. c:bMj. llerJll 
lzeML stratu na 50' !Zf!W"· 

fO Ft. Ft. fO 

10 1810 3175 o 
38 2290 3900 30 
70 2900 4300 60 
10 1305 2285 o 
38 1671 2B69 3D 
70 2085 3521 60 
10 1178 2100 o 
38 1531 2646 30 
70 1915 3247 60 
10 925 1730 o 
38 1250 2200 30 
70 1575 2700 BO 

•'!':''.-· 
--~-_.,.,ill;i",.-.:;.~ 

15" F 
4000 FEET 
10 KNOTS 
1014 FEET 
1792 FEET 

8000 Ft. 

~ Dług. 

strat u raSO' 
F t. Ft. 

2140 3750 
2750 4500 
3360 5500 
1544 2687 
1985 3386 
2486 4168 
1403 2471 
1813 3270 
2290 3835 
1120 20«) 
1470 2550 
1900 3_11Q_ 
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Rozdział V 
Osiągi 

BEECHCRAFT Sport III 
Musketeer A2J-19,19A 

PRĘDKOŚĆ WZNOSZENIA 

ZAŁOŻONEWARUNKI 
MOC 
KLAPY 
MIESZANKA 

PRZYKŁAD: 
CIĘŻAR 
WYSOKOŚĆ CIŚNIENIOWA 
PRĘDKOŚĆ 
PRĘDKOŚĆ WZNOSZENIA 

CIĘŻAR 
WYSOKOŚĆ 
CIŚNIENIOWA 

LBS FT 

SL 
2250 4000 

8000 
12000 

SL 
2200 4000 

8000 
12000 

SL 
2000 4000 

8000 
12000 

SL 
1800 4000 

8000 
12000 

5-16 

PELNA 
DO GÓRY 
MAX. BOGATA 

2000 LBS 
4000 FT 
70/81 KTS/MPH 
708FT/MIN 

PRĘDKOŚĆ 
PRĘDKOŚĆ 

WZNOSZENIA 
KNOTSIMPH FT/MIN 

74/86 700 
73184 485 
70/81 270 
69/80 66 

74/85 740 
73/84 525 
70/81 310 
69180 96 

72183 936 
70/81 708 
69/79 482 
eana 268 

89/80 1167 
70/81 925 
69/79 686 
66/76 448 

19A-KCI-2 

October 1979 



DEECIICRAFT Stlort III 
Musl<ctecr A23-19,19A 

WVSO-
KOŚĆ RPM 

2600 
2500 2350 

2200 

2625 
3500 2400 

2250 

2560 
4500 2400 

2250 

2600 
5500 2450 

2300 

2600 
6600 2460 

2800 

2600 
7500 2450 

2300 

2600 
8500 2450 

2300 

2800 
9500 2450 

2300 

2550 
10500 2450 

2300 

PARAMETRY PRZELOTOWE 
STANDARDOWY DZIEŃ 

38.8GALONA 

% ZUŻVCIE PRĘDKOŚĆ DŁUG~ŚĆ 
MOCY PAlNIA RZECZ. TRWAŁO 
UŻVT. GPH KTSIMPH GODZ. 

76 9.0 110/126 3,7 
63 7.6 1011116 4.4 
53 6.5 93/107 5.2 

76 9.0 111/127 3.7 
66 7.8 103/119 4.3 
55 6.7 96/110 6.0 

75 9.0 111/128 3.7 
63 7.6 103/118 4.4 
53 6.5 95/109 5.2 

77 9.2 114/131 3.7 
65 7.8 105/121 4,3 
66 6.7 97/112 5.0 

75 9.0 113/130 3.7 
63 7.6 104/120 4.4 
54 6.6 97/111 5.1 

73 8.8 112/129 3.8 
62 7.4 103/119 4.4 
53 6.5 97/111 5.4 

71 8.5 111/128 4.0 
60 7.2 102/117 4.6 
52 6.4 96/110 5.2 

69 8.3 111/127 4.1 
59 7.1 107/117 4.7 
51 6.2 96/109 6.3 

63 7.6 106/122 4.4 
57 6.9 101/116 4.8 
50 6.1 94/108 5.3 

Rozdział V 
Osiągi 

ZASIĘG 
MIL LĄD. 

469 
613 
559 

470 
607 
546 

472 
515 
564 

468 
612 
561 

475 
519 
556 

481 
519 
664 

488 
522 
664 

500 
537 
672 

621 
545 
573 

OBJAŚNIENIE: parametry przelotowe podano dla mieszanki zapewniającej 
max. moc. Aby osiągi byly najlepsze należy zubożyć 
mieszankę osiągając max. RPM. 
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Rozdzial V 
Osiągi 

wvao. 
KOŚĆ 

2500 

3600 

4500 

6500 

6600 

7600 

8600 

9500 

10500 

RPM 

2600 
2360 
2200 

2626 
2400 
2260 

2550 
2400 
2250 
2600 
2460 
2300 

2600 
2460 
2800 
2600 
24&0 
2300 

2600 
24&0 
2300 

2800 
2460 
2300 

26&0 
2450 
2300 

BEECHCRAFT SilOrt III 
Musketcer A23-19,19A 

PARAMETRYPRZELOTOWE 
STANDARDOWY DZIEŃ 

58 B GALONA . 
% zuivcl& PRĘDKOŚĆ DI:..IJGO. ZASIĘQ 

MOCY PALIWA RZECZ. RwAŁOść MIL LĄD. uM. QPH KTSIMPH OODZ. 

76 9.0 110/126 6.0 749 
83 7.8 101/118 7.1 818 
53 6.5 93/107 8.4 894 

76 9.0 111/127 6.0 761 
66 7.8 103/119 6.9 813 
66 6.7 96/110 8.0 874 

75 9.0 111/128 8.0 758 
83 7.6 103/118 7.0 827 
53 8.5 96/109 9.3 905 
77 8.2 114/131 5.8 762 
66 7.8 105/121 6.8 823 
55 6.7 97/112 8.0 887 

75 9.0 113/130 6.9 763 
63 7.6 104/120 54 836 
64 6.6 97/111 8.1 897 

73 8.8 112/129 6.1 176 
62 7.4 103/119 7.1 838 
53 8.5 97/111 8.3 910 
71 8.5 111/128 6.3 789 
60 7.2 102/117 7.3 846 
52 8.4 98/110 8.4 913 
69 8.3 111/127 8.6 808 
59 7.1 107/117 7.5 866 
51 6.2 95/109 8.6 923 
83 7.6 108/122 8.7 843 
67 8.9 101/116 7.7 882 
60 8.1 94/108 8.8 928 

OBJAŚNIENIE: parametry przelotowe podano dla mieszanki zapewniającej 
max. moc. Ałlv osiągi były najlepsze nale1y zubo!yć 
mieszankę osiągając max. RPM. 
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ZAŁOZONE WARUNKI 
MOC 

KLAPY 
DROGA STARTOWA 
HAMOWANIE 

UWAGA: 

DŁUGOŚĆ LĄDOWANIA 

ZMNIEJSZONA T AK, BY PODCZAS ZBLIŻANIA 
ZAPEWNIĆ OPADANIE 500 FTIMIN 
WYPUSZCZONE NA 100o/o 
UTWARDZONA, POZIOMA, SUCHA 
MAKSYMALNE 

PRZYKŁAD 

CIĘżAR 
TEMP.ZEWN. 
WYS. CIŚNIENIOWA 
SKŁADOWA CZOŁOWA WIATRU 
TOCZENIE PO ZIEMI 
OGÓŁEM Z WYS. 50 FT 
PRĘDKOŚĆ POOCHODZENIA 

1. ZMNIEJSZYĆ DYSTANS O 4% DLA KAtDYCH 5 KNOTS WIATRU CZOŁOWEGO 
2. PODCZAS LĄDOWANIA Z WIATREM TYLNYM 00 10 KNOTS, ZWIĘKSZYĆ DYSTANS 

O 9% DLA KAŻDYCH 2.5 KNOTS. 

PR. NA PR. WYS. ooc 100C 200C 3CJDc 
WYS. PRZVZIE- Clś-
50FT MIENIA NIE- TOCZ E- OGÓŁEM TOCZ E- OGÓŁEM TOCZE- OGÓŁEM TOCZE- OGÓŁEM 

KNOTSI KNOTSI NI O- NIE ZWYS. NIE ZWYS. NIE ZWYS. NIE ZWYS. 
MP!-1 MPH WA PO 50FT PO 50FT PO 50FT PO 50FT 

ZIEMI !lEM I ZIEMI ZIEMI 

SL 543 1793 578 1892 813 1988 660 2088 
2000 816 1995 858 2102 1187 2213 741 2328 

86n5 641112 łOOO 701 2224 748 2348 788 2477 848 2810 
6000 815 2493 858 2638 914 2788 872 2!140 
8000 922 2808 988 2978 1053 3148 1121 3327 

10000 1066 3183 1141 3377 1219 ~77 1299 3784 
------- -- L. ---- ----

TOCZ E-
NIE 
PO 

ZIEMI 

54 
785 
898 

1033 
1193 
1380 

2200 LBS 
10 c 
4000 FT 
10 KNOTS 
688FT 
2160 FT 
65 KNOTS! 
75MPH 

co 
QGÓt.EM 
ZWYS. 
50FT 

2191 
2447 
2748 
3098 
3510 
3890 

i 
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Rozdział V 
Osiągi 

BEECHCRAFT S1Jort III 
Musketcer A2J-19,19A 

CZYSTA STRONA POZOST A WIO NA CELOWO 
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BEECIICRAFT S1Jort III 
Musketcer A23-19,19A 

Rozdział VI 
Ciężar i wyważenie/lista wyposażenia 

ROZDZIAŁ VI 

CIĘŻAR I WYWAŻENIE l LISTA WYPOSAŻENIA 

SPIS TREŚCI 
'/'YTl/1. STRONA 

Wiadomości wstępne dotyczące 
ciężaru i wyważenia............................................................... 6-3 

Instrukcje dotycz.1ce ważenia ................................................ 6-4 

Schemat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-6 

Przykład - Wyjściowy civżar 
pustego samolotu......................................................... 6-7 

Rejestr ciężaru i wyważenia............................................. 6-9 

Za ladowanic samolotu . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-11 

Limity momentów w funkcji eil(żam brutto................ 6-12, 6-14 

Procedura obliczania ... .. .... ... .. .. .. ....... .. .. .. . .. .... .... .. ... .. .. .. . .... .. 6-15 

Formularz ciężant i wyważenia (przykład)..................... 6-16 

Fommlarz ciężant i wyważenia . . ...... .. .. .. .. . ... . . ... . . ..... .. .... 6-17 

Momenty od obciążenia użytecznego . . . ... . . .. .. .. .. ... .. . . .. . . . .. .... 6-18 

Pasaicrowic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . .. . . . . . . 6-18 

Olej .................................................................................. 6-19 

Paliwo zużywalnc . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . ... . . . . . . .. .. .. ... . . . . . . . . . . ... .. . . . . .. . 6-19 

Bagaż................................................................................ 6-20 

Lista w·yposażenia . . . . . . . . . . . Dostarcz.'lna indywidualnie z samolotem 

Octoher 1979 6-1 



Rozdział VI 
Cię-i.ar i wylvał.enie/lisła W)'IJOSa:i.enia 

DEECIICRAFT S1mrł III 
Musketcer A23-19,19A 

CZYSTA STRONA POZOSTA W l ONA CELOWO 
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DEECIICRAFT St)()rt III 
Musketcer A23-19,19A 

RO'L.dział VI 
Cię:i.ar i wyważenic/lista wyposażenia 

WIADOMOŚCI WSTĘPNE DOTYCZĄCE CIĘŻARU I 
WYWAŻENIA 

Potrzcby właściwego obliczania ciężaru i wyważenie samolotu trudno 
jest przecenić. Podczas projektowania planuje się, że przy normalnym 
obciążeniu samolotu ciężarem pilota, pasażerów, bagażu i paliwa 
będzie on prawidłowo wyważony do lotu. Ponieważ podane wyżej 
elementy są zmienne możliwe jest, iż nastąpi koncentracja ciężaru 
powodująca nicbezpieczne wyważenie samolotu. Czynniki, które 
należy rozważać podczas prowadzenia wyważenia samolotu to 
zainstalowane dodatkowo wyposażenie, paliwo uwtęztone i 
niczużywalne, olej silnikowy, paliwo zużywalne, ciężary pilota, 
pasażerów, bagażu lub ładunku. 
Aby ułatwić obliczanic ciężaru i wyważenia Becch Aircraft 
Corporation dostarcza formularze Wyjściowego Ciężaru Pustego 
Samolotu. Dane do tego formularza wpisywane są bezpośrednio po 
wyprodukowaniu samolotu w fabryce. Znajdują się w nim także 

rubryki umożliwiające dopisanie pewnych pozycji zainstalowanych na 
samolocie przed dostarczeniem do odbiorcy jak również ich odjęcie. 
W końcowym rezultacie otrzymuje się tzw. ciężar pustego samolotu. 
Kiedy samolot zostanie po raz pierwszy zatankowany w instalacji 
paliwowej i zbiornikach zostanie uwięziona pewna ilość paliwa, której 
nic będzie można zlać przez drenaże. Również w pewnych warunkach 
lotu pozostanic pewna ilość paliwa, którego nie można zużyć. 

Kombinacja opisanych powyżej pozostalości paliwa określana jest 
mianem paliwa niczużywalncgo. Ponadto należy przyjąć że, tak jak to 
robi większość użytkowników przed każdym wylotem, olej silnikowy 
zalewany jest do dopuszczalnie wysokiego poziomu. Z tego też 

względu powyższe pozycje doliczane są do tzw. Wyjściowego Ciężaru 
Pustcgo Samolotu i stanowią bazę wyjściową do obliczeń czynionych 
przez pilota przed każdym lotem. 
Kiedy formularz Wyjściowego Ciężaru Pustego Samolotu zostanie już 
dla danego samolotu utworzony pilot musi rozpatrywać jedynie 
zmiany ciężaru i wyważenia wnoszone przez ładunek użyteczny. 
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Rozdzial V 
Cię7.ar i wyważenie/lista WYtJmutżcnia 

BEECIICRAFT Stlfłrt III 
Musketcer A23-19,19A 

Na ładunek użyteczny składają się: pilot i pasażerowic (należy 
rozpatrywać zarówno ich ciężar jak i zajmowane siedzenie), bagaż 
i/lub ładunek (należy rozpatrywać zarówno ciężar jak i położenie), 
paliwo zużywalne (ilość paliwa będąca wynikiem odejmowania 
paliwa niezużywałoego od zmierzonej na pokładzie ilości paliwa). 

INSTRUKCJE DOTYCZĄC WAZENIA 

Aby uaktualniać formularz Wyjściowy Ciężaru Pustcgo Samolotu 
należy okresowo wykonywać ważenie samolotu. Za wszystkie zmiany 
mające wpływ na ciężar i wyważenie samolotu odpowiada 
użytkownik. 

l. Do ważenia przewidziane są punkty przeznaczone pod 
podnośniki: dwa na przednim dźwigarze skrzydla (stacja 129.4) 
oraz jeden z tylu kadłuba (stacja 258.9 - w okolicy tylnego 
pierścienia przeznaczonego do kotwiczenia san10lotu). 

2. W ramach przygotowania do ważenia należy z san1olotu stojącego 
na ziemi zlać paliwo wykorzystując w tym celu drenaże. Pałiwo 
niezużywalne, które należy dodać do Wyjściowego Ciężaru 
Pustego Samolotu to 6 lbs przy stacji 125.0 (dla samolotów 
spełniających Service Jnstruction No. 0624-281 ). 

3. Olej w silniku musi być uzupełniony do górnego poziomu lub 
całkowicie zlany. Przy pełnym zatankowaniu olejem należy 
doliczyć 15 lbs przy stacji 48. 

4. Aby podczas ważenia określić konfigurację samolotu należy 
sprawdzić zainstalowane wyposażenie porównując je z listą 
wyposażenia lub listą zmian. Podczas ważenia każdy element 
wyposażenia musi znajdować się na swoim miejscu. 
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BEECIICRAFT S1•ort III 
Musketeer A23-19,19A 

Rozdział VI 
Ciężar i wyważenie/lista wyposażenia 

5. Podczas ważenia samolot musi być wypoziomowany zarówno w 
płaszczyźnie podłużnej jak i poprzecznej. Za płaszczyznę 

pomiarową poziomowania służy podłoga przedziału bagażowego. 

6. Pomiarów ramienia działania sił reakcji kół wykonuje się za 
pomocą stałowej taśmy mierniczej. Pomiary wykonuje się przy 
samolocie ustawionym poziomo na wagach. Jako baza do 
pomiarów służy miejsce wyznaczane przez ciężarek ołowiany 

spuszczony z osi podłużnej samolotu na stacji 126.483 (jest to 
przednia śruba łuku przeglądu dźwigara, około 8 do l O cali w 
przód licząc od osi symetrii śruby drenażu). Należy zmierzyć 
odległość od ww. bazy do osi koła głównego oraz do osi koła 
przedniego. Lini~ wyznaczającą oś koła głównego można łatwo 
wyznaczyć rozciągając sznurek pomiędzy środkami obu kół 
głównych. Wszystkie pomiary należy wykonywać przy pomocy 
taśmy leżącej na podłodze hangaru i ułożonej równolegle do osi 
symetrii samolotu. Punkty, w których koła wywierają nacisk na 
podłoże znajdować się będą w przybliżeniu na stacji 129.5 dla kół 
głównych oraz 57.6 dla kółka przedniego. 

7. Punkty podparcia wag znajdują się miejscach opisanych w p. 
powyżej. Jeśli środek ciężkości samolotu znajdzie się z przodu w 
stosunku do stacji 129.4, to na ogonie pojawi się siła reakcji 
skierowana do góry. Można ją zmierzyć obciążając znajdującą się 
z tyłu wagę, przymocowaną do punktu kotwiczenia ogona za 
pomocą linki o regulowanej długości, balastem około 200 łbs. Siłę 
skierowaną do góry obliczamy odejmując od ciężaru bałastu 
wartość wskazań wagi. Do formularza należy zapisywać ją ze 
znakiem minus. 

8. Ważenie należy wykonywać wyłącznie w miejscach osłoniętych 
od podmuchów. Wagi używane do tej operacji powinny być 
odpowiednio wykałibrowane i posiadać stosowne certyfikaty. 
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Rozdział V BEECIICRAFT S1tort III 
Musketcer A23-l9,19A Cię7.ar i wywa7.enie/lista wy1tosażenia 

6-8 

OBJAŚNIENIE 

Każdy nowy samolot dostarczany jest z kompletem 
dokumentów dotyczących jego wyważenia, położenia 
środka ciężkości oraz wyjścimvego ciężaru. Właściciel 
samolotu odpowiada za to, by wszystkie zmiany 
wyposażenia znałazły swe odbicie w dokumentach 
dotyczących wyważenia oraz uzupełnicniach do spisu 
wyposażenia. Można uczynić to na wiele sposobów. 
Sugeruje się, by wszelkie zmiany wyposażenia i 
wypływające z nich zmiany ciężaru pustego samolotu 
oraz położenia środka ciężkości wprowadzać do 
dokumentacji na biei.ąco. 

Uaktualnione dokumenty zawierające informacje takie 
jak lista wyposażenia, ciężar pustego samolotu oraz 
położenie jego środka ciężkości muszą być 

przekazywane razem samolotem do jego nowego 
właściciela. Beech Aircraft Ciorporation nie jest w stanic 
dostarczyć tych informacji ponieważ aktualny stan 
samolotu znany jest tylko jego właścicielowi. W 
przypadku zaginięcia dokumentów F AA wymaga, by 
przeprowadzić procedurę ważenia samolotu w celu 
ustalenia jego ciężaru wyjściowego oraz położenia 
środka ciężkości a następnie dokonać inwentaryzacji 
zainstalowanego wyposażenia tworz.1c w ten sposób 
nową listę wyposażenia. 

Zaleca się, by tworzyć zapasowe kopie takich formularzy 
jak Wyjściowy Ciężar Pustego Samolotu, Wyważenie 
oraz Lista Wypo,sażenia i przechowywać je - w 
bezpiecznych miejscach na wypadek utraty oryginałów. 
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BEECHCRAFT Sport III 
Mu!lkcteer A23-19,19A 

Rozdział VI 
Ciężar i wywa7..enic/lista wyposażenia 

ZAŁADOWANIE SAMOLOTU 

Wraz z nowym samolotem przekazywane są, w odpowiednich 
formularzach, informacje dotyczące wyjściowego ciężaru pustego 
samolotu oraz momentów sil. Ciężary, którymi można obciążyć 
samolot i wywoływane przez nie momenty, umieszczono w tabelach 
Ci~żary Użyteczne i Momenty. Minimalne oraz maksymalne wartości 
dopuszczalnych momentów pokazują tabela oraz wykres Limity 
Momentów w funkcji Ciężaru Brutto. Patrząc na wykres można 
zobaczyć, czy dla danego ciężaru samolotu momenty mieszczą się w 
dopuszczalnym zakresie. Zakres momentów pozostaje w ścisłym 
związku z dopuszczalnym przednim oraz dopuszczalnym tylnym 
położeniem środka ciężkości samolotu. Samolot musi być załadowany 
w taki sposób, by utrzymać położenie jego środka ciężkości w 
dopuszczalnym zakresie. 
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BEECHCRAFT Sport III 
Musketeer A23-19,19A 

Rozdział VI 
Ciężar i wyważenie/lista wyposażenia 

LIMITY MOMENTÓW W FUNKCJI CIĘŻARU BRUTTO 
(KATEGORIA NORMALNA) 

Clttar Mln. Max. Clę!ar Mln. Mu. Clt!ar Mln. Max. 

brutto mom. mom. brutto .!!!!m!:. mom. brutto .!!W!l:. m om • 
100 10o" 100 100 100 100 

1600 1617 1775 1760 1897 2082 2020 2224 2390 
1510 1628 1786 1770 1908 2094 2030 2237 2401 
1520 1839 1798 1780 1919 2106 2040 2250 2413 
1530 1649 1810 1790 1930 2118 2060 2263 2425 
1640 1680 1822 1800 1940 2129 2060 2278 2437 
1550 1871 1834 1810 1963 2141 2070 2289 2449 
1660 1682 1845 1820 1966 2163 2080 2303 2481 
1670 1692 1867 1830 1978 2185 2090 2316 2472 
1680 1703 1869 1840 1991 2117 2100 2329 2484 
1590 1714 1881 1860 2004 2189 2110 2342 2498 
1600 1726 1893 1860 2016 2200 2120 2355 2508 
1610 1736 1905 1870 2029 2212 2130 2369 2620 
1620 1746 1916 1880 2042 2224 2140 2381 2632 

1630 1757 1928 1890 2054 2236 2160 2396 2643 
1640 1768 1940 1900 2067 2248 2160 2409 2555 
1660 1779 1952 1910 2080 2260 2170 2423 2667 
1660 1789 1964 1920 2092 2271 2180 2436 2679 
1670 1800 1976 1930 2106 2283 2190 2450 2691 
1680 1811 1987 1940 2118 2295 2200 2463 2603 
1690 1822 1999 1960 2133 2307 2210 2477 2614 
1700 1833 2011 1960 2144 2319 2220 2490 2826 
1710 1843 2023 1970 2167 2331 2230 2604 2838 
1720 1854 2035 1980 2172 2342 2240 2517. 2860 
1730 1885 2047 1990 2185 2354 2250 2631 2662 
1740 1878 2068 2000 2198 2366 
1760 1887 2070 2010 2211 2378 

l'owy).sze limily momentów w funkcji cięt.aru brutto oparte są na następujących 
założeniach dot. ciężaru oraz poło~enia środka ciężkości: 
KAmOORlA NORMAI,NA 

Cłi~ŻAR 

2250 Ib. (max. do startu łub 
lądowania). Modele: l 9A, 
A23- l 9 z zainstalowanym 
Bccchcran Kit 23-5003 
2200 Ib. (max. do startu łub 
lądowania) Modeł: A23-19 
l 800 Ib. łub mni~j 

Octobcr 1979 

Max. pn:ednie polo~enie 
środka ciętkości 

l 12.5 

l 12.0 

107.8 

Max. tylne położenie 
środka cięt.kości 

l 18.3 

l 18.3 

l 18.3 
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Rul.cl:i.illł V 
( 'i\'Żllr i W)'W:t:lcnic/lista W) llosa:ll•nia 

lłi<:J<:('II('RAI'T Sltm·l III 
Mu~l•cłl't'r A2.l-ICJ,I•JA 

LIMITY MOMENTÓW W FlJNKC.JI Cll~l.AIUI 81UITTO 
(KATEGORIA UŻYTKOWA) 

(KATEGORIA AKROBATYCZNA- 19A) 

Cię!ar Min. Max. Cięfar Min. Max. Cię!ar 
Min. Max. 

brutto mom. mom. brutto mo m. .!!!.2!!!:.. brutto mo m. rnom. 
1ó"O 1oO 1i)i) 100 100 100 

1500 1617 1710 1680 1811 1915 1860 2017 2120 
1610 1628 1721 1690 1822 1927 1870 2029 2132 
1520 1639 1733 1700 1833 1938 1880 2042 2143 
1530 1649 1744 1710 1843 1949 1890 2056 2155 
1540 1660 1756 1720 1864 1961 1900 2068 2166 
1550 1671 1767 1730 1865 1972 1910 2081 2177 
1560 1682 1778 1740 1876 1984 1920 2094 2189 
1670 1692 1790 1150 1887 1995 1930 2107 2200 
1580 1703 1801 1760 1897 2006 1940 2120 2212 

1590 1714 1813 1770 1908 2018 1960 2133 2223 
1600 1725 1824 1780 1919 2029 1960 2146 2234 
1610 1736 1835 1790 1930 2041 1970 2158 2246 
1620 1746 1847 1800 1940 2052 1980 2172 2257 
1630 1757 1858 1810 1953 2063 1990 2185 2269 
1640 1768 1870 1820 1966 2075 2000 2198 2280 
1660 1779 1881 1830 1978 2086 2010 2211 2291 
16&0 1789 1892 1840 1991 2098 2020 2224 2303 
1670 1800 1904 1850 2004 2109 2030 2237 2314 

l'owv>ve limit\' Jnomcnlc'nv w funkcji cic;i:un h1111to op:ule sq 11a uaslq>ni:IC\Ch 
;ało/euim:h dol. cic;/arn ma; poło/euia ś1mlka cic;/kosL i 

KAIHiORIA Ui.YTK< )WA & KATHi< )({lA AK l{\ li lATYt '/.NA 

l'll;iAR 

20~0 lhs ( max do st;utu lu h 
Iwlowania 1 

l XI !O l hs !uh mniej 

Ma\. Jllll"clnie polnienie Ma;.. tylne poloi,·ni,· 
Śu>d!..a cic;il-n-:.,, ŚJodka cic;ikośrJ 

li(}} 11·10 

111'/X 1[111 

Ortnher Jł17'1 



lłEE('II('IłAI<'T Sport III 
1\lusl•l·tecr A2J-19,1CJA 

Rozdział VI 
Cil,'i.ar i W) wai,cnie/lista W)'posai.enia 

PllOC'EDlii~A OHLIC'ZANIA 

laJ11Sać w pierwszej rubryce "yjściowy ciężar i moment pustego 
samolotu wzi~;ty z odpowiedniego formularza (łub jego ostatniego 
uaktualnienia). Aby ''pisywany moment odpowiadał wartościom 
" tabcli Moment od Ohci::tżenia Użytecznego należy podzielić go 
pr.tez. l 00. 

2 Zapisać ci~;żar i moment każdej pozycji (prócz paliwa), która 
/llajdzi.: siv na pokładzie samolotu. Wartości należy pobrać z 
odpowiednich tabel. 

3. Dodać wpisane wartości ciyżarów i momentów i umieścić je w 
rubrvce Razem Bez Paliwa. 

4. Określić ciężar i moment jaki wytworzy pałiwo zaplanowane do 
odhvcia calego lotu Na ciężar tego paliwa składać się będzie 

Clężar paliwa potrzebnego na przelot, uruchomienie, kołowanic 
oraz start. Zsumować wpisane wartości z wartościami z 
poprzedniej rubryki i "pisać pod pozycją Razem Do Koło\\ania . 

.'i. Odj~ć ciężar paliwa potrzebnego na uruchomienie, kołowanic oraz 
start i zapisać otrzymane wartości w rubryce Razem Po Starcie. 

h. Odjąć paliwo potrzebne na przelot wpisując wartości w mbrykę 
Do L;ldO\\ania. Momenty z rubryk Razem Bez Paliwa, Razem Do 
Kołowania oraz Razem Po Starcie muszą mieścić się w zakresie 
zaznaczonym na wvkresie LIMITY MOMENTÓW W FUNKCJI 
ctr)ARtJ BRtrn~o dla danego ci<;7.aru samolotu. Jeśli ogóln~' 
rtllllllcnl 1cst nuucfst.\' od dopuszu.alucgo, po.tycjc składające si(,: 
na obci;vcnie użyteczne muszą zostać przesunil(te do tyłu lub 
ohci<tżcni~: zaplanowane do umieszczenia z przodu samolotu musi 
;ostać zredukowane. Jeśli ogólny moment jest większy od 
d\1puszczalnego to pozycje składające się na obciążenie użyteczne 
nHtszą zostać przesunięt~.: do przodu łub obciążenie zaplanowane 
do umieszczenia z tyłu samolotu musi zostać zredukowane. Jeśli 

zmienionc zostanie rozmieszczenie pozycjt składających się na 
ohci<lżenie użyteczne lub zmieni się ci~;żar tych pozycji to należy 
pr.teprowadzić powtórne obliczenia i sprawdzić, czy momenty 
t.11a1d<l siy " dopuszczaln\lll zakresie. 

Oduh1·r I'J7'J 



Ro~:d~:ial V 
Ciężar i wywai.cnie/lista WJiłOllażenia 

nn:CHCiłAI<'T s1un·t III 
Muliketcer A23-19, IIJA 

Poniższa tabela prezentuje prosty sposób obliczania cil(i.aru 1 

wyważenia samolotu. Użyte w niej liczby są przykładowe i NIE 
ODZWIERCIEDLAJĄ rzeczywistego obciążenia samolotu. 

FORMULARZ CIĘŻARU l WYWAŻENIA 
(PRZYKł .. All) 

MODEL _______ _ DATA 

NR SER. __ _MH_-X_XX NR RU. NXXX 

I'OZYCJA ('IFŻAR MOMENTlWU t 

l_ Cic,:żar wyjściowy pustego sam. 

2. Pasażerowie siedzeń przednich 

J. Pasażcrowic 3 i 4 siedzcn i a 
-----------------------------

4. Bagażlubładunek 

5. RAZEM BEZ PALIWA 

ó. Paliwo (32 gal) 
------------------·-·· ------- --· 

7. RAZEM DO KOLOWANtA 

1437 1544 

340 

140 

374 

l l)l) 

45 64 

1962 2231 

225 

f--------------------------- ------ -------· --- ---- -

8. * Odjąć paliwo na uruchomienie. 
kolowanic i start 

-5 -h 

1---------------------------- -- - -- ---- ------ -- --

9.RAZEM PO STARCIE 2149 2450 
f---------------------------- ----------- ----- ------------

10. Odjąć paliwo na przelot (25 gal) -150 -176 

11. DO LĄDOWANIA ll)l)l) 22X4 

*Zwykle do uruchomienia, kołowani 1 startu potrzebne jest 5 lhs 
pałiwa dającego mom/1 00 równy 6. 

6-16 Ofloht·r 1971) 



Blo:l<:CIICRAI<'T S1•ort III 
Musl<ctcer A2J-19,19A 

Rozdzial VI 
Ciężar i wyważcnie/lista wyposażenia 

FORMULARZ CIĘŻARUIWYWAŻENIA 

MODEl. ________________ DATA _____ _ 

NR SER. NR REJ. NXXX 
~-

POZYCJA CIĘŻAR MOMENT/100 
-- - ·-·· ---

l. Ci<;żar wyjściowy pustego sam. 
~-

2. Pasażcrowic siedzeń przednich 

3. Pasażcrowie 3 i 4 siedzenia 

4. Bagaż lub ładunek 

5. RAZEM BEZ PALIWA 

6. Paliwo ( gal) 
---- -- -- ·- - . ------- ----- ~~-----

7. RAZEM DO KOŁOWANIA 
--------

X. * Odjąć pałiwo na umchomicnic, 
kolowanic i start 

-----------

9.RAZEM PO STARCIE 

l O. Odjąć pałiwo na przelot ( gał) 
1-----------

l l. DO LĄDOWANIA 
-------- -------

*Zwykle do uruchomienia, kołowani startu potrzebne jest 5 lbs 
paliwa dającego mom/100 równy 6. 

Octnh(•r 1971) 6-17 



Rozdział V 
Ciężar i wyważenic/lista wyposażenia 

BEECIICRAFT SJun·t III 
Musketcer A23-19,19A 

MOMENTY OD OBCIĄŻENIA UŻYTECZNEGO 

PASAŻEROWIE 

•siEDZENIA SIEDZENIA 3 ORAZ 4 

PRZEDNIE TYLNA ŁAWECZKA 

CIĘtAR RAMIĘ RAMIĘ 
u110 u142 

MOM MQ.M 
100 100 

120 132 170 
130 143 185 
140 154 199 
150 165 213 
160 176 227 
170 187 241 
180 198 256 
190 209 270 
200 220 284 

• Przy wyprostowanych całkowicie oparciach sicdzc11 przednich 

** Wartości ramienia działania sily podano dla środka ci<;żkości 
pasażera będącego mężczyzną ważącym 170 funtów. Hói.nicc w 
budowie ciała mogą wpłynąć na polożcnic środka ciężkości 
pasażera a przez to ramienia sily. 
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MOMl<:NTY Ol> OBCIĄŻENIA UŻYTECZNEGO 

OLEJ 
(zawarty w wyjściowym ciężarze pustego samolotu) 

RAMIĘ 48 

ILOŚĆ KWART CIĘtAR MOMENT/100 

B 15 7 

PALIWO ZUŻYWALNE 

RAMIĘ 117 

IL. GALONÓW CIĘtAR MOMENT/100 

5 30 35 
10 60 70 
16 90 105 
20 120 140 
22 132 164 
25 150 176 
27 162 189 
30 180 211 
32 192 225 
35 210 246 
37 222 259 
40 240 281 
45 270 316 
50 300 351 
52 312 365 
6!) 330 386 
57 342 400 
58 348 407 
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MOMENTY OD OBCIĄŻENIA UŻYTECZNEGO 

BAGAŻ 

RAMIĘ 142 
·-

CIĘŻAR MOMENT/100 

10 14 
20 28 
30 43 
40 57 
50 71 
60 85 
70 99 
e o 114 
90 128 

100 142 
110 156 
120 170 
130 185 
140 199 
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Opis techniczny 

Platowicc samolotu BEECHCRAFT Musketcer Sport III mieści 2 do 4 
osób, posiada stałe podwozie a śmigło o stałym skoku napędzane jest 
przez jeden czterocylindrowy, ustawiony poziomo, przeciwbieżny 

silnik Avco Lycoming. 

Sllt:DZENIA 

W konfiguracji standardowej samolot posiada dwa siedzenia 
umieszczone z przodu. Z tyłu, opcjonalnie, może być zainstalowana 
ławeczka dająca dwa dodatkowe miejsca siedzące. Aby wyregulować 
położenie przednich siedzeń należy uchwycić dźwignię majdującą się 
pod lewym narożnikiem siedzenia (pociągnąć w prawo a następnie 
podnieść) i przesunąć siedzenie w pożądane położenie w tył lub w 
przód. Po regulacji upewnić się, że siedzenie zablokowało się w 
nowym położeniu. Oparcia przednich siedzeń są regulowane i mogą 
zająć jedno z trzech wybranych pochyleń. Siedzenia przednie 
wyposażone są ponadto w zewnętrzne podłokietniki. 

OlłGANY STEROWANIA 

POWIERZCliNIE STEROWE 

Powierzchnie sterowe poruszane są przy pomocy konwencjonalnego 
systemu cięgien i dźwigni obrotowych. 

KOl ,UMNA STEROWNICZA 

Standardowo pojedynczy wolant zainstalowany jest po lewej stronie 
kabiny. Dodatkowo można zainstalować drugi wolant po prawej 
stronic. 
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BEECHCRAFT Sport III 
Musketcer A2J-19,19A 

PEDAŁ Y STERU KIERUNKU 

Standardowo pedały steru kierunku instalowane są tylko po lewej 
stronie. Opcjonalnie przewidziano możliwość zainstalowania ich także 
po prawej stronic. 

SYSTEM TRYMERÓW STERU WYSOKOŚCI 
TRYMER MANUALNY 

Ręcme przestawianic trymera odbywa si~ przy pomocy kółka 

umieszczonego pomiędzy przednimi siedzeniami. Wskaźnik położenia 
płytki trymera znajduje się obok kółka. Kręcenie kółkiem do przodu 
powoduje obniżenie a do tyły podniesienie nosa samolotu. 

TRYMER ELEKTRYCZNY (MB-289 do MB-460) 

Opcjonalnie instalowany trymer elektryczny sterowany jest 
przełącznikiem ON-OFF umieszczonym na tablicy przyrządów, 
przełącznikiem kciukowym (na wolancie) oraz posiada zabezpieczenie 
w postaci bezpiecznika elektrycznego umieszczonego na prawej 
tabliczce. Aby system działał należy przclącznik ON-OFF umieścić w 
pozycji ON. Przesuwanie przelącznika kciukowego do przodu 
powoduje obniżenie nosa samolotu a do tylu podnicsienie nosa 
samolotu. Puszczony przełącznik kciukowy powraca do centralnego 
położenia, w którym jest wyłączony. W czasie, gdy system 
elektryczny nie jest używany, można przestawiać trymer n;cznie. 

T A B LICA PRZYRZĄDÓW 
Standardowa tablica przyrządów składa się z przyrządów kontroli lotu 
i nawigacyjnych umieszczonych po lewej stronic oraz przyrządów 
awionicznych umieszczonych centralnie. Pancl przełączników oraz 
wskaźników silnikowych znajduje się na lewej tabliczce a włączniki 
oświetlenia i bezpieczniki zgrupowane są na prawej tabliczce. 
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PRZEŁĄCZNIKI 

BEł:CHCRAFT S11ort III 
Musketcer A2J-19,JIJA 

Przełączniki BA TIERY &AL T, AL T, FUEL BOOST oraz oświctlcn i a 
tablicy przyrządów zgrupowane są na tabliczce znajdującej si9 z 
prawej stronic kolumny wolanta pilota. Włączniki magneto/start 
zgrupowane są z lewej strony kolumny wolanta. Włączniki światd 
lądowania, nawigacyjnych, obrotowego antykolizyjnego i ogrzewania 
rurki Pitota ulokowano po prawej stronic kolumny wolanta drugiego 
pilota. 

BEZPIECZNIKI 
Bezpieczniki zgrupowano na prawej tabliczce. 

PRZYRZĄDY KONTROLI LOTU 
Główne przyrządy kontroli lotu, ze wzgl~du na zapewnienic dobrej 
widoczności, umieszczono na tablicy przyrządów przed pilotem. 
Kompas magnetyczny znajduje się powyżej tablicy przyrządów. 

Powietrze naporowe do wskaźnika pr~kości lotu pobierane jest z 
rurki Pitota umieszczonej pod lewym skrzydłem. Powietrze o ciśnieniu 
statycznym zasilające wysokościomierz, wariometr oraz 
prędkościomierz pobierane jest z dwu portów umieszczonych po 
każdej stronie kadłuba tuż za kabiną. 

Jaskrawość oświetlenia tablicy przyrządów regulowana jest 
potencjometrem umieszczonym na lewej tabliczce. 

STEROWANIE NA ZIEMI 
Sterowanie na ziemi realizowane jest za pomocą pedałów steru 
kierunku połączonych, przy pomocy mechanizmu z obciążeniem 
sprężynowym, z kółkiem przednim. Kółko przednic może odchylać si9 
max. 40° ±2° w lewo i w prawo. Połączony z nim hydrauliczny tłumik 
drgań typu shimmy zapobiega wpadaniu przedniego kółka w drgania 
tego typu. Dla polepszenia sterowania samolotem na ziemi używać 
można hamulców kół uruchamianych przy pomocy dźwigni 

naciskanych czubkami stóp i umieszczonych na pedałach steru 
kierunku. 
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Minimalny promień skn;tu wykonywanego przy pełnym skręceniu 
przedniego kółka, zahamowaniu jednego z kół głównych oraz użyciu 
cz~tściowej mocy na śmigle, mierzony na końcówce skrzydła, wynosi 
23 stopy Ił cali. 

KLAPY SKiłZYDLOWE 

Rr;czNE 

Czteropozycyjnc klapy wypuszczane ręcznie uruchamiane są dźwignią 
umieszczoną pomiędzy przednimi siedzeniami. Oprócz pozycji 
pełnego wypuszczenia (na 35") możliwe są położenia pośrednie. Kiedy 
podnosi się dźwignię w celu wypuszczenia klap wyczuć można 
kliknicycia zapadki (zwalnianej przyciskiem umieszczonym pod 
kciukiem) przy wypuszczeniu klap na 15° oraz 25°. Kolejne kliknięcie 
wskazuje, że klapy zostały wypuszczone na 35°. Aby schować klapy 
należy nacisnąć kciukiem przycisk i opuścić dźwignię do podłogi. 
Naciśnicycic przycisku nic jest konieczne ani potrzebne podczas 
wypuszczania kłap. 

ELEKTRYCZNE (MD-452 do MD-460) 

Klapy elektryczne sterowane są trzypozycyjnym przełącznikiem 
(pozycje UP, OFF oraz DOWN) umieszczonym na prawo od 
elementów sterowania silnikiem. Aby zmienić położenie przelącznika 
należy go najpierw pociągnąć do siebie - wyciągnąć z zapadki. 
Położcnie klap pokazuje wskaźnik z naniesionymi napisami UP, 
lO DEGREES, 20 DEGREES oraz DOWN. Wskaźnik ten 
umieszczony jest obok elementów sterowania silnikiem. 

Mikrowyłączniki elektryczne zatrzymują klapy w skrajnych 
położeniach. Pośrednie położenia mogą być osiągane poprzez 
przestawienic trójpołożeniowego przełącznika w pozycję OFF w 
czasie wypuszczania lub chowania klap. 

OS7'RZHŻENm 

Przed schowaniem klap podczas wolnego lotu osiągnąć 
prędkość, wysokość i ustawić moc zapewniające bezpieczne 
przejście do lotu ze schowanymi klapami. Pamiętać o tym 
szczególnie podczas odejścia od konfiguracji do lądowania. 
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PODWOZIE 

BEECHCRAFT Spori III 
Musketcer A23-19,19A 

Trzypunktowe podwozie typu stalego wykonane jest z odlewów 
stopów magnezu oraz aluminium. Do absorpcji drga~i wykorzystane są 
gumowe krążki. 
Podwozia są identyczne z wyjątkiem elementów zapewniających 
możliwość skręcania i sterowania przedniego kółka oraz hamowania 
kół głównych. 

Kółko przednie sterowane jest, poprzez połączenie mechaniczne i 
mechanizm sprężynowy, od pedałów steru kierunku. Może skn;cać sil( 
o kąt 42° w prawo i lewo. Tłumik drgań zamontowany na golcni 
podwozia przedniego zapobiega wpadaniu przedniego kółka w drgania 
typu shimmy. Hamulce, uruchamiane poprzez naciskanic pedałów 
steru kierunku, pomagają w kierowaniu samolotem podczas 
kołowania. 

HAMULCE (MB-l do MB-264) 

Hamulce podwozia głównego uruchamiane są poprzez naciskanic 
pedałów steru kierunku. Cięgło uruchamiające hamulec postojowy 
znajduje się na prawej stronie lewej, dolnej tabliczki. Aby uruchomić 
hamulec postojowy należy nacisnąć pedały steru kierunku, wyciągnąć 
cięgło hamulca postojowego a nast~pnie zwolnić pedały steru 
kierunku. Aby zwolnić hamulec postojowy trzeba wywrzeć nacisk na 
pedały steru kierunku a nast~pnie wcisnąć ci~glo hamulca 
postojowego. Przed przejściem na moc startową należy sprawdzić, czy 
oba kola zostały odblokowane i obracają si~ płynnie. 

(MB-262 do MB-460 oraz samoloty z wykonanym BEECHCRAFT 
SERVICE LEITER 67-12) 

Hamulce podwozia głównego uruchamiane są poprzez naciskanic 
pedałów steru kierunku. Cięgło uruchamiające hamulec postojowy 
znajduje się na prawej stronic lewej, dolnej tabliczki. Aby uruchomić 
hamulec postojowy należy wyciągnąć cięgło i wywrzeć nacisk na 
pedały steru kierunku. Do zwolnienia hamulca postojowego wystarczy 
wepchnięcie cięgla. 
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UWAGA 

Jeśli samolot ma być pozostawiony bez dozoru to należy 
zwolnić hamulec postojowy i podłożyć podstawki pod 
kola. Zmiany temp. zewnętrznej mogą spowodować 
zwolnicnic hamulców lub nadmierny wzrost ciśnienia w 
instalacji hamulcowej. 

PRZEDZIAt BAGAŻOWY 

KiL~dy tylne siedzenia nic są z.:'linstalowane, to za siedzeniami 
prLellnimi tworzy si~ przestrzeń bagażowa o pojemności 28.5 stopy 
sześciennej. Pólka na kapelusze, znajdująca się w górnej części 

kabiny, dodatkowo zapewnia zamkniętą przestrzeń bagażową na 
drobne przedmioty. Zarówno do przc5trzcni bagażowej za przednimi 
siedzeniami jak i do pólki na kapelusze możliwy jest dostępne w 
czasie lotu. 

OSTRZEŻENIE 
Nic przewozić samolotem materiałów niebezpiecznych. 

Nic przewozić dzieci w tylnej przestrzeni bagażowej. 

SIEDZENIA, PASY BEZPIECZEŃSTWA 

REGULACJA SIEDZEŃ 

Siedzenia przednic można przesuwać w poziomie po uprzednim 
podniesieniu dźwigni znajdującej się po lewym rogiem siedzenia. Po 
przesuni~ciu upewnić się, że siedzenie dobrze się zablokowało. 
Oparcia siedzeń przednich mogą być pochylane i zablokowane w 
jednej z trzech pozycji. Ponadto wyposażone są w podłokietniki. 
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PASY SIEDZEŃ 

BEECIICRAFT St)(•rt III 
Musketeer A23-19,19A 

Wszystkie siedzenia wyposażone są ,.,.. pasy bezpicczcJishva z 
szybkorozlączną, metalową klamrą. Długość pasa może być 
regulowana. Utrzymując klamrę pod odpowiednim kątem do pasa 
można ją przesuwać. 

INSTALACJA PASÓW RAMIENIOWYCH 

Opcjonalnie, wyłącznic na siedzeniach pilota, możliwe jest 
zainstalowanie pasów ramieniowych. Pasy te przypominają kształtem 
literę "Y" a ich pojedyncza taśma nawijana jest na br,:bcn 
bezwładnościowy przymocowany do struktury owiewki kabiny. Dwie 
pozostale taśmy łączą się z taśmą pojedynczą powyżej ramion 
natomiast z pętami umieszczonymi w siedzeniu łączą je metalowe 
klamry. Sprężyna mechanizmu bezwładnościowego utrzymuje pasy w 
napięciu pozwalając jednocześnie na wykonywanic rutynowych 
ruchów związanych z pilotowaniem samolotu. Mechanizm 
bezwładnościowy blokuje pasy w przypadku wystąpienia nagłego 

ruchu. 

DRZWI I WYJŚCIA 

PRZEDNIE DRZWI KABINY 

Samolot wyposażony jest w konwencjonalne drzwi kabiny 
umieszczone z prawej strony (opcjonalnie dodatkowe drzwi z lewej 
strony) w pobliżu przednich siedzeń. Zewnętrzna klamka drzwi chowa 
się w zagłębieniu pod wpływem sprężyny. Drzwi mogą być zamykane 
na klucz. Aby otworzyć drzwi z zewnątrz, należy wyciągnąć klamki( z 
zagłębienia i pociągnąć ją aż drzwi się otworz.1. Aby zamknąć drzwi 
od wewnątrz należy uchwycić podłokietnik zamocowany na drzwiach 
i zdecydowanie zatrzasnąć drzwi. Otwarcie okienka w drzwiach 
spowoduje, że podczas zamykania w kabinie nie będzie powstawało 
podwyższone ciśnienie. Po zamknięciu nacisnąć zdecydowanie tylną 
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cz<;ść drzwi. Jeśli wyczuwalny jest jakiś luz otworzyć drzwi i zamknąć 
je jeszcze raz mając na uwadze podane wyżej instrukcje. Aby 
otworzyć drzwi od wewnątrz unieść i pociągnąć klamkę aż odblokuje 
si<; zamek drzwi. 

lJSTALACZE 

Aby zapobiec nickontrolowanym ruchom wolanta, mogącym 
spmvodować uszkodzenie przełączników magneto/start, stosuje się 
ustalacz. 

Aby założyć ustalacz należy: 

l. Ustawić kolo wolanta w pozycji neutralnej a jego kolumnę 

przesunąć w taki sposób, by otwol)' pod sworzeń blokujący 
ustawiły się w jednej linii. 

2 Przełożyć sworzeń blokujący przez otwol)' w przegubie kolumny i 
w kolumnie. 

3. Zablokować sworzeń pętlą umieszczoną nad kolumną. 

OSTRZEŻENIE 

Przed uruchomieniem silnika zdjąć blokadę wykonując 
procedurę odwrotną do wyżej opisanej. 
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SILNIK 

BEECHCRAFT Sport III 
Musketcer A2J- 19,19A 

Samolot BEECHCRAFT Musketcer Sport III nap~dzany jest silnikami 
Lycoming 0-320-E2B, 0-320-E2C lub 0-320-E3D. Są to silniki 
czterocylindrowe, o przeciwsobnych tłokach pracujących poziomo i 
mocy ograniczonej do 150 HP przy 2700 rpm. 

Zakres prędkości roboczych tych silników zawiera si«; w prz~.:dziak od 
1800 do 2700 rpm. 

STEROWANIE SILNIKIEM 

Elementy sterowania silnikiem umieszczone są centralnic po to, by był 
do nich dobry dostęp zarówno z lewego jak i z prawego siedzenia. 
Sterowanie przepustnicą posiada mechanizmy blokujący oraz 
dokładnego ustawiania. Pokrętło sterujące składem mieszanki 
blokowane jest nakrętką obracaną przeciwnic do ruchu wskazówek 
zegara umieszczoną na wierzchu pokr«;tla. 

PRZYRZĄDY KONTROLI PRACY SILNIKA 

Umieszczone są na lewej tabliczce. Składają się na nie: lewy wskaźnik 
ilości paliwa, amperomierz, wskaźniki temp. oleju, wskaźnik ciśnienia 
oleju oraz prawy wskaźnik ilości paliwa. Obrotomierz umieszczony 
jest powyżej, z lewej strony tablicy przyrz.1dów. Wskaźnik ciśnienia 
paliwa znajduje się na lewej tabliczce. 

INFORMACJE DOTYCZĄCE DOCIERANIA SILNIKA 

Nowe silniki docierane są przez ich wytwórcę. Jednakż.c, dopóki 
zużycie oleju się nie ustabilizuje, nowe silniki muszą być użytkowane 
przez minimum 50 godzin na oleju mineralnym. Po pierwszych 25 
godzinach pracy należy olej zlać i zalać świeży olej mineralny 
Przejście na inny rodzaj zalecanego oleju powinno nastąpić po 
upływie określonego czasu. Patrz podr«;cznik Lycoming Enginc 
Operator's Manuał. 
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OBJAŚNIENIE 

Aby zapewnić właściwe osadzenie pierścieni tłokowych 
podczas przelotów powinno wykorzystywać się 65% do 
7YYo mocy silnika. Należy tak postępować dopóki siłnik 
nic napracuje 50 godzin łub nic ustabilizuje się zużycie 
oleju. Zalecenie to stosuje się zarówno do silników 
nowych jak i starszych mających wymieniony łub 
wyremontowany co najmniej jeden cylinder. 

SYSTEM SMAROWANIA 

System olejowy silnika ma tzw. mokrą miskę olejową i mieści się w 
nim X kwart oleju. Temperatura oleju kontrolowana jest przez 
automatyczny tennostal z bocznikiem. Gdy temp. oleju jest poniżej 
normalnej bocznik ogranicza przepływ przez chłodnicę. Kiedy 
chłodnica zapcha się, cały olej przepływa przez bocznik. 

OGRZEWANIE GAŹNIKA 

Przy pewnych wilgotnych warunkach atmosferycznych w systemie 
dolotowym silnika może powstawać oblodzenie. Ogólnie rzecz 
ujmując, lód zaczyna narastać w pobliżu przepustnicy gaźnika a jego 
ilość może spowodować spadek mocy silnika. Z tego względu układ 
dolotowy silnika wyposażony jest w system wstępnego podgrzewania 
powietrza wpadającego do gaźnika. Instalacja podgrzewania powietrza 
to rura lub płaszcz grzejny, przez który przepływają spaliny z jednego 
lub wi~;cej cylindrów ogrzewając przepływające powietrze. Cięgło 

umieszczone na tablicy przyrządów stemje odchylaną przegrodą, która 
ustala stosunek zmieszania ze sobą ,w komorze dolotowej, cieplego i 
zimnego powietrza doprowadzanego do gaźnika. Dalszych informacji 
dotyczących podgrzewania gaźnika należy szukać w instmkcji 
użytkowania wydanej przez wytwórcę silnika. 
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ROZRUSZNIK 

BEECHCRAFT Sport III 
Musketcer A23-19,19A 

Rozrusznik sterowany jest przy pomocy przekaźnika. Rozrusznik 
uruchamia s1ę przełącznikiem obrotowym zblokowanym z 
przełącznikiem Magneto/Start. Przełącznik Magneto/Start 
umieszczony jest na tabliczce z lewej strony kolumny wolanta pilota. 
Oprócz zwykłych położeń OFF i START posiada on położenia 

R (prawy), L (lewy) oraz BOTił (oba). Po uruchomieniu rozmsznika i 
puszczeniu przełącznika powraca on, pod wpływem spr~żyny, w 
pozycję BOrn. 

ŚMIGŁO 

Dwułopatowe o stałym skoku typu Sensenich M74DM-0-5X lub 
74DM6-0-58. Ustalone obroty przy max. dop. otwarciach 
przepustnicy: nic więcej niż 2400 rpm i nic mniej niż 2JOO rpm 
Dodatkowe tolerancje nic przewidziane. Średnica 74 cale, odcinanic 
nie dozwolone. 

SYSTEM PALIWOWY 

Samolot został zaprojektowany do użytkowania na benzynie lotniczej 
80/87 (czerwona). W przypadku, gdy takie paliwo jest nicdost~pnc 
można używać benzyny lOOLL (niebieska) lub 100 (zielona). 

OSTRZEŻENIE 

Użytkowanie innych paliw patrz Avco Lycoming Service 
Leter No. Ll85A z dalszymi uzupełnieniami. 

ZBIORNIKI PALIWOWE 

Zbiorniki paliwowe umieszczone w kraw~dziach natarcia każdego ze 
skrzydeł mają pojemność nominalną 29.9 galona każdy. W gardzicli 
każdego ze zbiorników umieszczona jest linijka pomiarowa 
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umożliwiająca częściowe napełnianie instalacji. Kiedy paliwo dotyka 
końca linijki oznacza to 15 galonów paliwa w zbiorniku. Kiedy paliwo 
dochodzi do nacięcia na linijce oznacza to 20 galonów paliwa. Pilot w 
czasie inspekcji przedlotowej, aby upewnić się o ilości zatankowanego 
paliwa, musi wizualnie sprawdzić jego ilość. Paliwo, poprzez zawór 
przełączający umieszczony centralnie pod podłogą, doprowadzane jest 
z wybranego zbiornika do filtra siatkowego i dalej do pompy 
napc;dzanej od silnika. 

DRENAŻE PALIWOWE 

Drenaże zbiorników paliwowych wystają nieco poza dolny obrys 
skrzydcl w pobliżu kadłuba. Drenaż z najniższego punktu znajduje się 
na prawej dolnej stronie kadłuba z tylu kółka przedniego. Drenaże 
zapewniają możliwość wizualnego sprawdzenia paliwa na obecność 
wody i zanieczyszczeń. 
Procedury określające jak i kiedy zlewać drenaż patrz rozdział 
Obsługa Techniczna. 

WSKAŻNIKłiLOŚCI PALIWA 

Ilość paliwa mierzona jest za pomocą czujników pływakowych 
umieszczonych w zbiornikach. Z czujników wychodzą sygnały 
elektryczne wskazujące pozostalą ilość paliwa w zbiornikach. 
Wskaźniki pokazują, że zbiorniki są pełne jeśli w każdym z nich jest 
20 l uh więcej galonów paliwa. 

POMPA PODPOMPOWUJĄCA 

Pompa podpompowująca uruchamiana jest przełącznikiem ON-OFF 
umieszczonym na tabliczce pilota. Zabezpiecza ona odpowiednie 
cisnicnic paliwa w czasie uruchomienia silnika, kołowania, startu, 
wznoszenia i sytuacji awaryjnych w ustalonym locie poziomym. 
Natychmiast po uruchomieniu silnika należy wyłączyć pompę 

podpompowujacą w celu sprawdzenia działania pompy napędzanej od 
silnika. 
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POMPKA ZASTRZYKOWA SILNIKA 

BEECHCRAFT SJlort III 
Musketeer A2J-19,19A 

Cięgło pompki zastrzykowej silnika umieszczone jest na lewej 
tabliczce. Pompka używana jest w celu dostarczenia dodatkowych 
dawek świeżego paliwa do silnika podczas uruchamiania przy niskiej 
temperaturze zewnętrznej. Po użyciu należy zabezpieczyć położenie 
cięgła pompki zastrzykowej poprzez przckn;cenic i zablokowanie w 
pozycji wyłączonej. 

WYBÓRZBIORNIKA PALIWOWEGO 

Zawór wyboru zbiornika paliwowego umieszczony jest w podłodze 
pomiędzy siedzeniami pilota i drugiego pilota. Start i lądowanic 
powinno odbywać się na bardziej pełnym zbiorniku. 
Jeśli silnik zatrzyma się z powodu braku pałiwa czynności potrzebne 
do wykonania uruchomienia silnika w locie patrz w rozdziale 
Procedury Awaryjne. 

PALIWO POTRZEBNE DO WYKONANIA LOTU 

Pilot jest odpowiedzialny za upewnienie się, że wskaźniki ilości 
paliwa funkcjonują prawidłowo i zapewmaJą wystarczającą 

dokładność wskazań oraz zatankowana jest odpowiednia ilość pałiwa 
do wykonania lotu. Start jest zabroniony, jeśli wskaźniki ilości paliwa 
pokazują *żółte pole lub gdy w każdym z głównych zbiorników 
znajduje się mniej niż II galonów paliwa. Korki gardzieli zbiomików 
muszą być zdjęte a ilość paliwa sprawdzona aby pilot dokladnic 
wiedział ile jest paliwa na pokładzie. Do wizualnego sprawdzenia 
ilości paliwa samolot powinien znajdować się w położeniu poziomym 
lub zbliżonym do niego. Należy uzupełnić ilość paliwa tak, by b} la 
ona co najmniej minimalna wymagana do startu. Dla każdego lotu 
należy zaplanować rezerwę paliwa. 

•Tylko na samolotach spełniających BECHCRAFT S.l. No. 0624-281. 
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POMPA PALIWOWA 
NAPĘDZANA OD 
SILNIKA 

ZAWÓR WYBORU 
\ ZBIORNIKA 

PRAWY 
ZBIORNIK 
PALIWOWY 

SCHEMAT SYSTEMU PALIWOWEGO 
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SYSTEM ELEKTRYCZNY 

BEECIICRAFT StłOrt III 
Musketcer A2J-19,19A 

System elektryczny samolotu jest typu jednoprzewodowego. Zamiast 
drugiego przewodu wykorzystywana jest masa samolotu. Przełączniki 
BATTERY & AL T, AL T, FUEL BOOST oraz Magneto/start 
umieszczone są na lewej tabliczce. Bezpieczniki zblokowane na 
prawej tabliczce zabezpieczają poszczególne systemy elektryczne. 
Niektóre bezpieczniki typu przełącznikowego umieszczono na lewej 
tabliczce. 

AKUMULATOR 

l 2 \\'Oitowy akumulator umieszczony jest w tylnej cz<;ści kadłuba 
Szczegóły dotyczące senvisawania akumulatora podane są w rozdziale 
Obsługa techniczna. 

ALTERNATOR 

Alternator pracuje z pełną mocą przy obrotach silnika wystl;pujących 
na prędkości przelotowej. Współpracuje on z regulatorem napi«;cia. 

Do włączenia obwodu alternatora używane są przełączniki 
dwupozycyjne. Przełącznik BATTERY & ALT, kiedy znajduje się w 
pozycji ON, uruchamia jedynie obwód akumulatora. Kiedy 
przełącznik ten jest włączony a dodatkowo przełącznik AL T znajdzie 
się w pozycji ON alternator wzbudzany jest prądem pobieranym z 
akumulatora. W przypadku kiedy przełącznik BATTERY & ALT 
majduje się w pozycji OFF to niezależnic od położenia przelącznika 
ALT alternator jest wyłączony. 
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Bczpicet.niki obwodu wzbudzenia alternatora oraz jego obwodu 
wyjściowego znajdują sic; na prawej tabliczce. 

OS1RZEŻI!NIE 

W celu wyłączenia systemu elektrycznego nic wyciągać 
bezpieczników alternatora. Postępowanie takie 
dopuszcz.'llne jest jedynie w przypadkach awaryjnych. 

Aby utrzymywać akumulator stale naładowany wyjście alternatora 
kontrolowane jest przez regulator napięcia. Monitorowanie właściwej 
pracy alternatora poprzez obserwację amperomierza jest takie samo 
jak dla prądnicy. Zerowy odczyt z amperomierza, pojawiający się 
zwykle przy prędkości przelotowej oznacza, że akumulator jest w 
pcłni naładowany a regulator napięcia spowodował, iż alternator 
dostarcza jedynie energii niczbędnej do funkcjonowania włączonego 
aktualnie wyposażenia elektrycznego. 

Jeśli alternator lub regulator napięcia przestaną działać, co objawia się 
dużym prądem rozładowania lub dużymi fluktuacjami wskazań 

amperomierza, należy przełącznik AL T umieścić w pozycji OFF i 
zminimalizować pobór energii elektrycznej ze względu na to, że jej 
wyłącznym źródłem staje się akumulator. Usterkę należy zlokalizować 
i usunąć przed nash;pnym wylotem. 

Opisy mniejszych napraw alternatora umieszczone zostały w rozdziale 
Obsługa Techniczna. 
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Musketeer A2J-19, 19A 

GNIAZDO ZASILANIA ZEWNĘTRZNEGO 

Gniazdo zasilania zewnętrznego stosowane jest na tym samolocie 
opcjonalnie. Jeśli zostało zainstalowane to znajduje się z prawej strony 
kadłuba za skrzydłem. Samolot wymaga źródła zasilania 
zewnętrznego o napięciu 14 V prądu stałego, z minusem na masie. 

OSTRZEŻENIE 

Kołek zewnętrznego źródła zasilania łączy si~,: z 
akumulatorem bezpośrednio i zasila go w sposób ciągły. 
Podczas podłączania wtyczki zewnętrznego źródła 

zasilania przełączniki akumulatora i alternatora oraz 
wszystkie pozostałe przełączniki urządze1i elektrycznych 
i awionicznych muszą znajdować się w pozycji OFF. 
Przed podłączeniem i podaniem napięcia z zewnętrznego 
źródła zasilania należy szczególnie dokladnie sprawdzić 
polaryzację (minus na masie). Aby połączyć źródło 
zasilania zewnętrznego z instalacją elektryczną samolotu 
przełącznik akumulatora musi znajdować się w położeniu 
ON. Podczas używania zewnętrznego źródła zasilania 
przełącznik alternatora musi być w położeniu OFF. 

SYSTEM OŚWIETLENIA 

OŚWIETLENIE WEWNĘTRZNE 

Natężenie oświetlenia tablicy przyrządów regulowane jest 
potencjometrem umieszczonym na tabliczce pilota, na prawo od 
kolumny wolanta. Oświetlenie kabinowe włącza się przełącznikiem 
ON-OFF umieszczonym bezpośrednio źródle światła. 
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Wszystkie przełączniki oświetlenia zewnętrznego ulokowane są na 
praweJ tabliczce pilota. Każdy obwód zabezpieczany jest 
odpowiednim bezpiecznikiem. Na oświetlenie zewnętrzne składają się 
światła pozycyjne umieszczone na końcówkach skrzydeł i sterze 
kicnmku, światło lądowania na lewym skrzydle oraz światło 
antykolizyjne. Światło lądowania może być używane podczas 
pochodzenia do lądowania a także w czasie kołowania. Aby wydłużyć 
żywotność akumulatora i żarówki ze światła lądowania należy 
korzystać oszczędnie i unikać długotrwałego włączania na ziemi 
mogącego spowodować jego przegrzanie. 

OBJAŚNIENIE 
Obracające się światła antykolizyjne lub światła 
stroboskopowe mogą powodować niekorzystne refleksy i 
odbicia ~la chmurac!t, gęstej mgle_ i kurzu prowadz~~~ do 
oślepiema 1 zawrotow głowy. Swmtła te, przed weJSCiem 
w opisane powyżej wanmki, powinny zostać wyłączone. 
Ich używanic nic powinno być doradzane podczas lotu w 
warunkach IFR lub ograniczonych VFR. 

OGnZEWANIE l WENTYLACJA 

OGRZLWANIE KABINY 
Powietrze potrzebne do ogrzewania kabiny i odradzania szyb wpada 
pr~:cz wlot znajduj<\C się w dolnej owiewce na przedniej wrędze, 

przechodzi przez ogrzewacz i skrzynk(( miksującą gdzie mieszane jest 
z zimnym powietrzem osiągając pożądaną temperaturę. Zimne lub 
gorące powietrze dostaje się do kabiny przez wloty w przegrodzie 
ppuż Przy wepchniętym cięgle CABIN AIR wyciągnąć cięgło CABIN 
HEAT by otrzymać podgrzane powietrze lub wepchnąć cięgło by 
wpadało świeże powietrze. W kabinie znajdują si~t dwa wyloty 
oguanego powietrza. Aby szybko odmrażać szyby należy "''Yciągnąć 
max. cięgło DEFROST. W ekstremalnie zimnych warunkach 
ogrzewanic tylnych sicdzcl'1 można poprawić wpychając częściowo 
cit,:lo DEFROST. 
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BEECHCRAFT S1mrt III 
Musketcer A2J-19,19A 

SCHEMAT INSTALACJI OGRZEWANIA 
l WENTYLACJI 

WYLOTY ŚWIEŻEGO 
POWIETRZA W KOKPICIE (2) ' 

WYLOTY OGRZANEGO 
POWIETRZA W KABINIE (2) 

_..,__"'--L WLOT ŚWIEŻEGO 
POWIETRZA 

PRZEGRODA PPOŻ. 

WLOT ŚWIEiEGO 
POWIETRZA 

WYLOTY ŚWIEŻEGO POWIETRZA 
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Świeże powietrze pobierane jest do kabiny poprzez grilowy wlot 
umieszczony przy owiewce kabiny. Powietrze to prowadzone jest 
nast"tmie kanalem do dwu wylotów po jednym z każdej strony tablicy 
przyrz<ldów. Natyżcnic przepływu reguluje się obracając wylotami. 

WYLOT POWIETRZA 
Aby zapewnić wcntylacj~ kabiny na dachu w tylnej części kabiny 
umiejscowiony jest regulowany wylot powietrza. 

lUliłKA PITOTA l SYSTEM CIŚNIENIA STATYCZNEGO 

RURKA PITOT A 
Rurka Piota jest źródłem powietrza o ciśnieniu dynamicznym, które 
niezbc;dnc jest do pracy pr~dkośeiomierza. Rurka Piota umieszczona 
jest na krawl(dzi natarcia lewego skrzydła. 

< J( iN.lFW ANW lU JUKI P/H J'J'A (OJ>CIONA/,NI~J 

Rurka Pitota wyposażona jest w elektryczny element grzejny, który 
włączany jest przełącznikiem umieszczonym na tablicy przyrządów. 
Przełącznik ten powinien znajdować się w położeniu ON podczas lotu 
w warunkach widocznej wilgotności. Nie zaleca się włączania 

ogrzewania rurki Pitota na ziemi, z wyjątkiem przypadków 
sprm,dzania działania instalacji lub w celu usunięcia śniegu lub lodu 
(\\ lączać tylko na krótki czas). 

PODSTAWOWY SYSTEM CIŚNIENIA STATYCZNEGO 

rodstawowy system ciśnienia statycznego jest źródłem powietrza o 
ciśnieniu statycznym , pobieranego przez dwa porty umieszczone po 
obu stronach z tylu kadłuba, potrzebnego do działania przyrządów 
kontroli lotu. Złącze umieszczone w dolnej części samolotu służy za 
punkt drenażowy do zlewania kondensatu wilgoci gromadzącego się w 
syst~:mic. 
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DEECIICRAFT Spm·t III 
Musketl-er A2J-19,19A 

AWARYJNY SYSTEM CIŚNIENIA STATYCZNEGO 

Samolot może być wyposażony w awaryjny system ciśnienia 
statycznego zapewniający powietrze o ciśnieniu statycznym potrzebne 
do działania przyrządów kontroli lotu w przypadku zatkania portów 
ciśnienia statycznego systemu podstawowego. Awaryjny port ciśnienia 
statycznego znajduje się na lewej ściance kabiny obok pilota. 
Przekręcenie czerwonej dźwigni w pozycję ON EMERGENCY 
powoduje, że powietrze o ciśnieniu statycznym pobierane jest z 
wnętrza kabiny. Właściwe użycie systemu opisane jest w rozdziale 
Procedury Awaryjne. Poprawki dla prędkościomierza oraz 
wysokościomierza patrz w rozdziale Osiągi. 

SYSTEM PRÓŻNIOWY 

Próżnia potrzebna do działania żyroskopowych przyrządów kontroli 
lotu oraz innych napędzanych powietrzem przyrządów wytwarzana 
jest przez pompę próżniową napędzaną od silnika. Regulowany zawór 
upustowy steruje zasysaniem poprzez strawianie powietrza o ciśnieniu 
atmosferycznym do pompy próżniowej. 
Wskażnik podciśnienia panującego w systemie prozmm-.ym 
wyskalowano w calach słupka rtęci. Umieszczony on jest w lewej 
części tablicy przyrządów. Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanic 
przyrządów napędzanych powietrzem jego wskazówka powinna 
znajdować się w zielonym sektorze. 

SYSTEM OSTRZEGANIA O PRZECIĄGNIĘCIU 

System ostrzegania o przeciągnięciu, umieszczony w konsoli głośnika 
znajdującej się nad głową pilota, fabrycznie wyskalowany jest w taki 
sposób, by generował dźwięk ostrzegający przy prędkości większej o 
5 do 7 mph od prędkości przeciągnięcia a jego dźwi~,-:k trwał gdy 
samolot zbliża się nadal do przeciągnięcia. System wyzwalany Jest 
przez chorągiewkę umieszczoną na krawędzi natarcia lewego skrzydła 
i jest efektywny przy wszystkich konfiguracjach i ciężarach samolotu 
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OBJAŚNIENIE 

Rozdział VII 
Opis techniczny 

Przy przełączniku BA TIERY & AL T w pozycji OFF 
system ostrzegania o przeciągnięciu jest nieaktywny. 
Certyfikacja samolotu wymaga by system ostrzegania o 
przeciągnięciu był włączony cały czas oprócz sytuacji 
awaryjnych opisanych w Rozdziale III. 
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WSTI~P 

Rozdzial VIII 
Obsługa techniczna 

Celem llllliCJSzego rozdziału jest przedstawienie wymagań 
do t \'Ci';\cvch obsługiwania technicznego samolotu, które pozwolą 

utr;ymać go w takiej kondycji w jakiej opuścił fabrykę. Ponadto 
zostaną przedstawione informacje dotyczące okresów, po jakich 
samolot powinien zostać skierowany do BEECHCRAFT Aero l 
Aviation Center. rniydzynarodowych dystrybutorów lub dealerów w 
cdu wykonania obsług okresowych lub zapobiegawczych. 

Prtq)lsy FAR sldadajq odpo\\iedzialność za eksploatacji( samolotu na 
barki użytkownika oraz operatora, który powinien zapewnić 

wykonywanic wszystkich obsług przez odpowiednio 
wykwalifikowanych mechaników zgodnie z przepisami zdatności do 
lotu określonymi dla danego samolotu. 

Wszystkie ogramczcma, procedury, warunki bezpieczeństwa, 

ogran1czcma czasowe oraz wymagania związane eksploatacją 
samolotu zawarte w niniejszej instrukcji są obowiązkowe. 

Aut on zowanc centra BEECHCRAFT'a, międzynarodowi 
dystrybutorzy i dealerzy mogą dokonywać zalecanych przez FAA oraz 
Beech Aircraft Corporation modyfikacji, obsług oraz wprowadzać 
procedury operacyjne mające · na celu zapewnienic maksimum 
liŻ\ tcczności i bczpicczci1stwa podczas eksploatacji samol~tu. 

Jeśli nodz<l sit; pytania dotyczqce obsługiwania samolotu, powinny 
one zostać skierowane bezpośrednio do Beechcraft Aircraft 
Corporation, Liberał Division, Box 300, Liberał, Kansas 7901. W 
korespondencji należy podać numer seryjny samolotu. Dla rytB-l do 
MB-264 można znaleźć go na fabrycznej naklejce umieszczonej z 
lewej strony kadłuba. Na samolotach od MB-2 do MB-460 naklejka z 
liliiilerem scrvjnym znajduje si<; z prawej strony kadłuba, za klapami. 
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Rozdział VIII 
Obsługa techniczna 

PUBLIKACJE 

BEECHCRAFT Stłort III 
Mu!lketeer A23-19,19A 

W autoryzowanych centrach BEECHCRAFT'a oraz u 
międzynarodowych dystrybutorów i dealerów można otrzymać 

następujące publikacje: 

l. Instrukcja Obsługi Warsztatowej 
2. Katalog Części 
3. Instrukcje Serwisowe 
4. Formularze Obsług 

OBJAŚNIENIE 

Ani publikacje serwisowe, ani ich powtómc wydania lub 
uzupełnienia nic są dostarczane w sposób automatyczny. 
Aby dowiedzieć się, w jaki sposób można zapewnić sobie 
"Senvis Zmian" do niniejszej Instrukcji należy 
kontaktować się z centrami BEECHCRAFT'a, 
międzynarodowymi dystrybutorami i dealerami, lub 
przeczytać ostatnie uzupełnienie Instrukcji Serwisowej 
No. 0250-010 BEECHCRAFT'a. 

OKRESY PRZEGLĄDÓW SAMOLOTU 

l. F AA wymaga przeglądu rocznego. 
2. Zalecenia BEECHCRAFT'a znajdują się w Przewodniku Obsług. 
3. Patrz również Przewodnik Ciągłej Opieki nad Samolotem. 
4. Pozostałe okresy przeglądu patrz "Zalecany Plan Scrwisowania" 

oraz ,,Pian Remontów i Wymian". 

Oc:tohcr 1971) 
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Rozdział VIII 
Obsługa techniczna 

OllSLlJGI, KTÓRE MOŻE WYKONYWAĆ PRZESZKOLONY 
PILOT 

l. Odpowiednio przeszkolony pilot może wykonywać ograniczony 
zakres obsług. Szczegóły patrz przepisy FAR Część 43. 
Aby przekonać się, że wykonywane są odpowiednie obsługi 
należy sprawdzić to w Instrukcji Obsług Warsztatowych 
BEECHCRAFTA 'a. 

2. Wszystkie pozostale obsługi muszą być wykonywane przez 
licencjonowany personel. 

OBJAŚNIENIE 

Piłoci użytkujące samoloty zarejestrowane poza USA 
muszą sprawdzić, jakie obsługi mogą wykonywać 

zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju 
zarejestrowania samolotu. 

WYKONYWANIE NAPRAW l WPROWADZANIE ZMIAN 

Przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian na samolocie należy 
skonsultować się z F AA, czy nic będzie to kolidować z przepisami 
określającymi zdatność samolotu do lotu. 

OBJAŚNIENIE 

Wprowadzanic zmian i naprawy samolotu muszą być 
wykonywane wyłącznic przez licencjonowany personel. 
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Rozdzial VIII 
Obsługa techniczna 

BEECIICRAFT SJłOrt III 
Musketeer A2J-19,19A 

PODSTAWOWE CZYNNOŚCI OBSŁUGI NAZIEMNEJ 

Na podstawie rysunku samolotu w trzech rzutach określić można 
minimalne potrzeby dotyczące hangarowania standardowego 
samolotu. Dodatkowo należy uwzględnić wymagania odnośnic 
przestrzeni spowodowane przez specjalne antcny radiowe oraz 
możliwość ujścia powietrza z opony przedniego kółka. 

HOLOWANIE 

OSTRZEŻENIE 

Podczas holowania samolotu za pomocą pojazdów należy 
zachować szczególną ostrożność. Skręcenie przedniego 
kółka poza zakres określony czcnvonymi znakami łatwo 
może doprowadzić do uszkodzenia jarzma i polączc11 
mechanicznych zespołu sterowania przednim kółkiem. 

Po równej, poziomej powierzchni samolot może przcsu\\ać z 
łatwością jedna osoba używająca do tego celu wodzidla ręcznego 
będącego na standardowym wyposażeniu samolotu. Wodzidło należy 
przymocować do przedniego kółka wykorzystując ucha umieszczone 
na dolnej części zawieszenia obrotowego przedniego kółka. 
W warunkach ograniczonej przestrzeni do manewrowania, dwu ludzi 
może pochylać samolot względem kół podwozia głównego. Jedna z 
osób powinna w tym celu popychać krawędź natarcia skrzydła łub 
utrzymywać końcówkę skrzydla podczas gdy druga operuJe 
wodzidłem. 

OSTRZEŻENIE 

Nie wywierać siły na śmigło lub powierzchnie sterowania. Aby 
podnieść przednic kółko nic kłaść w tym celu obciążenia z tyłu na 
stabilizatorze poziomym. Nie ciągnąć samolotu do tylu wykorzystując 
w tym celu pierścienia do kotwiczenia umieszczonego z tylu samolotu. 

8-6 Octohl.'r 1974) 
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Rozdział VIII 
Ob!duga techniczna 

PARKOWANIE 

Samoloty od MB-l do MB-264 

Ciyglo uruchamiające hamulec postojowy znajduje się po prawej 
stronic na dolnej tabliczce pilota. Aby uruchomić hamulec postojowy 
należy nacisnąć pedały steru kierunku, wyciągnąć cięgło hamulca 
postojowego a następnie zwolnić pedały steru kierunku. 
Aby zwolnić hamulec postojowy trzeba wywrzeć zdecydowany, 
szybki nacisk na pedały steru kierunku a następnie puszczać je powoli. 
Po zwolnieniu pedałów należy sprawdzić, czy oba kola zostały 
odblokowane i obracają si~ płynnie. 

Samoloty od MB-265 do MB-460 

Cięgło umchamiające hamulec postojowy znajduje się po prawej 
stronie na dolnej tabliczce pilota. Aby uruchomić hamulec postojowy 
należy wyciągnąć cięgło hamulca postojowego a następnie nacisnąć 
pedały steru kiemnku. 
Aby zwolnić hamulec należy wepchnąć cięgło hamulca postojowego. 
Po zwolnieniu hamulca sprawdzić, czy oba kola obracają się płynnie. 

UWAGA 
Jeśli samolot ma być pozostawiony bez dozoru to należy 
zwolnić hamulec postojowy i podłożyć podstawki pod 
kola. Zmiany temp. zcwn~trzncj mogą spowodować 
zwolnicnic hamulców lub nadmierny wzrost ciśnienia w 
instalacji hamulcowej. 

BLOKOWANIE KOLUMNY WOLANTA 

l. Ustawić koło wolanta w pozycji neutralnej a jego kolumnę 
przesunąć w taki sposób, by otwory pod sworzeń blokujący 
ustawiły się w jednej linii. 

Octoher 1979 8-7 



Rozdzial VIII 
Obsługa techniczna 

BEECHCRAFT Salort III 
Musketeer A23-19,19A 

2. Przełożyć sworzeń blokujący przez otwory w przegubie kolumny i 
w kolumnie. 

3. Zablokować sworzeń pętlą umieszczoną nad kolumną. 

KOlWICZENIE 

Zaleca się, by samolot ustawiać przodem do kicrunku wiatru. Do 
kotwiczenia przewidziane są trzy pierścienic: po jednym pod każdym 
ze skrzydeł oraz trzeci z tylu w dolnej części kadłuba. 

l. Założyć sworzeń blokujący kolumnę wolanta. 
2. Położyć podstawki z przodu i z tyłu kół głównych. 
3. Używając nylonowej liny lub łańcucha zakotwiczyć samolot 

wykorzystując trzy punkt kotwiczenia. NIE NACIĄGAĆ 
MOCNO; jeśli tylna lina jest zbytnio naciągnięta może to 
spowodować uniesienie przodu samolotu i powodować podczas 
podmuchów wiatru siły nośnej na skrzydłach. 

4. Zwolnić hamulec postojowy. 

Jeśli spodziewany jest silny wiatr w okolicy tylnego punktu 
kotwiczenia można wbić pionowy kolek i dodatkowo zakotwiczyć 
liną przednie podwozie. 

PODNOSZENIE 

W celu wymiany jednego z kół lub jednej z opon należy stosować 
indywidualny podnośnik nożycowy podstawiony pod oś 
naprawianego kola. Szczegóły poprawnego wykonania tej operacji 
patrz Instrukcja Obsług Warsztatowych BEECHCRAFT'a. 

NIE WCHODZIĆ do samolotu znajdującego się na podnośniku. 

8-8 October 1979 
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Muskcteer A23-19,19A 

POSTÓJ O DŁUGOŚCI 7 DO 30 DNI 
SAMOLOTU GOTOWEGO O LOTU 

J>OS'/Ó.I 

Rozdział VIII 
Obsługa techniczna 

Jeśli samolot nic może być hangarowany należy zakotwiczyć go 
wykorzystują wszystkie trzy przewidziane w tym celu punkty. Nic 
używać lin konopnych. Zaleca się lekkie uniesienie i podstawienie 
podpórki pod tył samolotu, co spowoduje zmniejszenie kąta natarcia 
skrzydeł. Zakotwiczyć dodatkowo przednie koło. 

Znl< JUNIKII'AUWOWH 
Uzupełnić zbiorniki do pełna by zminimalizować parowanie paliwa. 

/'(JW!F/?7('/lNIH g{FfUJWH 
Zablokować przy pomocy wewm;trznych blokad. 

l!Z/FAI/HNIF 
Zapewnić prawidłowe 

statycznej z samolotu. 
efektywne odprowadzanie elektryczności 

UfiUKA /'1'/'0TA 
Założyć pokrowiec. 

OWIFIVKA J>RZF!JN/1~·1 SZYJJY 
Zamknąć otwory wentylacyjne. 

1'01>< 'ZA.\' N JSTO.Il/ 
W sprzyjającym warunkach atmosferycznych siłnik latającego 
sporadycznie samolotu może być wystarczająco chroniony przed 
korozją poprzez okresowe wykonywanie pięciu obrotów wału 
korbowego przy użyciu śmigła. Taka czynność powoduje rozbicie 
nagromadzonych kondensatów wilgoci oraz rozprowadzenie oleju po 
ściankach cylindrów. Jeśli samolot nic lata, pokręcanic śmigłem trzeba 
wykonywać co każde pięć dni postoju. 
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Rozdział VIII 
Obsluga techniczna 

BEECHCRAFT S1mrt III 
Musketcer A2J-19,19A 

OSTRZEŻENIE 

Przed pokręcaniem śmigłem należy upewnić si<;, że 

włącznik zapłonu jest w pozycji "OFF", przepustnica 
zamknięta a dźwignia sterowania składem mieszanki w 
położeniu odcięcia biegu luzem. Ponadto nie można stać 
w obszarze, w którym kręcą się łopaty. Należy również 
pamiętać, że włączanie silnika i krótkotrwała praca na 
ziemi nie może zastąpić ręcznego pokręcania wałem 

korbowym ponieważ powoduje raczej nasilanic si<; 
korozji niż jej zapobieganie. 

Po 30 dniach postoju samolot powinien wykonać lot tm·ający 30 
minut lub popracować na ziemi tak długo, by temp. oleju weszła na 
początek zielonego łuku wskaźnika. Należy zapobiegać zbyt długiej 
pracy na ziemi. 

PRZYGOTOWANIE DO UŻYWANIA 

Zdjąć wszystkie pokrywy, wyczyścić samolot i sprawdzić szczegółnic 
dokładnie klapy oraz układ sterowania. 
Wykonać inspekcję przedlotową. 

OBSŁUGA PODCZAS DŁUGOTRWALEGO POSTOJLJ 

Procedury obsługowe wykonywane podczas długotrwalego postoju 
samolotu mają za zadanie zapobiec pogarszaniu się własności 
użytkowych nieużywanego samolotu. Głównym celem używanych w 
nich środków jest zapobieganie korozji oraz uszkodzeniom elementów 
narażonych na działanic korozji. 
Jeśli samolot ma stać więcej niż 30 dni - odpowiednie procedury patrz 
w instrukcji obsług warsztatowych samolotu oraz A vco Lycoming 
Service Lctter L l 80 łub następne. 
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Bł:ECIICRAFT Sport III 
Musketcer A23-19,19A 

ZEWNĘTRZNE ŻRÓDLO ZASILANIA 

RozdziaiVlll 
Obsługa techniczna 

Podczas używania zewnętrznego źródła zasilania należy przestrzegać 
nast~pujących zaleceń: 

l . W systemie elektrycznym samolotu jako biegun ujemny 
wykorzystywana masa samolotu. Trzeba upewnić się, że dodatni 
przewód zewnętrznego źródła połączony zostanie z dodatnim 
kołkiem gniazda zasilania zewnętrznego samolotu a przewód 
ujemny z kołkiem ujemnym. Dodatni biegun zasilania musi także 
pojawić się na małym kołku prowadzącym. 

2. Aby zapobiec powstawaniu iskrzenia należy upewnić się, że 
podcz.as podłączania zewnętrznego źródła napięcie jest 
wyłączone. 

J. Przed podłączeniem wtyczki zewnętrznego źródła zasilania 
upewnić się, że przełączniki BA Tf & AL T oraz wszystkie 
pozostale przełączniki urządzeń elektrycznych i awionicznych 
znajdują się w pozycji OFF oraz, iż na pokładzie samolotu 
znajduje się akumulator. Uchroni to regułator napięcia oraz 
pozostałe wyposażenie elektryczne od skoków napięcia podczas 
podłączania zewnętrznego źródła zasilania. 

SPRA WDZENIE WYPOSAŻENIA ELEKTRYCZNEGO 

Podłączyć zewnętrzne źródło zasilania zachowując wyżej wymienione 
środki ostrożności. Przed \vykonaniem sprawdzeń wyposażenia 
elektrycznego upewnić się, że napięcie ustabilizowało się. 

OSTRZEŻENIE 

Jeśli zewnętrzne źródło ·zasilania posiada uszkodzony 
regułator napięcia lub występują w nim duże wahania 
nap1ęc1a może to doprowadzić do uszkodzenia 
podłączonego wyposażenia elektrycznego samolotu. 
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Rozdzial VIII 
Obsługa techniczna 

DEECIICRAFT SJlOrt III 
Musketcer A2J-19,19A 

SERWISOWANIE 

SYSTEM PALIWOWY 

ZBIORNIKI PAL/WOWU 

Zalecane rodzaje paliwa patrz lista Materiałów Zużywalnych. 

OSTRZEti~NIE 

W sprawie możliwości używania paliwa alternatywnego 
patrz Avco Lycoming Service Lettcr No. Ll85A (łub 
późniejszy). 

W skrzydłach, obok ich mocowania do kadłuba, mieszczą się dwa 
zbiorniki paliwowe, każdy o pojemności 29.9 gaJona. W gardzicli 
każdego ze zbiorników umieszczona jest linijka pomiarowa 
umożliwiająca częściowe napełnianie instalacji. Kiedy paliwo dotyka 
końca linijki oznacza to 15 galonów paliwa. Kiedy paliwo dochodzi do 
nacięcia na linijce oznacza to 20 galonów paliwa w zbiorniku. 
Częściowe napełnienie zbiorników pozwala na zabranie większego 
ładunku użytecznego. Wskaźnik ilości paliwa umieszczony na tablicy 
przyrządów pokazuje, że instalacja jest pełna nawet wtedy, gdy w 
każdym z zbiorników znajduje się tylko po 20 gałonów paliwa. 

8-12 

OS11~ZRtRNW 

Przed przystąpieniem do tankowania naJpierw łączyć 

przewodem uziemmjącym dystrybutor paliwa z 
samolotem a następnie oba połączone elementy, tzn. 
samolot i dystrybutor, łączyć przewodem uziemiającym z 
ziemią. Takie postępowanie zmniejsza ryzyko powstania 
ogma. 

Octohcr 1979 



DEECHCRAFT Sport III 
Musketcer A23-19,19A 

I>UFNAŻF I'AI.JIVOWF 

Rozdział VIII 
Obsługa techniczna 

Aby usunąć kondensat z systemu paliwowego należy codziennie 
otworzyć każdy zawór drenażowy. Dwa zawory drenażowe wystają 
poza dolny obrys skrzydcl w okolicy kadłuba. 

Najniższy punkt systemu paliwowego znajduje się w filtrze siatkowym 
umieszczonym w dolnej części kadłuba za kółkiem przednim. 

Sprawdzanic i czyszczenie filtrów siatkowych drenaży należy 

traktować jako nąjważniejsze przedsięwzięcie regułamie prowadzonej 
tzw. obsługi zapobiegawczej. Podane niżej okresy sprawdzania i 
czyszczenia należ traktować jedynie jako zalecane. Ich rzeczywista 
cz<;stotliwość zależeć będzie od warunków eksploatacji oraz czystości 
używanego paliwa. Podczas pracy w warunkach dużego zapylenia i 
zapiaszczenia filtry siatkowe powinny być przeglądane częściej. 

Filtr siatkowy umieszczony w naJmższym punkcie systemu 
paliwowego powinien być zdejmowany i myty w roztworze 
czyszczącym podczas każdej l 00 godzinnej obsługi samolotu. Filtry 
palcowe umieszczone na wylotach zbiorników paliwowych zwykłe nie 
wymagają czyszczenia dopóki nie ma jednoznaczny wskazań, że 

znajdują się w nich zanieczyszczenia stale pochodzące ze zbiorników 
paliwowych lub samolot stal przez długi okres. 

Po ponownym zamontowaniu filtrów siatkowych należy sprawdzić 

szczelność instalacji. Wszystkie przewody paliwowe, lub ich 
połączenia, otwierane podczas wykonywania obsług powinny być 

zabezpieczane zaślepkami. 

Należy często sprawdzać stan O-ringów uszczelniających pokfY'VY 
filtrów. Uszkodzone O-ringi wymieniać, by do pałiwa nie 
przedostawały się osady. 
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Rozdział VIII 
Obsługa techniczna 

SYSTEM OLEJOWY 

.BEECIICRAFT s,,ort III 
Musketcer A23-19,19A 

O.)'TRZEŻHNIH 

Podczas okresu docierania nowego silnika będzie on mial 
tendencję do zwiększonego zużycia oleju. Z tego 
względu należy unikać lotów na maksymalny zasięg a 
olej po każdym wylocie powinien być uzupełniany do 
poziomu maksymalnego. 

Sprawdzać ilość oleju przed każdym lotem. W czasie zwykłej 
eksploatacji olej powinien być wymieniany co 50 godzin pracy silnika. 
W niesprzyjających warunkach eksploatacji częstsze wymiany mogą 
okazać się niezbędne. Należy używać rodzajów oleju silnikowego 
zalecanych w liście Materiałów Zużywalnych umieszczonej na korku 
niniejszego rozdziału. Pojemność miski olejowej silnika wynosr 
8 k\vart. Normalny zakres roboczy to 6 do 8 k\vart oleju. 

ZALECANE LJ..I'KOŚ'CJ OLEJU 

--
Średnia temp. Lepkość wg Lepkość wg 
zewnętrzna MIL-L-6082 MIL-L-22851 

powyżej 60" F SAE 50 
SAE 40 lub 

SAE 50 
·--

od 30° F do 90" F SAE40 SAE40 
--~ 

od 0° F do 70" F SAE 30 
SAE 40 lub 

SAE 30 

poniżej l oo F SAE 20 SAE 30 
--------- -----

AKUMULATOR 
Kwasowo-ołowiowy, 12 V, 25 Ah, umieszczony bezpośrednio z tYlu 
za kabiną. Dostęp do akumulatora po zdemontowaniu płyty tylnej. 
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BEI<:CIICRAFT S110rt III 
Musketcer A23-19,19A 

Rozdział VIII 
Obsługa techniczna 

Należy regularnie sprawdzać poziom elektrolitu i, w razie potrzeby, 
uzupełniać wodą destylowaną. Przez cały czas złącza akumulatora 
powinny być dobrze dokręcone i utrzymane w czystości. Okresowo 
należy sprawdzić system odpowietrzenia akumulatora na obecność 
zanieczyszczeń oraz prawidłowe wystawanic (3 cale od wierzchołka 
sfazowania do poziomu poszycia). 

OPONY 

Samolot wyposażony jest w opony typu dętkowcgo. Opony kół 
głównych mają rozmiar 17.50 x 6.00 x 6 i należy pompować je do 
ciśnienia 22 psi. Opona kółka przedniego ma rozmiar 15 x 6.00 x 6 i 
powinna być pompowana do ciśnienia 40 psi. Utrzymywanie 
odpowiedniego casnacnia minimalizuje zużycie bieżnika oraz 
zapobiega przebiciu podczas kołowania po ostrych kamieniach. 
Podczas pompowania należy wizualnie sprawdzić opony na pęknięcia 
i załamania. 

OBJAŚNIENIE 

Heccheraft Aircraft Corporation nie zaleca używania 

opon bieżnikowanych. Opony te, pod wpływem 
temperatury wytwarzającej się podczas startu, mają 
tendencję do puchnięcia. Zwiększenie się wymiaru opon 
może grozić prawidłowemu funkcjonowaniu podwozia a 
takż.c spowodować jego uszkodzenie. 

TLUMIK DRGAŃ SHIMMY 

Hydrauliczny tłumik drgań typu shimmy montowany jest na jarzmie 
zastrzału kółka przedniego. W przypadku stwierdzenia podcieków lub 
braku tłumienia drgań tiumik należy wymienić. 
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Rozdział VIII 
Obsługa techniczna 

HAMULCE 

.'\amoloty od MJJ-1 do MJJ-264 

BEECHCRAFT S1,ort III 
Musketcer A23-19,19A 

Zbiorniczek płynu hydraulicznego jest integralną CZ\!ŚCI<\ pompy 
hamulcowej i znajduje się w przedniej cz~ści pedałów steru kierunku. 
Specyfikacja płynu hydraulicznego patrz lista Materiałów 

Zużywalnych. 

Samoloty od MJJ-265 do MJJ-460 

Zbiorniczek płynu hydraulicznego umieszczony jest na przegrodzic 
ppoż. przedziału silnika. Specyfikacja płynu hydraulicznego patrz lista 
Materiałów Zużywalnych. 
Ponieważ tłoczki przesuwają się kompensując zużycie wykładzin 

hamulcowych hamulce nie wymagają już regulacji. Kompletne 
infonnacje dotycząc obslugi hamulców, kól i opon patrz odpowiednie 
instrukcje obsługi. 

WLOTOWY FILTR POWIERZA 

Wlotowy filtr powietrza powinien być sprawdzany na obecność 

zanieczyszczeń co najmniej podczas każdej obsługi po 50 godzinach. 
W niesprzyjających warunkach atmosferycznych, lub po długim 

postoju, zalecane jest wykonanie inspekcji przedlotowej. 
Aby wyjąć i wyczyścić filtr należy: 
l. Odkręcić nakrętki motylkowe i zdjąć obudowę. 
2. Wyjąć filtr. 
3. Wyczyścić filtr w sposób ujęty w instrukcji dołączonej przez 

wytwórcę filtra. 
4. Włożyć filtr. 
5. Założyć pokrywę i przykręcić ją nakrętkami motylkowymi 

Dokręcić właściwic nakrętki a następnic zabezpieczyć je. 
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Rozdzial VIII 
Obsługa techniczna 

,\'ł'.\'/l'./\1 1'/UJŻN/(JWY 

Siatka zaworu ssącego, wykonana ze spienionej gąbki gumowej, może 
być zsuwana z dolnej części filtra w celu wyczyszczenia jej. 
Czvszczcnic siatki wykonywać przy pomocy wody z mydłem. 

Samolot!' od 1\1/ł-289 do MIJ--IńO 

Wymienionej powyżej samoloty wyposażone są dodatkowo w 
wymienny filtr papierowy montowany pod tablicą przyrządów na 
górnej, lewej części przegrody ppoż. 

J.Ol'A 'l' Y ,.:;AI/GI A 

W czasie inspekcja przedlotowej należy dokladnie sprawdzić łopaty 
śmigła na wyszczerbienia i zadrapania. 
Należy dokładnic obejrzeć krawędź natarcia każdej z łopat. Bardzo 
ważne jest by każde z wyszczerbień i zadrapań zostało wcześnie 
wykryte, wygładzone i zapolerowane. 
Autoryzowane centra BEECHCRAFT'a oraz międzynarodowi 
dystrybutorzy i dealerzy z chęcią udzielą odpowiedzi na wszystkie 
pytania dotyczące naprawy łopat śmigła. 

OSTRZEŻENIE 

Podczas obsługiwania łopat zawsze należy być pewnym, 
że zapłon jest wylączony a siłnik jest zupełnie ostudzony. 
POKRĘCAJĄC SMIGLEM ZAWSZE STÓJ POZA 
OBSZAREM PRZEBYWANIA LOPAT ponieważ 

istnieje pewne prawdopodobieństwo wystąpienia zapłonu 
w którymś z cylindrów. 

Ol·tnhcr 1979 8-17 



Rozdział VIII 
Obsluga techniczna 

DROBNE NAPRA WY 

USZCZELKI GUMOWE 

BEECIICRAFT SJlOrt III 
Musketcer A2J-19,19A 

Aby zapobiec przyklejaniu się uszczelek wokół otworów drzwiowych 
należy je posmarować środkiem Oakitc 6lub posypać saponitem. 

ALTERNATOR 

Odkąd alternator i regulator nap1ęcm przeznaczone są do pracy z 
systemem o jednej polaryzacji należy przestrzegać następujących 
wskazówek, pozwalających uniknąć uszkodzeń elementów 
wyposażenia elektrycznego: 

l. Podczas zakładania akumulatora upewnić sic, że polaryzacje masy 
akumulatora oraz masy alternatora są jednakowe. 

2. Podczas przyłączania akumulatora wspierającego akumulator 
pokładowy należy upewnić się, że biegun dodatni akumulatora 
wspierającego podłączony został do bieguna dodatniego 
akumulatora pokładowego a biegun ujemny akumulatora 
wspierającego połączony został z biegunem ujemnym akumulatora 
pokładowego 

3. Przy podłączaniu urządzenia do ładowania akumulatora łączyć 
dodatni terminal urządzenia do dodatniego bieguna akumulatora a 
terminal ujemny do bieguna ujemnego. 

4. Nie włączać alternatora przy otwartym obwodzie. Upewnić się, że 
wszystkie elementy obwodu są dobrze ze sobą połączone. 

5. Nie zwierać ze sobą a także do masy terminali alternatora lub 
regulatora napięcia. 

6. Nie przystępować do wykonywania polaryzowania alternatora. 
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Rozdział VIII 
Obsługa techniczna 

MAGNETA 

Zwykle magneta wymagają jedynie sporadycznych regulacji, 
smarowania i wymiany uszkodzonych elementów. Prace te powinny 
być wykonywane przez autoryzowane centra BEECHCRAFT'a lub 
przez mi~dzynarodowych dystrybutorów lub dealerów. 

OSTRZEŻENIE 

Ponieważ magneta nie . mają integralnego systemu 
h1czenia z masą to aby zachować bezpieczeństwo należy 
traktować je jako "gorące" zawsze, gdy w dowolnym 
punkcie odłączony jest od nich przewód sterujący. 
Magneta można połączyć z masą zamieniając przewód 
sterujący w okolicy kondensatora filtrującego na przewód 
połączony z masą kadłuba silnika. W przeciwnym 
przypadku należy odłączyć przewody wysokiego 
napięcia od wszystkich świec lub zdjąć płytkę wyjściową 
przewodów wysokiego napięcia znajdującą się w tylnej 
czyści magneta. 

CZYSZCZI~NIE 

ZEWNI~TRZNE POWIERZCHNIE MALOWANE 

( JS'llłZHŻENJE 

Nic woskować i polerować powierzchni malowanych 
samolotu w czasie pierwszych 90 dni od dostawy. Wosk i 
polerowanic odcinają dostęp powietrza i uniemożliwiają 
utwardzenie się lakieru. Powierzchnie ze świeżym 
lakierem można zmywać zimną lub lekko ciepła wodą z 
dodatkiem DELIKATNEGO MYDŁA BEZ 
DETERGENTÓW. Otarcia na lakierze powinny być 
traktowane ze szczególną ostrożnością, by me 
doprowadzić do spykania poki)'Cia lakierniczego. 
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BEECIICRAFT StłOrt III 
Musketcer A2J-19,19A 

Podczas mycia samolotu wodą z delikatnym mydłem 
zwrócić szczególną uwagę, by nie wymywać smaru. Po 
myciu w okolicy kół przesmarować wszystkie punkty 
smarowania. W przeciwnym przypadku może nastąpić 
przedwczesne zużycie smarowanych powierzchni. 

Przed przystąpieniem do mycia zakryć kola upewniając si9 l.c, zakryte 
są również tarcze hamulcowe. Należy także dokładnic oslonić rurk9 
Pitota oraz oba porty odbioru ciśnienia statycznego. 

Luźny brud należy najpierw zmyć przy użyciu samej wody a dopiero 
później stosować wodę z delikatnym mydłem. Należy unikać 
szorstkich, ściernych i alkalicznych środków czyszczących mogących 
spowodować korozję lub rysy. Uparte plamy z oleju i smaru należ\ 
usuwać szmatką namoczoną w nafcie alifatycznej (patrz Materiały 

Zużywalne). Po wyczyszczeniu powierzchni naflą alifatyczną należy 
nawoskować ją i wypolerować. Aby uniknąć powstawania rys podczas 
woskowania i polerowania używać delikatnych szmat lub irchy. Na 
powierzchniach malowanych można używać każdego dobrej jakości 
wosku santochodowcgo. 

SZYBY 

Szyba przednia oraz pozostałe szyby plastikowe powinny IJ\ ć 
woskowane i utrzymywane w czystości cały czas eksploatacji. Aby 
uniknąć zarysowań, szyby należy spłukać przy pomocy dużej ilości 

wody z mydłem i czyścić dłonią, ponieważ daje to lepsze wyczucie 
podczas usuwania brudu i błota. Można używać także delikatnych 
szmat, irchy lub gąbki, ale jedynie w celu przenoszenia wody na 
powierzchnię szyby. Następnie należy szyby splukać obficie wodą i 
wytrzeć do sucha czystą, lekko wilgotną irchą. Przecieranic sz~ b 
plastikowych suchą szmatą powoduje ich elektryzowanie a w 
konsekwencji przyciąganie cząsteczek · kurzu zawieszonych " 
powietrzu. 
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Okj 1 smar z szyb należy usuwać przy pomocy szmat zwilżonych 
alkoholem izopropylowym, Nigdy nie należy w tym celu używać 
benzyny, alkoholu, acetonu, czterocholorometanu, proszku z gaśnic, 
płynu przeciw zamarzaniu, rozpuszczalnika do lakierów lub płynu do 
czyszczenia szkła. Powyższe materiały rozmiękczają plastik i mogą 
spowodować powstanic siatki drobnych pęknięć. 
Po dokładnym oczyszczeniu szyby powinny zostać nawoskowane 
woskiem dobrej jakości. Wosk wypełnia drobne ubytki i rysy a także 
zapobiega dalszym zarysowaniem. Pokryć powierzchnie szyb 
równomierną, cienka warstwą wosku i wypolerować czystą, suchą, 
delikatną szmatka flanelową. Nie używać w tym celu polerki 
elektrycznej; ciepło wytwarzane podczas polerowania może 
rozmi~;kczyć plastik. 

WNF~TRZE 

Aby ustmąć kurz i bmd z tapicerki i dywaników należy regularnie 
czyścić wnl(trze samolotu odkurzaczem. 
Rozlane płyny zbierać natychmiast przy użyciu chusteczek lub szmat. 
Nic .,wklepywać" plam; docisnąć chusteczkę lub szmatę do mokrego 
miejsca i przytrzymać przez kilka sekund. Powtórzyć tę czynność 

jeszcze kilka mzy aż nie będzie można wciągnąć więcej rozlanego 
płynu. Substancje stale, które przywarły do wykładziny, odskrobać 
h;pym nożem a następnic wytrzeć zabmdzone miejsce. 
Plamy z oleju mogą być czyszczone przy pomocy komercyjnych 
wywabiaczy plam używanych w rozważny sposób. Przed 
zastosowaniem należy dokladnic zapoznać się z instmkcją dołączoną 
do wywabiacm i przetestować jego działanie na niewidocznym 
fragmencie zabrudzonej tkaniny. Nigdy nie należy nasączać 
zabrudzonych wykładzin lotnymi substancjami; mogą one uszkodzić 
materiały znajdujące się pod spodem. 
Tapiccrk~; i dywaniki zabmdzonc ziemią można czyścić przy pomocy 
detergentów w pianie przestrzegając zaleceń ich producentów. Należy 
minimalizować zamaczanie włókien, używać jak najmniej piany i 
usuwać ją odkurzaczem. 
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BI<:I<:<~IICRAFT St•ort III 
Mu!lkctccr A2J-IIJ,I9A 

Plastikowe elementy tapicerki, tablica przyrządów oraz cit;gla 
sterujące wymagają jedynie przetarcia wilgotną szmatką Olej i smar 
mogą być z nich usuwatle szmatką namoczoną w alkoholu 
izopropylowym. Substrulcje lotne, takie jak benzyna, alkohol, aceton, 
czterocholoromctan, proszek z gaśnic, płyn przeciw zamarzaniu, 
rozpuszczalnik do lakierów lub płyny do czyszczenia szkła nic 
powinny być używatte. Powyższe materiały rozmiękczają plastik i 
mogą spowodować powstrutie siatki drobnych pęknięć. 

SILNIK 
Silnik czyścić przy użyciu neutralnych roztworów. Rozpylić łub 

rozprowadzić szczotką płyn czyszczący a następnic spłukać go wouq i 
pozwolić siłnikowi wyschnąć. Nic należy używać roztworów 
mogących wchodzić w reakcje z plastikami lub gumą. 

SMAROWANIE 

Odpowiednie smarowanie ma pierwszoplanowe znaczenie dla 
utrzymattia mechanizmów samolotu w dobrej kondycji. Jeśli jest ono 
właściwie wykonywane owocuje zmnieJszeniem wysiłków 
związanych z obsługą i przyczynia się do wydłużenia czasu 
użytkowattia samolotu. 
Smarowatle połączenia muszą być najpierw wytarte do czysta aby 
mieć pewność, że razem ze smarem nie dostanie się do nich kurz i 
brud. Smar stosować oszczędnie jednakże z takim wyliczeniem, aby 
pokryć wymagające jego zastosowania powierzchnie. Nadmiar smaru 
usunąć, by nie gromadził się w nim kurz i bud. 

8-22 

OBJAŚNIENIE 

Aby zapewnić płynność ruchu właściwe 

funkcjonowanie mechanizmów nasmarować wszystkie 
punkty pokazane na Schemacie Smarowania w Instrukcji 
Obsług Warsztatowych.·· Ze względu na warunki 
klimatyczne lub intensywne latanic niczbędnym może 
okazać się częstsze smarowanie. 

Octuber 1979 
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STEROWANIE KÓŁKIEM PRZEDNIM 
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DETAIL C 
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MECHANIZM KLAP 

o 
DŹWIGNIA KĄTOWA STERU KIERUNKU 

DETAIL D 
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ZAWIAS STERU KIERUNKU 
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BEECIICRAFT SaJOrt III 
Musketcer A2J-19,19A 

DETAil E 

ZAWIAS STERU WYSOKOŚCI 

Rozdział VIII 
Obsługa techniczna 

WSPORNIK ZAWIASU DŹWIGNIA KĄTOWA 
USTERZENIA OGONOWEGO LOTEK 

DETAIL H 

PEDAŁ STERU KIERUNKU 
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DETAILI 

DETAIL J 
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BEECIICRAFT SJłort III 
Musketcer A2J-19,19A 

PODWOZIE GŁÓWNE 

POŁĄCZENIA KOLUMNY WOLANTA 

DETAIL K 

MECHANIZM KLAPKI TRYMERA 

8-26 Octobcr t 979 



BEECIICRAI<'T S1Jort III 
Musketcer A2J-19,19A 

Rozdzial VIII 
Obsługa techniczna 

DETAIL L 
Aby zapobiec zakleszczeniu ta śruba musi być 
być dobrze dokręcona. 

POLUZOWAĆ NAKRĘTKĘ. WY JĄĆ STOŻEK 
ZAWORU l POKRYĆ GO BARDZO CIENKĄ 
WARSTWĄ SMARU. 

OBJAŚNIENIE: Samoloty mające wykonane 
BEECHCRAFT S. l. No. 0622-289 lub 
S./. No. 0838 nie wymagają smarowania. 

OBJAŚNIENIE: NA STOŻEK ZAWORU NIE STOSOWAĆ ZBYT 
DUŻEJ ILOŚCI SMARU. POKRYĆ STOŻEK 
MINIMALNĄ ILOŚCIĄ SMARU. 

ZAWÓR WYBORU ZBIORNIKA 

DETAIL M 

ZAWIAS LOTEK l KOŃCÓWKI POPYCHACZY 
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DETAIL N L· .. 

BEECłiCRAFT Sa,m·t III 
Musketcer A23-19,19A 

MB-1 do MB-264 MB-265 do MB-460 

ZBIORNICZKI PŁ YNU HYDRAULICZNEGO 

". 
ROZPYLAĆ 

OLEJARKA 

SMAROWNICĄ 

-PĘDZEL 
l 

RĘCZNIE 

PŁYN 
HYDRAULICZNY 

OBJAŚNIENIE 

Numery odnoszą się do pozycji z listy Materiałów Zużywalnych. Tulejki 
wszystkich łożysko ślizgowych smarować wg potrzeb lub co każde 
500 godzin olejem SAE No. 30. Olej SAE No. 20 stosować, wg 
potrzeb, do pancerzy cięgieł. Tulejki mechanizmów sterowania 
smarować olejem SAE No. 30 co każde 1000 godzin. 

Olej SAE 1 Ow/30 jest dopuszczonym do użytkowania zamiennikiem 
olejów SAE No. 20 oraz SAE No. 30. 

8-28 Octoher 1971) 



' 'f 

o 
~ 

;; 
"'l --e 
-..1 -e 

QC 
l 

N 
IC 

INTERWAl 

Przed 
lotem 

co 25 godz. 

co 50 godZ. 

ZALECANY PLAN SERWISOWANIA 

LOKALIZACJA 

POZVCJA 
(litery odnoszą się 

doschematu 
Punkty Smarowania) 

Spr. poziom oleju w silniku Górna, prawa strona silnika 
Zlać paliwo z drenaży zb. pal. Dolna, wewn. pow.skrzydeł 
Zlać paliwo z najniższego pkt Spód kadłuba 
Napełnićzb.paliwowe Górna część skrzydeł 

Sprawdzić poziom elektrolitu Za tylną wręgą kabiny 
w akumulatorze 
WyCZ'/Ścić filtr wlotowy pow. Dół przednie owiewki 
Przesmarować przeguby Na podwoziu (l} 
podwo~a 

Zmienić olej silnika Dolna część silnika 
Przeczyścić filtry oleju Tylna prawa strona skrzynki 

napędów i dół miski olejowej 
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ZALECANY PLAN SERWISOWANIA 

LOKALIZACJA 

POZVCJA (litery odnoszą się 
do schematu 

Punkty Smarowania) 

Oczyścić siatki i filtry systemu Spód skrzydeł oraz dolna 
paliwowego część kadłuba 

Oczyścić siatkę wlotową Z przodu przegrody ppoż. 
zaworu inst. próżniowej 
Przesmarować łożyska kół Podwozie (l) 
Przes. łożyska wspornika ~erzch~ekpodwoDa 

podwozia przedn. przedniego (A) 
Przes. przegub podw. przedn Tył podwozia przedniego (A) 
Przes. rury obrotu klap Pod podłogą {8) 
Przes. łożyska końcowe Wewnętrzna część klap 
popychaczy klap 

Przes. punkty obrotu dźwigni Dół steru kierunku {C) 
kątowej klap 

Przes. zawiasy steru kierunku Krawędź natarcia steru kierunku 
Przesm. zawias i k~ek płytki Krawędź spływu steru 
trymera steru wysokości wysokości 
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co 300 godz. 

co 500godz. 

co 
1000 godz. 

co 
1200 godz. 

Przesmarować punkt obrotu 
zawiasu steru wysokości 
Przes. dźwignię kątową lotek 

Przes. punkty obrotu lotek 
oraz łożyska popychaczy 

Wymienić filtr powietrza wlot. 

Przes. dźwignię obrotową 
steru kierunku 
Przes. łoZyska pedałów sten. 
kierunku 
Wymienić centralny fittr 
przyrządów żyroskopowych 
(MB-289 do MB-460) 

Przes. punkty obrotu 
kolumny wolanta 

Przes. mech. klapki trymera 
---

W tylnej części ogona (F) 

W skrzydłach, z przodu 
w stosunku do lotek (G) 

W krawędzi spływu skrzydeł, 
przy końcówkach (M) 

W owiewce przedniej 

Przednia podłoga kabiny (H) 

Przednia podłoga kabimy (H) 

Za tablicą przyrządów 

Za tablicą przyrządów (J) 

W tylnej częśd ogona (K) 

11 

11 

11 

-

11 

11 

-

11 

-

9 
-

~;; 
~ ~ 
::=:"~ 
"'; -
~~ 
"'l ;;c: 
>> 
N~ 
(,H • 
l ~ 
... rJJ 

-=--:-c 
-=:l >_ 

o =~ 

-

c 
II'Q::O = Q 
-N 
~ e-
:r -· = !. 
~- < 
= = =-



lXI 
~ 
N 

o 
f') 

Q 
=.., 
"'l --.: ...... -.: 

INTERWAŁ 

Wg 
potrzeb 

Zgodnie z 
zaleceniami 
FAA 

ZALECANY PLAN SERWISOWANIA 

LOKALIZACJA 

POZYCJA (litery odnoszą się 
doschematu 

Punkty Smarowania) 

ZtrNór wyboru zbiornika Centralna część podłogi (L) 
Zbiorniczek płynu hydr. 
MB-1 do MB-264 Przy pedałąch steru 

kierunku (N) 
MB-265 do MB-460 Na przegrodzie ppoż. 
Przeczyścić świece zapłon. W przedziale silnika 

Wymienić baterię nadajnika 
lokalizera 
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BEECHCRAFT Sport III 
Muskdl-er A23-19,19A 

Rozdział VIII 
Obsluga techniczna 

ODJAŚNIENIE: Za każdym razem, kiedy powierzchnie sterowania są 
modernizowane, reperowane lub malowane należy 
przeprowadzić ich powtórne wyważenie, zgodnie z 
zaleceniami lnstmkcji Warsztatowej. 
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Rozdział VIII 
Obsługa techniczna 

BEECHCRAFT Stlort III 
Musketcer A2J-19,19A 

MATERIAL Y ZUŻYWALNE 

POZYCJA MATERIAL SPECYFIKACJA 

•t. Olej silnikowy MlL-L-22851 

2. Rozpuszczalnik PD680 

••3. Paliwo do silnika 80/87 (czerwona) 
l 00 LL (niebieska) lub 
l 00 (zielona) 

•••4. Smar, sproszkowany grafit MIL-C-6711 

t5. Smar (na wysoką i niską Aero Lubriplatc 
temperaturę) 

6. Środek antykorozyjny, MIL-C-6529 
silnik 

7. Plyn hydrauliczny MIL-H-5606 

tt8. Smar (ogólnego MIL-G-81322 
stosowania w szerokim 
zakresie temperatur) 

tt9. Smar (na wysoką i niską MIL-G-23827 
temperaturę) 

10. Olej smarujący (na niską MIL-L-7870 
temperaturę) 

Ił. Olej smarujący SAE No. 20 lub IOW/30 

12. Olej smarujący SAE No. 30 lub l OW/30 

ttt13. Smar do uszczelek Oakite 6 Compound 
gumowych 

ttttl4. Smar, spray silikonowy Krylon No. 1329 (lub 
zamiennik) 
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DEECIICRAFT StJort III 
Muslu~tcer A23-19,19A 

Rozdział VIII 
Obsługa techniczna 

POZYCJA MATERIAL 

15. Smar fiuorosiłikonowy 

•16. Dodatek do paliwa 

SPECYFIKACJA 

Coming FS-1292 

Alcor TCP Concetrate 

* Stosowanic oleju bezpopiołowego spełniającego wymagania 
normy MIL-L-22851 zalecane jest po tym, jak ustabilizuje się 
zużycie oleju lub po pierwszych 50 godzinach pracy. Olej 
mineralny, spełniający normę MIL-L-6082, może być 

stosowany do czasu ustabilizowania się zużycia oleju. Olej 
sl..!zonowy, dodawany aby utrzymać właściwy poziom oleju 
podczas okresu docierania, mus• spełniać wymagania 
normy MIL-L-6082. 

* * Jeśli benzyna 80/7 (czerwona) jest nieosiągal na, używać 

benzyn l OOLL (niebieskiej) łub l 00 (zielonej). 

* * * Wymieszać z szybko parując.'\ naftą i nakładać pędzłem 

t Produkt BRC Dcaring Company, Wichita, Kansas 

tt W ekstremalnic zimnym klimacie smar spełniające normę 

MIL-G-23827 powinny być używane w miejsce smarów 
spełniających normę MIL-G-81322. Podczas używania smarów 
spclniających ww. normy należy uważać, ponieważ zawierają 
one dodatki przeciwkorozyjne źle wpływające na farbę. 

ttt Produkt Oakitc Proucts, Inc., Vallcy Road, Berkeley Hights, 
NJ 07922 

tttt Produkt Krylon Inc. Norrisown, Pa. 

Ałcor TCP Concentrate powinien być mieszany zgodnie z 
instrukcjami dostarczanymi przez Alcor lnc.,Ałcor lnc.l0130 
Joncs-Maltsbcrgcr Road P.O. Box 32516 San Antonio, 
Tcxas 78284. 
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Rozdział VIII 
Obsługa techniczna 

BEECHCRAFT Stmrt III 
Mu!lketeer A2J-ł9,19A 

ZATWIERDZONE DO UŻYTKU TYPY OLEJU 

WY1WÓRCA 

Delta Petroleum Co., 

Enjay Cheroical Company 

Mobil Oil Corporation 

Shell Oil Company 

Texaco Incorporatcd 

American Oil and 
and Supply Co. 

Chevron Oil Company 

Humble Oil and 
Refining Co. 

Standard Oil Company 
of Califomia 

8-36 

NAZWA HANDLOWA 

*Głobal Conccntratc A 

*Paranox· l 60 oraz 165 

*RT-451, RM-173E, RM-180E 

*Shell Conccntratc A - Codc 60068 
*Aeroshełł Wl20 
• Aeroshelł W80 

*TX-6309 
• Aircraft Enginc O ił Prcmium AD 120 
* Aircraft Engine O i l Prcmium ADRO 

*PQ Aviation Lubricant 753 

*Chevron Acro Oil Gradc 120 

*Enco Aviation Oił E-120 
*Enco Aviation Oil E-120 
*Enco Aviation Oił A-100 
*Enco Aviation Oil A-100 
*Enco Aviation Oił E-80 
*Enco Aviation Oil E-80 

*Chcvron Acro Oil Gradc 120 

Ociober 1979 



DEECIICRAFT Sport III 
Musketeer A23-19,19A 

Rozdział VIII 
Obsługa tethniczna 

WYJWÓR CA 

Castro! Oils, Canada Ltd. 

Champłin Oił and 
Rcfining Co. 

Chcvron Oil Company 

Contincntal Oil Company 

Mob i l O i l Corporation 

Phiłłips Pctrolcum Co. 

Shcll Oil Company 

NAZW A HANDLOWA 

**Castrolaero 113, G rade l 065 
**C astrolaero 117, G rade Ił 00 

**G rade l 065 
**G rade l l 00 

* *Chcvron A viation O i l 65 
**Grade Ił 00 

* *Conoco A ero O ił l 065 
**Conoco Acro O ił li 00 

** Avrcx 101/1065 
**101/1100 

**Phillips 66 Aviation 
Engine Oil, G rade l 065 

**Phiłlips 66 Aviation 
Engine O ił, G rade 1100 

• * Aeroshell Oil 65 
* * Aeroshell O ił 100 

* Oleje b~..:1.popiołowc spclniającc norm~ MIL-L-22851 

OBJAŚNIENIE 

Stosowanic oleju bezpopiołowego spełniającego 
wymagania normy MIL-L-22851 zalecane jest po tym, 
jak ustabilizuje sic;: zużycie oleju lub po pierwszych 50 
godzinach pracy. 

** Oleje mineralne spcłniąjącc normę MIL-L-60lQ 
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Rozdział VIII 
Obsługa techniczna 

BEECHCRAFT Samrt III 
Musketcer A2J-19,t9A 

OBJAŚNIENIE 

Olej mineralny, spełniający normę MIL-L-6082, może 
być stosowany do czasu ustabilizowania się zużycia 
oleju. Olej sezonowy, dodawany aby utrzymać właściwy 
poziom oleju podczas okresu docierania, musi spełniać 
wymagania 
normy MIL-L-6082. 

Ww. materiały spełniające odpowiednie normy federalne oraz 
wojskowe zamieszczone zostały jedynie w celach infonnacyjnych. Nic 
należy traktować ich jako jedynych, dopuszczonych do użytku i 
zalecanych przez Beech Aircraft Corporaion. Używany może być 
każdy produkt, spełniający odpowiednie normy. 

PRZEWODNIK WYMIANY ŻARÓWEK 

LOKALIZACJA NUMER 

Oświetlenie kompasu 330 

Oświetlenie kabiny 89 

Górne podświetlenie przyrządów 89 

Światło lądowania na skrzydle 4313 

Światło pozycyjne, ogon l 777 

Światło pozycyjne, skrzydło 15 12 

Światło antykolizyjne WRM-44K lub 
WRM-1940 

Oświetlenie przyrządów kontroli pracy silnika 330R 

• Wskaźnik położenia podwozia :no 

• Jeśli zamontowany jest kit (zestaw) symulujący podwozie chowane. 
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BEH:łiCRAFT Sport III 
Mu~keteer A23-19,19A 

Rozdział VIII 
Obsługa techniczna 

I)LAN WYMIAN l REMONTÓW 

Pierwsze wymiany podzespołów oraz pierwszy remont powinny być 
przeprowadzone nic później niż to zostało zalecone w odpowiednich 
instmkcjach. Stan wymienionych po raz pierwszy elementów może 
stać si~ kryterium potrzebnym do określenia kolejnych okresów 
wymiany na pojedynczym samolocie lub w całej flocie samolotów pod 
warunkiem, że użytkownik posiada odpowiedni system 
monitorowania. 
lnlcrwaly sprawdzeń i wymian podane w niniejszej instmkcji odnoszą 
si~ do średniej intensywności używania samolotu w przeciętnych 
warunkach klimatycznych. 

UW AGI DOTYCZĄCE SPECJALNYCH WARUNKÓW 
UŻYTKOWANIA 

Jeśli samolot użytkowany jest jako taksówka powietrzna, lub do 
innych niż normalne celów, albo jeśli użytkowany jest w klimacie 
tropikalnym lub zimnym o dużej wilgotności, może wymagać 

cz~stszych przeglądów na okoliczność zużycia, korozji i/lub 
smarowania. W takich wamnkach, dopóki użytkownik nie opracuje 
swego własnego kalendarza obsług opartego na zebranych 
doświadczeniach, powinny być wykonywane przeglądy okresowe. 

OBJAŚNIENIE 

Podanc dalej interwały obsług i wymian nic gwarantują, 
że dany podzespól będzie pracowal poprawnie do końca 
przewidzianego dla niego okresu ponieważ, ze względu 
na ww. uwarunkowania, wytwórca nic jest w stanie tego 
dokladnic przewidzieć. 
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Rozdział VIU 
Obsługa techniczna 

CZĘŚĆ 

BEECHCRAFT SJ»Ort III 
Musketeer A2J-19,19A 

REMONT LUB WYMIANA 

PODWOZIE 
Zespół hamulców 
Wykładziny hamulcowe 
Cylinder hamulcowy 
Zawór hamulca postojowego 
Wszystkie węże 
Tłumik drgań shimmy 
Kola i opony 

ZESPÓL NAPĘDOWY 

OBJAŚNIENIE 

Wg stanu 
Wg stanu 
Wg stanu 
Wg stanu 
Wg stanu 
Wg stanu 
Wg stanu 

Po remoncie silnika. lub po zainstalowaniu nowego, NIE 
ZALECA się pracy na niskiej mocy dopóki nic 
ustabilizuje się zużycie oleju. Średni czas pracy 
potrzebny do prawidłowego osadzenie się pierścieni 

tłokowych wynosi około 50 godzin. Szczegóły patrz 
Lycoming Enine Operaor.s Manuał. 

Silnik 
0-320-E2B 
0-320-E2C 
0-320-E2D 
Elementy sterowania silnikiem 
Mocowania antywibracyjne 
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2000 godz. 
2000 godz. 
2000 godz. 
Wg stanu 
Przy wymianie silnika 
lub wg stanu 
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lłł:ECIICRAFT Sport III 
Musketcer A2J-19,19A 

CZĘŚĆ 

Układ wydechowy 
Magneta 
Rozrusznik 

Chłodnica oleju 

Śmigło 
Pompa paliwowa 
nap~zana od silnika 
Nagrzewnica powietrza 
do kabiny 
Wszystkie węże przenoszące 
płyny palne 

Filtr systemu próżniowego 
Zawór regulacyjny 
systemu próżniowego 
Pompa próżniowa 

Ro-.ldzial VIII 
Obsługa techniczna 

REMONT LUB WYMIANA 

Po 800 godz. lub wg stanu 
Podczas remontu silnika (Bendix) 
Sprawdzić podczas remontu silnika; 
remontować lub wymieniać wg stanu 
Wg stanu (wymienić jeśli 
zanieczyszczona) 
Wg stanu lun po 1000 godzinach 
Przy remoncie silnika lub wg stanu 

Sprawdzać co każde l 00 godz. 

Podczas remontu silnika lub po 
5 latach. Wszystkie pozostałe węże 
wg stanu 
Co każde 300 godz. 
Wg stanu 

Przy remoncie silnika lub wg stanu 

SYSTEM PALIWOWY 

Pompa podpompowująca 
Wszystkie węże przenoszące 
płyny palne 
Wszystkie pozostale węże 
Zawór wyboru zbiornika 

Zawory jednokierunkowe 
Zawory drenażowe 
Czujniki ilości paliwa 
w skrzydle 

Ol'tnbcr t971.J 

Wg stanu 
Podczas remontu silnika lub po 
5 łatach. 
Wg stanu 
Sprawdzać co 100 godz.; remontować 
wg stanu 
Wg stanu 
Wg stanu 
Wg stanu 
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Rozdział Vlll 
Obsługa techniczna 

CZĘŚĆ 

BEECHCRAFT St,ort III 
Musketcer A23-19,19A 

REMONT LUB WYMIANA 

PRZYRZĄDY 

Zakrętomierz 
Wysokościomierz 

Żyroskop kierunkowy 
Przyrządy zasilane 
z portów ciśnienia powietrza 
Wskaźniki pracy silnika 
Wskaźnik prędkości lotu 
W skaźnik wariometru 
Wskaźnik ilości paliwa 
Wskaźnik ciśnienia paliwa 
Obrotomierz 
Wskaźnik temp. zewnętrznej 
Wskaźnik wychylenia kłap 

Wg stanu 
Zgodnie z zaleceniami F AA 
co 24 miesiące (sprawdzany i 
kalibrowany) 
Wg stanu 
Wg stanu 

Wg stanu 
Wg stanu 
Wg stanu 
Wg stanu 
Wg stanu 
Wg stanu 
Wg stanu 
Wg stanu 

SYSTEM ELEKTRYCZNY 

Główny przekaźnik akumulatora 
Wszystkie pozostale przekaźniki 
Regulator napięcia 
Przekaźnik rozrusznika 

Wg stanu 
Wg stanu 
Wg stanu 
Wg stanu 

KLAPY I ELEMENTY STEROWANIA LOTEM 

Elementy sterowania lotem 
Mechanizm stery wysokości 
Silnik klap z mechanizmem 
wysuwania klap 
Szczotki silnika klap 
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Wg stanu 
Wg stanu 

Wg stanu 
Wg stanu 
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BEECIICiłAI"I' S1wrt III 
Musl\ctcer AB-19, 19A 

CIJ~Ś(' 

Pasy bczpicczdtstwa 

Gaśnica r~cwa 

Rury ogrzcwania oraz 
wentylacji kabiny 
Transpondcr 

Rozdział VIII 
Obsluga techniczna 

REMONT LUB WYMIANA 

RÓŻNE 

Sprawdzać co 12 miesięcy, 
wymieniać wg stanu 
Sprawdzać co 12 miesięcy, 
ladować w razie potrzeby 
W stanu, sprawdzać co l 2 miesięcy 

Testować i sprawdzać co 24 miesiące 

INSPEKCJE 

FAA wymaga, by samolot był inspekcjonowany przez 
wykwalifikowany personel co 100 godzin pracy. Samoloty, które nie 
są wynajmowane powinny być inspekcjonowane przez 
W) kwalifikO\vany personel raz do roku. 

Dubr<l praktyką jest wykonanie, przed startem, dokładnej próby 
samolotu. Usterki i nicdociągnięcia znalezione w czasie tej próby 
powinny być ustmięte w kolejności podyktowanej względami 
bezpieczeństwa lotu. Jednakże, w każdym przypadku należy pamiętać, 
że jak najwcześniejsze usuwanic usterek jest dobrą formą tzw. 
obsługiwania zapobiegawczego. 
Chociaż nic wymaga się, by wykwalifikowany personel F AA 
inspekcjonował zmianę oleju i związane z tym obsługi to jednak 
zalcca się, by przy wymianie oleju samolot był poddany inspekcji. 
Wszystkie wykryte przy tej okazji usterki powinny zostać usunięte tak 
szybko jak to możliwe lub przy najbliższej nadarzającej się 

sposobności, w zależności od ich wagi. 
Inspekcja wykonywana podczas wymiany oleju powinna zawierać 
sprmnlzcnia funkcjonalne oraz skontrolowanie następujących 

clcmcntów: 
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Rozdział VIII 
Obsługa techniczna 

BEECHCRAFT Silort III 
Mu!lkcteer A2J-19,19A 

Sprawdzenia funkcjonalne 

Sprawdzić: 

l. Funkcjonowanie alternatora/regulatora napi~,:cia 
2. Przyrządy kontroli pracy silnika 
3. Przyrządy kontroli lotu 
4. Obroty biegu jałowego oraz skład mieszanki 
5. Funkcjonowanie układu sterowania pracą silnika 
6. Wszystkie światła 
7. Funkcjonowanie magneta 
8. Funkcjonowanie radia 
9. Funkcjonowanie hamulców 
l O. Funkcjonowanie zaworu wybom zbiornika 
11. funkcjonowanie systemu nagrzewania i wentylacji 
12. Działanie rozrusznika 
13. Przełączniki i bezpieczniki elektryczne 
14. Działanie silnika przy 2300 i 2400 rpm {statycznie) 

Zespól napędowy 

l. Czystość filtrów oleju 
2. Czystość filtra powietrza wlotowego 
3. Elementy sterowania silnikiem, wiązki przewodów elektrycznych 

i przewody rurowe na występowanie luzów i pewność mocowania 
4. Śmigło na uszkodzenia pochodząc od kamieni, kolpak śmigła na 

pęknięcia i pewność mocowania; silnik na podcieki 
5. Elementy przesłony silnika oraz jego owiewkę na pęknięci ai 

pewność mocowania 
6. Układ wydechowy oraz przewody wentylacyjne - stan ogólny i 

pewność mocowania 
7. Występowanie oznak podcieków oleju, stan i pewność mocowania 

wyposażenia silnika 
8. Zbiomiczek(i) płynu hydraulicznego 
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BEH 'IICRAFT Słmrt III 
Mu!ikełl'Cr A23-19,19A 

Rozdział VIII 
Obsługa techniczna 

Kabina oraz tylna część kadłuba 

l. Organy sterowania na płynność i właściwy kicrunek ruchu w 
całym zakresie działania 

2. Funkcjonowanic okienek i drzwi 
3. Sta umeblowania wnętrza oraz pasy bezpieczeństwa 
4. Poziom wody w akumulatorze 

Na zewnątrz sarnolotu 

l. Powierzchnie sterowania- stan ogólny i pewność zamocowania 
2. Opony, wykładziny oraz tarcze hamulcowe 
3. Porty odbioru ciśnienia statycznego, rurkę Pitota, przewody 

odpowietrzania zbiorników - na okoliczność zapchania 
4. Stan ogólny kadłuba i skrzydeł 
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Rozdział VIII 
Obsługa techniczna 

BEECIICRAFT S11ort III 
Mu!lketcer A23-19, 19A 

PUSTA STRONA POZOSTA W łONA CELOWO 

8-46 Octohcr 1979 



DEECIICRAFT StJOrt III 
Mu!ikctccr A23-19,19A 

Rozdział IX 
Suplementy 

ROZDZIAŁ IX 

SUPLEMENTY 

OBJAŚNIENIE 

Dodatkowe dane (suplementy) zawarte w poniższym 
rozdziale odnoszą się m. in. do opcjonalnego 
wyposażenia możliwego do zainstalowania na samolocie 
w dniu dostawy bez względu na to, czy zostało ono 
zainstalowane czy nie. Suplementy dotyczące 
wyposażenia dodatkowego pochodzącego od innych 
wytwórców były dołączone do dostarczonego samolotu 
jako tzw. wyposażenie luźne. Te oraz inne suplementy, 
związane z wyposażeniem zainstalowanym na samolocie 
po jego dostarczeniu, powinny zostać umieszczone w 
rozdziale SUPLEMENTY należącym do niniejszej 
Instrukcji. 
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Rozdział IX 
Suplementy 

BI.<:ECIICRAFT Samrt III 
Musketcer A2J-19,19A 

CZYSTA STRONA POZOSTAWIONA CELOWO 
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REECIICRAFT StlOrt III 
Musketcer A23-t9,19A 

Rozdział IX 
Suplementy 

PODRĘCZNIK PILOTA 

oraz 

zatwierdzona przez F AA 

INSTRUKCJA PILOTOWANIA SAMOLOTU 

T A BELA SUPLEMENTÓW 

Suplementy FAA muszą znajdowa~ się na pokładzie samolotu 
jeśli ma on zainstalowane następujące wyposatnie: 
Supp. Numer Dotyczy Rev. Data No. cześcl No. 

1 169·590004·5 AkrobacJi 1ons 
2 100-590002-9 lnspekc 1 samolotu z 1on9 

dwoma drzwiami 
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Rozdział IX 
Suplementy 

BEECHCRAFT S1Jort III 
Musketcer A23-t9,19A 

CZYSTA STRONA POZOSTA WIO NA CELOWO 
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SUPLEMENT PODRĘCZNIKA PILOT A ORAZ 
ZATWIERDZONEJ PRZEZ FAA 
INSTRUKCJA PILOTOWANIA 

do samolotu 19A 
dopuszczonego do wykonywania akrobacji 

Samolot mu.\·i mieć przeprowadzoną modyfikację Modyfication C.O. 
(' .J6 786 i posiadać zainstalowany zestaw Kit No. 23-4007-1. 

Poniższe manewry są dopuszczalne WYŁĄCZNIE, jeśli 
przeprowadzono ww. modyfikacje oraz kiedy samolot użytkowany 
jest w Kategorii Normalnej przy wadze 2030 lbs lub mniejszej. Przed 
przystąpieniem do wykonywania akrobacji pilot oraz drugi pilot 
powinni założyć spadochrony. 

OSTRZEŻENIE 
Przed przystąpieniem do wykonywania akrobacji kabina 
samolotu powinna zostać wyczyszczona i opróżniona ze 
wszystkich nic przymocowanych rzeczy. 

PJ:;'l1.A 
Do manewru przystępuję się z prędkością 140 MPH/122 KTS lAS 
przy pr~tdkości obrotowej silnika 2700 RPM. Zaleca się podciągnięcie 
z przeciążeniem 3.0 do 3.5 G. Prędkość lotu w najwyższym punkcie 
powinna wynosić 50 do 60 MPH/43 do 52 KTS lAS. Taka prędkość 
jest wystarczająca duża do zachowania dodatniego przyśpieszenie oraz 
aby zapobiec przeciągnięciu. W czasie wyprowadzania z pętli należy 
utrzymywać przeciążenic trochę mniejsze niż to, przy którym 
występuje trzepotanie sterów. Utrata wysokości po wykonaniu pętli 
wynosi około 50 do l 00 ft. 
IA-t'vtHI.MAN 
Do manewru przystępuję się z prędkością 150 MPH/132 KTS lAS 
przy obrotach silnika 2700 RPM. Zaleca się podciągnięcie z 
przeciążeniem 3.5 G. Obrót w lewo powinien zostać zainicjowany tuż 
przed lub w momencie przekręcenia się samolotu. Podczas obrotu w 
lewo może wystąpić odchylenie w przeciwną stronę. Obrót w prawo 
jest wynikiem przekręcania się samolotu na boki oraz powstawania 
przcc1qgnu;cm. 

ł'AA A1•1•roved 
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BECZKA AUTOROTACYJNA 
Do manewru przystępuje się z prędkością 100 MPH/87 KTS lAS dla 
jednego obrotu oraz 105 do llO MPH/91 do 96 KTS AIS dla dwu 
obrotów. Lotki trzymanc są w pozycji neutralnej dopóki nic nastąpi 
początek wychodzenia. 

BECZKA ~71mOWANA l BECZKA BARnKOWA TA 
Do obydwu manewrów przystępuje się z prędkością 130 MPI l/ 113 
KTS lAS w płytkim nurkowaniu. 

PRZEWRÓT 
Do manewru przystępuje się z prędkością 90 MPH/7H KTS lAS. 
Samolot przechodzi do lotu odwróconego poprzez obrót w lewo lub w 
prawo. Maksymalna prędkość wynosi 140 MPH/122 KTS lAS z 
przeciążeniem 3.5 G. Utrata wysokości wynosi 800 ft. Dźwignia 
przepustnicy powinna być cofnięta kiedy nos samolotu, w locie 
od\\TÓConym, opadnie pod horyzont. 

OSTRZEŻENIE 
Nie wychylać sterów gwałtownic lub na cały zakres przy 
prędkościach większych niż maksymalna prędkość 
manewr owa. 

Korkociągi są dozwolone. Nie zademonstrowano więcej niż 6 zwitek. 
Wejście i wyjście z korkociągu patrz strony 3-10 oraz 3-11 
Podręcznika Pilota oraz zatwierdzonej przez F AA Instrukcji 
Pilotowania. 
Ciągły lot odwrócony jest zabroniony. 
Wykonywanie akrobacji z drzwiami utrzymywanymi w pozycji 
otwartej jest zabronione. 
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Zatwierdził: 
W.H. Schultz 

Becch Aircraft Corporation 
DOA CE-2 

F AA AtliJro\·cd 
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SUJ>LEMENT PODRĘCZNIKA PILOTA ORAZ 
ZA lWIEROZON EJ PRZEZ F AA 
INSTRUKCJA PILOTOWANIA 

do 
INSPEKCJI PRZEDLOTOWEJ 

samolotów A-23-19, 19A 
z dwojgiem drzwi 

UWAGI OGÓLNE 

Poniższy dokument powm1en zostać dołączony do Podręcznika 

Pilotowania oraz zatwierdzonej przez FAA Instrukcji Pilotowania 
kiedy samolot został zmodyfikowany poprzez zainstalowanie lewych i 
prawych drzwi zgodnie z danymi BEECHCRAFT zatwierdzonymi 
przez FAA. 
Niniejszy dokument zastępuje lub uzupełnia Podręcznik Pilotowania 
oraz zatwierdzoną przez F AA Instrukcję Pilotowania wyłącznie w 
zakresie, którego dotyczy. 

OGRANICZENIA- Bez zmian 

PROCEDURYAWARYJNE-Bez zmian 

PROCEDURY ZWYKLE 

INSPEKCJA PRZEDLOTOWA 

Nadajnik lokalizera -przygotowany do użycia 
Położcnic nadajnika lokalizera zależy od konkretnego samolotu 

FAA Atlllroved 
Rc,·ised: October 1979 
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l. KABINA 
a. Hamulec postojowy- ZACIĄGNIĘTY 
b. Ustalacze sterów- ZDJĘTE 
c. Wszystkie wyłączniki -WYŁĄCZONE (OFF) 

2. KRA WĘDŹ SP/,YWU LEWEGO SKRZYJ)! A 
a. Klapy- SPRA WOZIĆ 
b. Przewody odpowietrzania inst. paliwowej - NIE 

ZANIECZYSZCZONE 
c. Lotka - SPRA WDZIĆ 
d. Końcówka skrzydla- SPRA WOZIĆ 
e. Światło pozycyjne- SPRA WOZIĆ 

3. KRAWĘDŹ NATARCIA LEWEGO SKRZYDlA 
a. Rurka Pitota- SPRA WOZIĆ (zdjąć pokrowiec) 
b. Światło lądowania - SPRA WDZIC 
c. Taśmy ustałające i podstawki- ZDJĄĆ 
d. Urządzenie ostrzegające o przeciągnięciu- SPRA WOZIĆ 

płynność ruchu chorągiewki 
e. Zbiornik paliwowy - SPRA WOZIĆ ILOŚĆ PALIW A; 

Korek zbiornika- PEWNOŚĆ ZAMKNIĘCIA 
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4. 1'0/Hł'OZ/H I.HWH 
a. Opona i hamulec- SPRA WOZIĆ 
b. Drenaż paliwa - ZLAĆ ODSTÓJ 

5. CZJ~·.\·r NOSOWA 

a. Lewa osłona- ZABEZPIECZENIE 

b. Chwyt powierza - CZVSTOŚĆ, Filtr- SPRAWDZIĆ stan i 
pewność mocowania 

c. Śmigło- SPRAWDZIĆ, stan ogólny, wręby, itd. 
d. Opona i podwozie przedni- SPRA WOZIĆ 
c. Olej w silniku - SPRAWDZIĆ (patrz serwisowanie, 

Rozdział 8), korek z miarką zanurzaną- SPRA WOZIĆ 
f. Prawa osiona- ZABEZPIECZENIE 
g. Filtr siatkowy- ZLAĆ ODSTÓJ 
h. Podstawki- WYJĄĆ 

6. /'ODWOZIE PRAWE 

a. Drenaż paliwa- ZLAĆ ODSTÓJ 
b. Opona i hamulec - SPRA WOZIĆ 

7. KRAWI;'DŹNATAI?CIA PIUWEGOSKRZYDIA 

a. Zbiornik paliwowy - SPRAWDZIĆ ILOŚĆ PALIWA; 
Korek zbiomika- PEWNOŚĆ ZAMKNIĘCIA 

b. Taśmy ustalające i podstawki- ZDJĄĆ 
c. Końcówka skrzydla - SPRA WOZIĆ 
d. Świat lo pozycyjne - SPRA WOZIĆ 

X. KRAWI;VŹ SPI.YWU PRAWEGO SKRZYDlA 
a. Lotka- SPRAWDZIĆ 
b. Klapa- SPRA WOZIĆ 
c. Przewód wentylacyjny zbiomika paliwowego - NIE 

ZAPCHANY 
9. I'RA WA .\'TRONA KADUI/IA 

a. Port ciśnienia statycznego- NIE ZAPCHANY 

F AA A1•1•roved 
Reviscd: October 1979 
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l O. USTERZI!.'NJE OGONOWE 
a. Powierzchnie sterowe - SPRA WOZIĆ 
b. Taśmy ustalające - ZDJĄĆ 
c. Światło pozycyjne - SPRA WOZIĆ 

II. LEWA STRONA KADI.UBA 
a. Port ciśnienia statycznego- NIE ZAPCHANY 
b. Wszystkie anteny - SPRA WOZIĆ 

OSIĄGI- Bez zmian 

Zatwierdził: 
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W.H. Schultz 

Becch Aircraft Corporation 

DOA CE-2 

F AA Apauovcd 
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BEECHCRAFT Rozdział X 
Informacje dot. bezpieczeństwa 

ROZOZIALX 

INFORMACJE dot. BEZPIECZEŃSTWA 

SPIS TREŚCI 

TY'l'l 11. 

WSTI~P ............................................................................... .. 
WSKAZÓWKI OGÓLNE ................................................. .. 
Co robić .............................................................................. . 
C . b'' , zc~o n1c ro 1c .................................................................. .. 
ZRODLA INFORMACJI ................................................... . 

Dyrektywy określające zdolność do lotu ...................... . 
Informacje dla pilotów, porady i ogłoszenia, 
informator pilota ........................................................... . 

Informator pilota ..................................................... .. 
In fonnacje doradcze ................................................ . 
Doradcze pisma okólne F AA ................................. .. 
Doradcze pisma okólne F AA .................................. . 
Lotnicze nowości F AA ........................................... .. 
Program F AA zapobiegania wypadkom lotniczym .. 

INFORMACJE OGÓLNE dot. PEWNYCH 
ZAGADNIEŃ ..................................................................... . 
Planowanic lotu ................................................................... . 
Kmty informacyjne dla pasażerów ..................................... . 
Inspekcje- Obsługi techniczne ......................................... .. 
Latanic ............................................................................... .. 

Informacje ogólne ........................................................ .. 
Turbulencje ................................................................... . 
Latanic w warunkach oblodzenia ................................ .. 
Latanic w górach .......................................................... . 

March, 1981 

STRONA 

10-4 
10-7 
10-7 
10-9 

lO-lO 
10-10 

10-11 
10-11 
10-11 
10-13 
10-13 
10-18 
10-19 

10-20 
10-20 
10-21 
10-22 
10-22 
10-22 
10-22 
10-25 
10-33 
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Rozdział X BEECIICiłAFT 

Informacje dot. bezpieczeństwa 

SPIS TREŚCI (kontynuacja) 

TYTUł. S'J'IU JNA 
Loty VFR przy niskich pulapach . . ... .... .... ... .. .. .. .. . . .. . .... .... ... . l 0-34 

Loty VFR w nocy .............. ... ...... .. ... .. .. .. .. .. ....... .... ... .. .. .. . l 0-35 
Zawroty głowy- utrata orientacji ............................ ............ l 0-35 

Latanie na samolotach wielosilnikowych 
z nie pracującym jednym silnikiem ............................... I0-3X 
Minimalna prędkość do sterowania w locie (V mea) . . . . . . . l 0-41 
Prędkość lotu do zamierzonego wyłączenia 
jednego silnika (Vsse) .................................................... . 
Prędkość najlepszego wznoszenia na 
jednym silniku (Vvse) ................................................... .. 
Prędkość największego kąta wznoszenia na 
jednym silniku (V ue) ................................................... . 
Pulap operacyjny na jednym silniku ........................... .. 
Podstawowe procedury wykonywane podczas 
lotu z jednym silnikiem ....................... , ...................... .. 
Uszkodzenie silnika podczas startu ............................. . 
Kiedy latać z prędkościami Vx, Vy, Yxse oraz Yvse ...... . 
Przeciągnięcie, lot z małą prędkością i szkolenic ....... .. 
Korkociągi ................................................................... . 
Zniżanie ....................................................................... . 
Turbulencje wzbudzane przez samoloty ..................... . 
Warunki startu i lądowania ......................................... . 

Fakty z zakresu medycyny dla pilotów ............................ . 
Uwagi ogólne .............................................................. . 
Zmęczenie ................................................................... . 
Niedotlenienie ............................................................. . 
Hiperwentylacja .......................................................... . 
Alkohol ........................................................................ . 
Leki .............................................................................. . 
Nurkowanie z akwalungiem ........................................ . 
Tlenek węgla a widzenie w nocy ............................... .. 

10-42 

10-42 

10-43 
10-44 

l 0-44 
10-45 
10-46 
10-47 
l 0-50 
10-55 
10-56 
10-57 
10-58 
l 0-58 
10-58 
10-59 
10-61 
10-62 
10-63 
10-64 
l 0-M 
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SPIS TREŚCI (kontynuacja) 

'f'}' f{ Ił. 

INFORMACJE DODATKOWE ................................. . 
Specyficzne warunki ................................................... . 
Obsługiwanic ............................................................... . 
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Informacje dot. bezpieczeństwa 

WSTEP 

W projektowanie oraz budowę samolotów BEECHCRAFT 

zaangażowane są najlepsze zespoły inżynierów i robotników. Jak 

żadne inne samoloty o wysokich osiągach, samoloty BEECHCRAFT 

latają efektywnie i bezpiecznie prowadzone rękami wyłącznic 

doświadczonego pilota. 

Aby zapewnić sobie bezpieczne użytkowanic samolotu musisz dobrze 

znać treść instrukcji, naklejek informacyjnych oraz czynności 

zawartych w check listach (listach sprawdze1i). Kiedy samolot 

wyprodukowano, wyposażony został w jedną lub więcej z 

nast~pujących rzeczy: naklejki, Instrukcja Użytkowania, Instrukcja 

Użytkowania w Locie zatwierdzoną przez FAA, Podręcznik Pilota. 

Dla uproszczenia i wygody wszystkie oficjalne instrukcje wydane dla 

wszystkich modeli nazywać będziemy Instrukcjami. Jeśli samolot 

zmieniał właściciela jego Instrukcje mogły ulec zagubieniu lub mogą 

być nieaktualne. Jeżeli tak się stało, należy niezwłocznie zamówić 

aktualne Instrukcje w dowolnym z BEECHCRAFT Aviation Center. 

Mając na uwadze względy bezpieczelistwa opracowaliśmy poniższą 

specjalną publikację. Powinna ona odświeżyć informacje związane z 

szeregiem zagadnień dotyczących bezpieczeństwa zarówno pilotom 

jak i prowadzącym obsługę. Materiały związane z bezpieczeństwem 

latania powinny być okresowo odświeżane oraz przechowywane 

razem z samolotem, łącznic z Instrukcjami mnynu dokumentami 

niezbędnymi do użytkowania samolotu. 
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Informacje dot. bezpieczeństwa 

Zagadnienia zawarte w niniejszej publikacji dotykają w sposób 

bardziej szczegółowy kwestii bezpieczeństwa niż te zawarte w 

Dokumentach FAA oraz innych publikacjach. Jesteśmy przekonani, że 

piloci którym zależy na bezpiecznym lataniu są dobrze obeznani z tą 

literatura. 

Samoloty BEECHCRAFT są zaprojektowane i zbudowane w taki 

sposób, by zapewnić ich pilotom oraz użytkownikom wiele lat 

bezpiecznego i efektywnego wykorzystywania. Poprzcz właściwe ich 

obsługiwanic oraz roztropne latanic możesz w pełni wykorzystać 

potencjał zawarty w tych samolotach. 

OSTRZEŻENIE 

Ponieważ twój samolot jest pojazdem osiągającym 

wysokie prędkości przelotowe, przeznaczonym do 

przemieszczania się w przestrzeni trójwymiarowej, to aby 

zapobiec fatalnym lub ciężkim obrażeń ciała pilota(ów) i 

pasażera(ów) należy przestrzegać specjalnych zaleceń 

związanych z bezpiecznym użytkowaniem. 

Bardzo ważne jest dobre poznanie zrozumienic zawartości 

wszystkich instrukcji dotyczących użytkowania i obsługiwania 

samolotu; 
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Informacje dot. bezpieczeństwa 

dokumenty wymagane przez F AA do odpowiedniego sklasyfikowania 

samolotu i jego certyfikacji muszą być skrupulatnic przeglądane a 

zalecenia w nich zawarte wykonywane; samolotem powinny 

zajmować się wyłącznic osoby upoważnione do tego przez 

odpowiednie certyfikaty i znające doskonale zawartość odplmicdnich 

Instrukcji. 

NIEWŁAŚCIWE UŻYTKOWANIE LUB OBSLUGIWANIE 

SAMOLOTU, BEZ WZGLĘDU NA TO JAK ŚWIETNIE ZOSTAL 

ON ZAPROJEKTOWANY l ZBUDOWANY, MOŻE BY(: 

PRZYCZYNĄ POWAżNYCH JEGO USZKODZEŃ LUB 

CAŁKOWITEGO ZNISZCZENIA A W NASTĘPSTWIE 

POWAżNYCH LUB NAWET FATALNYCH USZKODZEŃ CIALA 

OSÓB W NIM PODRÓŻUJĄCYCH . 

....... BEECH AIRCRAFf CORPORATION 
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lłEECIICiłAFT 

WSKAZÓWKI OGÓLNE 

Rozdział X 
l n formacje do t. bezpieczeństwa 

Jako pilot jesteś odpowiedzialny za bezpieczne i roztropne łatanie 

przed drugim pilotem, pasażerami oraz ludźmi na ziemi. Odpowiadasz 

za siebie oraz tych, którzy lecą z tobą. 

Material przedstawiony w rozdziale "Informacje dot. bezpieczeństwa" 

dotyka kilku zagadnień w ograniczonym zakresie. Poniżej 

przedstawiono, w zwartej formie, co należy ROBIĆ, a czego NIE 

ROBIĆ by bezpiecznic latać. 

CoROmć 

Być dokladnic obeznanym z samolotem, jego ograniczeniami i znać 

także swoje ograniczenia. 

Być .,aktualnym" na danym typie samolotu lub latać z 

wykwalifikowanym instruktorem dopóki nie staniesz się "aktualny". 

Przygotować się wszechstronnic do odbycia lotu, włączając w to 

analizę prognozy pogody i zaplanowanie odpowiedniej rezerwy 

paliwa. 

Korzystać ze wszystkich możliwych pomocy i udogodnień- briefingu 

dotyczącego warunków pogodowych, wiadomości pogodowych 

możliwych do uzyskania w powietrzu oraz stacji Flight Service. 

Dokladnic wykonywać inspekcje przedlotowe. 

Korzystać z zatwierdzonych chcck list (list sprawdzeń). 
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Mieć więcej paliwa niż jest to potrzebne wyłącznic na start. przelot i 
niczbędną rezerwę. 

Być pewnym, że c1ęzar załadowanego samolotu i jego środek 
ciężkości (CG) znajduje się w dopuszczalnym przedziale. 

Pilot(ci) muszą przez cały czas zapięte pasy bczpicczci1stwa. 

Być pewnym, że wszystkie luźne przedmioty i bagaże są odpowiednio 
zabezpieczone. 

Sprawdzać płynność przemieszczania wszystkich organów sterowania 
w czasie inspekcji przedlotowej oraz bezpośrednio przed startem. 

Utrzymywać podane w Instrukcjach prędkości podczas startu, 
wznoszenia, zniżania i lądowania. 

Unikać turbulencji, które powstają za wielkimi samolotami. 

Zaplanować dokładnic ilość paliwa i kolejność przełączania 
zbiorników jeszcze przed wylotem. Ze zbiorników dodatkowych 
korzystać wyłącznie podczas lotu poziomego z pn;:dkością przelotową. 
Startować i lądować korzystając z najbardziej pełnego zbiornika 
głównego. 

Ćwiczyć, najlepiej z uprawnionym instruktorem, procedury awaryjne 
przy bezpiecznej wysokości i prędkości aż wymagane czynności będą 
wykonywane instynktownie. 

Utrzymywać samolot w dobrym stanie technicznym. 
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Pozostawać zawsze dobrze poinformowanym i czujnym; latać 
rozważnie. 

Czego NIE ROBIĆ 

Nic startować zamrożonym, zalodzonym lub zaśnieżonym samolotem. 

Nic startować z mniejszą ilością paliwa niż minimalna zalecana plus 
odpowiednia rezerwa i nie wypracowywać zbiornika do końca przed 
przclączcnicm na inny zbiornik. 

Nic latać w sposób beztroski, brawurowy, niebezpieczny. 

Nic wlatywać w burzl( lub obszary gwałtownych zjawisk 
atmosferycznych. 

Nic latać w warunkach umożliwiających powstawanie oblodzenia jeśli 
samolot nic jest do tego dopuszczony i odpowiednio przygotowany. 

Nic latać na małych wysokościach nad terenem górzystym. 

Nic wychylać organów sterowania gwałtownic i nic przykładać do 
nich za dużej siły. Może to spowodować przekroczenie 
dopuszczalnych, zaprojektowanych dla samolotu przeciążeń. 

Nic wlatywać w warunki pogodowe, w których nie jesteś "aktualny" 
lub które cil( przerastają. 

Nic wykonywać czynności do startu lub lądowania bez użycia check 
list (listy sprawdzeń). 
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Nie latać, kiedy czujesz wyczerpany fizycznie, psychicznie lub o wiele 

gorzej niż zwykle. 

Nie wierzyć bezgranicznie w swoje szczęście. 

ŻRÓDLA INFORMACJI 

Jak pilot możesz mieć dostęp do mnóstwa informacji, które zostały 

opracowane po to, by uczynić twoje latanie bezpieczniejszym, 

łatwiejszym i szybszym. Skorzystaj z tej wiedzy i przygotuj się 

odpowiednie do niebezpieczeństw, które mogą ci się przytrafić w 

przeszłości. 

Jako pilot ponosisz odpowiedzialność prawną wynikającą z rz.1dowych 

uregulowań pra\\nych. Uregulowania te powstały po to, by chronić 

ciebie i twoich pasażerów. 

Wypełnianic ich jest obligatoryjne. 

PRZEPISY l UREGULOWANIA 

Przepisy F.A.R. część 91, Ogólne zasady uż}1kowania i WJkon~a_nj~ 

lotów, są dokumentem prawnym regulującym k\vestie użytkowania 

samolotu oraz odpowiedzialności właściciela san10łotu i pilota 

samolotu. Dokument ten obejmuje takie zagadnienia jak: 

Odpowiedzialność i zakres władzy pilota-kapitana samolotu 
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Wymagane certyfikaty 

Napoje alkoholowe i leki 

Planowanic lotu 

Czynności przed lotem 

Wymagania odnośnic pałiwa 

Przepisy lotnicze 

Obsługa techniczna, obsługa zapobiegawcza, zmiany, inspekcje i 
zapis~· dot. obsług 

Wymieniono tylko nicktóre z poruszanych w ww. dokumencie 
zagadnień. Pilot oraz właściciel samolotu są odpowiedzialni za 
dokładne zapoznanic siy ze wszystkimi przepisami zawartymi w 
F.A.R. cz<;ść 91 oraz za przestrzeganic ich. 

l Jri<FKf'YIV}' OKRF.\'J.A.JĄ( 'H ZDA 7NO,\'Ć DO LOTU 

Przepisy F.A.R cz~ść 39 określają że każda osoba, która nie spełnia 
wymagar'1 określonych przez dyrektywy zdatności do lotu wydanych 
prtu FAA, nic może użytkować samolotu. 

IN H. JUMA( :JF J)f.A J>IJDHhV. PORADY l OGI.OS'ZENJA 
INHJRMAJ'OR Nl.OTA (zatwierdzony przez FAA) 

INFOIUv1ATOR PILOTA 

Głównym zadaniem Informatora Pilota (AIM) jest dostarczanic 
podstawowych informacji dotyczących łatania oraz procedur dot. 
kontroli ruchu powietrznego (ATC) w przestrzeni powietrznej USA. 
Zawiera on także informacje dotyczące takich zagadnień jak zdrowie i 
medycyna, czynniki wpływające na bezpieczeństwo latania, słownik 
poj~ć używanych przez pilotów i kontrolerów ruchu używanych w 
ATC raporty dot. wypadków lotniczych i bezpieczeństwa latania. 
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Informator jest uaktualniany co sześć micsi~cy i można go nabyć u 

Superintendent of Documents, U.S. Govcrnmcnt Printing Officc, 

Washington, D.C. 20402. 

Dokument ten zawiera bogactwo informacji dla pilota. Pośród 

poruszanych tematów znajdują się: 

Przestrzeń Kontrolowana 

Dostępny dla Pilota Serwis 

Frazeologia i Techniki Radiokomunikacji 

Operowanie z Portów Lotniczych 

Odstępy i Separacje 

Przygotowanie do lotu 
Odloty w IFR 

Trasy w IFR 

Przyloty w IFR 

Procedury Awaryjne 

Pogoda i Oblodzenie 

Latanie w Górach 

Turbulencje 

10-12 Marrh, 1981 



lli~ECIICiłAFT Rozdział X 
Informacje dot. bezpieczeństwa 

Wiadomości z Zakresu Medycyny dla Pilotów 

NicbczpicczC1'1stwo zderzenia z ptakami 

Prawidłowe Praktyki Operacyjne 

Lokalizacja Lotnisk 

Wszyscy piloci muszą być gnmtownie zapoznam z informacjami 

zawartymi w AIM i stosować si~ do nich. 

INFORMACJE DORADCZE 

Informacje dla pilotów (NOTAMS) są dokumentami, zawierającymi 

informacje niczbędne dla pilotów, mogące wpłynąć na decyzję o 

wykonaniu lotu: przykładowo - zamknięte lotnisko, nicpracujący 

radar, nicpracujące pomoce nawigacyjne na trasie. 

Piloci mogą subskrybować NOTAMS od FAA .Są one także osiągalne 

w F AA Flight Service Stations. 

DORADCZE PISMA OKÓLNE FAA 

F AA wydaje Doradcze Pisma Okólne (Advisory Circulars) celem 

informowania społeczności lotniczej w sposób systematyczny o 

materialach nic dostarczanych regularnie a mogących wzbudzać 

zainteresowanie. Okólne Pisma Doradcze zawierają bogactwo 

informacji, z którymi ostrożny pilot powinien się gruntownie 

zapoznać. Pcłny wykaz bieżących FAA Advisory Circułars jest 

opublikowany w AC 00-2, który podaje listę Pism Okólnych, które 

można nabyć, jak również bezpłatnych, rozdzielanych przez F AA oraz 

podaje informacje odnośnic trybu zamawiania. 
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Wiele Pism Okólnych, b~dących w sprzedaży, można nabyć lokalnic 

w księgarniach lotniczych lub w PBO. Dokumenty te podlegają 

okresowym wznowieniom. Upewnij si~. że Pisma Okólne, których 

używasz, są najnowszym dostępnym poprawionym wydaniem. Oto 

niektóre Pisma Okólne mogące zainteresować pilotów: 

*00-6 Pogoda w Lotnictwie 

00-24 

00-30 

*00-45 

00-46A 

00-50 

20-5D 

20-93 

20-105 

Burze z Pionmami 

Praktyczne Zasady Unikania lub Zmniejszania 
Ryzyka Napotkania Turbulencji Powietrza 

Lotnicze Służby Meteorologiczne 

Program Sprawozdawczości w Zakresie BezpieczCI'tslwa 
Lotniczego 

Nisko Występujące Wiatry 

Wyczucie samolotu 

Flatter Spowodowany Lodem lub Ciałami Obcymi na 
Powierzchniach Sterów 

Zapobieganic Wypadkom Polegającyeh na Utracie 
Mocy Silnika 

39-7 Dyrektywy Określające Zdatność do Lotu dla 
Samolotów Powszechnego Użytku 

43-12 Obsługa Zapobiegawcza 

60-4 Utrata Orientacji Przestrzennej przez Pilota 
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60-óA Instrukcje Użytkowania w Locie (AFM), Zatwierdzone 
Materiały do lnstmkcji, Omakowania i Tabliczki 

h0-9 Obladzanic Wlotu - Ostrzeżenia i Wskazówki dla Pilota 

60-12 Dostępność Opracowanych przez Przemysł Wytycznych 
do Przeprowadzania Dwuletnich Przeglądów Lotniczych 

ń0-13 Program Doradców ds. Zapobiegania Wypadkom 

*ńi-RD Przewodnik Wzorcowania Przyrządów 

61-9B Kompleksowe Kursy dla Pilotów Lekkich Samolotów 
Jednosilnikowych i Dwusilnikowych 

*61-1 OA Kursy Odświeżające dla Pilotów Amatorów 
Zawodowców 

6l-12J Przewodnik dla Pilota-Studenta 

61-19 Wskazówki Bezpieczeństwa związane z Symulowanymi 
Lotami wg Przyrządów 

*61-21 Podręcznik Szkoleniowy Pilota 

*61-23A Podręcznik Wiedzy Astronautycznej dla Pilota 

*61-27B Podręcznik Wykonywania Lotów wg Przyrządów 

*61-32B Piłot Amator - Samolot- Testy 

*(d-34B Testy FAA dla Pilotów Amatorów, Zawodowych oraz 
Wojskowych 
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61-47 Użycie Wskaźników Ścieżki Schodzenia w Szkokniu 
Pilotów 

*61-54A Pilot Samolotów Prywatnych-Testy w Locie 

*61-55A Pilot Samolotów Komercyjnych- Testy w Locie 

*61-56A Pilot samolotów wyp. w Przyrządy -Testy w Locie 

*61-58 Praktyczne Testy dla lnstmktorów Lotniczych 

61-65 Część 61 (Zmieniona) Certyfikowanie Pi lotów 
Instruktorów Lotniczych 

61-67 Ryzyko Wykonywania Korkociągów na Samolotach. na 
których Korkociąg jest Zabroniony 

*61-70 Pilot samolotów wyp. w Przyrządy- Pisemne Testy dla 
Instruktorów 

*61-71A Pilot Samolotów Komercyjnych- Testy pisemne 

*61-72A Pisemne Testy dla Instruktorów Lotniczych 

6 l -84 Rola Przygotowania się do Lotów 

*67-2 Podręcznik Medyczny dla Piłotów 

90-230 Turbulencje Wywoływane przez Samoloty 

90-34 Wypadki będące Rezultatem Wywrócenia Sil,": 

Samolotów Wyposażonych w Podwozie Trójkolowe 
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lJ0-42A Praktyczne porady dot. Ruchu Lotniczego na Lotniskach 
nic wyposażonych w Wieże Kontrolne 

90-430 Rezerwacje Operacji w Portach Lotniczych 
charakteryzujących się dużym Natężeniem Ruchu 

90-4X Rola Pilota w Procesie Zapobiegania Kolizji 

90-64 System Automatycznych Terminali Radarowych 
(ARTS) III 

90-ó() Zalecane Standardowe Ścieżki Podejścia na Lotniskach 
bez Kontroli Ruchu Lotniczego 

91-6A Woda, Błoto Pośniegowe i Śnieg na Drodze Kołowania 

9 1-XA Użycie Masek Tlenowych na Samolotach Ogólnego 
Przeznaczenia 

11 1-1 l B Przypomnienic o Inspekcji Corocznej 

l) 1-1 JC Użytkowanic Samolotu podczas Mrozów 

91-17 Użycie Wizualnych Urządzeń Ograniczających na 
Samolocie 

1> I-2JA Podn;cznik Pilota dot. Ciężaru i Wyważenia Samolotu 

'J 1-24 Aquaplaning Samolotu na Mokrej Drodze Startowej 

9 l -25A Utrata Punktów Orientacyjnych podczas Lądowania w 
Warunkach Ograniczonej Widoczności 

9 l -2X Nicspodziewane otworzenie się Drzwi Kabiny 
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91-33 

91-35 

91-43 

91-46 

91-51 

Użycie alternatywnych dla 80/87 Gatunków Benzvn 
Lotniczych 

Hałas, Uszkodzenie Słuchu oraz Zmęczenie Pilotów 

Niepewne Wskazania Prędkości Lotu 

Przyrządy Żyroskopowe - Dobre Praktyki dot. 
Uż)tkowania 

Sarnolotowe Systemy Odladzania oraz 
Przeciwoblodzeniowe 

103-4 Ryzyko związane z Sublimacją Stalego Dwutlenku 
Węgla (Suchy Lód) na Pokładzie Samolotu 

150/ 
5200-3A Niebezpieczeństwa dla Samolotów wynikające z 

możliwości Zderzenia się z Ptakami 

210-IA Narodowy System Informo\vania Pilotów 

210-5 Lotnictwo Wojskowe 

• Doradcze Pisma Okólne będąc w sprzedaży 

LOTNICZE NOWOŚCI FAA 
Lotnicze Nowości FAA publikowane są przez FAA w celu 
podniesienia poziomu bezpieczeństwa. Wydawane są w formie 
miesięcznika promującego bezpieczne latanie, skupiającego się na 
takich zagadnieniach jak aktualne techniczne, prawne i proceduralne 
uwarunkowania dotyczącego bezpiecznego latania. Można go nabyć u 
Superintendent of Documents, U.S. Government Printing Officc, 
Washington, D.C. 20402. 
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PROGRAM FAA ZAPOBIEGANIA WYPADKOM LOTNICZYM 

F AA desygnuje do pracy przy każdym swoim biurze okręgowym 

specjalistów zajmujących się zapobieganiem wypadkom lotniczym, 

których zadaniem jest organizowanie przedsięwzięć związanych z 

krzewicniem bezpiecznego latania. Dodatkowo ponad 30,000 

ochotników - doradców ds. zapobiegania wypadkom lotniczym dzieli 

si<; swą wiedzę profesjonalną ze społecznością lotniczą. W ramach 

programu zapobiegania wypadkom lotniczym F AA przeprowadza 

seminaria i warsztaty, na których kolportowane są darmowe 

wydawnictwa związane z tematyką bezpiecznego latania. 

Zwykle zawiadowca lotniska, Centrum FAA Obsługi Lotów (FSS) lub 

Stały Operator Bazy (F.B.O.) posiadają listę doradców ds. 

zapobiegania wypadkom lotniczym wraz z numerami ich telefonów. 

Ponadto taka lista znajduje się w każdym biurze okręgowym F AA. 

Zaleca się, by mniej doświadczeni piloci przed lotami nad 

nicprzyjaznymi terenami, takimi jak góry czy pustynie, skonsultowali 

si<; z lokalnymi doradcami obsługującymi ten obszar. Doradcy są 

dobrze obeznani z problemami dot. wyboru optymalnych tras przelotu, 

zjawiskami pogodowymi oraz lotniskami zapasowymi znajdującymi 

si<; na terenie ich działania. Mogą również służyć radą w zakresie 

wybom wyposażenia awaryjnego. 

March, 1981 10-19 



Rozdzial X 
Informacje dot. bezpieczeństwa 

INFORMACJE OGÓLNE dot. PEWNYCH ZAGADNIEŃ 

PLANOW ANIE LOTU 

Przepisy F.A.R. część 91 wymagaJą, aby każdy dowódca statku 

powietrznego przed rozpoczęciem lotu zapoznał się ze wszystkimi 

dostępnymi informacjami dotyczącymi danego lotu. 

Przejdź bieżącą i pełną odprawę przedlotową. Powinna ona zawierać 

informacje na temat pogody lokalnej, na trasic i w miejscu 

docelowym. Powinny być znane rodzaj terenu i przeszkody na trasic 

przelotu, lotniska zapasowe, pas startowy lotniska w użyciu, długość 

pasów startów i lądowań oraz długości rozbiegu i dobiegu dla 

samolotu w spodziewanych warunkach. 

Ostrożny pilot dokona przeglądu odcinków i punktów na trasic 

sporządzi ich wykaz dlaew.szybkiego odniesienia się. 

Zaleca się, aby plan lotu został złożony w Flight Service Station 

(Centrum Obsługi Lotów), nawet dla lotu VFR. Należy również 

informować Flight Service Station o zmianach i opóźnicniach powyżej 

jednej godziny i pamiętać, aby zamknąć plan lotu w miejscu 

docelowym. 
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Pilot musi być w pełni zapoznany z osiągami samolotu oraz danymi 

odnośnic osiągów, zawartymi w Podr~czniku Pilota i Zatwierdzonej 

przez FAA Instrukcji Pilotowania. Wypadkowe oddziaływanie 

temperatury i wysokości ciśnieniowej musi być wzięte pod uwagę w 

ocenie osiągów, nawet jeśli nie jest uwzględnione w postaci 

wykresów. Stosowna Instrukcja Pilotowania zatwierdzona przez FAA 

musi być na pokładzie samolotu przez cały czas i zawierać protokół z 

pomiaru ci<;żaru i wyważenia oraz listę wyposażenia. 

KARTY INFORMACYJNE DLA PASAŻERÓW 

Do wi<;kszości produkowanych przez siebie samolotów BEECH 

dodaje karty informacyjne dla pasażerów. Zawierają one ważne 

informacje dot. siedzeń, masek tlenowych oraz wyjść awaryjnych. 

Karty informacyjne pasażera można uzyskać od autoryzowanych 

przedstawicieli Beechcrafta. Pilot powm1en być me tylko 

zaznajomiony z informacjami zawartymi w kartach ale także przed 

każdym lotem poinformować pasażerów w zwięzły sposób o 

zawartych w nich uwagach. Jeśli do danego samolotu karty 

informacyjne są nicosiągalne pilot powinien poinformować pasażerów 

ustnic o prawidłowym użyciu pasów bezpieczeństwa, drzwi i wyjść 

awaryjnych oraz o procedurach awaryjnych co jest wymogiem 

przepisów F.A.R. część 91. 

March, 1981 10-21 



Rozdział X 
Informacje dot. bezpieczeństwa 

INSPEKCJE- OBSŁUGI TECHNICZNE 

Wykonanie dokładnej inspekcji przedlotowa, oprócz innych obsług 

wymaganych przez F .A.R. część 91, jest niezbędne. Właściciel 

samolotu i jego użytkownik odpowiadają za utrzymanie samolotu w 

stanie wymaganym przez przepisy określające zdatność do lotu oraz 

właściwe prowadzenie dokumentacji. 

Każdy samolot ma listę tego, co należy sprawdzić podczas inspekcji 

przedlotowej. Należy ściśle wykonywać czynności określone w liście 

sprawdzeń. NALEŻY KORZYSTAĆ Z LISTY SPRAWDZEŃ 

(CHECKLIST). 

LATANIE 

INFORMACJE OGÓLNE 

Pilot musi znać dokladnie wszystkie informacje opublikowane przez 

producenta a odnosząc się do samolotu. Ponadto jest prawnic 

zobowiązany użytkować samolot zgodnie z zatwierdzoną przez F AA 

Instrukcją Pilotowania oraz umieszczonymi na samolocie tabliczkami 

informacyjnymi. 

TURBULENCJE 

Warunkiem bezpiecznego odbycia lotu jest kompletny podający 

aktualne informacje odprawa meteo. 
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Ważnq czynnością jest również uzupełnianie wiadomości o pogodzie 

podczas lotu po trasie. Mądry pilot wie, że warunki pogodowe mogą 

zmieniać si~ bardzo szybko a prognozę pogody należy traktować 

jedynie jako profesjonalną rad~; a nic fakt absolutny. Bierze pod uwagę 

wszystkie otrzymywane rady i pozostaje cały czas czujny na wszelkie 

oznaki zmian warunków atmosferycznych. 

Planuj swój lot tak, by uniknąć rejonów w których stwierdza się 

groźne turbulencje. Nic zawsze możliwe jest zlokalizowanie obszarów 

burzowych lub znalezienic spokojnych miejsc mi~dzy nimi. 

Obszary, na których występują burze, szkwały i groźne turbulencje 

powinny być traktowane jako ekstremalnie niebezpiecme i omijane. 

Podczas burz spotyka się grad i wiatry o sile tornada mogące 

zniszczyć samolot, tak jak tornado niszczy wszystko, co stanie na jego 

drodze na ziemi. 

Silniki turbośmigłowe 

Burze stwarzają również możliwość uderzenia pioruna w samolot. 

Każda stmktura lub element wyposażenia, wykazujące ewidentne 

ślady po uderzeniu pioruna, lub budzące podejrzenia, że przepłynął 

przez nic prąd o dużym nat~żcniu, powinny być poddane 

gruntownemu sprawdzeniu a każde uszkodzenie powinno być 

naprawione przed następnym lotem. Instrukcja wydana przez 

Pratt & Whitncy, instrukcja Airesarch Enginc Maitenance oraz 

llartzcll Service Lcttcr No. l 04 podają czynności obsługowe, którym 

poddam: muszą być silniki i śmigła po uderzeniu pionmcm. 
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Chmura typu cumulonimbus przed frontem nawalnicy lub burzy jest 

widocznym znakiem ekstremalnej turbulencji; jakkolwiek brak 

chmury tego typu nic może być interpretowany jako oznaka, że nic 

wystąpią groźne turbulencje. 

Pomimo, iż należy unikać lotu w warunkach groźnej turbulencji, w 

pewnych warunkach można niespodziewanic dostać si~ w stref<; 

zaburzonej atmosfery. 

W przypadku lotu w warunkach turbulencji należy przestrzegać 

następujących zaleceli: 

Lot w powietrzu burzliwym stwarza dwa podstawowe problemy. 
odpowiedzią na które jest prawidłowa pn,:dkość lotu. Z jednej strony, 

jeśli będziesz utrzymywać nadmierną prędkość, stwarzasz ryzyko 

uszkodzeń strukturalnych lub zniszczenia samolotu: z drugiej strony, 

jeśli prędkość lotu jest zbyt mała, możesz doprowadzić do 

przcc1ągmęcJa. 

Jeśli napotkasz warunki turbulencji, zredukuj prędkość do prędkości 

właściwej dla lotu w warunkach turbulencji, jeżcli jest podana, bądź 

prędkości wykonywania manewrów, która jest podana w Rozdziale 

Ograniczenia Instrukcji Pilota zatwierdzonej przez F AA. Prędkości te 

dają największą pewność uniknięcia nadmiernych obciążci1 i 

jednocześnie zapewniają właściwy margines bezpieczeństwa przed 

przypadkowym przeciągnięciem, spowodowanym podmuchem wiatru. 
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Bądź świadomy nadmiernej czułości układu sterowania przy próbie 

korygowania zmian wysokości; obciążanie układu sterowania w 

sposób nagły wywoła raptowne przeciążenia i może spowodować 

uszkodzenie strukturalne łub nawet zniszczenie samolotu. Powinieneś 

obserwować szczególnie uważnie kąt przechylenia wykonując zakręty 

tak szeroko i pł~1ko, jak to jest możliwe. Musisz być jednakowo 

ostrożny przy przemieszczaniu wolantu do siebie i od siebie, aby 

utrzymać poziom lotu samolotu. Utrzymaj poziome położenie 

samolotu przy podmuchach zarówno z dołu, jak i z góry. Używaj 

trymera oszcz<ydnie, aby uniknąć sytuacji, że zabraknie ci trymera, 

ponieważ pionowe prądy powietrza zmieniają prędkość i kierunek. 

Aby uniknąć nadmiernej prr,:dkośei wypuść podwozie, jeśli jest to 

pot rzebnc. 

LATANIE W WARUNKACH OBLODZENIA 

Każdy pilot samolotów Beech (praktycznie każdy pilot samolotowy) 

powinien być gnmtownie zapoznany z zatwierdzonymi przez F AA 

określeniami intensywności oblodzenia, używanymi w serwisach 

pogodowych, podanymi poniżej: 

INI_l.:_NSYWNOŚĆ AKUMULACJA LODU 

Śladowa Lód zaczyna być widoczny. Stopień akumulacji 

jest nicznacznie większy niż stopień sublimacji. 

Nic jest to niebezpieczne nawet, jeśli instalacja 

p. oblodzeniowa nic jest włączona, chyba że 

trwa przez długi czas (powyżej l godziny) 
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INTENSYWNOŚĆ AKUMULACJA LODU 

Lekka Stopień akumulacji lodu jest taki, że może 

powodować problemy przy dłuższym locie 

(powyżej l godziny). Co jakiś czas należy 

włączać instalacje p. oblodzeniową aby ustmąć 

gromadzący się lód. Latanic w tych warunkach 

nie jest problemem pod warunkiem, że używa 

się instalacji p. oblodzeniowcj. 

Średnia 

Groźna 

Stopień akumulacji lodu jest taki, że nawet 

krótkie przebywanie w tych wanmkach jest 

potencjalnie niebezpieczne. Używanic instalacji 

p. oblodzeniowej lub onumęctc obszaru 

lodzenia jest w tych wanmkach konieczne. 

Stopień akumulacji lodu jest taki, że włączenie 

instalacji p. oblodzeniowej me powoduje 

zmniejszenia lub uniknięcia ryzyka 

spowodowanego oblodzeniem. Konieczne jest 

natychmiastowe ominięcie obszaru, w któr\'m 

\vystępuje groźne oblodzenie. 

W obecnych czasach nie jest niczym niczwykłym, że zarówno na 

samolotach dużych jak i małych znaleźć można wyposai.cnic p 

oblodzcniowc. 

10-26 March, 1981 



BEE('IICiłAFT Rozdział X 
Informacje dot. bezpieczeństwa 

Ponieważ możliwości tego wyposażenie są zróżnicowane, w zakresie 

odpowiedzialności leży zorientowanie się w jakiej intensywności 

ohlml1.enia dany samolot może przebywać i jakie są jego ograniczenia 

pod tym wzgl~dcm. 

Pilot i właściciel samolotu powinni zapoznać się dokładnic z 

dostępnymi w odpowiednich instmkcjach informacjami dotyczącymi 

możliwości użytkowania samolotu w wanmkach oblodzenia. 

Dodatkowo muszą dowiedzieć sic.:, z tych samych źródeł, do lotu w 

jakich warunków oblodzenia samolot został zacertyfikowany. Biorąc 

pod uwag9 ww. wiadomości muszą odpowiednio planować lot, kiedy 

na trasie należy spodziewać si~ oblodzenia. 

Każdy pilot i właściciel powinni zrozumieć, że me jest niczym 

niczwykłym samolot, który nic posiada pełnego wyposażenie 

p. obłodzeniowego. Np. śmigła i rurka Pitota mogą być chronione, ale 

samolot może nic mieć żadnych urządzeń p. oblodzeniowych na 

kraw9dziach natarcia skrzydeł i stateczników. Może też być inaczej. 

Owiewka kabiny, rurka Pitota krawędzie natarcia skrzydeł i 

stateczników wyposażone są w urządzenia chroniące je przed lodem 

natomiast śmigła nic. Przed wylotem w obszary, w których można 

spodziewać si~ oblodzenia, należy dokładnie sprawdzić dostępne 

instmkcje oraz sam samolot na okoliczność posiadania pełnego 

wyposażenia umożliwiającego loty IFR oraz instalacji 

p. oblodzeniowej. 
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Pamiętaj, że niezależnie od kombinacji elementów wyposażenia 

p. oblodzeniowego, każdy samolot nie przystosowany funkcjonalnie 
do lotów IFR nie jest odpowiednio wyposażony do latania w 

warunkach oblodzenia. 

Samolot, który nie jest dopuszczony lub zacertyfikowany do lotów w 
warunkach oblodzenia, nie w pełni wyposażony, nic posiadający 

ochrony przed oblodzeniem na wszystkich powierzchniach 
krytycznych dla bezpieczeństwa lotu urządzeniach, nic może być 

wystawiany na działanie oblodzenia w czasie lotu. Pilot takiego 
samolotu w momencie wykrycia oblodzenia musi natychmiast obejść 

obszar widocznej wilgotności lub zejść poniżej niego. 

Niektóre modele samolotów Bcech, na podstawie dopuszczenia F AA 

Bureau of Fliht Safety Release No. 434, zostały upoważnione do 

latania w pewnych, ograniczonych warunkach oblodzenia. Na 
podstawie tego dopuszczenia odpowiednio wyposażone samoloty 
mogą latać wyłącznie w warunkach od lekkiego do średniego 

oblodzenia. Samoloty te nie są jednak dopuszczone do długotrwalego 
latania w warunkach średniego a także groźnego oblodzenia. Lotów w 
podanych wyżej warunkach oblodzenia trzeba unikać. 

Nawet samolot w pełni wyposażony i zaccrtyfikowany do lotów w 
warunkach oblodzenia opisanych w Dodatku C F.A.R. część 25 musi 
unikać latania w ciężkich warunkach zdefiniowanych przez Narodowy 
Serwis Pogodowy jako ,.ciężkie" Są to warunki, w których stopicti 
akumulacji lodu jest taki, że włączenie instalacji p. oblod1.eniowcj nic 
powoduje zmniejszenia lub uniknięcia ryzyka spowodowanego 
oblodzeniem. 
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Żaden samolot, wyposażony w dowolną kombinację urządzeń 

p. oblodzeniowych me poradzi sobie w takich warunkach. 

Doświadczony pilot wic, że warunki pogodowe potrzebne do 

powstania groźnego oblodzenia są nieprzewidywalne. Podobnie jak 

samoloty dopuszczone do lotów IFR nic są w stanic latać bezpiecznie 

w takich warunkach jak burze, tornada, humgany lub inne fenomeny 

natury wytwarzające groźne turbulencje powietrza tak sarnoloty 

wyposażone w instalację przeciwoblodzeniową nie są w stanie latać 

bezpiecznie w warunkach groźnego oblodzenia. Roztropny pilot musi 

cały czas być gotowy na to, że oblodzenie zmieni się w groźne a 

instalacja p. oblodzeniowa nie będzie mogła sobie z nim poradzić. 

Przy pierwszych oznakach pojawienia się groźnego oblodzenia 

powinien natychmiast zareagować i zmienić sprawnie trasę lotu tak, 

by uniknąć oblodzenia. 

Każdy pilot w pełni wyposażonego samolotu Beech, który odważy się 

wejść w obszar oblodzenia musi utrzymywać minimalną prędkość 

(KlAS) w warunkach oblodzenia, która podana jest w rozdziale 

Procedury Normalne jego Instrukcji. 
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Jeśli taka prędkość minimalna nie jest podana w Instrukcji to należy 

utrzymywać następujące prędkości minimalne: 

Wszystkie modele Baron i Travel Air- 130 KlAS 

Wszystkie pozostałe dwusilnikowe modele Bcechcraft- 1490 KlAS 

Pilot musi być świadomy faktu, że jeśli będzie leciał z mniejszą niż 

minimalna w warunkach oblodzenia prędkością, to kąt natarcia 

skrzydeł może zwiększyć się tak, że lód zacznic odkładać się na dolnej 

powierzchni skrzydła, poza rękawami odladzającymi. 

Proces powstawania lodu na nicchronionych powierzchniach skrzydd 

nie może być obserwowany bezpośrednio z kabiny. Ponieważ zmienia 

się profil skrzydla zwiększa się sila oporu jak i maleje siła nośna. 

Prowadzi to, w miarę narastania warstwy lodu, do zwiększenia 

prędkości przeciągnięcia. Z tego powodu urządzenia ostrzegające o 

przeciągnięciu stają się nicdokładne i nic można na nich polegać. 

Pomimo tego, że pilot trzymuje minimalną prędkość zalecam) w 

warunkach oblodzenia, to lód wciąż się odkłada na innych nic 

chronionych powierzchniach (takich jak np. kadłub, krawędź natarcia 

skrzydeł na odcinku od gondol do kadłuba). W pewnych wanmkach 

atmosferycznych lód może narastać nawet tuż za rękawami 

przecioblodzeniowymi na krawędziach natarcia skrzydeł i to pomimo 

utrzymywania należ)tcj prędkości. 
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Akumulacja lodu na nicchronionych powierzchniach jest 

proporcjonalna do czasu ekspozycji na warunki oblodzenia. 

Narastający na nicchronionych powierzchniach lód powoduje 

zwic,:kszenic opom, powiykszqnic ciężaru samolotu, redukuje silę 

nośną, powoduje ogólne pogorszenie się charakterystyk 

aerodynamicznych oraz osiągów samolotu. Dalsze narastanie może 

doprowadzić do tego, że samolot nic jest w stanie dalej lecieć. Dlatego 

też pilot lecący w warunkach oblodzenia, nawet w pełni wyposażonym 

samolotem, musi cały czas pozostać czułym na każde symptomy 

narastającego oblodzenia takie jak zmniejszenie się prędkości lotu, 

zwiykszenie zapotrzebowania na moc, zmniejszenie prędkości 

wznoszenia, ociężałe reakcje samolotu. Dalszy lot w takich warunkach 

jest nicbezpieczny niczależnic od klasy wyposażenie 

przcci wob Jodzen i owego. 

Używanic w krótkich odstępach czasu rękawów 

przeciwoblodzeniowych lub używanic ich, gdy warstwa lodu mierzona 

wzdłuż cięciwy skrzydla lub od jego krawędzi natarcia nie osiągnęła 

jeszcze Y. cala, może doprowadzić do narastania lodu poza obszarem 

chronionym przez nadmuchiwane rękawy i uniemożliwiać przez to 

usuwanic lodu. 
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Aby latać bezpiecznie w warunkach oblodzeni, piloci lub użytkownicy 

zmuszeni planować trasy przelotów w warunkach spodziewanego 

oblodzenia powinni zapoznać się z następującą literaturą: 

Instrukcja samolotu, szczególnie rozdziały Procedury Nomtalnc, 

Procedury Awaryjne, Systemy, Informacje dot. Bezpieczeństwa. 

FAA Adisory Circular 91-51 - Odladzanic i systemy p. oblodzcnio\'lic 

sarnolotów 

Latanie w różnych warunkach pogodowych Roberta N. Buck,a 

Na koniec należy powiedzieć, że najważniejszymi czynnikami 

zapewniającymi bezpieczne latanie w warunkach oblodzenia, 

niezależnie od wyposażenia samolotu, są: kompletna i podaj~ca 

uaktualnione warunki odprawa meteo, rozsądek pilota, skupienic 

uwagi na tempie i rodzaju narastającego oblodzenia oraz wiedza, i.c 

latanie w warunkach groźnego oblodzenia jest poza zasi~gicm 

nowoczesnych samolotów i należy wykonać natychmiastowy manewr 

ominięcia. Tylko niedoświadczony lub źle wykształcony pilot mimo 

wszystko wierzy, że wciąż pogarszające si~ warunki towarzys:z.1cc 

oblodzeniu poprawią się kiedyś. W tym czasie samolot staje si<; coraz 

cięższy aż nie może dalej utrzymywać zadanej wysokości. 
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Wtedy traci wi~kszość, jeśli nie wszystkie, możliwości wyjścia z 

opałów włączając w to być może zwrot o 180° i wejście na kurs 

powrotny. Dobry pilot jest odpowiedzialny, dobrze poinformowany, 

zna ograniczenia wynikające z warunków pogodowych oraz 

wyposażenia samolotu; żyje po to by latać. 

/.A TAN/H W GÓRACH 

Piloci wykonujący loty w górach powinni uzyskać informacje o 

wszystkich aspektach latania w rejonach górskich, włączając w to 

wpływ cech topograficznych na warunki pogodowe. Opublikowano 

wiele dobrych artykułów na ten temat, a podsumowanie tematu 

wykonywania lotów w górach znajduje się Części I Poradnika 

Informacyjnego Lotnika (Airman's lnformation Manuał). 

Należy unikać lotów na małej wysokości w rejonie górskim, 

szczegółnic w pobliżu zawietrznej strony zboczy gdy p~dkość wiatru 

w pobliżu grani przekracza 25 węzłów i jest w przybliżeniu 

prostopadła do grani, obecność fali górskiej jest prawdopodobna nad i 

w pobliżu zawietrznej strony zbocza. Jeżeli prędkość wiatru na 

poziomic grani przekracza 50 w~zlów, prawdopodobna jest silna fala 

górska z podmuchami w gór~ i w dół oraz groźne turbulencje. 

Najgorsze turbulencje wystąpią w strefie zaburzeń powietrza, która 

znajduje się 8 do l O mil z kicrunkiem wiatru od grani. 
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Gdy jest wystarczająca wilgoć strefa ta charakteryzuje si~ czasami 

obecnością chmur kl~biastych. Cłunury soczewkowe w typie 

altocumulusów są również widocznym znakiem obecności fal 

górskich, ale ich obecność jest również zależna od wilgotności. 

Turbulencje fał górskich mogą oczywiście wystąpić w suchym 

powietrzu i brak takich chmur nie powinien być traktowany jako 

gwarancja, że turbulencje od fał górskich nic wystąpią. Zstępująca fala 

górska może przewyższyć możliwości wznoszenia Twojego samolotu. 

Unikaj górskich prądów zstępujących 

LOTY VFR PRZY NJ.\'KJCH PUIAPACH 

Jeśli nie masz uprawnień do lotów według przyrządów me próbuj 

wykonywać lotów "VFR on Top" lub "Specjalnego VFR" ani 

uzyskiwać zgodny na ich wykonanie. Znalezienic si~ powyżej gęstej 

warshvy chmur gdy wymagane jest awaryjne zniżanic (łub w miejscu 

lądowania) jest bardzo ryzykowną sytuacją dla pilota z uprawnieniami 

VFR. Akceptowanie zezwolenia na lot poza strefą kontrolowaną bez 

minimalnej podstawy chmur i przy widzialności jednej mili, jak to jest 

dopuszczone przy "Specjalnym VFR" jest niemądrą praktyką dla 

pilota z uprawnieniami VFR. 

Unikaj obszarów o niskiej podstawie elunur i ogramczoncJ 

widoczności, o ile nie masz uprawnień do lotów wg przyrządów i 

odpowiedniej praktyki oraz samolotu wyposażonego we wlaści\\C 

przyrządy. Wtedy wykonuj lot, zachowując środki ostrożności. z 

zaplanowanymi wariantami zapasowymi 

10-34 Mat·ch, 1981 



BEE('IICRAFT 

UJ'I'Y VN? W NOCY 

Rozdział X 
Informacje dot. bezpieczeństwa 

Podczas wykonywania lotu VFR w nocy, dodatkowo do wysokości 

właściwej dla kiemnku lotu, piloci powinni utrzymywać bezpieczną 

wysokość minimalną dyktowaną właściwościami terenu przeszkodami 

takimi jak maszty TV lub ośrodki miejskie na trasie lotu. Jest to 

szczegółnic ważne w terenie górskim, gdzie na ogóljest mało punktów 

odniesienia na ziemi. Minimalnym zapasem bezpieczeństwa jest 2.000 

stóp powyżej najwyższej przeszkody na trasie. Nic polegaj na swojej 

zdolności dostrzeżenia przeszkód na czas i ich omijania. Lot podczas 

ciemnej nacy nad gc;sto zaludnionym rejonem może być taki sam, jak 

lot l FR i piloci nicdoświadczcni łub nic mający uprawnień IFR 

powinni takich lotów unikać. 

ZAWROTY GŁOWY- UTRATA ORIENTACJI 

Utrata orientacji może zaistnie.ć na wiele sposobów. Podczas lotu 

mechanizm błędnika ucha wewnętrznego podlega zróżnicowanym 

obciążeniom, jakich nic doznaje na ziemi. W połączeniu z brakiem 

zcwJH,:trznych widocznych punktów odniesienia może to powodować 

zawroty głowy. Skutkiem tego mogą być fałszywe interpretacje 

(złudzenia) i zaburzenia orientacji pilota co do położenia i pozycji 

samolotu. 

W wanmkach latu VFR zmysł wzroku, opierając się na horyzoncie 

jako linii odniesienia. może wziąć górę nad złudzeniami. Przy 

ograniczonych warunkach widoczności (noc, mgła, chmury. 

zamglenia) złudzenie b~dzie czynnikiem silniejszym. W wamnkach 
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W warunkach malej widzialności tylko poprzez świadomość tych 

złudzeń oraz nabytą sprawność w procedurach lotu według 

przyrządów można pilotować samolot w sposób bezpieczny. 

Latanie we mgle, gęstych zamgleniach łub pyle, w chmurach, w 

warunkach słabej widoczności, z włączonymi śv•iatlami 

antykolizyjnymi może mieć swój udział w pojawieniu sic; zawrotów 

głowy. Światła antykolizyjne powinny być w tych warunkach 

wyłączane, szczegółnie w nocy. 

Przy planowaniu lotów każdy pilot powinien sprawdzić i prawidłowo 

ocenić pogodę. Piloci z uprawnieniami VFR powinni wykazać 

dodatkową ostrożność dla uniknięcia warunków słabej widoczności. 

Choroba lokomocyjna często poprzedza łub towarzyszy utracie 

orientacji może źle wpływać bezpieczeństwo łatania. 

Utrata orientacji w warunkach małej widoczności nic ogranicza si<; do 

pilotów z uprawnieniami VFR. Chociaż piloci z licencją IFR są 

przeszkoleni tak, aby obserwować przyrządy celem uzyskania 

sztucznego układu odniesienia wzrokowego zamiast utraconego 

horyzontu naturalnego, często tego nic robią. Może się to zdarzyć, gdy 

stan fizyczny pilota nie pozwała mu skoncentrować się na 

przyrządach: gdy pilot nie jest wystarczająco sprawny w 

wykonywaniu lotów na przyrządach w samolocie, który pilotuje b<\di. 

też gdy obciążenie pilota przez konieczność odniesienia sic do 

przyrządów jest powiększona przez takie czynniki jak turhułcm:je. 
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Nawet pilot z uprawnieniami do wykonywania lotów według 

przyrządów napotykając warunki lotu IFR, celowo czy też nie, 

powinien zadać sobie pytanie, czy czuje się wystarczająco 

przygotowany i sprawny w samolocie, który pilotuje, do lotu w 

warunkach malej widoczności i przewidywanej lub wstępującej 

turbulencji. 

Gdy zaistnieją jakiekolwiek wątpliwości, nie należy przeprowadzać 

lotu lub przerwać go tak szybko jak to jest możliwe. Skutkiem 

zawrotów głowy jest utrata kontroli nad samolotem. Gdy utrata 

kontroli utrzymuje się, spowoduje to wypadek w wyniku nadmiemej 

pn;dkości lotu. Na skutek lotu z nadmierną prędkością może dojść do 

dwóch typów wypadków: oddzielenia się elementów struktury 

płatowca lub uderzenia w ziemię z dużą prędkością; w obu 

przypadkach są to ·wypadki z ofiarami śmiertelnymi. Wszystkie 

samoloty mogą stać się przedmiotem tego rodzaju wypadku. 

Od lat Podr~czniki Pilota i zatwierdzone przez F AA Instrukcje 

Pilotowania Becch'a zawierają wskazówkę, mówiącą że podwozie 

samolotu musi zostać wypuszczone w każdych okolicznościach, w 

których pilot napotyka warunki lotu IFR przekraczające Jego 

umicjytności lub uprawnienia. Wypuszczenie podwozia w warunkach 

IFR lub po wejściu w warunki ciężkich lub groźnych turbulencji 

powoduje tendencję do stabilizowania samolotu, pomaga utrzymać 

prawidłową pn;dkość lotu i w dużym stopniu ograniczy możliwość 

osiągnivcia nadmiernej prędkości z katastrofalnymi tego skutkami, 

nawd wtedy, gdy wystąpi utrata kontroli nad samolotem. 
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Wypadki na skutek nadmiemej prędkości zdarzają się w większości 

przypadków przy przekroczeniu dwóch ograniczeń eksploatacyjnych, 

które są określone w Instrukcjach Pilotowania: 

Maksymalna prędkość manewrowa oraz prędkość maksymalna. Takie 

ograniczenia prędkości są ustalone dla ochrony struktury samolotu. 

Przykładowo, urządzenia sterowe zaprojektowano do używania przy 

pełnym wychyleniu tylko pomzeJ maksymalnej pn;dkości 

manewrowej samolotu. W wyniku tego powierzchnie sterowe nic 

powinny być nigdy raptownie lub w pełnym zakresie wychylane 

powyżej maksymalnej prędkości manewrowej. Powyżej tej pr~dkości 

nie należy wchodzić w strefy turbulencji. 

Wypadki, o których mowa, zdarzają sią w wiąkszości przy 

prędkościach przekraczających powyższe ograniczenia. Żaden samolot 

nie powinien być użytkowany przy przekroczonych zatwierdzonych 

przez F AA ograniczeniach. 

LATANIE NA SAMOLOTACH WIELO.S1LNIKOWYCH Z N/H 

PRACUJĄCYM JEDNYM SILNIKJEM 

Główna różnica między lataniem na samolotach dwusilnikowych a 

jednosilnikowych polega na tym, że trzeba wiedzieć jak należy 

zachować się, gdy z jakiegoś powodu jeden z silników odmówi 

posłuszeństwa. Bezpieczne łatanie z jednym nicpracującym silnikiem 

wymaga zrozumienia pewnych zjawisk aerodynamicznych oraz 

biegłości w realizacji procedury awaryjnej wykonywanej w przypadku 

wyjścia z pracy jednego silnika. 
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Utrata mocy jednego silnika, w przypadku każdego lekkiego 

dwusilnikowa, dotyka parametrów wznoszenia oraz sterowności. 

Parametry wznoszenia zależą od nadmiaru mocy w stosunku do 

zapotrzebowania na moc wymaganą do lotu poziomego. Jest 

oczywiste, że utrata jednego silnika stanowi liczbowo utratę 50% koni 

mechanicznych, ale dla każdego lekkiego samolotu dwusilnikowego 

oznacza faktycznie zredukowanie osiągów wznoszenia o co 

najmniej IW%. Dokładne zapoznanie się z wykresami osiągów 

umieszczonymi w Instrukcjach potwierdza ten fakt. 

Parametry wznoszenia na jednym silniku zależą od czterech 

czynników: 

Pr\!dkość lotu 

Opór 

Moc 

Ciężar 

zbyt mała lub zbyt duża obniża parametry 

wznoszema 

uwanmkowany podwoziem, klapami, śmigłem 

oraz prędkością 

nadmiar mocy w stosunku do tej potrzebnej na 

lot poziomy 

ilość pasażerów, bagażu oraz pałiwa mocno 

wpływa na parametry wznoszenia 

Utrata mocy jednego silnika powoduje powstanie kąta odchylenia 

mającego źródło w powstałej asymetrii ciągu. 
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Odchylenie to musi być równoważone za pomocą steru kierunku. 

Utrata mocy jednego silnika redukuje również opływ skrzydla przez 

strugi powierza powstające w wyniku pracy śmigła. Dodatkowo, 

odchylenie powoduje zaburzenie oply\vu calego skrzydla a w 

konsekwencji przechyl samolotu w stron~ popsutego silnika. Przechyl 

ten może być równoważony przez ustawicnic organów sterowania jak 

do wykonania lekkiego zakrętu (do 5") w kicrunku pracującego 

silnika. 

Kluczem do bezpiecznego latania z jednym pracującym silnikiem są 
pewne charakterystyczne prędkości. Dla większości lekkich 

dwusilnikowców są to: 

-prędkość poniżej której nicmożliwe 

jest sterowanic kicrunkiem lotu 

- prędkość poniżej której nigdy nic 

powinno nastąpić zamierzone 

wylączenie silnika 

-prędkość, która zapewnia najlepsze 

wznoszenie (lub najwolniejszą 

utratę wysokości) na jednym silniku 

- prędkość, która zapewnia najostrzejszy 
kąt wznoszenia z jednym niepracującym 
silnikiem 
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MINIMAI,NA P/U~'DKO.~(· DOSTEROWANIA W LOCIE (Vmc,J 

V me• oznaczana jest na wskaźniku prędkościomierza za pomocą 

czerwonej kreski i oznacza najmniejszą prędkość na poziomie morza, 

przy której możliwe jest sterowanie samolotem. V mea określana jest 

dokładnic przez przepisy F AA jako minimalna prędkość, przy której 
możliwe jest odzyskanic sterowania kierunkowego nad samolotem po 

wykonaniu przez niego zmiany kursu o 20 stopni, a następnie 

utrzymywanie lotu na wprost z przechyleniem nie większym niż 5 
stopni jeśli nastąpiło gwałtowne uszkodzenie jednego z silników w 

nastl(pujących warunkach: 

-oba silniki pracowały z mocą startową, 

- środek cil,!żkości znajdowal się w najbardziej tylnym 

dopuszczalnym położeniu, 

- klapy były położeniu do startu, 

- śmigło wiatrakowale z kątem ustawienia jak do startu (lub, jeśli 
posiadało odpowiedni system, przestawiło się automatycznie w 

chorągiewkv ). 

Ponieważ nagle wylączenie się silnika rzadko zdarza się w połączeniu 

z przedstawionymi powyżej czynnikami, to rzeczywista prędkość V mea 

w poszczególnych przypadkach może być trochę mniejsza od tej 
zaznaczonej czerwoną kreską na prędkościomierzu. 
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Większość samolotów nie może lecieć poziomQ__U!fędkością VmcaJYll 
jej bliską. W konsekwencji nie zaleca się latać przy pn;dkościach 

zbliżonych do V mea, z wyjątkiem lotów szkoleniowych lub testowych. 

Przestrzeganie zasady, by nigdy nie latać z prędkością bliską łub 

równą V mea praktycznie eliminuje możliwość utraty sterowania 

kierunkowego w wyniku nagłego uszkodzeniajednego z silników. 

PRĘDKo.<;(· LOTU DO ZAMIERZONEGO WYIĄCZHNIA 

JEDNEGO 51LNIKA {V.,,J 

V,sc określana jest przez wytwórcę samolotu i jest minimalną 

prędkością, przy której można przeprowadzić zamierzone wylączenie 

jednego silnika. Należy używać V ... po to. by zredukować potencjalne 

ryzyko wypadku wynikające z możliwości utracenia sterowności 

samolotu związanej z odłączeniem jednego silnika przy lub w pobliżu 

minimalnej prędkości potrzebnej do sterowania. Pokazywanic vlllUI 

jest niezbędne podczas szkolenia, ale powinno odbywać si~ na 

bezpiecznej wysokości nad terenem a zredukowanie mocy jednego z 

silników powinno nastąpić przy lub powyżej V •••. 

PR/f/JKO.~Ć NAJLHPSZHGO WZNOSZJ~NIA NA 

JEDNYM SILNIKU ~ .• c) 

Vysc oznaczonajest na prędkościomierzu za pomocą niebieskiej kreski. 

Vysc zapewnia największe przyrosty wysokości w najkrótszym 

możliwym czasie i jest oparta na nast~pujących założeniach: 
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- krytyczny silnik nic działa a jego śmigło zajmuje położenie, w 
którym stawia najmniejszy opór, 

- działający silnik ustawiony jest na moc nie większą od startowej 

- podwozie jest schowane 

- klapy skrzydłowe znajdują się w optymalnym położeniu (tzn. w 

takim, w którym stosunek sila nośna/opór jest najlepszy) 

-żaluzje chłodzenia silnika znajdują się w położeniu wymaganym 

do chłodzenia silnika 

- samolot leci z zalecanym kątem przechyłu 

Opór stawiany przez wiutrakujące śmigło, wypuszczone podwozie lub 

klapy w pozycji do lądowania poważnie ograniczają możliwość 

wznoszenia na jednym silniku. Parametry wznoszenia na jednym 

silniku zależą szeroko od typu samolotu, ciężaru, temperatury, 

wysokości. W pewnych wanmkach gradient wznoszenia (przyrost 

wysokości na jedną milę) może być marginalnie mały albo nawet 

!!ięnl!l)'. Aby wiedzieć czego można spodziewać się po samolocie w 

locie z jednym działającym silnikiem przestudiuj dokładnie jego 

Instrukcje. 

/'RhDKo.~·(· NA.JWlh'KSZF(iO KĄTA WZNOSZENIA NA JIWNYM 

,\'l/NIK U O'rsd 

V xsE używana jest wyłącznic do omijania wysokich przeszkód i daje 

najwiykszc przyrosty wysokości otrzymywane na jednostkę 

pokonywanej odległości mierzonej względem horyzontu. Pociąga za 

sobą konieczność większego kontrowania sterem kierunku niż 

pr9dkość V vsc oraz gorsze chłodzenie silnika. 
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Plfl.AP OPEJUCYJNY NA JRDNYM Sll.N/Kll 

Pułap operacyjny na jednym silniku to max. wysokość, na którq 

samolot może wznieść się z jednym nicpracującym silnikiem 

zachowując, w spokojnym powietrzu, prędkość wznoszenia równą co 

najmniej 50 stóp na minutę. 

Tabele pułapu operacyjnego na jednym silniku powinny być używane 

podczas planowania lotu aby określić, czy załadowany samolot będzie 

mógł osiągnąć minimalną wysokość przelotową (MEA) w wanmkach 

IFR lub mieć odpowiedni zapas podczas lotu VFR jeśli zdarzy się 

uszkodzenie jednego z silników. 

PODSTAWOWE PROCEDURY WYKONYWANH 1'0/JCZA.\' 

LOTU Z JEDNYM 51LNIKIEM 

Należy znać dokładnie i wykonywać procedury awaryjne związane z 

przypadkiem awarii jednego silnika umieszczone w Instrukcji a 

odnoszące się do konkretnej marki i modelu samolotu. Jednakże 

pewne niżej wymienione podstawowe zasady tych procedur sq 

wspólne: 

Zawsze panuj nad samolotem i jego prędkością Jest to zasada 

kardynalna Nr l 
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Sprawny silnik powinieneś zwykle przestawić na pracę z pełną 
mocą Jednakże jeśli uszkodzenie pierwszego silnika nastąpiło 
przy pnrdkości mniejszej niż V mea. podczas lotu z prędkością 
przelotową lub w ciasnym zakręcie, możesz ustawić moc na taką, 
która pozwoli na utrzymanic bezpiecznej prędkości i wysokości. 
Jeśli uszkodzenie nastąpi w czasie końcowej fazy podchodzenia 
do lądowania wykorzystuj moc sprawnego silnika tylko wtedy 
jeśli jest to niezb~dne 
Zredukuj opór samolotu do absolutnego minimum 
Zabezpiecz uszkodzony silnik i współpracujące z nim systemy 

Pienvsze trzy czynności powinny zostać wykonane natychmiast i z 
pamit;ci. Nastt;pnic należy sprawdzić, używając w tym celu listy 
sprawdzeń (check list), czy niesprawny silnik został należycie 

zabezpieczony i czy odpowiednie przełączniki znajdują się we 
właściwych położeniach. Aby zachować odpowiednie osiągi należy 
przechylić samolot o 5" w stronę pracującego silnika i kontynuować lot 
z kulką chylomierza przemieszczoną, tak jak w zakręcie ze ślizgiem, 
w stront; pracującego silnika. 

Jeszczucdna istotna uwaga dotycząca bezpieczeństwa: Zawsze zanim 
wyłączysz silnik bądź pewny, że wyłączasz niesprawny silnik. 
Pamit;taj: po pierwsze zidentyfikuj uszkodzony silnik, po drugie 
zweryfikuj to przesuwając ostrożnie dźwigni~ przepustnicy, dopiero 
potem wyłącz uszkodzony silnik. 

USZKODZHN/1~· SILNIKA J>ODCZAS .~1'ARTU 

Jeśli silnik odmówi posłuszeństwa zanim osiągnięta zostanie prędkość 
oderwania, lub poniżej V me•· jedynym właściwym działaniem jest 
przerwanic startu. 
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Jeśli siłnik wyłączy się po oderwaniu a podwozie jest wci<\Ż 

wypuszczone, start powinien być przerwany jeśli możliwe 

wylądowanie a długość drogi startowej na to pozwała. 

Jeśli uznasz, że nie jesteś w stanie wznosić się, znacznic lepiej jest 

użyć mocy sprawnego silnika i lądować z prostej niż próbować przejść 

do wznoszenia i stracić kontrolę nad samolotem. 

Twoja Instrukcja zawiera wykresy, które potrzebne są do obliczenia 

długości drogi niezbędnej do zatrzymania się w przypadku wyjścia z 

pracy jednego silnika przed osiągnięciem prędkości oderwania. Są tam 

również wykresy przedstawiające osiągi samolotu lecącego po 

odenvaniu tylko na jednym silniku. 

Przestudiuj te wykresy uważnie. Żaden samolot nie jest w stanic 

wznosić się na jednym silniku we wszystkich warunkach określonych 

takimi parametrami jak ciężar, wysokość ciśnieniowa i temperatura. 

Parniętaj: zanim wykolujesz na pas upewnij się, że będziesz w stanic 

sterować i wznosić się z wciąż wypuszczonym podwoziem w 

przypadku uszkodzenia jednego silnika. Może okazać się konieczne, 

aby ująć trochę ładunku z samolotu lub poczekać na korzystniejsze 

warunki związane z temperaturą lub wiatrem. 

KIEDY LATAĆ Z PRIIDKOŚCIAMI Vr. Vr, VrsH oraz VrsH 

Po oderwaniu, podczas początkowego wznoszenia na dwu silnikach, 

zawsze latać z prędkością Vy, (V x niczbędna jest tylko do omijania 

przeszkód). Po osiągnięciu bezpiecznej wysokości należy zwiększyć 
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prydkość przelotową o lO do 15 knot w stosunku do Vy. Zastosowanie 

takiej pn;dkości przelotowej powoduje lepsze chłodzenie silnika, 

poprawia widoczność z kabiny i zmniejsza zużycie paliwa. Jednakże 

już przy pierwszych oznakach uszkodzenia silnika podczas 

wznoszenia, lub podczas zbliżania do lotniska, należy przejść na 
pn;dkość Vyse lub V xse w zależności od tego, która jest pożądana w 

danej sytuacji. (szczegóły sprawdzić w Instrukcji). 

I'UZH 'JĄGNlliCIH, LOT Z MAI Ą PIUiDK05'C/Ą I SZKOLENIE 

System ostrzegania o przeciągnięciu cały czas powinien być sprawny i 

włączony. Nic można go sztucznie dezaktywować przez np. usunięcie 

bezpiecznika. Spełnienie tego wymagania jest bardzo ważne dla 
wszystkich samolotów jedno i wielosilnikowych zwłaszcza podczas 

ćwiczenia czynności towarzyszących wyjściu z pracy jednego silnika 

oraz demonstrowaniu przeciągnięcia. Dzieje się tak ze względu na to, 

że pr~dkość przeciągnięcia jest krytyczna dla wszystkich czynności 

wykonywanych podczas lotu z małą prędkością. 

Trening powinien być prowadzony pod nadzorem wykwalifikowanego 

pilota-instmktora zgodnie z zaleceniami FAA zawartymi w 

Przewodniku do wyk. Testów w Locie oraz w Doradczym Piśmie 

Okólnym AC6l-9B (Kompleksowe Kursy dla Pilotów Lekkich 

Samolotów Jednosilnikowych i Dwusilnikowych). W szczególności 

należy przestrzegać zaleceri zawartych w przewodniku do wyk. testów 

w locie. 
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Przy danym ciężarze prędkość przec1ągmęc•a samolotu 

dwusilnikowego lecącego na jednym silniku, generalnic rzecz biorąc, 

jest trochę poniżej prędkości przeciągnięcia tegoż samolotu osiąganej 

przy zdjęciu mocy z silników (silniki na biegu luzem). Przeciągnięcie 

samolotów wielosilnikowych wykonywane na jednym silniku nigdy 

nie było wymagane przez przepisy FAA dotyczące testowania 

samolotów wielosilnikowych. Przeciągnięcia takiego nic wolno 

wykonywać nikomu poza wykwalifikowanymi 

pilotami-oblatywaczami. 

Zależność pomiędzy prędkością przeciągnięcia a prędkością Ymca 

dla samolotów z silnikami wolnossącymi. 
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Demonstrowanie minimalnej prctdkości, przy której możliwe jest 

sterowanie samolotem wielosilnikowym przy wyłączonym silniku 

powinno być przeprowadzane zgodnie z Przewodnikiem F AA 

wykonywania Lotów Testowych. Dla samolotów wyposażonych w 

silniki wolnossące prydkość ta generalnie zmniejsza z wysokością 

podczas gdy prctdkość przeciągnięcia pozostaje w przybliżeniu stała. 

Do demonstracji ww. prędkości nie powinno przystępować się jeśli 

wiadomo lub można spodziewać się, że wysokość gęstościowa i 

temperatura są takie, iż minimalna prędkość przy której możliwe jest 

sterowanic samolotem bez silnika będzie bliska prędkości 

przeciągnięcia. Utrata kontroli nad sterowaniem kierunkowym lub 

poprzecznym w momenc1c powstawania przeciągnięcia jest 

potencjałnic niebezpieczne. 

V"e czyli prędkość poniżej której silnik samolotu nie powinien być 

świadomie wyłączany została wprowadzona została ze względu na to, 

że jak pokazuje praktyka, niektórzy piloci, instruktorzy 

egzaminatorzy świadomie wyłączali jeden silnik gdy samolot poruszał 

się z prędkością bliską lub niższą od prędkości zapewnianej przez 

silniki pracujące na biegu luzem. W takich przypadkach, jeśli pilot nic 

podj;\ł natychmiastowych i prawidłowych kroków zaradczych, istniała 

możliwość wpadnięcia w niczamierzony korkociąg. 

Uznano, że lot z prędkością poniżej Vsse z wyłączonym jednym 

silnikiem, łub symulującym wyłączenie, może być wymagany w 

takich wypadkach jak praktyczne demonstrowanie V mea w celu 

certyfikowania pilotów samolotów wielosilnikowych. Patrz procedura 

umieszczona w Instrukcji twojego samolotu. 
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Procedura ta wymaga zasymulowania nicsprawności jednego silnika 

poprzez przestawienie dźwigni jego przepustnicy w pozycj~ biegu 

luzem utrzymując jednocześnie prędkość lotu powyżej Vsse· Moc na 

drugim silniku ustalona jest na max., nast~pnie redukuje sil( pr((dkość 

lotu w tempie około jeden knot na sekundę dopóki nie zostanie 

osiągnięta prędkość Vmca lub nie pojawią si~ oznaki przcciągni~cia. 
Podczas tej operacji należy używać steru kierunku w celu utrzymania 

kierunku lotu a lotek w celu utrzymania przechyłu o wartości około 5" 
na stronę pracującego z pełną mocą silnika. Przy pierwszych oznakach 

osiągnięcia prędkości V mea (utrata możliwości dalszego utrzymania 

podłużnego, poprzecznego lub kierunkowego sterowania samolotem, 

trzepotanie towarzyszące przeciągnięciu, włączenie się dźwi~kowego 

sygnału ostrzegającego o przeciągni((ciu) należy natychmiast 
rozpocząć procedurę wyprowadzania poprzez zredukowanie mocy na 

pracującym silniku( do biegu jałowego) i obniżenie dziobu samolotu w 

celu odzyskania pr((dkości Vsse· Powrócić do zwykłego lotu 
poziomego. Procedurę wyprowadzania powinno rozpoczynać sic; na 

bezpiecznej wysokości wynoszącej co najmniej 5000 stóp powyi.cJ 
płaszczyzny ziemi oraz wyłącznie w spokojnym powietrzu. 

Jeśli sygnał ostrzegający o przcciągni((ciu włączy się zanim wystąpią 

pierwsze oznaki V mea oznacza to, że w zaistniałych warunkach 
związanych z wysokością ciśnieniową oraz ciężarem samolotu, nic 

można wykonać demonstracji minimalnej prędkości, przy której 
możliwe jest sterowanie samolotu lecącego z uszkodzonym silnikiem 

KORKOCIĄGI 

Korkociągi są jedną z częściej spotykanych przyczyn katastrof w 

lotnictwie ogólnego przeznaczenia. 
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Demonstrowanie przeciągnięcia i nabieranie praktyki są środkami, 

przy pomocy których pilot wprawia się w orientowaniu, kiedy 

zachodzą wanmki, grożące korkociągiem i jak odzyskać kontrolę nad 
samolotem, gdy pierwsze oznaki korkociągu staną się faktem. Gdy nie 

lll!!J!!icjsca_Jł!zcciagniccie - Nie dojdzie do korkociągu. Niemniej 

należy pamiętać, że przeciągnięcie może wystąpić w każdym 

położeniu samolotu i przy każdej prędkości, jeżeli niewłaściwie 

zostaną użyte urządzenia sterowe. 

Jcicli twój samolot nic był specjalnie certyfikowany w kategorii 

akrobacyjnej i specjalnie testowany pod względem charakterystyk 
wychodzenia z korkociągu, jest specjałnie oznakowany pod kątem 

wprowadzania w celowe korkociągi. Pilot w samolocie oznakowanym 
pad kątem \'vlJrowadzania w korkociąg powinien założyć, że samolot 
może stać siC( w korkociągu nicsterowny, ponieważ jego 

charakterystyki osiągów, jeżcli przekraczają określone ograniczenia 

podane w przepisach F AA, mogły nic zostać przetestowane i są 

nieznane. Oto dlaczego samoloty są oznakowane tabliczkami pod 

kątem celowego wprowadzania w korkociąg i dlaczego unikanic 

przeciągnięcia jest twoim zabezpieczeniem przeciwko 

przypadkowemu korkociągowi. 

Pilotów uczy się, że w celowy korkociąg wchodzi się poprzez umyślne 

wywoływanie momentu odchylającego przy użyciu urządzeń 

sterowych gdy następuje przeciągnięcie samolotu. Przypadkowe 

korkociągi są wynikiem takiej samej kombinacji przeciągnięcia i 

odchylenia kierunkowego. Dlatego też jest rzeczą ważną 

skoordynowane użycie urządzc11 sterowych i odzyskanic kontroli nad 
samolotem przy pierwszych oznakach przeciągnięcia podczas treningu 

w zakresie przeciągnięć. 

March, 1981 10-51 



Rozdział X 
Informacje dot. bezpieczeństwa 

Zgodnie z podstawowymi zasadami aerodynamiki prawdą jest 

stwierdzenie, że każdy samolot dwusilnikowy, jeśli pozwoli mu sil( 

wejść w pełne przeciągnięcie a jednocześnic tylko jeden z silników 

będzie pracowal i wytwarzał ciąg, to pojawi się moment odchylający, 

który doprowadzić może do korkociągu. Z tego względu ważne jest, 

by zmniejszyć moc na pracującym silniku, pochylić nos samolotu by 

zredukować kąt natarcia i zwiększyć prędkość by wyjść z 

przeciągnięcia. W samolotach dwusilnikowych, kiedy odpowiednia 

reakcja sterami jest opóźniona, mogą gwałtownic pojawić się siły 

powodujące obracanie i odchylanie samolotu. W konsekwencji nawet 

pełne wychylenie steru kierunku i lotek może nie pomóc i w 

początkowej fazie korkociągu samolot będzie odwrócony. Kiedy 

samolot wyjdzie daleko poza fazę przeciągnięcia i pozwoli mu siy na 

wykonywanie gwałtownych obrotów, pilot mus1 natychmiast 

zainicjować ogólnie przyjętą dla samolotów wielosilnikowych 

procedurę wychodzenia z korkociągu, która jest następująca: 

10-52 

Natychmiast przestawić kolumnę sterowniczą max. do 

przodu a ster kicrunku w stronę przeciwną do obrotów w 

korkociągu i zredukować moc obu silników do biegu 

jałowego. Wszystkie te trzy czynności powinny być 

wykonane możliwie równocześnie. Następnie należy 

trzymać organy sterowania w ww. pozycjach aż ustani..: 

obracanie samolotem; po ustaniu ruchu obrotowego 

przestawić w pozycje neutralne i przeprowadzić łagodne 

wyrwanie. Lotki podczas wyprowadzania z korkociągu 
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powinny być trzymanc w pozycji neutralnej. IM 
DŁUŻEJ PILOT ZWLEKA Z WYPROWADZENIEM Z 
KORKOCIĄGU TYM TRUDNIEJSZE STAJE SIĘ 

WYJŚCIE Z NIEGO. 

Zawsze pami~taj, że przy manewrach na malej prędkości, włączając w 

to trenowanic bądź demonstrowanie przeciągnięcia i prędkości V mea, 

wymagane sq dodatkowa czujność oraz dobra technika pilotażu. Poza 

tym zawsze pami~taj o tym, by: 

I. Upewnić si~. że środek ciężkości (CG) samolotu jest wysunięty 

tak daleko w położenie przednie, jak jest to możliwe. Przednie 
położenie środka ciężkości pontaga w wyjściu z przeciągnięcia, 

uniknięciu korkociągu i odzyskaniu sterowności. Tylne położenie 

CG może wywołać tendencję do pogłębienia korkociągu, co 

opóźnia odzyskanic sterowności. 

2. Kiedykolwiek od pilota-ucznia wymaga się wykonania lotu na 

malej prędkości, należy upewnić się, że wykwalifikowany pilot

instruktor ma dostęp do pełnego zestawu urządzeni sterowych. 

Przepisy F AA zabraniają instruktażu w locie bez pełnego układu 

dwusteru. 

3. Przeprowadzać każdy manewr, mogący doprowadzić do 

korkociągu, na wysokości powyżej 5.000 (pięć tysięcy) stóp ponad 

powierzchnią ziemi i tylko w spokojnym powietrzu. 
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4. Pamiętaj, że samolot w pewnych sytuacjach związanych z~.: 

specyfiką ruchu lotniczego i wysokościach podejścia nic może 

wyjść, przed zderzeniem z ziemią, z korkociągu lub nawet z 

przeciągnięcia. Dla samolotów dwusilnikowych podczas zniżania 

do lądowania i wykonywaniu pozostałych czynności związanych z 

wejściem na ścieżkę schodzenia oraz lądowaniem należy 

utrzymywać prędkość nie mniejszą niż V .. e. Na ostatniej prostej do 

lądowania należy utrzymać pn;dkość lotu przynajmniej tak<l. jak<\ 

przewidzianą w Instrukcji. W przypadku przejścia na drugi krąg 

nie używać większej mocy, niż to potrzebne, aż samolot nic 

rozpędzi się do prędkości Vsse· W pewnych warunkach 

związanych z ciężarem i konfiguracją samolotu oraz wysokością 

ciśnieniową samolot dwusilnikowy nie może wznosić sir; lub 

przyśpieszać wykorzystując tylko jeden silnik. Dlatego przejście 

na drugi krąg staje się niemożliwe i trzeba lądować. Należy wziąć 

to pod uwagę planując podejście do lądowania. 

5. Pamiętaj, że jeśli samolotowi wykonującemu lot według 

przyrządów pozwoli się na przeciągnięcie lub wejście w korkociąg 

to pilot, nie mając odniesienia do linii horyzontu, na pewno straci 

orientację. Może nie być w stanie rozpoznać przcciągnil(cia, 

wejścia w korkociąg lub korkociągu. Może nawet nic być w stanic 

określić kierunku obrotów samolotu. 

6. Na koniec nigdy nie zapominaj, że uniknięcie przeciągnięcia jest 

twoim najlepszym zabezpieczeniem przed przypadkowym 

korkociągiem. UTRZYMUJ SWOJĄ PRĘDKOŚĆ. 
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W przypadku samolotów napędzanych silnikami tłokowymi, 

niczależnic jedno czy dwusilnikowych, z doładowaniem lub bez, 

należy unikać przedłużającego się czasu zniżania na małej mocy, 

ponieważ wywołuje to dwa problemy: (l) nadmierne zmniejszenie 

temperatury cylindrów, co implikuje przedwczesne zużycie silnika; (2) 

nadmiernic wzbogacenie mieszanki w związku z pracą na biegu 

jałowym (i wysokością), co jest przyczyną osadzania się nagaru i 

ołowiu na świecach zapłonowych. To drugie jest zjawisko jest 

groźniejsze ponieważ silnik może nie zareagować na ruch 

przepustnicy gdy pożądane będzie przerwanie zniżania. 

Obydwa problemy mają jedno rozwiązanie: utrzymywać właściwą 

moc gwarantującą temperaturę głowic cylindrów w "zielonym" 

zakresie podczas zniżania oraz zubaiać mieszankę do składu 

zapewniającego największą moc (tzn. wzbogacać nieznacznie w 

stosunku do zakresu przelotowego gdy wysokość się zmniejsza). 

Procedura ta oczywiście wydłuży zniżanie i wymaga pewnego 

planowania. 

Jeśli konieczne jest wykonanic przedłużonego zniżania na zakresie 

pracy jałowej lub blisko niego tak, jak podczas trenowania 

przymusowego lądowania, osadzania się nagaru na świecach 

zapłonowych można uniknąć przez częste przesuwanie do przodu 

dźwigni przepustnicy do uzyskania wyrównanej pracy silnika oraz 

utrzymanic właściwego ustawienia mieszanki stosownie do 

wysokości. (Patrz lista sprawdzeń przed lądowaniem). 
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TURBULENCJE WZBUDZANE PRZEZ .\'AMOI.OTY 

Każdy samolot generuje podczas lotu strumień zawirowa11. Cz9ść jego 

pochodzi od śmigła lub silnika odrzutowego, cz((ŚĆ od wirów 

powstających na końcówkach skrzydeł. Im większy i ci~ższy jest 

samolot, tym silniejsze i burzliwe b<;:dą pobudzone przez niego 

zawirowania. Zawirowania z końcówek skrzydcl wielkich, ci9żkich 

samolotów są bardzo silne w niedużej odległości. Zanikają z upływem 

czasu, pod wpływem wiatru i wraz z odległością. Rozwijają się one w 

sposób naturalny z końcówek każdego ze skrzydeł. Podczas prób 

odnotowano prędkości zawirowań 133 knot. 

Napotkanie efektu rozwiniętego zawirowania z końcówek skrzydcl w 

ciągu dwóch minut po przejściu dużego samolotu jest niczwykle 

groźne dla małych samolotów. Efekt ten może przekroczyć 

skuteczność maksymalnego przeciwdziałania, jakie można uzyskać w 

lekkim samolocie. 

Obszar burzliwego powietrza może utrzymać się trzy minuty lub 

dłużej, w zależności od wiatru, i może rozciągać się kilka mil za 

samolotem. Należy planować lot nieco wyżej i po nawietrznej stronic 

trasy lotu innych samolotów. Z uwagi na szeroki zakres warunków, 

jakie można napotkać, nie ma określonych reguł jak uniknąć 

pobudzonych turbulencji w każde s~1uacji. 
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Jednakże Airman's lnformation Manuał oraz w większym stopniu 

Advisory Circular 90-23, Turbulencje wytwarzane przez Samoloty, 

poruszają problemy, których należy mieć świadomość gdy istnieje 

możliwość napotkania turbulencji wzbudzonych przez samoloty. 

WARUNKI STARTU l LĄDOWANIA 

Po starcie z pasa pokrytego wodą lub zamarzającym błotem podwozie 

powinno pozostać wypuszczone przez około dziesięć sekund dłużej, 

niż w normalnych warunkach, aby pozwolić na oddzielenie się od kół 

zamarzającego błota. Podwozie powinno zostać następnie schowane, 

znów wypuszczone i ponownie schowane po odczekaniu pięciu 

sekund. 

Należy zachować ostrożność i upewnić się, że cala ta operacja została 

przeprowadzona z prędkością mniejszą niż maksymalna prędkość lotu 

z otwart)m podwoziem. 

Podczas lądowania na pas1e pokrytym wodą lub błotem należy 

zachować ostrożność ponieważ może wystąpić poślizg 

hydrodynamiczny (aquaplannig) - zjawisko, które z uwagi na brak 

wystarczającego tarcia czyni hamowanie i sterowanie nieefektywnymi. 

Pasy startów i lądowań pokryte śniegiem i lodem także są 

niebezpieczne. Pilot powinien być również świadom możliwości 

7.amarzni~cia hamulców. 

March, 1981 10-57 



Rozdział X 
Informacje dot. bezpieczeństwa 

Należy zachować ostrożność podczas startu i lądowania przy 

porywistych wiatrach. Trzeba także być świadomym specyficznych 

wiatrów spowodowanych zabudowaniami lub innymi przeszkodami 

połażonymi w pobliżu pasa startów i lądowań. 

FAKTY Z ZAKRESU MEDYCYNY DLA PILOTÓW 

UW AGI OGÓLNE 

Kiedy pilot wsiada do samolotu, staje się integralną częścią układu 

człowiek-maszyna. Jest on tak niezbędnym składnikiem udanego lotu, 

jak powierzchnie sterowe. Ignorowanie osoby pilota w planowaniu 

lotu byłoby tak san1o bezsensowne jak zaniechanic sprawdzenia 

integralności powierzchni sterowych bądź innego ważnego zespołu 

samolotu. Na pilocie spoczywa obowiązek oceny swojej sprawności 

przed wejściem do samolotu w celu wykonania lotu. Podczas 

pilotowania samolotu powinien być on wolny od czynników 

szkodzących jego czujności, zdolności podejmowania właściwych 

decyzji oraz krótkiemu czasowi reakcji. 

ZMĘCZENIE 

Zmęczenie na ogół zwalnia reakcje i powoduje powstawanic błędów 

wynikających z nieuwagi. Niezależnie od najbardziej powszechnych 

przyczyn zmęczenia ważnymi czynnikami wywołującymi je mogą być 

niewystarczający wypoczynek lub brak snu, napięcie spowodowane 

stresami, problemy finansowe i rodzinne. Jeśli jesteś zmęczony, nic 

siadaj za stery. 

10-58 March, 1981 



BI<:ECI-ICRAFT 

NIWJ01'/.J~NIHNIE 

Rozdział X 
Informacje dol. bezpieczeństwa 

Niedotlenienic w prostych slowach określa się jako brak 

wystarczającej ilości tlenu do podtrzymania właściwego 

funkcjonowania mózgu i innych organów. Istnieje duże zróżnicowanie 

indywidualnej wrażliwości na niedotlenienie. Dodatkowo, oprócz 

zwiększającego się nicdoboru tlenu na dużych wysokościach, do 

powstania nicdotlenienia mogą przyczynić się wszystkie czynniki 

mające wpływ na zdolność krwi do przenoszenia tlenu (anemia, tlenek 

węgla i pewne leki). Porlobnie alkohol i niektóre leki zmniejszaną 

tolerancję mózgu na niedotlenienie. 

Twój organizm nic posiada wbudowanego systemu ostrzegania, który 

informowałby o tym, że nic otrzymujesz wystarczającej ilości tlenu. 

Określenie, kiedy i gdzie w trakcie danego lotu wystąpi niedotlenienie 

oraz jak się ono objawi jest niemożliwe. Powszechnymi objawami 

niedotlenienia są przyśpieszony oddech, zawroty głowy, dzwonienie w 

uszach i uczucie gorąca, pocenie, zawężone pole widzenia, senność, 

błękitne zabarwicnie skóry, paznokci i warg oraz zmiany w 

zachowaniu. Szczegółnic niebezpiecznym objawem niedotlenienia jest 

nasilające się dobre samopoczucie, zwane euforią. Hamuje ona 

zdolność człowieka i jego chęć do krytycznej samooceny, obniża czas 

reakcji i wpływa na zdolność myślenia. 
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W rezultacie osoba narażona na niedotlenienie na ogól sądzi, że czuje 

się coraz lepiej, podczas gdy faktycznie zbliża si(( zapaść. 

Objawy są powolne, lecz narastające, od samego początku zdradliwe, 

najbardziej wyraźne od wysokości dziesięciu tysięcy stóp. Widzenie w 

nocy może być upośledzone zaczynając od wysokości pięć tysi~;cy 

stóp. Osoby, które w ostatnim czasie nadużywały alkoholu, które są 

umiarkowanymi lub nałogowymi palaczami, bądź które zażywają 

pewne lekarstwa mogą być bardziej wrażliwe na niedotlenienie. 

Wrażliwość danej osoby może również ulegać zmianie z dnia na dzicl1 

lub w godzinach rannych do wieczora. Podczas lotu powyżej l 0,000 

stóp należy używać tlenu każdorazowo gdy pojawią się objawy. 

W zależności od wysokości osoba narażona na nicdotlenienic ma 

ograniczony czas na podjęcie decyzji i wykonanic właściwej 

czynności nawet jeśli pozostanie prZ)1omna przez dłuższy okres czasu. 

Jeśli nastąpi awaria systemów utrzymywania nadciśnienia w kabinie 

na pewnych wysokościach pilot oraz pasażerowie będą mieli 

stosunkowo mało czasu na założenie masek tlenowych zanim utracą 

przytomność. Czas zachowania pełnej przytomności dla przcci<;tncgo 

człowieka wynosi w przybliżeniu 3 do 5 minut na wysokości 25.000 

stóp i zmniejsza się szybko ze wzrostem wysokości. Dla przykładu na 

wysokości 30.000 stóp wynosi już tylko około l do 2 minut. Z tego 

względu, jeśli zajdzie dekompresja to maski tlenowe powmny być 

podane natychmiast. 
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Jeśli wystąpią objawy, których nie można jednoznacznie 

zidentyfikować jako niedotlenienia bądź hiperwentylacji, należy 

wykonać trzy lub cztery głębokie wdechy tlenu. Jeżeli przyczyną było 

nicdotlenienie objawy powinny się znacznie zmniejszyć (powrót do 

normy ze stanu nicdotlenienia jest szybki). 

11/PmłWHNTYI.AC.JA 

Hiperwcntylacja jest zaburzeniem oddychania, które może mieć 

miejsce w indywidualnych przypadkach jako wynik napięć 

emocjonalnych lub niepokoju. W warunkach stresu emocjonalnego, 

strachu i bólu, częstotliwość oddechu może się zwiększyć. powodując 
zwiększoną wentylację płuc, chociaż wydalanie dwutlenku węgla 

przez komórki ciała nic zwiększa się. 

W rezultacie dwutlenek węgla zostaje "wypłukany" z krwi. 

Najbardziej powszechnymi objawami hiperwentylacji są: zawroty 

głowy, nudności, senność i ostatecznie utrata przytomności. Jeśli 

objawy się utrzymują, należy przestać korzystać z tlenu i zmniejszać 

częstotliwość oddechu aż objawy ustąpią a następnie przywrócić 

normalną częstotliwość oddechu. Normalnemu oddychaniu sprzyja 

głośne rozmawianie. 
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Al.KOHOL 

Zdrowy rozsądek i wyniki badań naukowych nakazują, że nic możesz 

wykonywać lotu jako członek załogi kiedy jesteś pod działaniem 

alkoholu. Alkohol, nawet w małych ilościach, powoduje (oprócz 

innych objawów): 

Przytępienie krytycznego osądu; zmmeJszonc poczucw 

odpowiedzialności; zwolnienie reakcji koordynacji; zmniejszenie 

szybkości i siły odruchów (nawet po uncji alkohol u); zmniejszenie 

skuteczności ruchów gałki ocznej podczas czytania (nawet po uncji 

alkoholu); zwiększenie częstotliwości popełnianych błędów (po jednej 

uncji alkoholu); zawężenie pola widzenia; zmniejszenie zdolności 

widzenia w przyciemnionym świetle; utratę skuteczności zmysłu 

dotyku; upośledzenie pamięci i zdolności rozumowania; zwiększenie 

wrażliwości na zmęczenie i zmniejszenie koncentracji; zmniejszenie 

trafności reakcji; zwiększenie pewności siebie przy zmniejszonej 

umiejętności oceny własnych możliwości. 

Testy wykazały, że piloci popełniają poważne bl<;dy w occntc 

procedurach przy zawartości alkoholu we krwi znacznic niższej, niż 

dopuszczalne poziomy nietrzeźwości w większości stanów. Testy te 

wykazują ponadto wpływ alkoholu aż do i4 godzin po spożyciu, bez 

maczniejszego zmniejszenia tego działania. Organizm metabolizuje 

spożyty alkohol w ternpic około jednej trzeciej uncji na godzinę. 

Nawet po spaleniu przez organizm umiarkowanej ilości alkoholu, pilot 

może znajdować się przez wiele godzin po silnym wpływem 

syndromu poalkoholowego (kaca). 
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Wpływ alkoholu na organizm jest zwielokrotniony przez wysokośći 

tak np. 2 uncje alkoholu na wysokości 18.000 stóp dają te same 

nickorzystne efekty co 6 uncji na poziomie morza. Innymi słowy im 

wyżej tym gorzej. 

Z uwagi na wolne spałanic alkoholu w organizmie, pilot może 

pozostać pod jego wpływem jeszcze przez osiem gadzin po spożyciu 

nawet nicwielkiej ilości. Dlatego też dobrą zasadą jest przyjęcie 

odst~pu czasowego od wypicia alkoholu do latania w wymiarze 12 do 

24 godzin. w zależności od spożytej ilości. 

Uc'KI 

Leczenie sil( na własną rękę lub spożywanie leków w każdej fonnie 

podczas wykonywania lotu może być niezwykłe ryzykowne. Nawet 

domowe i ogółnic dostępne środki i lekarstwa jak aspiryna, środki 

przeciw uczuleniom, proszki na przeziębienie, mieszanki przeciwiksz 

l owe , środki przeczyszczające, leki uspokajające oraz środki na 

obniżenie apetytu mogą w sposób niebezpieczny osłabić umiejętność 

osądu i koordynacji( potrzebne do wykonania lotu. Najbardziej 

bezpieczną zasadą jest nic branie lekarstw przed i podczas lotu, z 

wyjątkiem sytuacji uzgodnionych ze swoim konsultantem medyczno

lotniczym (Aviation Merlical Examiner). 
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NURKOWANIE Z AKWALUNGIEM 

Latanie w krótkim czasie po nurkowaniu z akwalungiem może być 

niebezpieczne. W warunkach wyższego ciśnienia panującego w 

wodzie, przez organizm absorbowany jest nadmiar azotu. Gdy do 

chwili startu nie upłynął wystarczający czas na wydalenic nadmiemej 

ilości gazu, można ulec zawrotom głowy nawet poniżej wysokości 

10.000 stóp, na której lata większość samolotów. 

TLENEK WĘGLA A WIDZENIE W NOCY 

Obecność tlenku węgla powoduje niedotlenienie wpływające na 

zdolność widzenia w nocy w ten sam sposób, jak nicdotlenienic na 

dużych wysokościach. Nawet nieduże stężenia tlenku węgla mają taki 

sam skutek, jak zwiększenie wysokości od 8.000 do l 0.000 stóp. 

Wypalenie kilku papierosów może spowodować nasycenie tlenkiem 

węgla wystarczające do wpłynięcia na wrażliwość wzroku w takim 

samym stopniu, jak wzrost wysokości do 8.000 stóp. 

INFORMACJE DODATKOWE 

Oprócz tego, co zostało przedstawione w niniejszym rozdziale, 
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Narodowe Biuro Bezpieczeństwa Latania oraz FAA periodycznie 

publikują broszury, omawiające w szczegółowy sposób zagadnienia z 
dziedziny bezpicczet'lstwa latania. Ponadto regionalne biura FAA 
publikuj<\ materiały w ramach Programu FAA Zapobiegania 

Wypadkom w Lotnictwie Ogólnego Przeznaczenia. Materiały 

powyższe otrzymać można z biur F AA, na stacjach meteo oraz w 

budynkach portów lotniczych. Są one świetnym źródłem informacji i 

zaleca się uważne ich studiowanie. Oto niektóre z tytułów: 

Podręcznik lotnika 

12 złotych zasad lotniczych 

Pogoda - dobra czy zła 

Utrata orientacji 

Sztuka latania samolotem 

Pogoda - przewodnik dla piłotó\v 

Turbulencje 

Nic ufaj szczęściu- zaufaj bezpieczeństwu 

Deszcz, Mgła, Śnieg 

Burze- TRW 

Obłodzenic 

Briefing pogody - podręcznik pilota 

Nic fliruj z burzami .... omijaj je 

IFR-VFR- utrata orientacji zawsze może skończyć się fatalnie 

Egzaminy pilotów IFR 
Egzaminy pilotów VFR 

Ilczpiccznc latanic na lekkich samolotach dwusilnikowych 
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Cenne uwagi dotyczące użytkowania silnika na małych samolotach 

ogólnego przeznaczenia 

Szacowanie widoczności w czasie lotu 

Czy samolot jest gotowy do lotu? 

Cenne uwagi dotyczące latania w górach 

Cenne uwagi dotyczące latania nad pustynią 

Zawsze zostaw sobie wyjście bezpieczeństwa 

Bezpieczeństwo - podręcznik dla właścicieli samolotów prywatnych 

Cenne uwagi nt. jak używać planera lotu 

Cenne uwagi dotyczące steru kierunku i lotek 

Pewne twarde fakty na temat miękkich lądowait 

Właściwe użytkowanie i troszczenie się 

Moment obrotowy - co oznacza dla pilota 

Ciężar i wyważenie- ważne rozważania dla pilotów 

SPECYFICZNE WARUNKI 

OBSŁUGIWANIE 

Jeśli samolot użytkowany jest jako taksówka powietrzna, lub do 

innych niż normalne celów, albo jeśli użytkowany jest w klimacie 

tropikalnym lub zimnym o dużej wilgotności, może wymagać 

częstszych przeglądów na okoliczność zużycia, korozji i/lub 

smarowania. W takich warunkach, dopóki użytkownik nic opracuje 

swego własnego kalendarza obsług opartego na zebranych 

doświadczeniach, powinny być wykonywane przeglądy okresowe. 
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OBJAŚNIENIE 

Podanc dalej intcrv•ały obsług i wymian nie gwarantują, 

że dany podzespół będzie pracował poprawnie do końca 

przewidzianego dla niego okresu ponieważ, ze względu 

na ww. uwarunkowania, wytwórca nie jest w stanie tego 

dokładnic przewidzieć. 

Korozja oraz jej efekty usuwane muszą być przy pierwszej 

nadarzającej się okazji. Czysta, sucha powierzchnia jest potencjałnic 

odporna na korozję. Upewnij się, że wszystkie otwory drenażowe są 

drożne. Warstwy ochronne oraz uszczelniacze pomagają w 

separowaniu czynników korozyjnych od stykających się z nimi 

powierzchni metalowych. Inspekcje związane z poszukiwaniem 

korozji powinny być wykonywane znacznie częściej, jeśli samolot łata 

w v.·arunkach silnic sprzyjających powstawaniu korozji, takich jak 

obszary o dużej koncentracji soli w powietrzu (np. w pobliżu morza) 

oraz o dużej wilgotności (np. rejony tropikalne). 
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