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Incydent DA20; utrata mocy silnika  
 

Ostatniego dnia sierpnia br, około godziny 21:15 Instruktor i uczeń-pilot rozpoczęli serię lotów szkolnych do uprawnienia VFR 
NOC na samolocie DA-20, znaki SP-KWG. Po sprawdzeniu oraz zatankowaniu samolotu, po normalnym uruchomieniu silnika, wykonaniu 
wszystkich checklist oraz briefingu przed lotem, uczeń poprosił o zgodę na kołowanie. Po uzyskaniu zgody samolot pokołował drogami A 
do punktu oczekiwania E pasa 08, gdzie załoga wykonała próbę silnika. Po otrzymaniu zgody na zajęcie pasa oraz start, wykonała pełny 
północny krąg do pasa 08. Po poprawnym przyziemieniu oraz dobiegu DA20 wystartował ponownie.  

Na wysokości około 300-400 ft uczeń-pilot stwierdził utratę mocy. W tym momencie FI przejął kontrolę. Samolot ciągle się 
wznosił, jednak wyraźnie tracił moc oraz wpadł w wibracje. Zmieniły się również wskazania temperatur na 4 cylindrze. Na ciągłym 
wznoszeniu po zabezpieczeniu prędkości z przechyleniem około 10 stopni, FI zaczął zakręcać w lewo. Nie ryzykując lotu po "niskim" kręgu 
do pasa 08, FI zgłosił usterkę techniczną i postanowił lądować na przeciwnym pasie 26 (uznał, że nie jest to sytuacja wymagająca 
zgłoszenia emergency - silnik ciągle pracował). Wiatr tego dnia był prostopadły, więc nie miał on wpływu na wybór kierunku do 
lądowania. W tym samym czasie na prostej do pasa 08 był Boeing 738 Ryanaira, który został pokierowany na drugi krąg nad lotniskiem. 
Po wykonaniu lądowania oraz dobiegu na pasie 26, DA20 zwolnił pas w drogę E i dalej drogą A, na pracującym silniku pokołował pod 
hangar SALT. Usterkę wpisano do Pokładowego Dziennika Technicznego. Samolot został sprawdzony a usterka odpisana przez mechanika 
w następujący sposób: "Wymieniono wtryskiwacze paliwa. Wymieniono filtr oleju i olej. Wykonano próbę silnika, sprawdzono parametry. 
Samolot nadaje się do dalszej eksploatacji."  

Nasz samolot DA20 SP-KWG jest wyposażony w rejestratory parametrów lotu, dlatego możliwe było przeanalizowanie zapisów 
parametrów pracy silnika. Rzeczywiście, zarejestrowano wyższe temperatury czwartego cylindra. W 23 minucie lotu następuje wyłączenie 
czwartego cylindra silnika i w konsekwencji utrata mocy. Podczas całego lotu parametry nie przekroczyły wartości krytycznych. Po 
lądowaniu, podczas oględzin, nie stwierdzono uszkodzeń gładzi cylindrów lub denka tłoka jak również innych oznak uszkodzeń. Przyczyną 
zwiększonej temperatury pracy czwartego cylindra silnika była postępująca degradacja wydajności wtryskiwacza, w konsekwencji ubogi 
skład mieszanki paliwowo powietrznej a następnie jego wyłączenie z pracy.  

Wszystko to zostało zaraportowane do PKBWL. Ranga zdarzenia wg kwalifikacji Komisji to „incydent”, którego badanie prowadzić 
ma Salt pod nadzorem wyznaczonego członka PKBWL. 

 AP 
 
 

Z Antarktydy do Polski; moja przygoda z lataniem  

Michał Krzysztofowicz 
 
Lotnictwem interesuję się odkąd pamiętam, choć przez większość mojego życia wydawało mi się zupełnie nieosiągalne. Mniej 

więcej piętnaście lat temu, za namową kolegi z pracy, zrobiłem III Klasę Szybowcową w Aeroklubie Warszawskim, jednak niedługo  potem 
życie przeniosło mnie do Irlandii, gdzie pogoda bardziej nadaje się do mycia szybowców niż do latania. Latanie musiałem odłożyć, ale 

bakcyl pozostał.  
W 2013 roku udało mi się 

spełnić jedno z największych marzeń 
mojego życia i wyjechać na Antarktydę. 
Tam pracowałem w stacji badawczej 
Halley, położonej na Lodowcu Szelfowym 
Brunta i prowadzonej przez British 
Antarctic Survey (BAS). Od 2013 
spędziłem w tej stacji dwa turnusy po 15 
miesięcy, z kilkumiesięczną przerwą.  

Tam też odżyło we mnie 
ponownie zainteresowanie lotnictwem 
— najpewniej związane z bliskim 
kontaktem z samolotami i zespołem 
pilotów zatrudnionych w BAS oraz 
innych, odwiedzających stację w okresie 
letnim. Będąc w Halley miałem kilka 
okazji polecieć w prawym fotelu 
samolotu DHC-6 Twin Otter 300 (jak 
widać na zdjęciu zamieszczonym obok) 
do miejsc takich jak góry 
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Heimefrontfjella, niemiecka stacja Kohnen, czy brytyjska stacja 
Rothera, czy też na tzw. jump seat w kokpicie DHC Dash 7 w locie 
ze stacji Rothera do Punta Arenas w Chile.  

W czasie mojego ostatniego lata na Antarktydzie, 
przygotowując się mentalnie do powrotu do prawdziwego świata, 
dużo się zastanawiałem nad tym, czym chciałbym się dalej 
zajmować i jak chciałbym, żeby potoczyło się dalej moje życie. 
Zdecydowałem, że chciałbym powrócić do latania i że chciałbym to 
robić zawodowo. Wiedziałem, że po prawie trzech latach 

spędzonych na Antarktydzie, z dala od rodziny i przyjaciół, będę 
chciał przez kilka miesięcy po powrocie być w domu, w Polsce. 
Wiedziałem też, że będę miał kilka miesięcy wolnego i odłożone 
trochę gotówki. I tak zaczęły się poszukiwania ośrodka lotniczego, w 
którym mógłbym się szkolić.  

Na Salt trafiłem trochę przypadkiem — mój kolega na 
Facebook’u polubił stronę Salt, co pokazało się na mojej ścianie. 
Otworzyłem stronę i zobaczyłem, że jednym z instruktorów jest 
Marcin Szamborski, z którym kiedyś miałem okazję pracować w tej 
samej firmie. Jeszcze z Antarktydy napisałem maila z prośbą o informacje i otrzymałem jeszcze tego samego dnia 
wyczerpującą odpowiedź od Justyny, ze wszystkimi opcjami i pełną ofertą. Potem, po powrocie, jeszcze szybkie spotkanie z Michałem, 
aby omówić bardziej szczegółowo program szkoleń, jak mogłaby wyglądać moja droga do licencji zawodowej i decyzja została podjęta.  

Od rozpoczęciu kursu do pozytywnie zdanego egzaminu minęły trzy miesiące. W tym czasie było kilka opóźnień, głównie 
związanych z pogodą - jak pamiętacie, pierwsza połowa maja była raczej słaba a w lipcu występowały dość często burze. Mimo wszystko 

szkolenie poszło bardzo sprawnie, co w dużej części jest zasługą 
mojego instruktora, Krystiana, jak również dobrej organizacji, 
profesjonalizmu a jednocześnie elastyczności firmy Salt. Nie ukrywam 
też, że było to wszystko możliwe dzięki temu, że praktycznie nie 
miałem żadnych ograniczeń czasowych i mogłem ten czas poświęcić 
w całości na kurs.  

 Moim pierwszym krokiem po odebraniu upragnionej 
licencji było kilka lotów z moim Tatą — najpierw godzinna widokówka 
wzdłuż Wisły, a później lot do Gdańska i z powrotem. Jednocześnie 
też kontynuuję szkolenie — obecnie robię uprawnienia do lotów 
nocnych VFR.  

Dalsze plany to wylatanie 100 godzin PIC (część w Polsce, 
część za granicą), teoria ATPL i, mam nadzieję, kontynuacja szkolenia.  
W przyszłym 
roku CPL/ME/IR. 

A w dłuższej perspektywie kto wie — może uda się wrócić na Antarktydę za sterami 
Twin Ottera? Trzymajcie kciuki!  

Michał Krzysztofowicz 
http://antarctica366.com/ 

 
 

Noc Żywych Maszyn  

 

Bez strachu, trupów nie będzie, choć mówimy o piątku 13-go…😊 

Organizatorzy zapowiadają „setki atrakcji” na „największej nocnej imprezie 
edukacyjnej”. Salt Aviation jak zawsze bierze udział w Nocy w Instytucie Lotnictwa. 
W tym roku nocna impreza, ósmej edycji, wypada właśnie 13 października. Czy 
znowu dopiszą odwiedzający i przebiją zeszłoroczną liczbę gości? A było ich ponad 
30 tysięcy! 

Zapraszamy do odwiedzenia naszego stanowiska na terenie Instytutu 
Lotnictwa, Al. Krakowska 110 – 114, wstęp wolny. Będziemy ze śmigłowcem 
Robinson R44. Gwarantujemy serdeczne i miłe przyjęcie, ale dobrze radzimy, nie 
zapomnijcie o cieplejszym ubraniu. 

 
              AP 

http://antarctica366.com/

