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KRONIKA SMS       NR 12/2019 

       Zbliża się Nowy Rok… Niech będzie dla wszystkich  

rokiem radości, spełnionych planów i osiągniętych celów. 

      Wszystkiego najlepszego w 2020 roku ! 
              

Incydent z przerwanym startem SP-KWH  
 

Przerwany start z kierunku 26 przydarzył się samolotowi DA20 SP-KWH dnia 03.12.2019 r. Około 16.00 LT uczeń i 
instruktor przygotowywali się do lotu w ramach szkolenia VFR NOC. Podczas rozbiegu obroty silnika nie osiągnęły 
wymaganej wartości, w związku z czym rozbieg został przerwany i samolot skołował DK C do hangarów Salt. Usterka 
została wpisana do Pokładowego Dziennika Technicznego, z informacją, że silnik nie osiągnął obrotów powyżej 1800, 
pomimo odpowiednich temperatur, sprawdzenia iskrowników oraz "przepalenia" na zubożonej mieszance. Silnik miał 
mocniejsze drgania niż zwykle, mimo, że w poprzednim locie pracował dobrze. 

FI przesłał opis sytuacji do systemu dobrowolnego raportowania Salt, po czym zostało ono zgłoszone do CBZ. 
PKBWL sklasyfikowała zdarzenie jako incydent.  

Sposób działania załogi w obliczu problemu z silnikiem, czyli nie wykonanie lotu, był prawidłowy, z zaleceniem, 
aby załogi wykonywały próby silnika na płycie przedhangarowej Salt, przed wykołowaniem na DK. Niesprawność 
samolotu SP-KWH została usunięta w następujący sposób: "Sprawdzono spręż cylindrów silnika i wykonano boroskopię 
cylindrów - b/u. Wyczyszczono wtryskiwacze paliwa i świece zapłonowe; wykonano próbę silnika na ziemi; parametry 
pracy silnika - b/u." 
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DK ZULU dla śmigłowców oraz pas drogi startowej  
 

Na grudniowym Komitecie Bezpieczeństwa Mazowieckiego Portu Lotniczego została przekazana zapowiedź 
nowego elementu infrastruktury naszego lotniska, którym będzie śmigłowcowa droga kołowania w powietrzu ZULU, 
prowadząca od FATO do strefy ćwiczeń 1 (mapka). Z drogi kołowania ZULU będzie można korzystać dopiero po 
zatwierdzeniu przez ULC zmiany do Instrukcji Operacyjnej EPMO, co jeszcze nie nastąpiło. Wtedy też DK zostanie 
oficjalnie naniesiona na mapy i opublikowana w AIP. 

Droga startowa i pas drogi startowej - te dwa pojęcia podobnie brzmią 
i bywają często mylone, nawet przez brać lotniczą, na co również zwrócono 
uwagę użytkowników EPMO na Komitecie Bezpieczeństwa MPL. 

Droga startowa to określona, prostokątna powierzchnia na lotnisku 
lądowym przygotowana do startu i lądowania statków powietrznych. 
Parametry drogi startowej, które decydują o jej wielkości to m.in. kod 
referencyjny, kierunek, rodzaj nawierzchni i długości deklarowane (TORA, 
TODA, ASDA i LDA).  

Pas drogi startowej to wyznaczona powierzchnia obejmująca drogę 
startową oraz zabezpieczenie przerwanego startu (Stopway) (jeżeli istnieje), 
przeznaczona do zmniejszenia ryzyka uszkodzenia statku powietrznego w 
przypadku zjechania z drogi startowej oraz zapewnienia bezpieczeństwa sp 
przelatującego nad tą powierzchnią w czasie operacji startu lub lądowania. 

Oczywiste jest, że pas drogi startowej jest większy niż droga startowa, 
aby zapewnić zabezpieczenia boczne, czołowe i przerwanego startu. Pas drogi 
startowej musi być wolny od obiektów, które mogą stanowić zagrożenie dla 
sp, dlatego ulokowane tam pomoce nawigacyjne muszą być tak kruche i nisko umieszczone, jak tylko możliwe. Wymiary 
pasa drogi startowej są zależne głównie od kodu referencyjnego lotniska.  

Do projektowania elementów infrastruktury lotniczej dla samolotów i śmigłowców odnoszą się przepisy Aneksu 
14 Konwencji ICAO oraz Rozporządzenia EU 139/2014. 
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