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Za mała ilość paliwa na locie szkolnym SP-KPX 
 

W dniu 28.04.2020 r. załoga wykonująca lot szkolny do licencji PPL A (zadanie I, ćw. 2 i 3, loty po kręgu), 
wylądowała z ilością paliwa w zbiorniku samolotu DA20 SP-KPX na poziomie 5 litrów paliwa zużywalnego.  

Tego dnia FI A wykonywał loty szkolne na SP-KPX od pełnego zatankowania samolotu przez w sumie 2,4 h według 
licznika i zużycie paliwa było w normie, ok. 20l/h przy obrotach 2200. Zaplanowany na 17.30 lot miał trwać ok. 1 godziny 
lub trochę dłużej. Przed lotem stan paliwa został zmierzony miernikiem drewnianym (poziom 0,5 - 1 cm poniżej połowy), 
co zostało ocenione na 43 litry paliwa zużywalnego. Z uwagi na to, że lot miał być krótki, Instruktor postanowił nie 
tankować przed lotem, tylko po nim.  

Lot rozpoczął się ok. godz. 17.30 i trwał 1,4 h według licznika. Instruktor prowadził obserwację paliwomierza co 
jakiś czas; na początku zużycie paliwa podczas lotu było normalne, jednak poziom paliwa w krótkim czasie dość szybko  
obniżył się do poziomu rezerwy i wówczas załoga zakończyła latanie. 

W zbiorniku zostało tylko 5 litrów paliwa zużywalnego, co zostało stwierdzone przez FI A po zatankowaniu 
samolotu po wylądowaniu.  W czasie tankowania do baku weszło 86 litrów.  

Instruktor zasugerował, że pod koniec lotu mogła być włączona pompa PRIME. Był pewien, że po uruchomieniu 
pompa PRIME została wyłączona, ale w czasie lotu nie obserwował przełącznika. Kilkukrotnie korygował tylko inne 
włączniki, które były omyłkowo obsługiwane przez studenta, co się zdarza na początkowym etapie szkolenia. FI A 
poprosił Instruktora wykonującego lot kolejnego dnia o sprawdzenie dla potwierdzenia położenia włącznika pompy 
PRIME (wyłącznik był w pozycji OFF) oraz na zwrócenie uwagi na spalanie na swoim locie (było w normie). 

FI A napisał raport do systemu dobrowolnego SMS. Zdarzenie zostało sklasyfikowane przez PKBWL jako incydent. 
Przypominamy: przed lotem należy zatankować samolot w taki sposób, aby minimalny zapas paliwa wystarczył na 

bezpieczny dolot do lotniska zapasowego, na wypadek nieprzewidzianych okoliczności (np. zamknięcie pasa startowego 
na EPMO, dłuższy czas oczekiwania ze względu na sytuację związaną z ruchem VFR itp.) W trakcie lotu szkolnego 
niezbędne jest monitorowanie poziomu paliwa i szybkie reagowanie po stwierdzeniu niepożądanych wskazań, bez 
względu na przyczynę zwiększonego zużycia. 
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Kłopoty z łącznością SP-FGW   
 

15 kwietnia pilot z licencją PPL(A) wynajął samolot Beechcraft A23 SP-FGW od Salt Aviation. Planował wylot z CTR 
Modlin przez punkty H, S i dalej po trasie z powrotem przez punkt Q i U do Modlina. Zgoda na lot została udzielona przez 
Modlin wieża w CTR Modlin nie wyżej niż 1500 ft, squawk 7000, pas w użyciu 26 wiatr 2 kt. Po starcie z pasa 26 pilot 
otrzymał zgodę na skierowanie się bezpośrednio nad punkt H i na opuszczenie CTR Modlin zgodnie z planem lotu. 

Łączność w celu uzyskania zgody na lot, informacji o pogodzie, zgody na uruchomienie, zgody na kołowanie, 
zgody na start przebiegała bez problemów technicznych i była wykonywana w całości na zestawie COM 2 (mikrofon i 
słuchawki) przy jednocześnie uruchomionym zestawie COM 1 ale tylko na podsłuchu. 

Po starcie z pasa 26 i wykonaniu skrętu w stronę punktu H pojawiły się zakłócenia na częstotliwości 123,930, 
których pilot nie powiązał z SP-FGW ze względu na wcześniejszy bezproblemowy przebieg komunikacji radiowej. 
Następnie komunikacja z Modlin TWR okazała się niemożliwa na zestawach COM1 i COM2. Pilot zdecydował więc o 
pozostaniu nad punktem Hotel, nie opuszczając CTR Modlin. 

Następnie pilot podłączył słuchawki na złącze przy prawym fotelu i spróbował nawiązać łączność z Modlin wieża 
123,930. Tym razem komunikacja była skuteczna, dzięki czemu uzyskał zgodę na powrót do lotniska i polecenie lotu nad 
punkt India. TWR Modlin zakomunikowała pilotowi, iż FIS Olsztyn zgłaszał zakłócenia na częstotliwości FIS Olsztyn 
118,775 i zasugerowała wyłączenie jednego z zestawów radia. SP-FGW pozostał na łączności z wieżą Modlina na zestawie 
COM2. Do końca lotu nie było zakłóceń w komunikacji. Przed dolotem do punktu India pilot SP-FGW otrzymał zgodę na 
wejście w prawy krąg do pasa 26 i wykonał lądowanie.  

Pilot najemca wpisał niesprawność sp do PDT. Radio COM1 w samolocie było faktycznie chwilowo niesprawne i 
zostanie naprawione, jednakże nie ma przeszkód, aby korzystać z COM2 podczas lotów. Pilot wynajmujący SP-FGW opisał 
niniejszą sytuację w systemie dobrowolnego raportowania Salt; sytuacja została zgłoszona do CBZ i uznana za incydent. 
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