
RAPORT WSTĘPNY O WYPADKU (POWAŻNYM INCYDENCIE) LOTNICZYM 

I – OKREŚLENIE ZDARZENIA 
 

INFORMACJA O ZDARZENIU 

Nr akt sprawy 

 

4 6 6 / 07            
 

 
MIEJSCE ZDARZENIA 

Państwo / rejon zdarzenia  

Lotnisko EPKT 

Miejscowość, X – w pobliżu / współrzędne geograficzne (w stopniach i minutach) 

 

 

 
CZAS ZDARZENIA 

Data zdarzenia 
 

2 0 0 7   1 0   2 8 

Rok                        Miesiąc              Dzień  
Czas lokalny zdarzenia 
 

0 2   0 7 

              Godz.                 Min. 

 
STATEK POWIETRZNY 

Producent SP 

Boeing Company 

Typ SP 
 

B-737 800 

Znaki rejestracyjne SP 
 

E C - H B M  
 

Państwo rejestracji SP 
 

Hiszpania 

Nazwa użytkownika SP 
 

Air Europa Lineas Aereas 

 

II – PRZEBIEG LOTU 
 
LOTNICTWO KOMUNIKACYJNE 

Rodzaj lotu 
 

1.   pasażerski                             2.   cargo                                 3.   pasaż./cargo 

4.   przebazowanie                          5.   szkolny / kontrolny            6.   inny 

7.   nieznany 

 
 

S   lot regularny                               N   lot nieregularny                  Z   nieznany 

 

D   lot krajowy                                   I   lot międzynarodowy           Z   nieznany 
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LOTNICTWO OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA 

Rodzaj lotu 

 

Szkolny lub treningowy 

10.  z instruktorem                      11.  samodzielny                   12.  kontrolny 

1Y.  inny 

 

Niehandlowy 

20.  w celach własnych               21.  służbowy                        22.  rządowy 

23.  specjalny                              24.  nad otwartym morzem   2Y.  inny 

2Z.  nieznany 

 

Handlowy 

30.  lot agro                                 31.  lot gaśniczy                    32.  lot obserwacyjny 

33.  lot reklamowy                       34.  z ładunkiem podwiesz. I 35.  lot sanitarny 

36.  transport drewna                  37.  nad otwartym morzem    3Y  inny 

 

Loty różne 

40.  lot badawczy                        41.  nielegalny                       42.  przebazowanie 

43.  lot poszukiwawczy               44.  pokazowy / sportowy      45.  akwizyc./ pokaz. 

4Y.  inny                                      4Z.  nieznany 

Rodzaj użytkownika 

 

1.   aeroklub / szkoła lotn.            2.  spółka                               3.  przeds. Państw. 

4.   użytk. Prywatny                      5.  sprzedaż / wynajem         Y.  inny 

Z.   nieznany             

 

TRASA LOTU 

Ostatni punkt odlotu 
 

O L B A  a i r  p o r t   ( L e b a n o n )    

                                  Nazwa miejscowości w pisowni lokalnej – litery łacińskie 

Czy:       S   taki sam jak nazwa miejscowości, w której zaistniało zdarzenie 

Planowany punkt docelowy 
 

E P K T                

                                  Nazwa miejscowości w pisowni lokalnej – litery łacińskie 

      Czy:        S   taki sam jak nazwa miejscowości, w której zaistniało zdarzenie 

Długotrwałość lotu 

                       3  2 5 
DO DNIA RAPORTU WSTĘPNEGO NIE USTALONO   zdarzenie zaistniało na ziemi               

 

III – OBRAŻENIA CIAŁA 

 
Załoga                      Śmiertelne              Poważne               Nieznaczne                Nie było                 Nieznane 

 

                8          
 

Pasażerowie 

               1 1 4      
 

Osoby postronne 

             

Uwaga: Dane wiadome w dniu pisania raportu  
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IV – USZKODZENIA 

 
Uszkodzenia statku powietrznego 

 D  zniszczony       S   poważnie uszkodzony       M   nieznacznie uszkodzony     N   nie było       Z   nie ustalono 

 

V – INFORMACJA METEOROLOGICZNA 
 

Ogólna sytuacja meteorologiczna 

1  VMC                                                2  IMC                                           Z  nie ustalono 

Warunki oświetlenia 

1  świt                                                 2  oświetlenie dzienne                   3  zmierzch 

4  noc księżycowa                              5  noc ciemna                                Z  nie ustalono 

 
KOLEJNOŚĆ WYSTĘPOWANIA WYDARZEŃ 

KOLEJNOŚĆ ZDARZEŃ: 
 

Start i lot z lotniska EPKT na lotnisko OLBA 
(Liban) w celu zabrania pasażerów 
Start z lotniska OLBA po zabraniu pasażerów 
Nawiązanie łączności TWR EPKT i odebranie 
warunków meteorologicznych panujących na 
lotnisku docelowym, 
Wykonanie podejścia do lądowania bez 
racetrack-a, 
Przechwycenie kierunku pasa w odległości 
5.4 mili od progu pasa, 
Próba przechwycenia ścieżki zniżania od 
góry, 
Duża prędkość zniżania (rzędu 1600-1800 
ft/min) 
Przecięcie GS na wysokości decyzji, 
Zadziałanie systemu EGPWS (sink rate ,pull 
up) 
Przejęcie sterowania przez kapitana i próba 
wyrównania, 
Przyziemienie samolotu około 850 przed 
progiem pasa w instalacji świateł podejścia, 
Wtoczenie się na pas i zakończenie dobiegu, 
Skołowanie na stanowisko postojowe, 
Opuszczenie samolotu przez załogę bez 
powiadomienia TWR ani DP o zaistniałym 
zdarzeniu 

ETAP LOTU: 
 

Podejście do lądowania 
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CZĘŚĆ OPISOWA:  

W dniu 28 października 2007 roku samolot Boeing 737 800 o znakach rozpoznawczych 

EC-HBM wykonywał lot czarterowy z lotniska OLBA (w Libanie) na lotnisko EPKT. Załoga 

uzyskała zgodę na podejście z trasy (bez racetracka). Warunki meteorologiczne były poniżej 

minimów dla podejścia w I kategorii. Pilotem lecącym był pierwszy oficer i on wykonywał 

całe podejście do momentu przejęcia sterowania przez kapitana. Przechwycenie kierunku 

pasa (LOC ILS) nastąpiło w odległości ok. 5.4 mili od progu pasa, znacznie powyżej 

3 stopniowej ścieżki podejścia. Wymusiło to na załodze wykonanie zniżania ze znaczną 

prędkością zniżania (pow. 1600-1800 ft/min) tj. ponad 2 x większą niż wymagana dla 

ustabilizowanego podejścia według ILS. Całe podejście było wykonywane z włączonym 

autopilotem. Przecięcie ścieżki zniżania nastąpiło praktycznie na wysokości decyzji. Z uwagi 

na dużą prędkość zniżania autopilot nie przechwycił sygnału ścieżki ILS, a samolot 

kontynuował zniżanie. W tym momencie zadziałał system EGPWS, a w chwilę potem 

kapitan przejął sterowanie. Samolot zaczepił w 2 rząd świateł systemu calvert i przyziemił 

niszcząc pozostałe światła w odległości około 850 m przed progiem pasa. Dobieg samolotu 

został zakończony na pasie startowym. Załoga nie zgłaszała problemów z nieprawidłowym 

działaniem systemu ILS na lotnisku. W wyniku zderzenia ze światłami samolot uległ 

poważnym uszkodzeniom, a system świateł podejścia został zniszczony. Przed pasem i na 

pasie znaleziono dużo szczątków konstrukcji samolotu i świateł. Załoga samolotu nie 

poinformowała nikogo o zaistniałym zdarzeniu. 

 

 

WYDANE ZALECENIA PROFILAKTYCZNE 

Nie wydano 

 
PROPONOWANE ZALECENIA PROFILAKTYCZNE 

Nie zaproponowano 

 

PIECZĄTKA I PODPIS KIERUJĄCEGO ZESPOŁEM BADAWCZYM 
 

podpis na oryginale 

 

 


