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Warszawa, dnia 03 października 2011 r. 

 

 

 
RAPORT KOŃCOWY 

z badania zdarzenia statku powietrznego  
 

 
Niniejszy raport jest dokumentem prezentującym stanowisko dotyczące okoliczności zdarzenia lotniczego, jego przyczyn i zaleceń 

profilaktycznych. Raport jest wynikiem badania przeprowadzonego jedynie w celach profilaktycznych w oparciu o obowiązujące 

przepisy prawa międzynarodowego i krajowego. Badanie zostało przeprowadzone bez konieczności stosowania prawnej procedury 

dowodowej. Sformułowania zawarte w niniejszym raporcie, w związku z Art. 134 ustawy Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r., Nr 100, 

poz.696 z zm.) nie mogą być traktowane, jako wskazanie winnych lub odpowiedzialnych za zaistniałe zdarzenie. Komisja nie orzeka, 

co do winy i odpowiedzialności. W związku z powyższym wszelkie formy wykorzystania niniejszego raportu do celów innych niż 

zapobieganie wypadkom i poważnym incydentom lotniczym, może prowadzić do błędnych wniosków i interpretacji. Raport 

niniejszy został sporządzony w języku polskim. Inne wersje językowe mogą być przygotowywane jedynie w celach informacyjnych. 

 

 

1. Rodzaj zdarzenia:  

WYPADEK 

2. Badanie przeprowadził: 

PKBWL. 

3. Data i czas lokalny zaistnienia zdarzenia:  

       09 września 2012 r., godz. 11:55 (LMT). 

4. Miejsce startu i zamierzonego lądowania:  

Lotnisko Aeroklubu Bydgoskiego (EPBY)-Szwederowo. Współrzędne geograficzne:  

N-53
0
05

’
48,49”, E-017

0
58

’ 
39,61”. Wzniesienie 72 m AMSL.     

5. Miejsce zdarzenia: Lotnisko Bydgoszcz (EPBY). 

6. Rodzaj, typ, znaki rozpoznawcze, właściciel statku powietrznego, użytkownik, opis 

uszkodzeń:  

Samolot An-2 to jednosilnikowy dwupłat z kadłubem o konstrukcji półskorupowej metalowej, 

skrzydła pokryte płótnem, podwozie stałe z kółkiem tylnym.  Silnik ASz-62IR z śmigłem AW-2. 

Numer fabryczny samolotu: 1G16335. 

Znaki rozpoznawcze: SP-FMA.  

Nr ewidencyjny zdarzenia lotniczego 

1153/12 
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Właściciel: Aeroklub Bydgoski  

 Użytkownik: Aeroklub Bydgoski 

Opis uszkodzeń: w wyniku wypadku uszkodzony  płatowiec, zgięte łopaty śmigła. Silnik  

i jego wyposażenie kwalifikuje się do przeglądu i ewentualnej naprawy. 

 
 Zniekształcenie dolnego lewego skrzydła, widoczne w rejonie nasady stójki międzyskrzydłowej i powodujące 
odstawanie dolnej owiewki stójki [foto: Aeroklub Bydgoski].\ 
 
 

 
 Uszkodzenie końcówki dolnego lewego skrzydła. 
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 Śmigło z pogiętymi dwiema łopatami widok ogólny. 

 
 

7. Typ operacji: Lot na zrzut skoczków spadochronowych. 

8. Faza lotu: Lądowanie. 

9. Warunki lotu: VFR, dzień. 

10. Czynniki pogody: Zachmurzenie 3/8-4/8 CU 2000-3500, wiatr 190/05 kt.  

       Warunki meteorologiczne nie miały bezpośrednio wpływu na zaistnienie i przebieg zdarzenia.   

11. Organizator lotów / skoków: Aeroklub Bydgoski. 

12. Dane dotyczące dowódcy statku powietrznego-instruktora: Pilot-mężczyzna lat 64  

z licencją CPL(A), licencja pilota zawodowego samolotowego ważna do 15 kwietnia 2014 

roku. Orzeczenie lotniczo-lekarskie klasa 1, ważne 23 września 2012 roku. Kontrola techniki 

pilotażu ważna do 07 maja 2014 roku. Kontrola wiedzy teoretycznej ważna do 07 marca 2013 

roku. Nalot ogólny 3858 godzin i 19 minut. Na samolocie An-2 pilot do dnia zdarzenia 

lotniczego wykonał:  759 godzin i 55 minut. Ważność uprawnień lotniczych: SEP(L) do 07 

maja 2014 roku, FI(A) do 24 czerwca 2013 roku. 

13. Dane dotyczące pilota przeszkalanego: Pilot-mężczyzna lat 37 z licencją PPL(A), licencja 

pilota turystycznego samolotowego ważna do 26 maja 2016 roku. Orzeczenie lotniczo-

lekarskie klasa 2, ważne 30 kwietnia 2014 roku. Kontrola techniki pilotażu ważna do 16 

marca 2013 roku. Kontrola wiedzy teoretycznej ważna do 25 lutego 2013 roku. Nalot 

ogólny 135 godzin i 30 minut. Na samolocie An-2 pilot do dnia zdarzenia lotniczego 

wykonał:  19 lotów w czasie 04 godzin i 10 minut. Ważność uprawnień lotniczych: SEP(L) 

do 08 maja 2013 roku. 

14. Obrażenia załogi i pasażerów 
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 Nie było. 

15. Opis przebiegu i analiza zdarzenia:  

     W dniu 09 września 2012 r. w Aeroklubie Bydgoskim  mającym swą siedzibę na lotnisku  

w Bydgoszczy (EPBY) odbywały się loty na desantowanie skoczków spadochronowych. 

Zgodnie ze zleceniem na loty i zgłoszonym planem lotu, pilot Aeroklubu Bydgoskiego lat 37 

miał wykonać loty szkolne,  połączone z rzutem skoczków spadochronowych z lewego fotela  

na samolocie An-2 o znakach rozpoznawczych SP-FMA. Instruktorem posiadającym stosowne 

uprawnienia był pilot lat 64 zajmujący prawy fotel samolotu. W tym dniu był w użyciu pas 

trawiasty „300”, a kierowanie lotami odbywało się z Wieży Lotniskowej poprzez Służbę 

Informacji Powietrznej Bydgoszcz EPBY.  

    Lot połączony z zrzutem skoczków spadochronowych przebiegał bez zakłóceń. Lot do 

lądowania i lądowanie wykonywał pilot przeszkalany. Lądowanie było wykonywane z klapami 

pełnymi wychylonymi o kąt 40
0
. Początek wyrównania był wykonany na około 7 metrach i przy 

prędkości 105 km/godzinę (wg relacji szkolonego pilota). Z pozyskanego filmu na którym 

zostało uwiecznione lądowanie, samolot do zetknięcia z ziemią  wykonywał płaski i prawie 

równoległy lot do ziemi bez nadania trzy punktowego położenia podwozia. Samolot wylądował 

na koła główne z wysoko uniesionym kółkiem ogonowym. Wytracając i tak małą prędkość 

podejścia samolot coraz bardziej podnosił ogon aż do podparcia się na śmigle. W trakcie 

hamowania obrotów śmigła po zetknięciu się jego z podłożem pasa  nastąpiło ponadto 

przechylenie samolotu w lewo (w kierunku przeciwnym do kierunku obrotów śmigła) oraz 

spowodowany nim kontakt końcówki lewego dolnego skrzydła z ziemią i jej uszkodzenie. Po 

przemieszczeniu się na odległość 50 m samolot znieruchomiał w  pozycji podparcia na śmigle. 

Załoga, pilot i instruktor  nie doznali żadnych obrażeń i opuścili samolot o własnych siłach. 

         Szkic miejsca wypadku z wymiarami, śladami łopat i kół podwozia zawiera Album 

Ilustracji powyższego opracowania. 

     Analizując przypadek lądowania uwzględniając kierunek i prędkość wiatru (wiatr 190/05 kt) 

oraz lądowanie na lotnisku, zdaniem Komisji wychylenie klap w położenie 39,5
0 

było 

nieuzasadnione.  

Instrukcja Użytkowania w Locie samolotu An-2 z silnikiem ASz-62IR na odpowiedniej 

stronie (str.62 w rozdziale 4-00) nie zawiera żadnych szczególnych wskazówek na temat 

lądowania „na dwa punkty” (tj. na koła podwozia głównego). Co do lądowania z użyciem klap, 

to ww. Instrukcja w p.13 A. (str.62 rozdz. 4-00) stwierdza: 
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/1/ Jako podstawowy rodzaj lądowania z użyciem klap przyjmuje się lądowanie przy wychyleniu 

klap na 30
o
. 

/2/ Jeśli zachodzi potrzeba skrócenia do minimum odcinka lądowania – należy stosować pełne 

wychylenie klap, tj. 39,5
o
. 

/3/ Prędkość lotu ślizgowego z wychylonymi klapami na 30-39,5
o
 winna wynosić odpowiednio 

125-120 km/h. Prędkość tę należy utrzymywać do chwili wyrównania samolotu, które należy 

rozpoczynać na wysokości 6-9 m. 

Analogiczne stwierdzenia zawiera na str.224 książka „Praktyczna aerodynamika samolotu An-2” 

(autor M.N.Szifrin, tłum. z rosyjskiego mgr inż. Feliks Brodzik, Wydawnictwa Komunikacji  

i Łączności, Warszawa 1979): 

„Podstawowym rodzajem lądowania samolotu An-2 jest lądowanie z klapami wychylonymi  

o 30
o
, z wysunięciem slotów w końcowej fazie wyrównania i przyziemieniem samolotu na trzy 

punkty na określonej prędkości bez znoszenia.” 

I dalej: 

„..w wyjątkowych przypadkach, kiedy wymagany jest bardziej stromy tor podejścia do 

lądowania, zezwala się wychylić klapy o 40
o
.” 

Ta sama książka na stronach 226-227 zawiera następujące rady odnośnie lądowania „na dwa 

punkty” tj. na koła główne: 

„Lądowanie samolotu na koła główne jest jednym z rodzajów normalnego lądowania. Sposób 

ten zaleca się stosować: 

a) przy wietrze czołowym o prędkości przekraczającej 15 m/s; 

b) gdy pilot nie ma pewności, czy wykona normalne lądowanie na trzy punkty, na skutek 

zbyt      niskiego podprowadzenia samolotu do ziemi przy lądowaniu bez użycia klap; 

c) gdy pilot nie jest pewny dokładnego określenia odległości od ziemi (np. przy 

pokrywie śnieżnej, w warunkach ulewnego deszczu, zamieci, o zmroku). 

Podczas lądowania samolotu na główne koła, przy silnym czołowym wietrze, zaleca się: 

a) podejście do lądowania aż do wysokości odpowiadającej początkowi wyrównania 

wykonywać bez klap na prędkości 145-150 km/h; 

b) wyrównanie rozpoczynać na wysokości 4-5 m i zakończyć na wysokości 0,3 m; 

c) nie dopuszczać do „unoszenia” w górę samolotu podczas wytrzymania; w momencie 

dotknięcia kołami ziemi przytrzymać sterownicę i nie dopuszczać do oderwania 

samolotu od ziemi. 

W tych przypadkach, gdy przy lądowaniu samolotu na główne koła trudno jest dokładnie określić 

odległość od ziemi, należy: 
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a) zniżanie samolotu wykonać z wychylonymi klapami na prędkości 120-125 km/h; 

b) wyrównanie rozpoczynać od wysokości 6-7 m płynnym, powolnym przyciąganiem    

sterownicy „do siebie” aż do momentu wyraźnego zarysowania się powierzchni ziemi. 

We wszystkich przypadkach, w miarę zmniejsza się prędkości na dobiegu przyciągnąć sterownicę 

„do siebie”, a hamulców użyć dopiero wtedy, kiedy sterownica będzie całkowicie 

przyciągnięta.” 

Przebieg zakończonego wypadkiem lądowania samolotu SP-FMA można podzielić na 

następujące kolejno po sobie fazy: 

1. Końcowa faza podejścia – samolot leciał w położeniu praktycznie poziomym (takim, jak 

pokazane na rysunku A), oddziaływają wszystkie pokazane na rysunku siły oprócz sił Rx i Rz na 

podwoziu głównym, zapewniona równowaga sił i momentów, samolot jednostajnie opadając, ze 

stałą prędkością poziomą (ok. 110 km/h) zbliża się do nawierzchni lotniska; 

 

 

A. SIŁY DZIAŁAJĄCE NA SAMOLOT PODCZAS PODEJŚCIA DO LĄDOWANIA: 

PPZZ – aerodynamiczna siła nośna, malejąca proporcjonalnie do kwadratu malejącej prędkości 

PPXX – aerodynamiczna siła oporu, malejąca proporcjonalnie do kwadratu malejącej prędkości 

PPZZHH – aerodynamiczna siła nośna usterzenia, malejąca proporcjonalnie do kwadratu malejącej prędkości 

QQpp – ciężar samolotu pustego (dla SP-FMA = 3459 kg) 

QQzz – ciężar załogi (170,5 kg) 

QQppaall – ciężar paliwa (240 l = 173 kg 

TT – siła ciągu zespołu napędowego, równoważąca opór aerodynamiczny PPXX 
UWAGA: Kolorem czerwonym zaznaczono średnią cięciwę aerodynamiczną 

SS..CC.. – środek ciężkości samolotu pustego 

 

 
 

          

  

  

                                                                                                                                                              PPZZ  

  

                                                                                                                                                                            QQppaall  

                                                                                                                                            

                      PPZZHH                                                                                                          PPXX  

                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                            SS..CC..  

                                                                                                                                                                                                  QQzz                                                                  TT  

  

  

                                                                                                                                                                  QQpp                            

                  gg  ––  ppoollee  ggrraawwiittaaccyyjjnnee                                                                                                                                                      
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2. Przyziemienie – samolot nadal w położeniu poziomym jak pokazano na rys.B, oddziaływają 

wszystkie pokazane na rysunku siły wraz z siłami Rx i Rz na podwoziu głównym, które 

pojawiają się z chwilą przyziemienia (i zaczynają narastać), nadal zapewniona równowaga sił  

i momentów; 

 

 

B. SIŁY DZIAŁAJĄCE NA SAMOLOT PODCZAS PRZYZIEMIENIA: 

PPZZ – aerodynamiczna siła nośna, malejąca proporcjonalnie do kwadratu malejącej prędkości 

PPXX – aerodynamiczna siła oporu, malejąca proporcjonalnie do kwadratu malejącej prędkości 

PPZZHH – aerodynamiczna siła nośna usterzenia, malejąca proporcjonalnie do kwadratu malejącej prędkości 

QQpp – ciężar samolotu pustego (dla SP-FMA = 3459 kg) 

QQzz – ciężar załogi (170,5 kg) 

QQppaall – ciężar paliwa (240 l = 173 kg, mogący się przemieszczać wewnątrz zbiorników wskutek bezwładności) 

TT – siła ciągu zespołu napędowego, równoważąca opór aerodynamiczny PPXX 

RRzz – pionowa składowa reakcji na podwoziu, pojawiająca się w chwili przyziemienia i rosnąca wraz ze spadkiem PZ 

RRxx – pozioma składowa reakcji na podwoziu, pojawiająca się w chwili przyziemienia i rosnąca wraz ze spadkiem PZ, aż 
do uzyskania maksymalnej wartości stałej, opór toczenia 

UWAGA: Kolorem czerwonym zaznaczono średnią cięciwę aerodynamiczną 

SS..CC.. – środek ciężkości samolotu pustego 

 

3. Dobieg poziomy – samolot przyziemił w położeniu poziomym jak na rys.C. Oddziaływają 

wszystkie pokazane na rysunku siły, spada prędkość samolotu, wraz z nią spadają wartości sił 

aerodynamicznych PZ, PX i PZH (proporcjonalnie do kwadratu prędkości), narastają siły Rx (opór 

toczenia) i Rz na podwoziu głównym, samolot toczy się na kołach podwozia głównego, 

bezwładność zapoczątkowuje przemieszczanie się paliwa w zbiornikach ku przodowi, 

równowaga sił i momentów ulega zakłóceniu – pojawia się i rośnie przewaga momentu 

pochylającego „na nos”, skutki tego zjawiska opóźnia bezwładność samolotu; 

 

 
 

                                                                                                        

  

  

                                                                                                                                                              PPZZ  

  

                                                                                                                                                                            QQppaall  

                                                                                                                                            

                      PPZZHH                                                                                                          PPXX  

                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                            SS..CC..  

                                                                                                                                                                                                  QQzz                                                                  TT  

  

  

                                                                                                                                                                  QQpp                          RRzz  

                    gg  ––  ppoollee  ggrraawwiittaaccyyjjnnee                                                                                                                                                          oodd  cchhwwiillii  

                                                                                                                                                                                                                                                        pprrzzyyzziieemmiieenniiaa  

                                                                                                                                                                                  RRxx  
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C. SIŁY DZIAŁAJĄCE NA SAMOLOT PODCZAS POZIOMEGO DOBIEGU: 

PPZZ – aerodynamiczna siła nośna, malejąca proporcjonalnie do kwadratu malejącej prędkości 

PPXX – aerodynamiczna siła oporu, malejąca proporcjonalnie do kwadratu malejącej prędkości 

PPZZHH – aerodynamiczna siła nośna usterzenia, malejąca proporcjonalnie do kwadratu malejącej prędkości 

QQpp – ciężar samolotu pustego (dla SP-FMA = 3459 kg) 

QQzz – ciężar załogi (170,5 kg) 

QQppaall – ciężar paliwa (240 l = 173 kg, mogący się przemieszczać wewnątrz zbiorników wskutek bezwładności) 

TT – siła ciągu zespołu napędowego, równoważąca opór aerodynamiczny PPXX 

RRzz – pionowa składowa reakcji na podwoziu, pojawiająca się w chwili przyziemienia i rosnąca wraz ze spadkiem PZ 

RRxx – pozioma składowa reakcji na podwoziu, pojawiająca się w chwili przyziemienia i rosnąca wraz ze spadkiem PZ, aż 
do uzyskania maksymalnej wartości stałej, opór toczenia, powodujący powstanie deceleracji d 

BBss – siła bezwładności działająca na masę pustego samolotu (wartość Bs = - d.ms) 

BBppaall  – siła bezwładności, działająca na masę paliwa (wartość Bpal = - d.mpal) 

BBzz  – siła bezwładności, działająca na masę załogi (wartość Bz = - d.mz) 
UWAGA: Kolorem czerwonym zaznaczono średnią cięciwę aerodynamiczną 

SS..CC.. – środek ciężkości samolotu pustego 

 

4. Dobieg z zadzieraniem ogona – samolot zostaje wytrącony z położenia poziomego i zaczyna 

stopniowo pochylać się „na nos” (rys. D pokazuje końcowe położenie w tej fazie, 

odpowiadające pierwszemu kontaktowi łopat śmigła z nawierzchnią lotniska), oddziaływają 

wszystkie pokazane na rysunku siły, nadal spada prędkość samolotu, a wraz z nią wartości sił 

aerodynamicznych PZ, PX i PZH (proporcjonalnie do kwadratu prędkości) aż do utraty 

skuteczności usterzenia poziomego i dalej do zera, narastają siły Rx (opór toczenia – aż do 

uzyskania stałej wartości) i Rz na podwoziu głównym (równoważąca ciężar samolotu), 

bezwładność powoduje dalsze przemieszczanie się paliwa w zbiornikach ku przodowi, 

równowaga sił i momentów ulega zakłóceniu – narasta przewaga momentu pochylającego „na 

nos” i na końcu tej fazy dochodzi do pierwszego kontaktu łopat śmigła z nawierzchnią lotniska 

 
 

                                                                                                      pprrzzeemmiieesszzcczzeenniiee  SSCC  ppaalliiwwaa  oo  ookk..220000  mmmm  wwsskkuutteekk  bbeezzwwłłaaddoośśccii  

  

  

                                                                                                                                                              PPZZ  

  

                                                                                                                                                                            QQppaall      BBppaall  

                                                                                                                                            

                      PPZZHH                                                                                                          PPXX  

                                                                                                                                                                                                            BBzz  

                                                                                                                                                              SS..CC..  

                                                                                                                                                                              BBpp            QQzz                                                                  TT  

  

  

dd  ––  ppoollee  ddeecceelleerraaccjjii                                                                                                                      QQpp                          RRzz  

                                                                                                                                                                                                                                                      rroossnnąą  oodd  cchhwwiillii  

                                                        gg  ––  ppoollee  ggrraawwiittaaccyyjjnnee                                                                                                                      pprrzzyyzziieemmiieenniiaa  

                                                                                                                                                                          RRxx  
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po osiągnięciu kąta krytycznego pochylenia, wynikającego z geometrii samolotu oraz powstania 

odpowiednich sił reakcji. 

 

D. SIŁY DZIAŁAJĄCE NA SAMOLOT NA KOŃCU DOBIEGU: 

PPZZ = 0; PPXX = 0; PPZZHH = 0; zanik sił aerodynamiczych wskutek spadku prędkości 

QQpp – ciężar samolotu pustego (dla SP-FMA = 3459 kg) 

QQzz – ciężar załogi (170,5 kg) 

QQppaall – ciężar paliwa (240 l = 173 kg, przemieszczony do swego przedniego położenia) 

RRzz – pionowa składowa reakcji na podwoziu, równoważąca proporcjonalną część sumy ciężaru pustego samolotu, 
załogi i paliwa 

TT – siła ciągu zespołu napędowego 

BBss – siła bezwładności działająca na masę pustego samolotu (wartość Bs = - d.ms) 

BBppaall  – siła bezwładności, działająca na masę paliwa (wartość Bpal = - d.mpal) 

BBzz  – siła bezwładności, działająca na masę załogi (wartość Bz = - d.mz) 

SSxx  – pozioma składowa reakcji końcówki łopaty w zetknięciu z ziemią 

SSzz  – pionowa składowa reakcji końcówki łopaty w zetknięciu z ziemią 

SS..CC.. – środek ciężkości samolotu pustego 

5. Kontakt śmigła z nawierzchnią lotniska, zarycie i zniszczenie łopat – po przekroczeniu kąta 

krytycznego wynikającego z geometrii samolotu następuje kontakt łopat śmigła z nawierzchnią 

lotniska i pojawiają się siły spowodowane uderzeniem łopat śmigła o ziemię (wzdłużne, 

pionowe i boczne, powodujące zatrzymanie śmigła), samolot podparty na zatrzymanym śmigle 

jak pokazano na rys.E wyhamowuje ruch do przodu (niszcząc – zginając – łopaty śmigła) nadal 

zwiększając pochylenie „na nos” aż do przejścia linii działania siły ciężaru całkowitego przed 

                                                                                                                                                                                                                  BBppaall 
                                                                                                                 Qpal 

 
                                                                                             Bp 

                                                                                                                                                                                                                SS..CC..                                              BBzz 
                                                                                                        QQzz 
 
d – pole deceleracji                                                                                                                                      T 

                                                                                                                                                                                        QQpp                      RRzz 
                                                                                                                                Sz 

                                 g – pole grawitacyjne           

                                                                                            RRxx                                                      SSxx  
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prostopadłą do niej linię punktów styku kół podwozia głównego z ziemią, a więc przed reakcję 

Rz (uzyskuje w ten sposób stabilną pozycję); w trakcie hamowania obrotów śmigła następuje 

ponadto przechylenie samolotu w lewo (w kierunku przeciwnym do kierunku obrotów śmigła) 

oraz spowodowany nim kontakt końcówki lewego dolnego skrzydła z ziemią i jej uszkodzenie; 

samolot nieruchomieje w tej pozycji, następuje nowy stan równowagi sił i momentów. 

 

 

E. SIŁY DZIAŁAJĄCE NA SAMOLOT PO ZATRZYMANIU: 

QQpp – ciężar samolotu pustego (dla SP-FMA = 3459 kg) 

QQzz – ciężar załogi (170,5 kg) 

QQppaall – ciężar paliwa (240 l = 173 kg, przemieszczony do swego przedniego położenia) 

RRzz – pionowa składowa reakcji na podwoziu, równoważąca proporcjonalną część sumy ciężaru pustego samolotu, 
załogi i paliwa 

SSzz  – pionowa składowa reakcji końcówki łopaty w zetknięciu z ziemią 

SS..CC.. – środek ciężkości samolotu pustego 

 

Dla uproszczenia powyższego rozważania przyjęto, że podczas lądowania samolotu SP-FMA siła 

ciągu zespołu napędowego (T) była niezmienna aż do chwili kontaktu śmigła z ziemią, a oś jej 

działania przechodziła przez środek ciężkości (S.C.) samolotu. 

 
 

                                                      QQppaall 
 
 

                    SS..CC.. 
 

                      QQpp                                                    QQzz 
 

                                                                                                      SSzz 

      RRzz 
 
 
 
 

                  zniszczone dwie łopaty smigła 
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Położenie środka ciężkości samolotu. 

Położenie środka ciężkości samolotu przed przyziemieniem, obliczone dla sumy ciężaru samolotu 

pustego, ciężaru załogi i ciężaru paliwa w jego „tylnym” (tj. normalnym dla lotu poziomego) 

położeniu wynosi ok. 18,7% SCA i jest bliskie skrajnemu przedniemu, określanemu w Instrukcji 

Użytkowania w Locie na 17% SCA. 

Komisja nie ma pewności, czy stan samolotu SP-FMA w chwili wypadku był taki, jak podczas 

ostatniego ważenia (Protokół ważenia z dn. 15 marca 2011 r.). W dniu wypadku kabina-ładownia 

samolotu była pozbawiona całego wyposażenia z wyjątkiem lin desantowych, więc zarówno 

położenie środka ciężkości pustego samolotu (podane jako 20,73% SCA) jak i położenie środka 

ciężkości w locie mogło znajdować się jeszcze bardziej z przodu. 

 

KOMENTARZ: 

Prędkość wiatru podczas lądowania wynosiła 190/05 kt. Prędkość wiatru była za mała,  

w kontekście praktyki i tego, co pisze Szifrin: 

„Lądowanie samolotu na koła główne jest jednym z rodzajów normalnego lądowania. 

Sposób ten zaleca się stosować: 

a) przy wietrze czołowym o prędkości przekraczającej 15 m/s;” 

Samo przyziemienie  było  wykonane z nieco zbyt dużą prędkością opadania jak na występujące 

warunki „wiatrowe”, a stąd może dodatkowo wynikać szybkie narastanie momentu pochylającego 

„na nos” wskutek szybkiego narastania oporu toczenia i przemieszczania się paliwa w zbiornikach 

wskutek bezwładności przy jednoczesnym braku możliwości skutecznego przeciwdziałania za 

pomocą wychylania steru wysokości do góry (a to z powodu zbyt małej i stale spadającej prędkości 

opływu, powodującej zmniejszoną i szybko malejącą skuteczność usterzenia – skuteczność 

wszelkich oddziaływań aerodynamicznych jest proporcjonalna do kwadratu prędkości). 

Położenie środka ciężkości bliskie skrajnemu przedniemu (Komisja nie ma pewności, w jakim 

stanie samolot był ostatnio ważony – tzn. czy nie zmieniono mu potem wyposażenia kabiny-

ładowni w zależności od wykonywanych zadań) też zrobiło swoje. Piloci nie docenili znaczenia 

prędkości względem powietrza. 

W omawianym przypadku siła wiatru była zbyt mała, by jej oddziaływanie mogło zapewnić 

równowagę momentów sił względem poprzecznej osi samolotu podczas lądowania 

 

 

W trakcie badania zdarzenia Zespół Badawczy PKBWL ustalił, że: 

 pilot instruktor i szkolony posiadali pełne kwalifikacje do wykonania zaplanowanego lotu 

(ważna licencja, ważne świadectwo medyczne). 

 nie stwierdzono, aby załoga znajdowała się pod wpływem działania środków 

odurzających oraz alkoholu, 
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 zdatność samolotu do lotu i jego stan techniczny były prawidłowo udokumentowane, 

badania samolotu oraz jego dokumentacji wykazały, że samolot obsługiwany  

i użytkowany był zgodnie z obowiązującymi przepisami, a jego stan techniczny nie 

budził zastrzeżeń. 

 samolot An-2 wyprodukowany w 1976 roku był używany do szkolenia i treningu, przed 

wypadkiem wykonał  i wylatał łącznie 3122 godziny i 32 minuty, 

 silnik samolotu ASz-62 IR zabudowany na płatowcu 09 stycznia 2008 roku przepracował 

łącznie 3096 godzin i 07 minut od początku eksploatacji oraz 706 godzin 52 minuty po 

naprawie głównej, 

 śmigło typu AW-2 wytwórcy WSK-PZL Warszawa produkcji 20 marca 1974 roku 

zostało zabudowane na płatowcu 10 kwietnia 2008 roku i przepracowało od początku 

eksploatacji 1188 godzin i 19 minut, 

 masa i położenie środka ciężkości samolotu mieściły się w zakresie ograniczeń podanych  

w jego Instrukcji Użytkowania w Locie, 

 samolot był ubezpieczony (ważne ubezpieczenie OC), 

 pilot podczas lotu prowadził łączność ze Służbą Informacji Powietrznej Bydgoszcz 

EPBY, 

 warunki meteorologiczne nie miały wpływu na zaistnienie i przebieg zdarzenia,  

 pilot wykonał lądowanie w osi pasa na kierunku „300” na roboczej powierzchni lotniska, 

16. Przyczyna (przyczyny) zdarzenia:  

       Błąd techniki pilotowania, polegający na podjęciu decyzji lądowania na koła podwozia 

głównego przy zbyt słabym wietrze czołowym, co uniemożliwiło po przyziemieniu 

prawidłowe zachowanie równowagi momentów pochylających, doprowadziło do podparcia 

się samolotu na śmigle, zniszczenia śmigła i uszkodzenia końcówki lewego dolnego 

skrzydła. 

 

     Wpływ na zaistnienie wypadku miało nieuzasadnione wychylenie klap na 39,5
0
. 

Okoliczności sprzyjające zaistnieniu zdarzenia:  

1. Płaski kąt lotu szybowego bez nadania trzy punktowego położenia samolotu na 

etapie wyrównania i wytrzymania. 
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2. Brak właściwiej reakcji ze strony instruktora. 

16. Zastosowane środki/zalecenia profilaktyczne:  

     Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych nie formułowała zaleceń 

dotyczących bezpieczeństwa. 

17. Propozycje zmian systemowych i/lub inne uwagi i komentarze:  

      Nie ma. 

 

 

 

Skład i podpisy członków zespołu badającego lub osoby badającej: 

 

 

Przewodniczący: mgr inż. pil. Andrzej Pussak…………………………. 

 

 

 Członek: inż. Tomasz Makowski………………………………………... 

 

 

 

 

 

 

            …………........................................................................... 
                         (pieczęć i podpis osoby kierującej zespołem badawczym /  

                          nadzorującej badanie z ramienia PKBWL)     

                  
 

   


