
 
 

 
 
 

Informacja dla użytkowników samolotów ultralekkich. 
 
 
 

Przedstawiona informacja jest kierowana do tych użytkowników, którzy podczas 
eksploatacji dokonali samodzielnie zmian średnicy śmigła lub nabyli samoloty w których 
dokonano wcześniej takich zmian, wprowadzając zagrożenie dla bezpiecznego wykonywania 
lotów.  

W wyniku dokonania samodzielnych nieuprawnionych modyfikacji w roku bieżącym 
doszło do wypadku lotniczego na samolocie ULM, na którym dokonano zmniejszenia 
średnicy śmigła w stosunku do oryginalnego, przez skrócenie długości łopat śmigła.  

W wyniku takiej „modyfikacji” silnik typu ROTAX 582 w locie osiągał 7000 obr/min, 
a więc powyżej maksymalnie dopuszczalnych obrotów startowych.  

Silniki ROTAX 582 UL DCDI są produkowane w dwóch zakresach mocy 
maksymalnej: 40 kW przy 6400 obr/min i 48 kW przy 6800 obr/min. Ponadto silniki te mogą 
być wyposażone w reduktory obrotów śmigła o różnym stopniu redukcji od 2:1 do 4:1. 
Wobec powyższego istotne znaczenie ma średnica zastosowanego śmigła (wg danych firmy 
Woodcomp śmigła SR200, w wersji z drewnianymi łopatami występują o średnicy 1450 mm 
lub 1600 mm). 

Pilot przed lotem zmniejszył prędkość obrotową śmigła poprzez zwiększenie kąta 
ustawienia łopat o 1,5 stopnia. Działanie takie zazwyczaj prowadzi do obniżenia 
maksymalnego ciągu, o czym pilot nie do końca zdawał sobie sprawę (świadczy o tym próba 
w locie i osiągnięcie 7000 obr/min i wznoszenia zaledwie 1,0 – 1,3 m/s). 

Przy właściwie dobranej średnicy śmigła możliwe byłoby pochłonięcie mocy silnika 
przy mniejszym kącie ustawienia łopat i osiągnięcie bardziej optymalnych warunków dla 
startu. Przy optymalnie dobranym śmigle stałym, prędkość obrotowa dla śmigła w próbie 
statycznej na ziemi powinna wynosić około 0,85 ÷ 0,9 prędkości obrotowej dla maksymalnej 
mocy trwałej dla silnika ROTAX 582 UL DCDI o mocy 40 kW – około 5500 obr/min  
a dla silnika 48kW – około 6000 obr/min. 

Po zauważeniu niskiej wartości wznoszenia podczas startu pilot postąpił jak  
w procedurze normalnej, schował klapy i zmniejszył obroty silnika. Spowodowało to utratę  
i tak już niskiego ciągu, a w skutek kolejnych nieprawidłowych reakcji pilota na zaistniałe 
zjawisko nastąpiło przeciągnięcie aerodynamiczne samolotu i wejście w korkociąg na małej 
wysokości. 

 



 

Mając na uwadze bezpieczeństwo wykonywania lotów informujemy pilotów  
i mechaników ultralekkich statków powietrznych, że: 

− samodzielna ingerencja w konstrukcję uprzednio zatwierdzonego śmigła do danego 
silnika i samolotu jest zmianą sklasyfikowaną jako „poważna”, tj. taką, która ma 
istotny wpływ na ciężar, położenie środka ciężkości, wytrzymałość konstrukcji, 
niezawodność, charakterystyki eksploatacyjne, hałas lub inne własności mające wpływ 
na zdatność do lotu. Właściciel lub Użytkownik samolotu może sam wprowadzić 
wyłącznie zmiany sklasyfikowane jako zmiany nie będące poważnymi, tzw. zmiany 
„drobne”. Zmiany „poważne” mogą być wprowadzane prze uprawnione podmioty lub 
osoby prywatne zgłaszające zmianę pod nadzorem Prezesa Urzędu Lotnictwa 
Cywilnego, a następnie podlegają one zatwierdzeniu przez Prezesa ULC. Dla 
przykładu zmiana średnicy śmigła wpływa w istotny sposób na zmianę ciągu i mocy 
pochłanianej przez śmigło (ciąg zmienia się proporcjonalnie z czwartą potęgą średnicy 
a moc z piątą), a także na charakterystyki osiągowe samolotu, a w związku z tym jest 
zmianą poważną.  

− wszystkie ultralekkie statki powietrzne użytkowane w polskiej przestrzeni powietrznej 
podlegają wymaganiom określonym w rozporządzeniu MI z dnia 25 kwietnia 2005 r. 
w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do 
niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań 
dotyczących używania tych statków (Dz. U. Nr 107, poz. 904, Załącznik Nr 5). 

 
 
Informację Opracowano w: 
Inspektoracie Certyfikacji Wyrobów Lotniczych 
Departamentu Techniki Lotniczej ULC oraz 
Inspektoracie Bezpieczeństwa Lotów ULC. 
 


