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ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 376/2014

z dnia 3 kwietnia 2014 r. 
w sprawie zgłaszania i analizy zdarzeń w lotnictwie cywilnym 

oraz podejmowanych w związku z nimi działań następczych, zmiany rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 996/2010 

oraz uchylenia dyrektywy 2003/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
i rozporządzeń Komisji (WE) nr 1321/2007 i (WE) nr 1330/2007 

Art.4 ust. 1 mówi o tym jakiego typu zdarzenia zaliczają się do obowiązkowego zgłaszania zdarzeń
W szczególności:

Pkt. b:
„zdarzenia związane z warunkami technicznymi, obsługą techniczną i naprawą statku powietrznego, takie jak:
(i) uszkodzenia elementów konstrukcyjnych;
(ii) nieprawidłowe działanie układów;
(iii) problemy z obsługą techniczną i naprawą;
(iv) problemy z napędem (w tym silniki, śmigła i wirniki) oraz problemy z pomocniczymi jednostkami zasilającymi”

Art. 4 ust. 6 mówi o tym kto jest zobowiązany do zgłaszania za pośrednictwem systemu obowiązkowego zgłaszania zdarzeń
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Formularz zgłoszenia zdarzenia technicznego – dla organizacji projektujących, 
produkujących i obsługujących

Zgłoszenia należy przesyłać na adres:

Departament Techniki Lotniczej

ltt@ulc.gov.pl

Uwaga: Formularz zdarzenia technicznego przesyłany jest także:
- przez organizacje projektujące i produkujące – do EASA (formularz Form-Tech), 
- przez organizacje produkujące, obsługujące i zarządzające ciągłą zdatnością do lotu – do 
posiadacza Certyfikatu Typu wyrobu, którego zgłoszenie dotyczy (formularz Form-Tech lub 
Form-OPS (*)),
- przez organizacje obsługujące i zarządzające ciągłą zdatnością do lotu – do nadzoru kraju 
rejestracji statku powietrznego (formularz Form-Tech lub formularz Form-OPS (*) ),
(*) Formularz Form-OPS dla organizacji zarządzających ciągłą zdatnością do lotu
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PS-28 Cruiser
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Podczas nieplanowanego przeglądu zauważono wyboczenia na górnej krawędzi 
tylnego panelu oparcia SF0117N. Stwierdzono zagięcie i wyboczenie panelu w 
strefie mocowania siedzeń pilotów. 
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Wyboczenia i pęknięcie kątownika P/N: SF0128N w kadłubie w okolicach nakładki 
wzmacniającej. Kątownik należało wymienić na nowy.
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Liczne ubytki powłoki lakierniczej na połączeniu paneli pokrycia w okolicach 
dźwigara oraz wokół nitów na powierzchni kesonu prawego skrzydła.
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Wręga P/N: SF0131 – drobne pęknięcia w górnej części wręgi w miejscu łączenia 
ze wzmocnieniem poprzecznym P/N: SF0118N.

Należało zmniejszyć naprężenia na wrędze celem wyeliminowania ponadnormatywnych 
obciążeń poprzez nawiercenie otworów.
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Wg TCH najbardziej prawdopodobną przyczyną zaistniałej sytuacji jest:
bardzo intensywna eksploatacja związana z wykorzystaniem samolotów do szkolenia,
w tym możliwe twarde lądowania wraz z działaniem na nieutwardzonych powierzchniach.

Działania długoterminowe: wzmocnienie całej struktury tylnych siedzeń. Przygotowywana jest 
odpowiednia dokumentacja dotycząca zmiany typu projektu.

PRZYPOMINAMY

O obowiązku przestrzegania ograniczeń operacyjnych statku powietrznego 
w każdym momencie lotu.
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3XTrim 450 Ultra z zabudowanym spadochronowych systemem ratowniczym GRS
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Uszkodzenia:
- zniszczone podwozie przednie
- wyłamane podwozie główne
- uszkodzona dolna osłona silnika
- wyciek paliwa w przedziale silnika
- zniszczone śmigło
- uszkodzony prawy zastrzał skrzydłowy
- uszkodzenia struktury kadłuba w rejonie mocowania podwozia

12



13



14



15



Instrukcja zabudowy i użytkowania systemu opracowana przez producenta określa maksymalną 
siłę niezbędną do przebicia/usunięcia pokrywy, wymagania dotyczące poszycia kadłuba oraz 
wymiarów pokrywy.

Wnioski PKBWL
Zastosowanie pokrywy w postaci oszklenia, które rakieta musi wyrwać z uszczelki, może 
wymagać większej siły i pochłania znaczną część energii rakiety – w analizowanym przypadku 
mogło już nie starczyć energii na dalszy ciąg cyklu działania systemu i z tego powodu spadochron 
nie mógł zostać wyciągnięty z pokrowca. 
Zastosowanie uszczelki może również w znaczący sposób wpływać na proces usuwania oszklenia 
przez rakietę – długotrwała ekspozycja uszczelki na wpływ słońca i czynniki atmosferyczne 
prowadzi do takiej degradacyjnej zmiany właściwości fizycznych, że może być przyczyną jej 
stwardnienia, utrudniającego znacznie ten proces. 
Ten ostatni czynnik mógł być zasadniczym powodem nieskutecznego odpalenia systemu GRS. 
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Przyczyny zdarzenia: 

1) Wystąpienie niesprawności niecertyfikowanego silnika podczas lotu. 

2) Niewłaściwa zabudowa systemu GRS na samolocie, uniemożliwiająca jego 

prawidłowe działanie. 

Wydane zalecenia bezpieczeństwa: 

Dla Urzędu Lotnictwa Cywilnego: 

1. Wydać ostrzeżenie dla użytkowników samolotów 3Xtrim wyposażonych w spadochronowe 

systemy ratownicze GRS Galaxy o możliwości ich nieskutecznego działania wskutek 

nieprawidłowej zabudowy na samolocie. 

2. Skontrolować poprawność zabudowy spadochronowych systemów ratowniczych na 

ultralekkich statkach powietrznych oraz zgodność zabudowy spadochronowych systemów 

ratowniczych na ultralekkich statkach powietrznych z wymaganiami ich Wytwórców. 
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Zgodnie z zaleceniami PKBWL została wydana Dyrektywa Zdatności Nr SP-0001-2018-A.

Działania korygujące:

- Przed najbliższym lotem sprawdzić system ratunkowy GRS na zgodność jego zabudowy z danymi producenta 
samolotu oraz danymi producenta systemu GRS, ze zwróceniem szczególnej uwagi na stan techniczny jego 
elementów, a tym stan uszczelki sylikonowej górnej prawej szyby

- W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości należy wyłączyć system GRS z eksploatacji.

- W przypadku niestwierdzenia nieprawidłowości należy ostrzec użytkowników o zagrożeniu wynikającym z 
możliwością nieskutecznego działania systemu GRS

- Przy najbliższym przeglądzie 100h/12 miesięcznym, lecz nie później niż do 30.09.2018r. Właściciele/Użytkownicy 
skontrolują poprawność zabudowy z dokumentacją producenta samolotu oraz producenta systemu GRS. Kontrola ta 
powinna być przeprowadzona przez uprawnionego, zgodnie z wymaganiami firmy GRS mechanika. W przypadku 
wykrycia nieprawidłowości należy przywrócić poprawność zabudowy systemu na samolocie.

Treść dyrektywy zdatności będzie dostępna na stronie www.ulc.gov.pl -> Technika lotnicza -> Dokumentacja Techniczna
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SZD-9bis 1E „Bocian”
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Po zajęciu miejsca w kabinie przez ucznia, instruktor stojący na zewnątrz zauważył niewielki 
samoistny ruch drążka sterowego, który ustawił się w okolicy pozycji neutralnej.
Stojąc obok szybowca wykonał kontrolę wychylenia sterów (lotek i steru wysokości), 
lotki wychylały się prawidłowo z odczuwalnym oporem, natomiast ster wysokości nie 
wychylał się i nie była odczuwalna siła na drążku przy ruchu przód - tył. 
Instruktor wykonał sprawdzenie poprzez wychylanie powierzchni steru wysokości, ale uczeń 
stwierdził, że drążek nie rusza się. Instruktor sprawdził połączenie napędu steru wysokości 
przez otwarty wziernik pod statecznikiem i było prawidłowe. Po otwarciu wziernika na 
kadłubie przed statecznikiem widać było luźno wiszący popychacz napędu steru wysokości. 
Pęknięciu uległa końcówka regulacyjna (w części gwintowanej) popychacza steru wysokości  
łącząca dźwignię pośrednią z dźwignią steru wysokości. Zdarzenie zgłoszono do PKBWU, ULC. 
CAMO oraz producenta. Szybowiec oraz pozostałe szybowce Bocian użytkowane przez 
organizację wstrzymano w eksploatacji do czasu konsultacji  posiadacza certyfikatu typu oraz 
wykonania przeglądu tego elementu na pozostałych szybowcach. Organizacja rozważa 
również wprowadzenie do POT dodatkowych zadań obsługowych związanych z kontrolą 
połączeń steru wysokości.
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Została wydana Serwisowa Informacja Listowa SIL-005/ZSJ/2017 dotycząca 
kontroli końcówki widełkowej popychacza steru wysokości.

TCH zwraca uwagę na transport szybowca po lotnisku z niezabezpieczonych 
sterem wysokości, co może doprowadzić do powstania ww. uszkodzenia.

PRZYPOMINAMY:

Ograniczenia i procedury zawarte w Instrukcji Użytkowania w Locie
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Dziękuję za uwagę.


