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Zagrożenie: 

 Oblodzenie układu dolotowego  



 Niewidzialne zagrożenie 

 

 Oblodzenie systemu paliwowego w 

niskich temperaturach 

Dane: WeatherOnline 



Katastrofa lotu British Airways 38  
17 styczeń 2008 

-136 pasażerów 

-17 członków załogi 

-0 ofiar śmiertelnych 

-47 osób rannych 

Rozbicie tuż przed progiem pasa 

na lotnisku Heathrow, po 9-cio 

godzinnym locie z Pekinu 

 



Lód odkładający się na wlocie wymiennika 

ciepła silnika Rolls-Royce Trent 800 

uzyskany w warunkach laboratoryjnych. 

Dodatki do 

paliwa JET A1 

zapobiegające 

zamarzaniu 



Temperatura zamarzania paliwa AVGAS 

Dane: Aviation Fuels Technical Review 





Analiza wypadku samolotu AERO COMMANDER 500 

30 Listopad 2007 – Ontario, Kanada  

 

Trasa lotu: Dryden - Geraldton, Ontario.  

Przepisy wykonywania lotu: VFR 

Wysokość lotu: 5500 ft AMSL 

 

Opis zdarzenia: Po 40 min. lotu załoga zauważa nieprawidłowy przepływ 

paliwa w prawym silniku, oraz nierówną pracę na obrotomierzu. Załoga kieruje 

samolot na najbliższe lotnisko zapasowe Armstrong, Ontario. Po kilku minutach 

te same objawy pojawiają się na lewym silniku. Spada moc w obydwu 

silnikach. Załoga nie jest w stanie utrzymać wysokości, decydując się na 

lądowanie w terenie przygodnym. Samolot ulega całkowitemu zniszczeniu. 

Kapitan doznaje ciężkich obrażeń, drugi pilot oraz pasażer doznają lekkich 

obrażeń. 

 



Analiza wypadku samolotu AERO COMMANDER 500 

Pogoda w Dryden: 

Czas 0815CST 

Wiatr: 250° / 3 węzłu 

Widzialność 9 mil lądowych 

Zachmurzenie: FEW 400 feet AGL, SCT 800 feet AGL 

Temperatura -25°C / Temperatura punktu rosy -29°C.  

Temperatura na wysokości 6000 ft.  -33°C.  

 

Próbki paliwa zlane z zaworów drenażowych przed lotem zostały wzrokowo 

przebadane. 

Nie stwierdzono zanieczyszczenia paliwa. Przegląd przedlotowy został 

wykonany, łącznie ze sprawdzeniem próbek paliwa na możliwość 

występowania wody w paliwie. 







PREWENCJA 

-Dokładne sprawdzane próbek paliwa przed lotem 

-Tankowanie samolotu do pełna na czas postoju 

-Stosowanie dodatków do paliwa obniżających 

temperaturę zamarzania 

-Szkolenia pilotów z zakresu lotów w niskich 

temperaturach 



-Rozpoznawanie objawów 

 



-Działanie w razie wystąpienia objawów 



-Powrót do wyższej temperatury – zniżanie 

-Zmniejszenie prędkości lotu 

-Zwiększenie mocy silnika 
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