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Zdarza siê, ¿e za³oga samolotu wojskowe-
go podczas lotu pope³nia b³¹d. Przyczyn¹

b³êdu mo¿e byæ niedostateczne skupienie
uwagi na przyrz¹dach znajduj¹cych siê w ka-
binie statku powietrznego lub zbagatelizowa-
nie sygna³u �wietlnego czy akustycznego
wskazuj¹cego na niepoprawn¹ pracê urz¹dze-
nia pok³adowego albo silnika napêdowego.
B³êdy te czêsto wystêpuj¹ w okre�lonych wa-
runkach, np. podczas niespodziewanej zmia-
ny pogody lub wystêpowania oblodzenia.
Mog¹ uniemo¿liwiæ wykonanie zadania, a na-
wet spowodowaæ zagro¿enie ¿ycia za³ogi i pa-
sa¿erów. Nigdy nie mo¿na byæ ca³kowicie
pewnym niezawodnego dzia³ania urz¹dzeñ
technicznych. Wsiadaj¹c do samolotu czy do
�mig³owca, mo¿na byæ pewnym jedynie tego,
¿e nie zagra¿a bezwzglêdnie �miertelne nie-
bezpieczeñstwo. �wiadomo�æ istnienia zagro-
¿enia w czasie wykonywania zadania w po-
wietrzu, szczególnie w niesprzyjaj¹cych wa-
runkach atmosferycznych, mo¿e uchroniæ za-
³ogê przed pope³nieniem b³êdu.

Wystêpuj¹ce w okresie jesienno-zimowym
niekorzystne warunki atmosferyczne, takie
jak du¿a wilgotno�æ powietrza, niska tempe-
ratura powietrza i znaczne jej wahania oraz
zdarzaj¹ce siê anomalia pogodowe, maj¹ nie-
korzystny wp³yw na eksploatacjê statków po-
wietrznych na ziemi i w powietrzu. W pa�-
dzierniku, listopadzie i grudniu podczas wy-
konywania lotów mog¹ wystêpowaæ nag³e,
nieprognozowane zmiany pogody (np. du¿y
spadek temperatury i ci�nienia atmosferycz-
nego oraz burze �niegowe). Zmiany te mog¹
powodowaæ obmarzanie przepustnic, siatek
w przewodach ss¹cych powietrze oraz dyfu-
zorów ga�ników. Mo¿e wyst¹piæ zatkanie
rurek odpowietrzaj¹cych instalacje paliwa
i oleju, oblodzenie pokrycia statku powietrz-
nego, obmarzanie odbiornika  ci�nienia

i zmiana w³asno�ci mechanicznych materia-
³ów konstrukcyjnych. Takie zjawiska w cza-
sie lotu stanowi¹ du¿e utrudnienie pracy za-
³óg samolotów i �mig³owców. Bywaj¹ one
przyczyn¹ awarii statków powietrznych. Je-
�li na przyk³ad gwa³towne och³odzenie po-
woduje kondensacjê pary znajduj¹cej siê
w powietrzu, to wilgoæ osiadaj¹ca na meta-
lowych czê�ciach statku powietrznego sprzy-
ja wystêpowaniu korozji, a tym samym ob-
ni¿aniu w³asno�ci mechanicznych konstruk-
cji. Du¿a wilgotno�æ powietrza zwiêksza
równie¿ awaryjno�æ urz¹dzeñ elektrycznych
i elektronicznych. W okresie jesiennym czê-
�ciej wystêpuj¹ zak³ócenia w pracy silników,
szczególnie t³okowych, spowodowane prze-
biciami przewodów elektrycznych (kolekto-
rów zap³onowych), zmianami sk³adu mie-
szanki palnej, a tak¿e wystêpowaniem oblo-
dzenia w gardzieli ga�nika. Nag³e zmiany
temperatury mog¹ wywo³aæ dodatkowe na-
prê¿enia, a nawet odkszta³cenia w konstruk-
cjach elementów wykonanych z ró¿nych me-
tali. Niskie temperatury ujemnie wp³ywaj¹ na
w³asno�ci mechaniczne gumy, która staje siê
mniej elastyczna i pêka, powoduj¹c nie-
szczelno�ci w wykonanych z niej przewo-
dach. Niskie temperatury maj¹ tak¿e nieko-
rzystny wp³yw na paliwa, materia³y smarne
i inne p³yny stosowane w czasie eksploatacji
statków powietrznych. Woda, która dostaje
siê do paliwa wskutek kondensacji pary wod-
nej, w niskich temperaturach zamarza i po-
woduje zatykanie osadników, filtrów, prze-
wodów paliwa i kalibrowanych otworów
urz¹dzeñ dozuj¹cych. Z tego powodu mog¹
wystêpowaæ zak³ócenia w pracy zespo³u na-
pêdowego statku powietrznego.

Przytoczone przyk³ady wp³ywu warunków
atmosferycznych na pracê urz¹dzeñ wskazuj¹
na to, ¿e eksploatacjê statku powietrznego na
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ziemi i w powietrzu w okresie jesienno-zimo-
wym nale¿y poprzedziæ odpowiednim przy-
gotowaniem teoretycznym, praktycznym i psy-
chologicznym personelu technicznego i lata-
j¹cego (psychologia bada reakcje cz³owieka
na zmiany w �rodowisku) oraz odpowiednim
przygotowaniem statku powietrznego do eks-
ploatacji na ziemi i w powietrzu w okresie zi-
mowym. Powinni�my wiedzieæ, ¿e niedba³e
i nieumiejêtne przygotowanie do lotu oraz nie-
prawid³owe u¿ytkowanie sprzêtu w powietrzu
mo¿e przyczyniæ siê do wyst¹pienia awarii
w locie nawet na najlepszym i najnowocze-
�niejszym statku powietrznym.

Odpowiednie przygotowanie teoretyczne,
praktyczne i psychologiczne personelu lotni-
czego jest bardzo wa¿ne dla bezpieczeñstwa
wykonywania lotów. Niezbêdna jest podsta-
wowa wiedza teoretyczna z zakresu budowy
i eksploatacji: p³atowca, silnika, instalacji po-
k³adowych, przyrz¹dów pok³adowych, urz¹-
dzeñ elektronicznych, a tak¿e wiedza z dzie-
dziny aerodynamiki, mechaniki lotu czy me-
teorologii lotniczej. Pozwoli ona za³odze pra-
wid³owo oceniæ sytuacjê awaryjn¹ na statku
powietrznym  w ka¿dych warunkach meteoro-
logicznych i podj¹æ w³a�ciw¹ decyzjê pozwa-
laj¹c¹ unikn¹æ zagro¿enia. Przygotowanie
personelu lotniczego do ró¿nych zdarzeñ
w powietrzu jest nieodzowne. Nale¿y przepro-
wadzaæ zajêcia teoretyczne i systematyczne
treningi oraz sprawdziany znajomo�ci szcze-
gólnych przypadków w locie.

Nadej�cie okresu jesiennego wymaga przy-
gotowania nie tylko personelu lotniczego, lecz
równie¿ samolotów i �mig³owców oraz ich
wyposa¿enia technicznego. Eksploatacja stat-
ku powietrznego w warunkach zimowych
znacznie ró¿ni siê od eksploatacji w warun-
kach letnich. Przygotowanie statku do zimo-
wej eksploatacji powinno siê rozpocz¹æ wte-
dy, gdy temperatura otoczenia wyniesie mniej
ni¿ +5 °C.

Poniewa¿ w polskich Si³ach Powietrznych
eksploatowane s¹ ró¿nego typu statki po-
wietrzne � oprócz nowoczesnych bojowych
samolotów odrzutowych tak¿e samoloty
i �mig³owce o zró¿nicowanej konstrukcji p³a-

towca  i zespo³u napêdowego � w pracach
przygotowuj¹cych statek powietrzny do zi-
mowej eksploatacji trzeba uwzglêdniæ rodzaj
jego konstrukcji. Jest to niezbêdne choæby
dlatego, ¿e wspó³czynnik rozszerzalno�ci li-
niowej duraluminium jest prawie dwa razy
wiêkszy ni¿ stali, a wobec tego wraz ze spad-
kiem temperatury czê�ci duralowe kurcz¹ siê
bardziej ni¿ czê�ci stalowe i pojawiaj¹ siê
luzy w uk³adach sterowania statku oraz ze-
spo³u napêdowego. Luz w uk³adzie sterowa-
nia mo¿e powodowaæ drgania usterzenia
i �ciêcie sworzni, a zmiana d³ugo�ci ciêgie³
korektora wysoko�ci mo¿e wywo³aæ nierów-
nomiern¹ pracê silnika. Nierównomiernie
napiête ci¹g³a mog¹ te¿ spowodowaæ defor-
macje czê�ci konstrukcji p³atowca. W wypad-
ku urwania siê ciêg³a mo¿e doj�æ nawet do
katastrofy. Wynika z tego, ¿e w okresie wa-
hañ temperatury sprawdzanie i regulowanie
ciêgie³ linowych oraz sztywnych � duralo-
wych i stalowych, jest wa¿n¹ czynno�ci¹ za-
pewniaj¹c¹ prawid³ow¹ pracê zespo³u napê-
dowego i uk³adu sterowania statkiem po-
wietrznym. Prawid³ow¹ pracê zespo³u napê-
dowego w warunkach jesienno-zimowych
mo¿na zapewniæ tak¿e przez staranne przy-
gotowanie instalacji: paliwowej, olejowej
oraz elektrycznej i zap³onowej w silnikach
z iskrownikami. Wszystkie czynno�ci przy-
gotowawcze nale¿y wykonaæ zgodnie z in-
strukcj¹ eksploatacji danego statku powietrz-
nego oraz zgodnie z wydanymi zarz¹dzenia-
mi eksploatacyjnymi.

Po nale¿ytym teoretycznym i praktycznym
przygotowaniu personelu lotniczego do wa-
runków jesienno-zimowych oraz po prawid³o-
wym przygotowaniu statków powietrznych
i sprzêtu wspomagaj¹cego nale¿y te¿ zwróciæ
uwagê na przygotowanie organizmu cz³owie-
ka do tych warunków. Cykliczne wystêpowa-
nie pór roku, dni s³onecznych, zmian ci�nie-
nia i temperatury jest wpisane w procesy ¿ycia
i w rytmy biologiczne. Rytmy te s¹ wynikiem
dwóch wzajemnie na siebie oddzia³uj¹cych
czynników: endogennego, zwanego zegarem
biologicznym, i egzogennego, synchronizuj¹-
cego. Adaptacja rytmów biologicznych jest
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mo¿liwa dziêki po³¹czeniu obu tych kompo-
nentów, nieodzownych dla ludzkiego zdrowia.
Uwa¿am, ¿e w okresie przygotowywania per-
sonelu lotniczego do eksploatowania statków
powietrznych w niekorzystnych warunkach
jesienno-zimowych nale¿a³oby zwracaæ uwa-
gê tak¿e na reakcje ludzkiego organizmu.
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The author tries to prove, how important preparation of aircraft for operation in au-
tumn-winter season is. He also discusses the importance of a proper preparation �
both specialist and psychological � of maintenance crews for working in such difficult
weather conditions.

W dniu 2 pa�dziernika 2006 roku w 31. Bazie Lotniczej w Krzesinach odby³a siê uroczysto�æ przekazania
obowi¹zków dowódcy bazy. Dotychczasowy dowódca 31. Bazy, p³k pil. Wojciech Krupa, przekaza³ sztandar

jednostki swemu nastêpcy, p³k. pil. Cezaremu Wasserowi. Fot. M. Æwiek


