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CelCel

Celem niniejszej prezentacji jest: Celem niniejszej prezentacji jest: 

1.1. Zapoznanie uczestnikZapoznanie uczestnikóów konferencji z w konferencji z 
niektniektóórymi aspektami eksploatacji statkrymi aspektami eksploatacji statkóów w 
powietrznych upowietrznych użżywanych w przewozie ywanych w przewozie 
lotniczym, w warunkach wystlotniczym, w warunkach wystęępowania w powania w 
atmosferze popioatmosferze popiołłu wulkanicznego.u wulkanicznego.

2.2. Identyfikacja obszarIdentyfikacja obszaróów dziaw działłaańń
profilaktycznych w obszarze techniki lotniczej.profilaktycznych w obszarze techniki lotniczej.

3.3. DziaDziałłania ULC / LTTania ULC / LTT
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Praktyki obsPraktyki obsłługowe, inspekcje warunkowe ugowe, inspekcje warunkowe 
ZjawiskoZjawisko

WWłłaaśściwociwośści popioci popiołłu wulkanicznego:u wulkanicznego:
1.1. MateriaMateriałł o wo włłaaśściwociwośściach ciach śściernych, zdolny do usuwania ciernych, zdolny do usuwania 

wykowykońńczeczeńń antykorozyjnych.antykorozyjnych.
2.2. Uznawany za czynnik niekorozyjny w krUznawany za czynnik niekorozyjny w króótkim okresie.tkim okresie.
3.3. PopiPopióółł tworztworząą czcząąsteczki o wymiarach ponisteczki o wymiarach poniżżej 5 mikronej 5 mikronóów ale w ale 

mogmogąą osiosiąągagaćć 50 mikron50 mikronóów w –– przypomina talk.przypomina talk.
4.4. Przywiera do odkrytych powierzchni zwilPrzywiera do odkrytych powierzchni zwilżżonych, smarownych.onych, smarownych.
5.5. MoMożże dostawae dostawaćć sisięę przez typowe uszczelnienia do instalacji przez typowe uszczelnienia do instalacji 

paliwowej, systempaliwowej, systemóów klimatyzacji i innych ukw klimatyzacji i innych ukłładadóów.w.
6.6. MoMożże uszkadzae uszkadzaćć powierzchnie obrotowe i powierzchnie obrotowe i śślizgowe. lizgowe. 

Prawdopodobnie nie przenika do krytych Prawdopodobnie nie przenika do krytych łłoożżysk.ysk.
7.7. MoMożże bye byćć niebezpieczny dla oczu i ukniebezpieczny dla oczu i ukłładu oddechowego.adu oddechowego.
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Praktyki obsPraktyki obsłługowe, inspekcje warunkowe ugowe, inspekcje warunkowe 
Spodziewane warunki eksploatacjiSpodziewane warunki eksploatacji

Ustalenie z telekonferencji MinistrUstalenie z telekonferencji Ministróów Transportu paw Transportu pańństw stw 
czczłłonkowskich WE, z 19 kwietnia dotyczonkowskich WE, z 19 kwietnia dotycząące uszczegce uszczegóółłowienia owienia 
stref zagrostref zagrożżenia popioenia popiołłem wulkanicznym:em wulkanicznym:

Strefa caStrefa całłkowitego ograniczenia mokowitego ograniczenia możżliwoliwośści wykonywania lotci wykonywania lotóów. w. 
Strefa, ktStrefa, któóra nie powinna miera nie powinna miećć wpwpłływu na bezpieczeywu na bezpieczeńństwo stwo 
wykonywania operacji lotniczych, jakkolwiek nalewykonywania operacji lotniczych, jakkolwiek należży siy sięę liczyliczyćć z z 
momożżliwoliwośściciąą wystwystęępowania pewnej ilopowania pewnej ilośści popioci popiołłu wulkanicznego. u wulkanicznego. 
Strefa ta wymaga potwierdzenia i skoordynowanej decyzji Strefa ta wymaga potwierdzenia i skoordynowanej decyzji 
odpowiednich wodpowiednich włładz paadz pańństw czstw człłonkowskich WE.onkowskich WE.
Stefa wolna od popioStefa wolna od popiołłu wulkanicznego.u wulkanicznego.
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Praktyki obsPraktyki obsłługowe, inspekcje warunkowe ugowe, inspekcje warunkowe 
Znane procedury obsZnane procedury obsłługoweugowe

Boeing 737Boeing 737--300/400/500  Aircraft Maintenace Manual300/400/500  Aircraft Maintenace Manual
Task 05Task 05--5151--5757--212212--040040

•• Cel proceduryCel procedury
Inspekcja statku powietrznego w zakresie uszkodzeInspekcja statku powietrznego w zakresie uszkodzeńń
spowodowanych pyspowodowanych pyłłem wulkanicznym.em wulkanicznym.

•• Wykonywana jest o ile zaistnieje jedna z poniWykonywana jest o ile zaistnieje jedna z poniżższych szych 
okolicznookolicznośści:ci:

1. Przelot statku powietrznego przez chmur1. Przelot statku powietrznego przez chmuręę popiopopiołłu u 
wulkanicznego.wulkanicznego.

2. Opad popio2. Opad popiołłu wulkanicznego w czasie operacji naziemnych u wulkanicznego w czasie operacji naziemnych 
(holowanie, ko(holowanie, kołłowanie, postowanie, postóój).j).

3. Start lub l3. Start lub ląądowanie w warunkach wystdowanie w warunkach wystęępowania popiopowania popiołłu u 
wulkanicznego.wulkanicznego.
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Analiza powyAnaliza powyżższych przypadkszych przypadkóów wskazuje na pow wskazuje na połłoożżenie enie 
nacisku na zjawiska o charakterze nagnacisku na zjawiska o charakterze nagłłym, trudnym do ym, trudnym do 
unikniuniknięęcia, wystcia, wystęępujpująącym w cym w strefie podlegajstrefie podlegająącej cej 
cacałłkowitemu ograniczeniu mokowitemu ograniczeniu możżliwoliwośści wykonywania ci wykonywania 
lotlotóów.w.

DziaDziałłania podejmowane w ramach procedury sania podejmowane w ramach procedury sąą
odnoodnośśnikami do innych, typowych zadanikami do innych, typowych zadańń
obsobsłługowych, z uzupeugowych, z uzupełłnieniami o dodatkowe nieniami o dodatkowe 
czynnoczynnośści np.: pomiar gruboci np.: pomiar grubośści pokrycia, kontrola ci pokrycia, kontrola 
obecnoobecnośści popioci popiołły w nadajnikach ciy w nadajnikach ciśśnienieńń
powietrznych, filtrach, maskach tlenowych itdpowietrznych, filtrach, maskach tlenowych itd……

Praktyki obsPraktyki obsłługowe, inspekcje warunkowe ugowe, inspekcje warunkowe 
Znane procedury obsZnane procedury obsłługoweugowe
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„„Strefa, ktStrefa, któóra nie powinna miera nie powinna miećć wpwpłływu na ywu na 
bezpieczebezpieczeńństwo wykonywania operacji lotniczych, stwo wykonywania operacji lotniczych, 

jakkolwiek jakkolwiek nalenależży siy sięę liczyliczyćć z moz możżliwoliwośściciąą
wystwystęępowania pewnej ilopowania pewnej ilośści popioci popiołłu u 

wulkanicznegowulkanicznego..””

PowyPowyżższe stwierdzenie oznacza dopuszczenie sze stwierdzenie oznacza dopuszczenie 
statkstatkóów powietrznych (silnikw powietrznych (silnikóów !) do w !) do ddłługotrwaugotrwałłej ej 
eksploatacjieksploatacji w warunkach podwyw warunkach podwyżższonej zwartoszonej zwartośści ci 
szkodliwych czynnikszkodliwych czynnikóów. w. 

Praktyki obsPraktyki obsłługowe, inspekcje warunkowe ugowe, inspekcje warunkowe 
ProblemyProblemy
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DziaDziałłania profilaktyczne operatorania profilaktyczne operatoróów :w :
-- Ewidencjonowanie czasu przebywania w strefie Ewidencjonowanie czasu przebywania w strefie 

wystwystęępowania popiopowania popiołłu wulkanicznego.u wulkanicznego.
-- Zaplanowanie dodatkowych czynnoZaplanowanie dodatkowych czynnośści obsci obsłługowych, ugowych, 

kontrolnych, w  uzgodnieniu z producentami statkkontrolnych, w  uzgodnieniu z producentami statkóów w 
powietrznych i silnikpowietrznych i silnikóów.w.

-- Zaplanowanie i stworzenie warunkZaplanowanie i stworzenie warunkóów do okresowego w do okresowego 
czyszczenie z popioczyszczenie z popiołłu i mycia statku i mycia statkóów powietrznych.w powietrznych.

-- SkrSkróócenie interwacenie interwałłóów przeglw przegląąddóów, kontroli, wymiany w w, kontroli, wymiany w 
przypadku stwierdzenie przyprzypadku stwierdzenie przyśśpieszonego zupieszonego zużżycie ycie 
czczęśęści, podzespoci, podzespołłóów, filtrw, filtróów, itdw, itd……

-- WzmoWzmożżenie monitoringu wszelkich zdarzeenie monitoringu wszelkich zdarzeńń w czasie w czasie 
eksploatacji.eksploatacji.

Praktyki obsPraktyki obsłługowe, inspekcje warunkowe ugowe, inspekcje warunkowe 
Profilaktyka i monitoringProfilaktyka i monitoring



1. Wydawanie instrukcji technicznych w przypadku 1. Wydawanie instrukcji technicznych w przypadku 
pojawienia sipojawienia sięę wytycznych, zalecewytycznych, zaleceńń Europejskiej Agencji Europejskiej Agencji 
BezpieczeBezpieczeńństwa Lotniczego lub nadzorstwa Lotniczego lub nadzoróów krajw krajóów w 
producentproducentóów, posiadaczy certyfikatu typu (AD,SB).w, posiadaczy certyfikatu typu (AD,SB).
2. Zatwierdzenie zmian POT.2. Zatwierdzenie zmian POT.
3. Zbieranie i analizowanie danych zwi3. Zbieranie i analizowanie danych zwiąązanych z zanych z 
eksploatacjeksploatacjąą statkstatkóów powietrznych w warunkach w powietrznych w warunkach 
podwypodwyżższonego zapylenia.szonego zapylenia.
4. Opracowanie procedury i listy kontrolnej inspekcji 4. Opracowanie procedury i listy kontrolnej inspekcji 
typu SPOT.typu SPOT.
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DziaDziałłania ULC /LTTania ULC /LTT
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Dziękuję za uwagę
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