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PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH  
 

Informacja o zdarzeniu [raport] 

 

Numer ewidencyjny zdarzenia: 2664/15 
Rodzaj zdarzenia: INCYDENT 

Data zdarzenia: 27 grudnia 2015 r. 

Miejsce zdarzenia: FIR EDUU 

Rodzaj, typ statku powietrznego: samolot Embraer E175  

Dowódca SP: pilot samolotowy liniowy 

Liczba ofiar / rodzaj obrażeń: 
Śmiertelne Poważne Lekkie 

Bez 

obrażeń 

- - - 66 

Nadzorujący badanie: Maciej Lasek 

Podmiot badający: operator samolotu 

Skład zespołu badawczego: nie wyznaczano 

Forma dokumentu zawierającego wyniki: INFORMACJA O ZDARZENIU[RAPORT] 

Zalecenia: NIE 

Adresat zaleceń: NIE DOTYCZY 

Data zakończenia badania: 01.06.2016 

 

Przebieg i okoliczności zdarzenia: 

W czasie lotu na poziomie przelotowym, pilot na prawym fotelu wstając z miejsca, 

przypadkowo rozłączył sterownice lewą od prawej w zakresie sterowania lotkami. Rozłączenie 

nastąpiło poprzez niezamierzone wyciągnięcie dźwigni rozłączenia lotek, znajdującej się po 

prawej stronie centralnej paneli. 

Załoga poinformowała kontrolę ATC i poprosiła o zniżenie poziomu lotu celem opuszczenia 

strefy RVSM (reduced vertical separation minima) z powodu utraty Autopilota. Poinformowano 

o problemie Centrum Operacyjne. Po lądowaniu poinformowano służby techniczne. Samolot 

pozostał na rozkładowe nocowanie we FRA. W trakcie postoju nieprawidłowość usunięto. 
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Analiza zapisu FDR wykazała, że załoga wykonała czynności zgodnie z kartą kontrolną. 

W ręcznym sterowaniu nie doszło do żadnych przekroczeń dopuszczalnych parametrów lotu. 

Przeprowadzono wywiad z pilotem i ustalono, że do rozłączenia sterownic doszło w wyniku 

zahaczenia częścią odzieży (sznurowadło) o dźwignię rozłączania lotek. Pilot stwierdził, 

że ustawienie dźwigni, która ma kształt litery "T", prostopadle do paneli centralnej powoduje, 

że łatwo jest o nieumyślne jej zahaczanie. W wywiadzie z innymi pilotami ustalono, że podobne 

zdarzenia dotychczas miały miejsce. Jednak były to zdarzenia na ziemi i nie były raportowane 

ponieważ nie stanowiły zagrożenia bezpieczeństwa lotu. Ponadto pilot stwierdził, że zachowanie 

się samolotu pomimo sygnalizacji Roll disconect, nie odbiegało od normy. Sterownice 

wychylały się jednocześnie i była prawidłowa, normalna reakcja samolotu na stery. 

Listy kontrolne (QRH) samolotu Embraer nie zawierają karty kontrolnej odnośnie 

nieumyślnego rozłączenia sterownic, w związku z tym zastosowano kartę kontrolną "JAMED 

CONTOL WHEEL (ROLL), której zakres w pełni pokrywa potrzebne czynności dla 

wymienionej niesprawności 

Przyczyny zdarzenia lotniczego: 

Przypadkowe rozłączenie sterownic w wyniku zahaczenia częścią odzieży o dźwignię 

rozłączania lotek. 

Zastosowane środki profilaktyczne: 

KBZL zaleciło służbom technicznym rozważenie zasugerowania producentowi samolotu 

zastosowanie dodatkowej ochrony dźwigni, przed niezamierzonym jej wyciągnięciem. 

W ramach działań naprawczych, producent samolotu wydał Service Bulletin 

Nr. 170-27-0053, nakazujący operatorom zainstalowanie osłony zabezpieczającej dźwignię 

przed nieumyślnym wyciągnięciem. Służby techniczne wydały Zlecenie wykonania Biuletynu. 

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa: 

Komisja nie formułowała zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.  

 

Koniec 

 Imię i nazwisko Podpis 

Nadzorujący badanie: Maciej Lasek podpis na oryginale 

 


