PLÁNOVANIE PALIVA, Boeing 737-800
Zjednodušený návod na výpočet / stanovenie potrebného množstva paliva.
A – miesto / letisko odletu (origin)
B – cieľová destinácia / letisko (destination)
C – záložné letisko (alternate)

1. ZLOŽKY PALIVA:
1.1 Trip Fuel:
Palivo potrebné od aktivovania TO/GA v bode A po pristátie v bode B (aby sme doleteli z bodu A do
bodu B).

1.2 Contingency fuel:
3 – 5% prídavok k trip fuel, pre prípad, vyššej spotreby paliva ( dlhší let v menších výškach /
hladinách, predčasné opustenie letovej hladiny...)

1.3 Alternate fuel:
Palivo potrebné aby sme doleteli z bodu B do bodu C (pre prípad zlého počasia, zatvoreného
letiska,...), začína v bode B od aktivovania TO/GA, celá procedúra nezdareného priblíženia (missed
approach), stúpanie, prelet a pristátie v bode C.

1.4 Final Reserve fuel:
Palivo potrebné pre 30 min letu vo výške 1500 ft (stôp), vyčkávacie okruhy nad bodom C.
Poznámka: Reserve fuel ktorý zadávame do FMC sa skladá z alternate fuel+Final reserve, do ktorého
keď vstúpime už musíme byť rozhodnutý pre divert a divertovať a v FMC sa zvolí LRC speed.
Ak sa stane, že počasie je pekné a bolo holdovanie kvôli prevádzke v bode B a začíname vstupovať do
alternate fuel môžeme sa rozhodnúť pristáť v bode B na zodpovednosť kapitána, ale už nie je možný
prelet do bodu C.
Ak sa začneme približovať k final reserve, ale počítač (FMC) počíta 100-200 kg nad Final reserve po
pristáti či už v bode B alebo C , tak ATC (riadenie letovej prevádzky) oznámime “Minimum fuel” čo
znamená ak nám dá ATC ďalšie holdovanie alebo extra mileage budeme deklarovať emergency fuel.

1.5 Taxi fuel:
Palivo potrebné na rolovanie zo stojánky/gate na vzletovú pristávaciu. Používa sa aj na
odmrazovanie s bežiacim motorom alebo APU.
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1.6 Extra fuel:
Palivo, ktoré tankujeme extra – „navyše“ napríklad z dôvodov očakávaného zlého počasia,
preplnených vzdušných priestorov, atď.

1.7 Block fuel alebo ramp fuel:
Množstvo paliva na palube pri opustení stojánky / gate (súčet 1.1 až 1.6)

2. GRAFICKÉ ZNÁZORNENIE ZLOŽIEK PALIVA

Na obrázku vľavo sú znázornené približné veľkostné /
množstevné pomery jednotlivých zložiek paliva. Pred
vzletom sa spotrebuje takmer celá položka taxi fuel
(bledomodré pole). Po plánovanom pristátí je spotrebovaný
celý trip fuel (tmavomodré pole) a možno aj časť alebo celý
contingency fuel (oranžové pole). V prípade letu na záložné
letisko sa spotrebuje aj alternate fuel (žlté pole). Final
reserve fuel (zelené pole) musí po prístátí vždy ostať
nespotrebovaný.
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3. PRÍKLAD VÝPOČTU PALIVA
Pre tento príklad použijeme let z Bratislavy na Madeiru. Vzdialenosť je 1826 NM (letecké míle),
plánovaná letová rýchlosť 350 kts (uzlov). Za jednu minútu letu spálime 45 kg paliva, pre rolovanie
pred vzletom (ca 5 min rolovania) 185 kg paliva. Let na záložné letisko, ktorým je v tomto prípade
Porto Santo trvá 16 minút. Trvanie letu Bratislava – Madeira: (1826 NM / 350 kts) x 60 = 313 minút.
313 min x 40 kg

12 520 kg

3 % z 12 520 kg

376 kg

Contingency fuel

16 min x 40 kg

640 kg

Alternate fuel

30 min x 40 kg

1 200 kg

Palivo pri odlete

14 736 kg
185 kg

Palivo na gate

14 921 kg

Trip fuel

Final reserve fuel
Take off fuel
Taxi fuel
Block fuel (min)

Pri vzlete nesmieme mať menej ako 14 736 kg paliva v nádržiach. (taxi fuel sme už spotrebovali).
Po pristátí nám musí ostať ešte 14 736 kg – 12 520 – 376 = 1 840 kg paliva v nádržiach, v žiadnom
prípade nie menej ako 1 200 kg (v prípade využitia záložného letiska).

4. ZJEDNODUŠENÁ SCHÉMA VÝPOČTU PALIVA:
[ Vzdialenosť (NM) / Rýchlosť (kts) ] x 60

= Letový čas v minútach

Letový čas v minútach x 40

= Trip fuel

+

(Letový čas v minútach x 3%) x 40

= Contingency fuel

+

Letový čas na záložné letisko x 40

= Alternate fuel

+

185 kg (ca na 5 min taxi)

= Taxi fuel

+

1000 kg

= Extra fuel

+

30 min x 40 kg

= Final reserve fuel

+

...... kg

= Extra fuel (podľa uváženia)

=

Block fuel

Poznámka: Pre využitie APU počítame 105 kg paliva na 1 hodinu prevádzky APU.
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