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AVERTISMENT

Acest RAPORT prezintă date, analize, concluzii şi recomandări privind
siguranţa aviaţiei civile, ale Comisiei de investigaţie privind siguranţa aviaţiei civile,
numită de Directorul General al CIAS.
Investigaţia privind siguranţa zborului a fost efectuată în conformitate
cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 51/1999 privind investigaţia tehnică
a accidentelor şi incidentelor din aviaţia civilă, aprobată cu modificări şi completări
prin Legea nr. 794/2001, Regulamentului (UE) nr. 996/2010 al Parlamentului
European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 privind investigarea şi prevenirea
accidentelor şi incidentelor survenite în aviaţia civilă şi de abrogare a Directivei
nr. 94/56/CE şi prevederile Anexei 13 la Convenţia privind Aviaţia Civilă
Internaţională, semnată la Chicago la 7 decembrie 1944.
Obiectivul investigaţiei privind siguranţa aviaţiei civile este prevenirea producerii
accidentelor şi incidentelor, prin determinarea reală a cauzelor şi împrejurărilor care
au dus la producerea acestui eveniment şi stabilirea recomandărilor necesare pentru
siguranţa aviaţiei civile şi NU ARE CA SCOP de a găsi vinovaţi, responsabilităţi
individuale sau colective.
În consecinţă, utilizarea acestui RAPORT în alte scopuri decât cele cu privire
la prevenirea producerii accidentelor şi incidentelor, poate conduce la interpretări
eronate.
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SINOPTIC

CLASIFICARE

Accident

Proprietar

Mobilier Ovo Design SRL

Operator

Privat

Constructor

Comco Ikarus GmbH

Aeronava

Ikarus C42B

Țara de înregistrare

România

Înmatriculare:

YR-5153

Locaţie:

Comuna Uzunu, Jud. Giurgiu

Data şi ora:

30.03.2014/ 18:20 UTC/20:20 LT

În ziua de 30.03.2014, în jurul orei 18.20, pilotul (proprietarul) aeronavei
ultraușoare tip Ikarus C42B, identificată YR-5153 care efectua un zbor în interes
propriu după reguli de zbor VFR, având un pasager la bord, a luat decizia
de a efectua o aterizare forțată întrucât motorul aeronavei a prezentat variații
ale turației, cu simptome de oprire a motorului deasupra unei zone obstacolate.
Accidentul s-a produs la ora 18.20 LT în apropierea localității Uzunu
și s-a soldat cu deteriorarea aeronavei.
Cauza producerii accidentului o reprezintă nerespectarea prevederilor
programului de întreținere al motorului, ceea ce a putut duce la blocarea temporară
a scaunului cuiului poantou a carburatorului nr. 1 pe poziția deschis ceea ce a permis
accesul unei cantități suplimentare de combustibil în camera de nivel constant
și o aspirație nedozată cu îmbogățirea amestecului carburant în galeria de admisie
a motorului.

Investigaţia privind siguranţa zborului a fost efectuată în conformitate cu prevederile Ordonanţei
Guvernului nr. 51/1999 privind investigaţia tehnică a accidentelor şi incidentelor din aviaţia civilă,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea 794/2001, Regulamentului (UE) nr. 996/2010 al
Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 privind investigarea şi prevenirea
accidentelor şi incidentelor survenite în aviaţia civilă şi de abrogare a Directivei 94/56/CE şi
prevederile Anexei 13 la Convenţia privind Aviaţia Civilă Internaţională, semnată la Chicago la 7
decembrie 1944.
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INFORMAŢII PRELIMINARE

1
1.1

Istoricul accidentului

1.1.1 Generalități
Pentru următoarele descrieri privind pregătirea și efectuarea activități de zbor
din data de 30.03.2014 au fost folosite însemnările din livretul aeronavei, carnetul
de zbor cât și declarațiile martorilor.
Zborul a fost efectuat în interes propriu, cu pasager la bord, executat
în conformitate cu regulile de zbor la vedere (VFR).

1.1.2 Istoria zborului
În ziua de 30.03.2014, în jurul orei 16.00 LT, pilotul (proprietarul) aeronavei
ultraușoare tip Ikarus C42B, după anunțarea misiunii de zbor la Centrul operațional
al MApN, a decolat de pe terenul de zbor din zona Chitila, cu un pasager la bord,
pentru a efectua un zbor în interes propriu pe ruta Chitila-Comana-Giurgiu-Chitila.
În apropierea localitații Uzunu, pe tronsonul de întoarcere de la Giurgiu,
la o înălțime de aproximativ 150-200 m motorul a prezentat variații în turație
(trepidații în jurul regimului de 4300 rpm). Acest lucru, coroborat cu înălțimea, poziția
și obstacolarea din zonă, l-a determinat pe pilot să ia decizia de a efectua o aterizare
forțată.
Aterizarea a fost efectuată aproximativ perpendicular pe brazdele de pământ,
rezultate în urma lucrărilor agricole.
Accidentul s-a produs la ora 18.20 LT și s-a soldat cu distrugerea aeronavei.

Epavă

Localizare epavă:
46008’13,39’’ N
260 00’43,95 E
Cotă: 86 m

Fig. nr.1
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1.2

Victime
Accidentul nu s-a soldat cu victime.

1.3

Avarii ale aeronavei

Aeronava a fost deteriorată.

Fig. nr. 2

1.4

Alte pagube produse

Nu au fost produse pagube către terți.
1.5

Date legate de echipajul aeronavei

Pilot (căpitanul)

Certificat medical

Bărbat, 65 ani
Licenţă de Pilot Aeronave Ultrauşoare Motorizate,
valabilă până la 03.06.2015
Clasa 1/2LAPL, valabilă 18.06.2015

Experienţă de zbor

1400 ore din care 400 ore pe Ikarus C42B

Timpul de lucru

Nu este cazul

Timpul de odihnă

Nu a fost posibilă determinarea timpului de odihnă

Licenţa

1.6

Informaţii despre aeronavă

Tipul aeronavei

Ikarus C42B

Fabricantul aeronavei

Comco Ikarus GmbH -Germania

Număr de fabricaţie (MSN)/ an
fabricație

0806-6975/ 2008

Motor

Rotax 912 ULS, S/N 5651149/ Austria

Statul şi însemnele de înmatriculare

România, YR-5153
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Din însemnările efectuate în livretul aeronavei (capitolul 1 – activități de zbor)
reiese că, până la data producerii accidentului, motorul avea un total de 371 h
de funcționare, iar lucrările de întreținere executate, așa cum acestea au fost
consemnate în livret (capitolul 2-lucrări de întreținere și reparații) sunt cele prezentate
în tabelul alăturat.
Data consemnării

1.7

Tip lucrare

Ore funcționare motor

09.07.2009

Lucrări de 25 ore

26 h

25.04.2010

Lucrări de 50 ore

75 h

02.06.2010

Lucrări de 50 ore

109 h

15.05.2011

Lucrări de 100 ore

207 h

04.06.2012

Lucrări de 100 ore

309 h

11.09.2013

Lucrări de verificare

359 h

Situaţia meteorologică

Vizibilitate 10 Km, vânt 2-3 m/s din 90 0, temperatură 15-17 0 C

1.8

Mijloace de navigaţie
Nu este cazul

1.9

Comunicaţii
Nu este cazul

1.10

Date despre terenul de lucru

Terenul de lucru din Chitila, proprietatea deținătorului aeronavei, cel de pe care
s-a efectuat ultima decolare, se încadrează, în conformitate cu prevederile Hotărârii
Guvernului României Nr. 912 din 25.08.2010, la alte terenuri decât aerodromurile
certificate pe/de pe care se pot efectua decolarea şi aterizarea aeronavelor civile.
1.11

Înregistratoare de zbor

Acest tip de aeronavă nu este prevăzută cu înregistratoare a parametrilor
de zbor.
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1.12

Informaţii despre impact şi epavă

Linie înaltă tensiune

epavă
Punct de contact cu solul

Fig. nr. 3

Punct de luare a
deciziei de aterizare
forțată

Epava aeronavei a fost găsită pe un teren arat, în apropierea localității Uzunu,
jud. Giurgiu la aproximativ 300-350 m față de drumul județean nr. 603 și la 450 m
de o zonă împădurită, situată între Uzunu și Mihai Bravu.
Având în vedere natura terenului, care prezenta denivelări mari (arătură fără
discuire), pilotul aeronavei implicate în accident, așa cum acesta a și declarat,
a hotărât să ia contact dur cu solul astfel încât roțile trenului principal să cedeze și să
se desprindă de aeronavă pentru a evita fenomenul de capotare. După contactul
cu solul aeronava a mai parcurs o distanță de aproximativ 40 m până la oprirea
totală.
Până la sosirea comisiei de investigație, locul producerii accidentului a suferit
modificări constând în mutarea părților componente ale trenului de aterizare
(carenaje, roți, etc.), de la locul în care acestea s-au desprins de aeronavă
la impactul cu solul, lângă aeronavă.
Mutarea pieselor, așa cum a fost motivată de către pilot, s-a efectuat în vederea
unei recuperării facile și totodată de protejare a acestora înainte de asfințitul soarelui.
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Diagramă
60m
50m
40m
30m
20m
10m

80-900

1
2

1- Tren principal stânga
2- Tren principal dreapta

La locul producerii accidentului, comisia a constatat următoarele:
-

aeronava era orientată pe direcția est, cu fața orientată spre pădure,
aproximativ perpendicular pe brazdele de pământ (perpendicular
pe arătură);

-

trenul principal de aterizare și roata de bot desprinse de fuselajul
aeronavei;

-

două pale ale elicei erau rupte la aproximativ 1/3 de la vărf;

-

cadrul ușii din dreapta deformat,

-

planul drept, în special extremitarea acestuia, prezenta deformații;

-

planul stâng prezenta ușoare deformații în structura învelișului;

-

plafonul cabinei de pilotaj ușor torsionat;

-

capota inferioară a motorului era spartă;
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În timpul investigaţiei, s-au constatat următoarele:
-

bujiile erau umede şi puțin afumate (vezi Figura nr. 4)

-

rezervoarele de benzină conțineau aproximativ 60 litrii de benzină (câte 30 litrii
în fiecare rezervor);

-

filtrele de aer nu prezentau deteriorări sau înfundări;

-

sistemul de aprindere funcționa în parametrii normali;

-

camerele de nivel constant ale celor două carburatoare conțineau o cantitate
suficientă de combustibil;

-

în camera de nivel constant au fost găsite particule de culoare neagră care
proveneau din exfolierea plutitoarelor (vezi Figura nr. 5).

Fig. nr.4
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A

Fig. nr.5

La nivelul plutitorului din partea stângă a carburatorului, montat pe partea
stângă a motorului (carburatorul nr.1), a fost observată o exfoliere din materialul
din care acesta este confecționat. La atingere, acestă exfoliere s-a desprins
de pe plutitor. Totodată au mai fost observate zone ale plutitoarelor care prezentau
suprafețe expuse unor acțiuni de frecare de suprafețele camerei de nivel constant
(a se vedea Figura nr. 5 - detaliul A și Figura nr. 6).

Fig. nr.6

La testarea mecanica s-a observat o desfoliere ușoară a suprafețelor celor
două plutitoarelor (vezi Figura nr. 6).
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poziție blocat

poziție neblocat

Fig. nr.7

La verificarea funcționării ansamblului suport-cui pontou, din camera
de nivel constant, al carburatorului nr. 1 (cel din partea stangă), s-a constatat că
suportul cuiului poantou al carburatorului nu era strâns pe axul suport, prin cele două
extremități ale sale ”1” și ”2” permițând-ui acestuia o ușoară mișcare de rotație
stănga-dreapta față de axa ”m-n” (vezi Figura nr. 8). Slăbirea prinderii suportului
de ax putea să apară în timpul exploatării, ca urmare a eforturilor la care acesta
a fost supus, o deficiență de material sau o deficiență de montaj și/sau întreținere.
n

Suport cui
pontou

2

1
Fig. nr.8

m

Ax suport cui pontou
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N
2
1

M
Sistem strâns
Fig. nr.9

Sistem slabit
Ax suport cui poantou

Un sistem slăbit de prindere permite mișcarea (rotirea) suportului cuiului
poantou în jurul axei ”M-N”.

A

Fig. nr.10

La verificarea panoului de bord s-a constatat că poziția contactului pentru
pompa auxiliară era pe poziția ”cuplat”, fără însă a se putea preciza dacă a fost
în aceiași poziție și în timpul zborului (indicând astfel funcționarea pompei auxiliare
de benzină) sau, contactul a fost acționat involuntar în procesul de pregătire
a cabinei înainte de aterizarea forțată sau după aterizare.

1.13

Informaţii medicale şi patologice

După sosirea echipajului SMURD s-a asigurat controlul medical atât a pilotului
cât și a pasagerului și nu s-au constatat vătămări corporale ale acestora.
După control, pilotul și pasagerul au considerat că nu este necesar un control
amănunțit și nu au mai dat curs invitației echipajului SMURD de a se deplasa
la spital.
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1.14

Incendiu
Nu este cazul.

1.15

Aspecte privind supravieţuirea

Imediat după aterizarea forțată atât pilotul cât și pasagerul au ieșit singuri
din aeronavă.
Unităţile medicale au sosit la faţa locului în aproximativ 50 minute după
anunțarea evenimentului, la serviciul de urgență – 112, și au asigurat primul control
medical.
1.16

Teste şi cercetări

În vederea stabilirii calității benzinei și a uleiului cu care a fost alimentată
aeronava au fost efectuate analize de laborator a probelor prelevate de către echipa
de investigație.
Din buletinele de încercare în laborator a rezultat că valorile parametrilor
analizați corespund prevederilor STAS pentru motorului Rotax 912 ULS .

2

ANALIZĂ

Aeronava implicată în accident este de tipul Ikarus C42 B, aeronavă
ultraușoară construită în conformitate cu cerințele specifice ULM-urilor și echipată
cu un motor Rotax 912 ULS.
Motorul Rotax 912 ULS, așa cum se precizează în Manualul de operare
”Operators manual for Rotax engine type 912 series”, nu este un motor certificat
de aviație, iar producătorul atrage atenția asupra faptului că acesta se poate opri
în orice moment al zborului:
,,Safety information - you shoud be aware that any engine may seize or stall
at any time”
Funcționarea motorului cu variații ale turației, cu pierdere de putere, ar fi putut
fi cauzată de cel puțin următorii factori:
a) de natură electrică,
b) de natură mecanică și/sau de carburație
2.1. Deficiențe de natură electrică
Din investigația efectuată, comisia de investigație nu a identificat elemente
de natură electrică care să fi determinat funcționarea cu neregularități a motorului.

Page 14 of 16

Accident –Ikarus C42B – YR-5153 – Uzunu (Giurgiu) – 30.03.2014 - CIAS

2.2. Deficiențe de natură mecanică și/sau de carburație
Faptul că la demontarea carburatorului nr.1 au fost găsite părți solide
desprinse din plutitoare se poate presupune că acestea, fie au blocat canalizația
de consum fie au dus la blocarea parțială a unuia sau a celor două plutitoare prin
creșterea inegală a forțelor de frecare dintre plutitoare și carcasa carburatorului.
Acest lucru are ca rezultat aplicarea unor forțe diferite de către plutitoare pe brațele
suportului cuiului poantou și deci, posibilitatea rotirii acestuia față de axa „m-n”.

n

A
2

B

1
m

Ax suport cui poantou

Fig. nr.11

La rotirea suportului cuiului poantou către stânga, umărul ”A” al acestuia
apasă pe corpul ”B” al sistemul de fixare al axului, ducând la blocarea suportului
cuiului poantou și implicit a cuiului poantou. Pe poziția ,,blocat pe deschis, (forța
de frecare dintre cele două piese în contact ”A” și ”B” este mai mare decât forța
generată de cele două plutitoare ale carburatorului) în camera de nivel constant
va ajunge o cantitate suplimentară de combustibil și o aspirație nedozată
cu îmbogățirea amestecului carburant în galeria de admisie a motorului. Aceasta
poate determina „înecarea” motorului ceea ce poate duce la variații ale turației
și chiar la oprirea acestuia.
Menținerea în funcțiune, în mod accidental, a pompei suplimentare de benzină
pe timpul zborului pe traiect (a se vedea fig, nr. 10) nu ar fi influențat alimentarea
suplimentară cu combustibil, având în vedere faptul că aceasta are circuit paralel.
În programul de întreținere al motorului, emis de către compania Fly LEVEL,
(curs de întreținere de linie a motoarelor Rotax 912 și 914, urmat si absolvit
cu diplomă de către proprietar în iunie 2009), la capitolul 05-20-00 – Periodic
Maintenance, este stipulat faptul că:
-

inspecțiile periodice sunt planificate a se efectua la 50, 100 și 200 și 600
de ore, verificări care trebuiesc a fi efectuate în conformitate cu programul
de intreținere;
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-

verificările la 50 de ore de funcționare, este recomandată de producător,
dar nu este obligatorie, excepție făcând schimbul de ulei.

-

lucrările la 100 de ore se efectuează fie la 100 de ore de funcționare,
fie la un an (baremul care se atinge primul);

-

lucrările de 200 de ore cuprind, printre alte lucrări ,,montarea și demontarea
ambelor carburatoare pentru verificarea acestora”;

-

pentru toate lucrările de întreținere o toleranță de ±10 ore este admisă,
însă această toleranță nu trebuie depășită.

Având în vedere cerințele foarte exacte din manualul de întreținere al motorului
Rotax 912 privind modul de efectuare al lucrărilor, dar și însemnările din livretul
aeronavei (tabelul de la pag. nr.7) se observă clar că întreținerea motorului nu a fost
efectuată conform recomandărilor producătorului. Mai mult, și lucrul cel mai
important este că deși motorul avea un total de 371 h de funcționare nu reiese
că s-a efectuat un control de 200 de ore și deci implicit nu au fost verificate
carburatoarele.
Efectuarea unui control de 200 h, ar fi impus demontarea ambelor carburatoare
pentru verificarea acestora, putând preveni, în situația de față, blocarea temporară
a scaunului cuiului poantou a carburatorului nr. 1 pe poziția deschis, fapt ce a permis
accesul unei cantități suplimentare de combustibil în camera de nivel constant
și o aspirație nedozată cu îmbogățirea amestecului carburant în galeria de admisie
a motorului.

3
3.1

CONCLUZII
Constatări

Comisia de investigaţie privind accidentul produs în data de 30.03.2014, în care
a fost implicată aeronava ultraușoară, tip Ikarus C42B identificat YR-5153, operată
de un deţinător privat, a constatat următoarele:
 aeronava, în urma evaluării de către autoritatea de certificare, a fost
identificată și i s-a emis anexa prin care se specifică că aceasta
poate fi utilizată pentru efectuarea de zboruri în interes propriu, zboruri
particulare, zboruri școală și orice alte categorii de zboruri pentru care
operatorul deține autorizație;
 pilotul aeronavei deținea licență de pilot aeronave ultraușoare motorizate,
în termen de valabilitate cu autorizație de zbor cu pasager la bord;
 la data produceri accidentului, certificatul medical al pilotului era în termenul
de valabilitate;
 nu au fost observate modificări constructive față de documentația tehnică
a aeronavei;
 nu s-a produs incendiu la bordul aeronavei postimpact;
 calitatea benzinei și a uleiului utilizat corespund prevederilor STAS pentru
motorul Rotax 912;
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 întreținerea motorului
producătorului;

nu

a

fost

efectuată

conform

recomandărilor

 joc între suportul cuiului poantou și axul pe care acesta era fixat;
 exfolieri din materialul din care au fost confecționate plutitoarele;
 urme de frecare între plutitoare și corpul camerei de nivel constant;
 blocarea pe poziția deschis a suportului cuiului poantou din carburatorul nr. 1;
 mutarea părților componente ale trenului de aterizare (carenaje, roți, etc.)
de la locul în care acestea s-au desprins de aeronavă, la impactul cu solul,
3.2

Cauza producerii accidentului

Cauza producerii accidentului o
programului de întreținere al motorului.

4

reprezintă

nerespectarea

prevederilor

RECOMANDĂRI
Comisia de investigație face următoarele recomandări:

1. Mediatizarea de către Aeroclubul României a acestui accident, în rândul
pilotilor de ULM, cu accent pe importanța respectării lucrărilor de întreținere
recomandate de către producător.
2. Aeroclubul României se va asigura că în procesul de control, inspecție
și supraveghere a activității de zbor a piloților de aeronave ultraușoare motorizate
se va verifica și dacă lucrările efectuate și înregistrate în livretul aeronavei sunt
în conformitate cu prevederile programului de întreținere.
3. Aeroclubul României se va asigura că, în procesul instruirii personalului
propriu cât și al piloților de aeronave ultraușoare, vor fi incluse și informații privind
legislația referitoare la investigarea evenimentelor de aviație civilă, precum
și măsurile ce se impun a fi luate de către aceștia până la sosirea comisiei
de investigație a Centrului de Investigații şi Analiză pentru Siguranța Aviaţiei Civile.

Observaţie: Documentele şi obiectele de analiză folosite pentru întocmirea Raportului
de investigaţie privind siguranţa aviației civile sunt confidenţiale şi sunt arhivate la Centrul
de Investigaţie şi Analiză pentru Siguranța Aviaţiei Civile, conform prevederilor legale.
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