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RAPORT FINAL 

 

RUPERE JAMBA DE BOT 

 

Aeronava TL 96 STAR / YR-5397 

Data și ora 24.08.2017 / 19:50 LT 

Operator PRODEXPERT SRL 

Tipul zborului Zbor în interes propriu 

Persoane la bord Pilotul 

Victime -  

Pilot Licență de Pilot de Aeronave Ultraușoare 

Motorizate - în termen de valabilitate 

Avarii produse Jamba de bot ruptă, una din cele trei pale ale elicei 

ruptă 

Locul evenimentului Terenul de zbor Ghimbav 

 

 

1. ISTORICUL EVENIMENTULUI 

În data de 24.08.2017, după efectuarea unui tur de pistă, pilotul aeronavei 

identificată cu numărul YR-5397 a aterizat pe terenul de zbor Ghimbav. În timpul 

rulajului, la o viteză aproximativă de 5-7 km/h botul aeronavei a coborât brusc, elicea 

oprindu-se. Pilotul a taiat contactul general, magnetourile și a închis robinetul  

de alimentare ,după care a părăsit aeronava.  

După părăsirea aeronavei acesta a constatat că jamba de bot era ruptă și una 

din cele trei pale ale elicei era și ea, de asemenea, ruptă. 

 
Fig. 1 – Aeronava după oprire 



 
Incident grav –TL-96 STAR – YR-5397 – Teren de zbor Ghimbav - Județul Brașov  

24.08.2017 - CIAS 

Page 3 of 10 
  

 

 

2. INFORMAȚII SUPLIMENTARE 

Date legate de pilotul aeronavei 

Pilot  Bărbat, 37 ani 

Licenţa  
Licență de Pilot Aeronave Motorizate Ultraușoare - în 

termen de valabilitate 

Certificat medical Clasa 1/2/LAPL – în termen de valabilitate 

Experienţă de zbor Aproximativ 2400 ore, pe model 57 ore 

 

Informaţii despre aeronavă 

Fabricantul şi tipul aeronavei TL ULTRALIGHT s.r.o. / TL-96 STAR 

Număr de serie şi anul fabricaţiei  99 S 32 / 1999 

Statul şi marca de înmatriculare  România – YR-5397 

Proprietar PRODEXPERT SRL 

Număr total de ore 904 

 

Aeronava TL-96 STAR este o aeronavă ultraușoară motorizată, cu două locuri 

și cu aripa joasă. Trenul de aterizare este de tip triciclu fix. Roțile trenului principal 

sunt prevăzute cu sistem de frânare hidraulic pe disc. Jamba de bot este orientabilă  

și este echipată cu carenaje aerodinamice. 

Jamba de bot este prevăzută cu un sistem de amortizare a șocurilor la rulaj  

și este un ansamblu (Fig. 2) format din următoarele elemente: 

- 5 – furcă; 

- 6 – picior țeavă (suport arc); 

- 17 – șurub cu cap hexagonal; 

- 21 – piuliță cu autoblocare; 

- 24 – șaibă; 

- 29 – arc. 

Suportul arcului (6) este compus din două piese sudate, una de formă 

cilindrică, care are practicate două degajări diametral opuse, longitudinale  

pe generatoare, care permit culisarea, în funcție de comprimarea/extensia arcului  

și una de formă circulară, de tip capac.. Capătul degajării este semicircular, astfel 

încât șurubul transversal de ghidare/fixare să se poată ”așeza” pe întreaga 

circumferință, distribuind uniform efortul. La capătul suportului arcului (6) este fixat 

arcul amortizorului (29) roții furcii (5) jambei de bot. Capacul cilindrului este sudat  

și prezintă o gaură centrală prin care trece un șurb care fixează amortizorul  

de cauciuc, poziționat coaxial, în interiorul arcului din suport. 
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Fig. 2 – Ansamblu jamba de bot (desen tehnic) 

Comisia de investigație ajunsă la locul evenimentului a preluat în custodie  

în vederea expertizării ansamblul rupt al jambei de bot (Fig. 3). Examinarea jambei 

de bot, ruptă în exploatare, are ca principal scop determinarea condițiilor și a modului  

de rupere a acesteia. 

 

Fig. 3 - Ansamblul jambei de bot expertizat 
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În Figura 4  este indicată direcția de rupere a jambei, precum și localizarea 

acesteia.  

 

 

Fig. 4 – Direcția de rupere  

De la bun început se poate observa o dublă rupere a componentei  

din interior (suportul arcului (6)), caracterul ruperilor fiind similar - o predeformare, 

urmată de ruperea propriu-zisă, care a avut loc aproape concomitent. Ruperea  

s-a produs în dreptul terminării furcii (5), cu o deformare prealabilă, fără ca furca  

să se fisureze sau să se rupă. Acest fapt conduce la o primă concluzie importantă: 

ruperea s-a produs din interior, ca urmare a cedării cel puțin a unei componente  

din ansamblul care asigura și amortizarea șocurilor la rulare. 

În urma demontării și curățării componentelor din interiorul furcii (Fig. 3),  

s-a identificat ansamblul care a cedat, acesta fiind  suportul arcului (6). Prin cedarea 

acestuia s-a produs ruperea integrală a jambei de bot. 
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A fost efectuată o analiză macroscopică și stereomicroscopică  

a componentelor suportului de arc din care au rezultat următoarele: 

a) suprafața exterioară prezintă urme de frecare, pe direcția generatoarei cilindrului 

pe toată lungimea;  

b) spre în față la exterior, în partea de jos a suportului, față de poziția  

de funcționare, s-au constatat rizuri transversale plan paralele, consecutive,  

cu deplasare de material, ca urmare a frecării de interiorul țevii furcii;  

c) degajarea spre în față dreapta prezintă abateri de la planeitate, cu urme evidente 

de deformare cauzate de șurubul de fixare/culisare;  

d) găurile șurubului transversal de fixare, atât spre partea dreaptă, cât și spre 

partea stângă, prezintă deformații evidente, cu bavură neuniformă, ca urmare  

a deformării materialului țevii furcii jambei de bot;  

e) găurile transversale practicate în suportul de arc prezintă fisuri pătrunse  

sau nepătrunse, precum și amorse de fisurare; 

f) capacul este desprins în dreptul cordonului de sudură, din dreptul fisurii pătrunse, 

care face dealtfel și obiectul analizei metalografice. 

 

  

Fig. 5 - fisură 
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Fig. 6 – Analiza macroscopică a suportului arcului 
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În urma observațiilor făcute, se poate afirma că ruperea ansamblului suportului 

de arc s-a produs progresiv, în timp, ca urmare a propagării uneia dintre fisuri, 

cauzată de solicitările repetate ale șurubului transversal de prindere față de țeava 

jambei. 

A fost efectuată și o analiză metalografică cu scopul de a stabili încadrarea 

materialelor din care au fost fabricate cele două componente, a tehnologiei  

de îmbinare a acestora, precum și a stării de prelucrare metalurgică din timpul 

exploatării. Proba pe care au fost efectuate analizele metalografice a fost prelevată 

din zona de îmbinare a capacului suportului cu țeava propriu-zisă a acestuia. 

În urma analizei metalografice efectuate, s-a concluzionat că oțelurile din care 

au fost fabricate cele două componente corespund din punct de vedere calitativ. 

Sudura propriu-zisă nu prezintă defecte de compactitate, continuitate, porozitate, 

incluziuni exogene, dar din punct de vedere structural este una defectuoasă. Aceasta 

ar fi putut fi ameliorată printr-un tratament termic consacrat/standardizat,de 

normalizare, în vederea înlăturării zonei de influență termică. 

Ca urmare a observațiilor făcute, se poate afirma că, propagarea fisurilor  

s-a produs spre o zonă de material cu rezistență mecanică considerabil scăzută, 

accelerând astfel procesul de rupere la oboseală a componentelor. 

Comisia de investigație a studiat Manualul de Întreținere al Aeronavei, 

verificând partea de lucrări de întreținere programate.  

La capitolul 7.7 este menționată Inspecția după fiecare 300 de ore de zbor. 

Această inspecție se face după fiecare 295-305 ore de zbor sau după trei ani  

de funcționare. În cadrul acesteia se realizează diagnosticarea tuturor părților supuse 

la efort ale aeronavei.  

În manual este prezentată o listă sumară de verificări care se efectuează  

la aceată revizie. De asemenea, producătorul recomandă ca această revizie  

să se efectueze într-un atelier autorizat de acesta. 
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O listă detaliată a lucrărilor care se efectuază la această inspecție este oferită 

de către producătorul aeronavei, la cerere. În această listă există un punct în care 

este specificată efectuarea inspecției la țeava (suportul arcului) jambei de bot. 

Conform acestui punct, țeava trebuie inspectată pentru fisuri sau deformări în zona 

îmbinării cu furca jambei. 

Actualul proprietar al aeronavei a intrat în posesia acesteia în martie 2014 

cand aceasta avea 650 de ore de zbor și 651 de aterizări. Comisia de investigație  

a verificat consemnările inspecțiilor tehnice efectuate de acesta în Jurnalul 

Aeronavei.  

De asemenea, între anii 1999 (anul de fabricație al aeronavei) și Martie 2014 

(anul în care aeronava a intrat în posesia actualului proprietar), comisia  

de investigație nu a găsit consemnată în jurnalele aeronavei nicio inspecție de 300 

de ore de zbor. Concluzia este că întreținerea aeronavei nu a fost efectuată conform 

recomandărilor producătorului. 

După Martie 2014, în jurnalul aeronavei, este consemnată o singură inspecție 

de 300 de ore de zbor la data de 29.03.2015 când aeronava avea 759 ore de zbor  

și 785 de aterizări. 

Comisia de investigație nu a reușit să identifice ce documentație tehnică a stat  

la baza efectuării inspecției de 300 de ore de funcționare consemnată în jurnal.  

De asemenea, nu s-a putut determina dacă proprietarul a avut la dispoziție lista 

detaliată de lucrari a operațiunilor care trebuiau efectuate la aceasă inspecție.   

 

3. CONCLUZII  

3.1 Constatări  
 

1. Solicitările la oboseală, combinate cu efectele de gripare temporară  

în funcționare, au condus la ruperea jambei de bot; 

2. Cele două componente care constituie suportul arcului, sunt fabricate  

din materiale corespunzătoare; 

3. Tehnologia de îmbinare a condus la apariția unei structuri defectuoase  

în zona sudurii; 

4. Între anii 1999 (anul de fabricație al aeronavei) și Martie 2014 (anul în care 

aeronava a intrat în posesia actualului proprietar), comisia de investigație  

nu a găsit consemnată în jurnalele aeronavei nicio inspecție de 300 de ore  

de zbor; 

5. După Martie 2014, în jurnalul aeronavei, este consemnată o singură inspecție de 

300 de ore de zbor la data de 29.03.2015 când aeronava avea 759 ore  

de zbor și 785 de aterizări. 

6. Comisia de investigație nu a reușit să identifice ce documentație tehnică a stat  

la baza efectuării inspecției de 300 de ore de funcționare consemnată în jurnal. 
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3.2 CAUZE 

Cauza producerii incidentului grav constă în ruperea la oboseală a suportului 

arcului ansamblului jambei de bot, ca urmare a propagării uneia dintre fisuri, cauzată 

de solicitările repetate ale șurubului transversal de prindere în raport cu țeava jambei  

de bot. 

 

4. RECOMANDĂRI DE SIGURANȚĂ 

1. Se recomandă producătorului aeronavei TL ULTRALIGHT s.r.o.  

din Republica Cehă, amendarea Manualul de Întreținere al aeronavei  

cu instrucțiuni de efectuare a unei inspecții vizuale periodice a elementelor sistemului 

de amortizare a șocurilor la rulaj a jambei de bot, pentru observarea integrității 

componentelor și a urmelor de frecare/gripare ale mecanismului. 

2. Se recomandă producătorului aeronavei TL ULTRALIGHT s.r.o.  

din Republica Cehă, ca procesului de îmbinare prin sudură a celor două elemente 

care compun suportul arcului să i se aplice tratamentul termic de normalizare  

în vederea înlăturării zonei de influență termică, înlăturând astfel structura defectuasă 

a îmbinării. 

3. Se recomandă Aeroclubului României, în calitatea sa de Autoritate  

de Certificare în domeniul Aeronavelor Ultraușoare Motorizate, distribuirea acestui 

raport către proprietarii/operatorii de aeronave produse de compania  TL Ultralight în 

vederea informării acestora asupra problemelor care pot apărea la elementele 

sistemului de amortizare a șocurilor la rulaj a jambei de bot. 

 

 

 

 

 

 

 

Observaţie: Documentele şi obiectele de analiză folosite pentru intocmirea Raportului  

de investigaţie privind siguranţa zborului sunt confidenţiale şi sunt arhivate la Centrul  

de Investigaţie şi Analiză pentru Aviaţia Civilă, conform prevederilor legale.  
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