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RAPORT FINAL

Gestionarea unui caz special de oprire a motorului
în urcarea inițială
Aeronava
Data și ora
Operator
Tipul zborului
Persoane la bord
Victime
Pilotul
Certificat medical
Avarii produse
Locul evenimentului

1.

Tecnam P2004 Bravo / YR-5173 - Neomologată
06.07.2014 / 10:27 ora locală
PRIVAT
Zbor particular
Pilotul
Licență de Pilot Aeronave Ultraușoare Motorizate Validă
Clasa 2 - Valid
Avarii substanțiale
Aeroclubul Teritorial „Constantin Manolache” - Deva
650 m de capătul pistei 30
Coordonate: Latitudine: 45⁰ 52′ 21.29″ N
Longitudine: 22⁰ 57′ 26.15″ E

ISTORICUL EVENIMENTULUI

În data de 06.07.2014, pilotul aeronavei tip Tecnam P2004 Bravo, identificată
cu numărul YR-5173, s-a deplasat la Aeroclubul Teritorial Deva cu intenția
de a efectua un zbor particular în zona aerodromului. Acesta a ajuns la aeronavă
în jurul orei 09:30 și a început pregătirile pentru zbor. A alimentat aeronava
cu 20 de litri de benzină peste cei 25 de litri deja existenți, a verificat nivelul uleiului
la motor și comenzile de zbor ale aeronavei.
Conform declarațiilor acestuia, după pornirea motorului și verificarea
parametrilor de funcționare, a rulat până la poziția de start, după care a cerut și a
primit de la conducătorul de zbor aprobarea pentru decolare.
Aeronava a decolat pe direcția 300°. La scurt timp după decolare, după
ce aeronava a ajuns la o înălțime de aproximativ 80 de metri deasupra solului
(conform înregistrărilor GPS), motorul s-a oprit brusc. Pilotul a luat decizia efectuării
unei aterizări de urgență pe un teren cultivat cu lucernă. Acesta a pus aeronava în
picaj efectuând un viraj strâns la dreapta, cu o pantă accentuată pentru menținerea
vitezei, timp în care aeronava a pierdut înălțime, ajungând la aproximativ 16 m
deasupra solului.
La ieșirea din viraj aeronava a lovit cu jamba de bot vârful unui copac aflat
pe traiectorie. La aterizare, aeronava a luat contact cu solul pe trenul principal, iar
după un rulaj scurt, în momentul în care jamba de bot a luat contact cu solul, aceasta
s-a rupt, iar aeronava a capotat.
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În urma accidentului, pilotul nu a suferit vătămări corporale, nefiind necesară
spitalizarea acestuia. Aeronava a fost avariată substanțial.

Fig. 1 Aeronava avariată

Accidentul s-a petrecut la o distanță de aproximativ 650 de metri de capătul
pistei 30 a Aerodromului Teritorial „Constantin Manolache” – Deva, în locul de
coordonate:
Latitudine: 45⁰ 52′ 21.29″ N
Longitudine: 22⁰ 57′ 26.15″ E

Fig. 2 Locul producerii accidentului
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2.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Pilot

Bărbat 47 ani

Licenţa

Licenţă de pilot Aeronave Ultauşoare Motorizate - validă

Certificat medical

Clasa 2 – valabil până în data 21.08.2015

Experienţă de zbor

Aproximativ 1500 ore de zbor
10 ore pe aeronava Tecnam P2004 Bravo

Fabricantul şi tipul aeronavei

Tecnam P2004 Bravo - Italia

Număr de serie şi anul fabricaţiei

120 / 17.09.2007

Tip motor/serie

Rotax 912 / 5648369

Statul şi marca de înmatriculare

România, YR-5173

Proprietar

SC Casito Transimpex SRL

Număr total de ore

58,57 ore

Comisia de investigație a prelevat probe de combustibil pe care le-a trimis
la un laborator certificat pentru analize. Rezultatul probelor analizate a fost
că acestea corespund standardului EN228 - Carburanţi pentru automobile - Benzină
fără plumb.
În urma unei inspecții vizuale a stării motorului comisia de investigație a luat
decizia de a efectua o expertiză tehnică într-un atelier autorizat Rotax. Astfel, motorul
a fost expertizat la sediul Franz Aircraft Engines, atelier autorizat EASA Part 145.
În momentul demontării motorului în vederea expertizării, comisia a inspectat
și sistemul de alimentare al motorului. S-a constatat că aeronava nu era dotată
cu o pompă electrică de alimentare, așa cum recomandă producătorul motorului
Rotax.
La această experiză au participat reprezentanți din partea BMVIT – Austria
și BFU – Germania, expertiza fiind condusă de Directorul de Calitate al Franz Aircraft
Engines.
Activitatea de expertizare a început prin verificarea cutiei și a integrității
motorului. Atât cutia cât și conținutul nu au avut de suferit în urma transportului.
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Fig. 3 Verificarea integrității motorului

A avut loc o inspectie vizuală a motorului. A fost inspectat filtrul de ulei pentru
eventuale particule de metal cât și detectorul de particule de metal din uleiul
motorului (engine chip detector). Nu au fost găsite neconformități.

Fig. 4 Filtrul de ulei

Pe suprafața chip detectorului au fost găsite particule de metal, însă acestea
erau în limita normală admisă de producător.

Fig. 5 Detectorul de particule de metal din uleiul motorului

A fost măsurată compresia pe fiecare cilindru al motorului - aceasta era
în limitele recomandate de producător:
Cilindrul 1: 4%;
Cilindrul 2: 5%;
Cilindrul 3: 8%;
Cilindrul 4: 5%.
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Fig. 6 Măsurarea compresiei motorului

Deviația flanșei elicei a fost de 0.015 mm, valoare care se încadrează în limita
maximă admisă de 0.06 mm.
Au fost verificate vizual bujiile – toate aveau un aspect de funcționare normală
a motorului.

Fig. 7 Inspecția bujiilor

A fost măsurată forța de alunecare a axului principal al motorului
și a reductorului – nu au fost constatate valori în afara celor recomandate de
producător.

Fig. 8 Forța de alunecare a axului principal al motorului și a reductorului
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S-a verificat starea carburatoarelor. S-au inspectat camerele de nivel constant
și au fost găsite niște neconformități ale căror cauze nu au putut fi determinate.
Astfel, ambele camere conțineau un lichid ascuțit la miros și depuneri de culoare
albă.

Fig. 9 – Starea carburatoarelor

Având în vedere starea carburatoarelor, s-a luat decizia inspectării pompei
de alimentare. S-a efectuat o inspecție distructivă și s-au constatat depuneri de
culoare roșie pe interiorul pompei. Datorită acestor depuneri nu s-a putut determina
starea de funcționare a pompei de alimentare.

Fig. 10 Pompa de alimentare

S-a trecut la testarea motorului pe bancul de probe folosind două carburatoare
echivalente și o altă pompă de alimentare. Motorul a fost montat pe banc și după
efectuarea tuturor conexiunilor și a reglajelor, motorul a fost pornit și testat. A fost
accelerat la turația maximă de 5800 rpm și au fost urmăriți toți parametrii
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de fucționare (presiunea și temperatura uleiului, temperatura gazelor de evacuare,
presiunea de alimentare cu combustibil).

Fig. 11 Testarea motorului pe banc

Fig 12 Parametrii obținuți în urma testării
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Motorul a funcționat în parametrii recomandați de producător.
După terminarea testului, motorul a fost demontat, filtrul de ulei inspectat
și a fost din nou măsurată compresia motorului pe fiecare cilindru. Nu au fost
constatate neconformități.

Fig. 13 Inspecția filtrului de ulei după testarea motorului pe banc

În urma testării motorului pe bancul de probe s-a ajuns la concluzia că din
punct de vedere mecanic acesta este funcțional, sistemul electric de aprindere
și menținere al aprinderii nu are probleme funcționale. Componentele sistemului
de alimentare cu combustibil (carburatoare, pompă mecanică) nu au putut fi testate
din cauza depunerilor găsite în interiorul acestoara.
Comisia de investigație a încercat să determine natura depunerilor găsite
în pompa de alimentare și în cele două carburatoare. Astfel, a fost efectuată
o analiză elementală a parților solide găsite în carburatoare și în pompa
de alimentare:
1. Depunere albă din carburator

Fig. 14 Depunere albă din carburatoare
FOV: 542 µm, Mode: 15kV - Image, Detector: BSD Full, Time: MAY 15 2017 13:44
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Element
Number
8
11
30
6
9
26

Element
Symbol
O
Na
Zn
C
F
Fe

Element
Name
Oxygen
Sodium
Zinc
Carbon
Fluorine
Iron

Atomic Conc.
[%]
40.36
34.18
13.08
6.36
3.07
2.95

Weight Conc.
[%]
24.97
30.38
33.08
2.95
2.25
6.36

2. Depunere roșie din pompa de benzină

Fig 15 Depunere roșiatică din pompa de alimentare

FOV: 542 µm, Mode: 15kV - Image, Detector: BSD Full, Time: MAY 15 2017 13:52
Element
Number
11
8
30
6
9
26

Element
Symbol
Na
O
Zn
C
F
Fe

Element
Name
Sodium
Oxygen
Zinc
Carbon
Fluorine
Iron

Atomic Conc.
[%]
43.84
33.69
13.45
8.51
0.51
0.00

Weight Conc.
[%]
39.71
21.24
34.64
4.03
0.38
0.00

În urma inspecției elementale nu s-a putut determina natura acestor depuneri
din carburatoare și pompa de benzină.
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Reprezentantul BFU Germania a oferit suportul BFU pentru inspectarea
și descărcarea datelor conținute de Sistemul electronic de afișare a parametrilor
de zbor al aeronavei (Electronic Flight Instrument System – EFIS) și a GPS-ului
montat pe aceasta la momentul accidentului.

Fig. 16 Bordul aeronavei (GPS și EFIS)

Aeronava era dotată cu un display Dynon Avionics – EFIS D10A capabil
să afișeze și să înregistreze mai mulți parametri de zbor. În urma accidentului
echipamentul nu a fost avariat. Pe baza informațiilor furnizate de producător,
s-a constatat că firmware-ul instalat era versiunea 4.0.4.129. Cu această versiune,
opțiunea de stocare în memoria internă a datelor nu este disponibilă. Deci, în timp
ce hardware-ul are capacitatea de a înregistra date, firmware-ul instalat nu a permis
acest lucru.
De asemenea aeronava mai avea montat un GPS Garmin GPSmap 496
de pe care s-a reușit descărcarea traseului aeronavei.

Fig. 17 Reconstituire traiect de zbor (GPS)
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Din analiza datelor GPS s-a constatat că, după un rulaj de 305 m, aeronava
s-a desprins de sol la o viteză de 98,6 km/h. După 30 de secunde de zbor, aceasta
a ajuns la o înălțime față de sol de aproximativ 76 de metri și o viteză de 117 km/h
moment în care, conform declarației pilotului, motorul s-a oprit brusc.
Pilotul a luat decizia să vireze pe partea dreaptă în vederea unei aterizări
de urgență. Virajul a durat 9 secunde timp în care aeronava a menținut o viteză
constantă de 100 km/h și a avut o pierdere de înălțime de 60 de metri. La ieșirea
din viraj aeronava a lovit cu jamba de bot un copac înalt de aproximativ 16 metri, aflat
pe traiectoria de aterizare aleasă de pilot, rezultatul fiind deformarea jambei.
În manualul de zbor al aeronavei la capitolul dedicat situațiilor speciale este
specificat următorul checklist în cazul cedării motorului imediat după decolare:

Fig. 18 – Extras din manualul de zbor al aeronavei

Astfel, în cazul opririi necomandate a motorului aeronavei imediat după
decolare, pilotul aeronavei ar fi trebuit să găsească un loc de aterizare pe direcția
decolării. Deviația de la direcție recomandată de producător este de maxim 45⁰
stânga sau 45⁰ dreapta.
Însă pilotul a luat decizia efectuării unui viraj strâns pe partea dreaptă,
cu o pantă accentuată, în vederea aterizării de urgență, fapt ce a dus la o pierdere
rapidă de înălțime.
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3.

CONCLUZII
3.1 Constatări
Comisia de investigație a făcut următoarele constatări:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

Pilotul avea licență de pilot aeronave ultraușoare motorizate validă.
Aeronava era neomologată.
Aeronava nu avea pompă electrică de alimentare cu combustibil.
În carburatoare și în pompa mecanică de alimentare s-au găsit depuneri
de culoare albă și un lichid ascuțit la miros.
Nu s-a putut determina natura depunerilor din carburatoare și pompa de
alimentare.
După oprirea necomandată a motorului pilotul a luat decizia efectuării unui viraj
strâns pe partea dreaptă cu o pantă accentuată în vederea aterizării de urgență
fapt ce a dus la o pierdere rapidă de înălțime.
Deviația de la direcția de aterizare recomandată de producător în cazul opririi
necomandate a motorului imediat după decolare este de maxim 45⁰ stânga sau
45⁰ dreapta.
La ieșirea din viraj aeronava a lovit cu jamba de bot un copac aflat
pe traiectoria de aterizare aleasă de pilot, rezultatul fiind deformarea acesteia.
3.2 Cauza producerii accidentului

Cauza probabilă a producerii accidentului o constituie gestionarea eronată
a cazului special de oprire necomandată a motorului imediat după decolare.
Nu s-au putut identifica factorii care au dus la oprirea motorului.

4.

RECOMANDĂRI DE SIGURANȚĂ

În urma acestui accident comisia de investigație nu emite nicio recomandare
de siguranță.

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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