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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, responsabilități
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
Proprietar
Operator
Constructor
Aeronava
Țara de înregistrare
Identificare:
Locaţie:
Data şi ora:

Accident
Privat
Privat
Comco Ikarus GmbH Germania
IKARUS C22
România
YR-5071
Copalnic Mănăștur
23.08.2014 / 18:30 LT (15:30 UTC)

În data de 23.08.2014, aeronava ultraușoară tip IKARUS C22, identificată
cu numărul YR-5071, a efectuat de pe terenul de zbor din apropierea comunei
Copalnic-Mănăștur, jud. Maramureș, mai multe zboruri particulare constând în ture
de pistă .
La ultimul zbor al zilei, cu decolare la aproximativ ora 18:15 LT, când se afla
pe panta de aterizare, aeronava a intrat în picaj pronunțat, a avut o redresare
cu luare de înălțime, după care un nou picaj pronunțat până la contactul dur cu solul.
În urma impactului cu solul, aeronava a fost distrusă în totalitate, pilotul a decedat,
iar pasagerul a suferit multiple traumatisme, necesitând spitalizarea.
Cauza probabilă a producerii accidentului o constituie pierderea comenzii
profundorului datorită desprinderii bolțului de fixare al capătului posterior al tijei
de transmitere a comenzii către profundor cu furca de comandă a acestuia, având
drept consecință pierderea controlului în zbor asupra aeronavei.

Incidentul a fost notificat în scris către CIAS, fiind înregistrat cu numărul 0678/2014.
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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1
1.1

INFORMAŢII PRELIMINARE
Istoricul accidentului

În dimineața zilei de 23.08.2014, proprietarul aeronavei tip IKARUS C22,
identificată cu numărul YR-5071, a informat administratorul unui teren de zbor din
zona localității Copalnic-Mănăștur că intenționează să efectueze zboruri particulare
împreună cu un pilot licențiat.
După ce a sosit la terenul de zbor, proprietarul a scos aeronava din hangar
și a poziționat-o în vederea începerii activității de zbor. Pilotul a sosit și el la terenul
de zbor și a efectuat o inspecție tehnică înainte de începerea zborului. Conform
declarațiilor martorilor, această inspecție s-a concentrat în special asupra verificărilor
funcționării motorului.
Activitatea de zbor a durat aproximativ două ore, timp în care au fost efectuate
mai multe ture de pistă cu pasageri diferiți, pilotul ocupând postul de pilotaj din partea
stângă. La ultimul zbor, proprietarul aeronavei, care nu deținea licență de pilot,
a ocupat postul de pilotaj din partea stângă, iar pilotul a ocupat postul de pilotaj din
partea dreaptă. În timpul procedurii de aterizare, în timp ce aeronava se afla
pe a treia latură a turului de pistă, proprietarul (care se afla la momentul respectiv la
comanda aeronavei) sesizează pierderea comenzii profundorului.
Pilotul a preluat comenzile aeronavei și a încercat să controleze zborul
acesteia folosind doar tracțiunea motorului și trimmerul profundorului.
Aeronava a continuat executarea turului de pistă, iar pe panta de aterizare
aceasta a intrat într-un picaj pronunțat, a avut o redresare cu luare de înălțime, după
care un nou picaj pronunțat. Datorită înălțimii la care se afla aeronava, pilotul
nu a mai avut timpul necesar pentru a controla evoluția aeronavei, aceasta luând
contact cu solul la un unghi de picaj pronunțat (aprox. 70° - 80°).
Accidentul s-a produs la ora 18:30 LT.
Coordonatele locului accidentului sunt: Latitudine:

47°30’46.0” N;

Longitudine: 23°40’10.0” E.
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Fig. 1 - Locul accidentului

1.2 Victime
Răniri
Fatale
Grave
Minore
Nici una
TOTAL

Echipaj
1
1

Pasageri
1
1

Alţii
-

1.3 Avarii ale aeronavei
Aeronava a fost distrusă în totalitate.

Fig. 2 Epava aeronavei
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1.4 Alte pagube produse
Nu s-au produs alte pagube.

1.5 Date legate de echipajul aeronavei
Pilot
Licenţa

Bărbat, 63 ani
Licenţă de Pilot Aeronave Ultrauşoare Motorizate,
valabilă până la 08.04.2016

Certificat medical

Clasa 1/2/LAPL, valabil 20.03.2015

Experienţă de zbor

4171 ore, din care 396 ore pe ULM

Licența de pilot aeronave ultraușoare motorizate a fost obținută în data
de 13.05.2003. Până la data de 24.04.2014, acesta a deținut și calitatea de pilot
instructor. În trecut pilotul deținuse și licență de pilot comercial – pentru avioane
cu greutatea maxima de 2300 kg, echipate cu un singur motor cu piston, precum
și licență de pilot planor, ambele valabile până la data de 22.10.2001.

1.6 Informaţii despre aeronavă
Conform Anexei la Certificatul de Identificare aeronava nu era omologată,
aceasta putând fi utilizată, conform legislației în vigoare, exclusiv de proprietar
în interes propriu, zboruri particulare, zboruri școală în vederea calificării
proprietarului, precum și pentru zboruri tehnice.

Fig. 3 Aeronava Ikarus C22 YR-5071

Page 7 of 23

Accident – Ikarus C22 – YR-5071 – Copalnic Mănăștur, jud. Maramureș – 23.08.2014 - CIAS

Fabricantul şi tipul aeronavei

Comco Ikarus GmbH-Germania, Ikarus C22

Număr de serie şi anul fabricaţiei

9107-3342, 1991

Statul şi marca de înregistrare
Proprietar
Deţinător (Operator)
Certificat de Identificare
Număr total de ore

România, YR-5071
Privat
Privat
Nr. 0124, emis la 17.03.2014
760 h 34 min (1 mai 2014)

Ikarus C22 este un avion monoplan ultra-uşor de construcţie mixtă,
duraluminiu şi Tedlar, cu elemente de rezistenţă din oţel aliat, cu aripa susţinută
de montanţi. Aripile, profil “subţire” , sunt prevăzute cu eleroane trapezoidale.
Ampenaj orizontal: plan fix şi un plan mobil dotat cu trimmer. Ampenajul
vertical: planul fix si plan mobil. Fuselajul este construit pe un tub din dural,
de diametru mare, pe care în partea din faţă este montat motorul, iar în spate
ampenajul. Trenul de aterizare de tip triciclu, cu roată în botul avionului.
Cabina cu două locuri „cote-a-cote” se află situată în spatele motorului și sub
acesta. Cabina este consolidată de două cadre tubulare din ţeavă de oţel aliat,
carenată cu material compozit, pe care se fixează uşile de acces, parbrizul şi panoul
din spatele scaunelor. În spatele scaunelor se află două rezervoare de benzină
de câte 25 litri (se pot instala maxim 2 buc x 30 litri).
Comenzi : manșa, maneta de gaz, frâna la roți comandată manual, trimmer.
Aeronava este echipată cu un motor ROTAX 582 cu doi cilindri în doi timpi,
cu aprindere electronică, răcire cu apă, cu elice tip WARP DRIVE , din material
compozit, quadripală, cu reglaj la sol.
Din construcție, această aeronavă este prevăzută cu un sistem de salvare
(parașută balistică). Pentru aeronava YR-5071, acesta a fost declarat nefuncțional.
Conform înregistrărilor din livretul aeronavei:
- ultima înregistrare la capitolul "Activități de zbor ʺ, la data de 1 mai 2014,
consemnează că motorul instalat pe aeronavă avea 129 h 30 min de funcționare;
- ultima înregistrare la capitolul ʺLucrări de întreținere și reparațiiʺ este datată
9 ianuarie 2014 și menționează ʺVerificat celula, motorul și elicea pentru zborʺ
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Ansamblul comenzii profundorului
Lanțul de comandă al profundorului este format din:
- Ansamblu manșă (1)
- Tijă transmitere comandă (2)
- Furca comandă profundor (3)
3

2

1

Fig. 4 Lanțul de comandă al profundorului

Ansamblul manșă transmite comezile către profundor, respectiv eleroane, astfel :

Transmitere comandă manșă profundor

A

Transmitere comandă
manșă eleroane

Fig.5 Transmiterea comenzii manșă-profundor și manșă-eleroane
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Pentru transmiterea comenzii la profundor, tija transmitere comandă este
conectată la capătul din față cu ansamblul manșă prin intermediul ansamblului furcă
prindere.

Fig. 6 Ansamblu furcă prindere

La capătul din spate, tija de legatură este conectată cu furca de comandă
a profundorului prin intermediul unui bolț care este siguranțat la un capăt.

tija de legatură

furca de comandă a profundorului

tija de legatură

bolț+siguranță pentru fixarea tijei de furcă
Fig. 7 Tija de legatură și furca de comandă a profundorului – modul de conectare

Page 10 of 23

Accident – Ikarus C22 – YR-5071 – Copalnic Mănăștur, jud. Maramureș – 23.08.2014 - CIAS

1.7 Situaţia meteorologică
Condițiile meteorologice nu au avut nici o influență asupra producerii acestui
accident.
1.8 Mijloace de navigaţie
Nu este cazul
1.9 Comunicaţii
Nu este cazul
1.10 Date despre aerodrom
Terenul de zbor din apropierea localității Copalnic Mănăștur, 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 de pe care se pot efectua decolări şi aterizări ale aeronavelor civile.
Acesta este organizat pe un teren cultivat cu lucernă, având dimensiunile
de 400 x 25 m, orientat pe direcțiile 1200 - 3000. Terenul de lucru are particularitatea
că pe direcţia 3000, prezintă o uşoară pantă descendentă, urmată de o pantă
mai accentuată, dată de profilul dealului în coborâre către o cale ferată,
ceea ce asigură condiţii optime pentru decolarea şi aterizarea de pe/pe acest teren.

1.11

Înregistratoare de zbor
Acest tip de aeronavă nu este prevăzut cu înregistratoare de zbor.

1.12

Informaţii despre impact şi epavă

În urma impactului cu solul, care s-a produs la un unghi de picaj pronunțat
(aproximativ 70°- 80°), aeronava a fost distrusă în întregime.
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Fig. 8 Locul impactului

1.13 Informaţii medicale şi patologice
Conform raportului de expertiză medico-legală a reieșit că moartea pilotului
a fost una violentă datorată unei hemoragii interne prin ruptură de aortă ascendentă
și leziune miocard în cadrul unui politraumatism prin accident de aviație (lovire
de planuri dure din interiorul aeronavei). Pasagerul a suferit multiple leziuni,
necesitând spitalizare.
1.14

Incendiu
În urma impactului aeronava nu a luat foc.

1.15

Aspecte privind supravieţuirea

În data de 23.08.2014, la ora 18:30, dispeceratul I.S.U. Maramureș a fost
anunțat telefonic despre producerea unui accident aviatic pe terenul de zbor
din localitatea Copalnic Mănăștur. La fața locului s-au deplasat echipaje de terapie
intensivă mobilă și de prim ajutor din cadrul S.M.U.R.D. Baia Mare, o autospecială
de stingere a incendiilor care aparține Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență
din localitate. La fața locului au fost găsite două victime.
Personalul SMURD a acordat primul ajutor, respectiv a încercat resuscitarea
în cazul uneia dintre victime, care din păcate a decedat. Cealaltă victimă a prezentat
multiple traumatisme și a fost transportată, de către echipajul SMURD, la spitalul din
Baia Mare pentru acordarea îngrijirilor medicale.
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1.16 Teste şi cercetări
Având în vedere declarațiile martorilor privind evoluția aeronavei,
a declarației pasagerului și pe baza unei înregistrări video a accidentului, Comisia
de investigație a identificat ca posibilă cauză a accidentului probleme
în funcționarea lanțului de comandă al profundorului, prin urmare acesta a fost
analizat cu atenție.
O primă examinare a componentelor lanțului de comandă a profundorului
aeronavei relevă faptul că tija de legătură între manșă și furca de comandă
a profundorului prezintă, în urma accidentului, deformări diferite la cele două capete
ale sale: în timp ce la capătul din față al tijei de legătură s-a produs
o ruptură (cele două brațe ale furcii sunt rupte de elementul lor fixare în tija
de transmitere) (fig. 9), elementul de prindere situat la capătul din spate al tijei,
precum și elementul de prindere al furcii de comandă a profundorului, nu prezintă
deformări ca urmare a impactului (fig. 10).

a

b

Fig. 9 Capătul din față al tijei de legatură

Fig. 10 Capătul din spate al tijei de legatură și furca de comandă a profundorului
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A fost efectuată analiza metalurgică a unei componente din lanțul de control
al profundorului aeronavei, numită ansamblul furcă prindere (vezi fig. 11), situată
la capătul anterior al tijei principale de comandă, în vederea determinării cauzelor
rupturii produse la capătul din față al tijei de legătură.

Fig. 11 Ansamblu furcă prindere – componentă nouă

Analiza metalurgică s-a efectuat pornind de la studierea componentei
rupte/deteriorate (Fig.14), ținând cont de poziția de montare și funcționare a acesteia,
conform imaginii ansamblului furcă prindere din lanțul de control al profundorului,
precum și a imaginilor în detaliu, după demontarea componentei
(Fig. 12 și Fig. 13).

Fig.12 Brațul 1

Brațul 2

Fig.13

Element fixare furcă

Fig. 14 Ansamblu furcă prindere
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Din imaginile prezentate se observă următoarele:
1. poziția de montarea a ansamblului furcă prindere a fost asimetrică, cei 4 distanțori
de poziționare fiind instalați trei, respectiv unul, de-o parte și de alta a brațelor
acesteia;
2. ovalizarea unei singure găuri de articulare, practicate în brațele furcii
(vezi Fig 12, Brațul 1);
3. deformarea unei singure găuri cauzată de axul de prindere a furcii în lanțul
de control, în dreptul secțiunii minime a brațului (vezi Brațul 1 din Fig. 12);
4. suprafețele de rupere ale brațelor prezintă un grad de asimetrie și o morfologie
diferite, astfel:
a) Brațul 1 prezintă pe suprafața de rupere urme de rugină, aceasta prezentând
atât zone netede, cât și rugoase, caracteristică unei ruperi la oboseală;
b) Brațul 2 prezintă o suprafață de rupere fără urme de rugină, cu un aspect
rugos relativ uniform, caracteristică unei ruperi bruște;
5. suprafața elementului de prindere a furcii prezintă un aspect lucios, ca urmare
a frecării din exploatare cu următoarea componentă a lanțului de control, fabricată
dintr-un aliaj de Al, cu care intră în contact direct;
6. gaura axului de fixare a furcii de componenta din aliaj de Al nu este deformată.
Din analizele metalurgice efectuate rezultă următoarele:
1. În urma analizei macroscopice a componentei numită ansamblu furcă prindere,
din lanțul de control al profundorului, rezultă că aceasta a funcționat asimetric,
datorită poziției de montare, fiind solicitată dezechilibrat la forțe și cupluri de forțe
care au condus la acumulări de tensiuni neuniforme în cele două brațe,
producând ruperea acesteia;
2. Cele două brațe ale furcii de fixare s-au rupt, unul dintre ele rupându-se
la oboseală (brațul 1), celălalt nefiind dimensionat să preia integral solicitările din
exploatare, în condițiile asimetrice de montare / exploatare, rupându-se brusc
(brațul 2);
3. Ca urmare a solicitărilor din exploatare, furca de prindere s-a rupt în zona unde,
pe de o parte secțiunea a fost minimă, iar pe de altă parte unde s-au acumulat
cele mai multe tensiuni datorită prelucrării acesteia;
4. Dimensionarea componentei a fost calculată la limită, structura defectuoasă
a oțelului (structură în șiruri) contribuind la producerea ruperii, prin scăderea
valorilor nominale luate în calcul de către proiectant, pentru acea clasă de oțel;
5. Structura conformă pentru un astfel de oțel ar fi trebuit să fie una de normalizare,
cu grăunți fini și uniformi;
Concluzia analizelor efectuate este că montarea incorectă (asimetrică)
a ansamblului furcă prindere a cauzat ruptura brațului nr. 1 în timp
(la oboseală), iar brațul nr. 2 s-a rupt brusc (cel mai probabil la impactul
aeronavei cu solul).
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1.17 Informații despre management și organizare
Zborurile din data de 23.08.2014 s-au desfășurat pe un teren de zbor din
apropierea localității Copalnic Mănăștur, care, în conformitate cu prevederile hotărârii
Guvernului României Nr. 912 din 25.08.2010, se încadrează la alte terenuri decât
aerodromurile certificate de pe care se pot efectua decolări şi aterizări ale
aeronavelor civile.
Activitatea de zbor în astfel de situații este reglementată de RACR-CCO ULM,
capitolul 5 ”Cerințe privitoare la operarea/utilizarea aeronavelor ULM ”:
RACR-CCO ULM 1195 - Reguli de zbor
Operarea/utilizarea aeronavelor ULM se poate face numai după regulile de zbor la
vedere (VFR) pe timpul zilei, cu respectarea prevederilor RACR-RA (Regulile
aerului), a Codului aerian, precum și a tuturor celorlalte reglementări specifice
aplicabile domeniului aeronauticii civile cu aeronave ultraușoare motorizate.
RACR-CCO ULM 1200 - Aeronavele ULM neomologate
Aeronavele ULM neomologate pot fi operate/utilizate numai dacă posedă un certificat
de identificare, având înscrise în anexă, după caz, categoriile de zboruri pentru care
sunt autorizate. Acestea pot efectua următoarele categorii de zboruri:
(1) zboruri în interes propriu;
(2) zboruri particulare;
(3) zboruri tehnice în vederea omologării;
(4) zboruri tehnice în vederea întocmirii manualului de utilizare și întreținere (dacă
acesta nu există sau nu are conținutul prevăzut in Anexa 2);
(5) prin excepție de la cele prevăzute mai sus, o aeronava ULM neomologată poate
fi utilizată/operată pentru zboruri școală în vederea calificării pentru clasa respectivă
de aeronave, dar numai în situația în care cel școlarizat este și proprietar al acestei
aeronave.
Notă:
(1) Aeronavele neomologate vor putea fi utilizate/operate numai de către piloții
calificați pentru clasa respectiva de aeronave.
(2) Transportul de pasageri este interzis.
(3) Oricare altă persoană, aflată la bordul aeronavei, în afară de pilotul calificat
și elevul pilot pentru clasa respectivă de aeronave, este considerată, în sensul
prezentei reglementări, pasager și atunci se aplica Nota (2).
(4) Aeronava neomologată va purta o inscripție cu mențiunea "Această aeronavă
este neomologată", care va fi plasată la loc vizibil astfel încât să poată fi citită
de către utilizatori/operatori.
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2

ANALIZA

După producerea accidentului, cele două capete ale tijei de legatură între
ansamblul manșă și furca de comadă a profundorului s-au prezentat astfel :

a

b

Fig. 15 Capătul din față al tijei de legatură

În cazul capătului din față al tijei de legătură (figura 15), cele 2 brațe ale furcii
(detaliul a) sunt detașate (rupte) de elementul de fixare al acesteia (detaliul b).
În urma analizelor metalurgice efectuate, comisia de investigație consideră
că montarea incorectă (asimetrică) a ansamblului furcă prindere nu a avut influență
în producerea accidentului din data de 23.08.2014. Ca urmare a poziției incorecte
de montare și a solicitărilor din exploatare, funcționarea sa a fost asimetrică, în timp
ducând la ruperea unui braț al furcii de fixare, astfel încât funcționarea lanțului
de control al profundorului a fost asigurată doar de un singur braț al ansamblului
furcă prindere.
Transmiterea comenzii de la manșă către profundor a funcționat, însă
neremedierea acestui defect putea duce la ruperea și celui de-al doilea braț
și, în consecință, la pierderea comenzii de profundor.
Elementul de prindere situat la capătul din spate al tijei, precum și elementul
de prindere al furcii de comandă a profundorului, nu prezintă deformări ca urmare
a impactului (vezi figura 16).
Din analiza stării în care aceste componente au fost găsite după producerea
accidentului, se poate concluziona că, în timp ce capătul anterior al tijei
de transmitere a comenzii a fost fixat de ansamblul manșă, capătul posterior și furca
de comandă a profundorului nu au fost conectate, bolțul de fixare (prindere) al celor
două elemente nefiind prezent, cel mai probabil desprinzându-se înainte
de producerea accidentului.
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Fig. 16 Capătul din spate al tijei de legatură și furca de comandă a profundorului

Pot fi luate în calcul multiple cauze probabile care să conducă la desprinderea
bolțului de fixare (prindere) între tija de legatură și furca de comandă a profundorului.
Comisia de investigație a considerat că cel mai probabil s-a desprins inelul
de siguranțare al bolțului datorită vibrațiilor din timpul zborului.
Această desprindere ar fi putut fi favorizată și de uzura in exploatare a bolțului
(respectiv a găurii destinată prinderii inelului de siguranțare), precum
și de decalibrarea inelului de siguranțare (respectiv mărirea distanței între spirele
siguranței - a se vedea figura 17 b).
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a

b

Fig. 17 Distanța inel siguranțare

-

detaliul a – bolț nou , inel nou (distanța dintre spire corectă)
detaliul b – bolț și gaură uzate, inel uzat (distanța dintre spire mărită,
posibilitate de desprindere)

Pentru a se putea observa diferențele între un bolț fară uzură și un bolț supus
uzurii ce apare in urma funcționării îndelungate pe aeronavă, în figurile de mai jos
sunt prezentate un bolț neuzat si câteva bolțuri de prindere utilizate pe aeronava
YR-5071, demontate după producerea accidentului.
Deoarece în livretul aeronavei YR-5071 nu sunt menționate schimbări ale
bolțurilor de prindere care să fi fost efectuate în cadrul diverselor lucrări
de întreținere, se poate presupune că toate bolțurile montate pe aeronava implicată
în accident au aceeași durată de utilizare, aici incluzând și bolțul care ar fi trebuit
să fie montat pentru conectarea tijei de comandă cu furca de comandă
a profundorului.

Fig. 18 Bolț prindere neuzat
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Fig. 19 Bolțuri prindere utilizate pe YR-5071

Comisia de investigaţie, analizând informaţiile din acest accident prin prisma
legislaţiei ULM în vigoare a ajuns la concluzia că o persoană care nu deţine licenţă
de pilot ULM, deci nu deţine cunoştinţele necesare pentru a evalua în mod corect
starea tehnică a aeronavei pe care o cumpără, este expusă la un factor de risc
ridicat. Ca argumente în susţinerea acestei concluzii prezentăm următoarele:
 comisia a constatat faptul că s-a intervenit în lanţul comenzilor aeronavei,
iar lucrarea efectuată a fost greşită, fapt care a avut drept rezultat cedarea unui
braț al furcii de prindere. Comisia nu a putut stabili când, cine şi cum
a efectuat această operaţie, în condiţiile în care în livretul aeronavei nu a fost
consemnată o astfel de operaţie, iar proprietarul nu avea calificarea
şi cunoştinţele necesare pentru a constata această neconformitate;
 la schimbarea proprietarului, conform prevederilor RACR-CCO ULM, autoritatea
responsabilă desemnează un inspector care va efectua doar o verificare
a documentelor şi o verificare la sol a aeronavei. În opinia comisiei, faptul
că aceste verificări nu sunt urmate şi de un zbor tehnic conduce la o verificare
tehnică incompletă a acesteia. Trebuie subliniat că s-a avut în vedere situaţia
în care noul proprietar, nefiind un pilot licenţiat, nu deţine cunoştinţele necesare
pentru a efectua o astfel de verificare. Legislaţia nu prevede pentru astfel
de situaţii cui se poate adresa noul proprietar şi în ce condiţii legale se poate
efectua o asemenea verificare;
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 în cazul aeronavelor neomologate, dar se poate extinde şi la cele omologate,
manualul de întreţinere al aeronavei este foarte general, nu prevede pas cu pas
cum se efectuează anumite operaţii. De exemplu, se precizează că se verifică
lanţul comenzilor. O astfel de operaţie poate presupune doar o verificare vizuală,
nu și o analiză atentă a fiecărei piese componente a acestuia, deci totul depinde
de nivelul cunoştinţelor şi experienţa proprietarului.
 având în vedere că pilotul care deținea licență de pilot aeronave ultrauşoare
motorizate valabilă nu-și revalidase calitatea de instructor, practic proprietarul
s-a aflat în postura de pasager și nu ar fi trebuit, conform RACR-CCO ULM 1200,
să fie la bordul aeronavei. Era de datoria pilotului să refuze îmbarcarea oricărui
pasager.
Prin urmare se impune, în opinia comisiei de investigaţie, ca autoritatea
responsabilă în domeniu să găsească noi soluţii, să completeze legislaţia în vigoare,
astfel încât toate aeronavele, la eliberarea unui certificat de identificare însoţit de
anexă să fie verificate temeinic, inclusiv în zbor şi să se acorde mult mai multă
atenţie conţinutului manualului de întreţinere.
Echiparea standard a aeronavei conține și sistemul de salvare (parașuta
balistică), însă în cazul aeronavei YR-5071, acesta era nefuncțional. În cazul în care
sistemul de salvare ar fi fost funcțional, ar fi existat o șansă ca acest accident să aibă
consecințe mult mai reduse.
3

CONCLUZII

3.1 Constatări
Comisia de investigaţie privind accidentul produs în data de 23.08.2014, în care
a fost implicată aeronava ultraușoară, tip Ikarus C22, identificată YR-5071, operată
de un deţinător privat, a constatat următoarele:
1.

Aeronava nu era omologată în România și nu era inscripționată conform
cerințelor RACR-CCO ULM 1200 nota (4);

2.

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
în vederea calificării proprietarului;

3.

În manualul de utilizare și întreținere al aeronavei YR-5071 care a fost depus
în vederea identificării la autoritatea de certificare, este menționat că ”Aeronava
nu are sistem de salvare funcțional”;

4.

Zborurile efectuate în data de 24.08.2014 nu s-au desfășurat conform
prevederilor RACR-CCO ULM, capitolul 5 ”Cerințe privitoare la
operarea/utilizarea aeronavelor ULM ”;
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5.

Pilotul aeronavei deținea licență de pilot aeronave ultraușoare motorizate,
în termen de valabilitate;

6.

Până la data de 24.04.2014, acesta a deținut și calificarea de pilot instructor;
ulterior această calificare nu a mai fost revalidată;

7.

Nu s-a putut determina experiența de zbor a pilotului cu acest tip de aeronavă;

8.

La data producerii accidentului, certificatul medical al pilotului era în termenul
de valabilitate;

9.

În momentul pierderii controlului profundorului, la manșă se afla pasagerul
(proprietarul aeronavei);

10. Proprietatul aeronavei nu avea licență de pilot;
11. Nu s-a produs incendiu la bordul aeronavei post-impact;
12. În manualul de utilizare și întreținere specific aeronavei YR-5071,
cerințele/indicațiile referitoare la întreținerea periodică programată nu sunt
expuse intr-un mod clar, ci doar la modul general, în capitolul ʺStocare
și întreținereʺ;
13. În livretul aeronavei, ultima înregistrare privind lucrările de întreținere este
datată 09.01.2014, cu 7 luni înainte de accident;
14. După examinarea lanțului de comandă al profundorului după impact,
s-a constatat că:
o La capătul din față al tijei de legătură s-a produs o ruptură: cele 2 brațe ale
furcii sunt rupte de elementul lor fixare în tija de transmitere;
o Elementul de prindere situat la capătul din spate al tijei, precum
și elementul de prindere al furcii de comandă a profundorului, nu prezintă
deformări ca urmare a impactului.

3.2 Cauza producerii accidentului
Cauza probabilă a producerii accidentului o constituie pierderea comenzii
profundorului datorită desprinderii bolțului de fixare al capătului posterior al tijei
de transmitere a comenzii către profundor cu furca de comandă a acestuia, având
drept consecință pierderea controlului în zbor asupra aeronavei.
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4

RECOMANDĂRI

Comisia de investigație face următoarele recomandări de siguranță:

1.

Se recomandă producătorului aeronavei, COMCO IKARUS GmbH, amendarea
manualului de utilizare al acestui tip de aeronava privind obligativitatea înlocuirii
inelelor de siguranțare a bolțurilor de prindere a diferitelor componente
ale aeronavei de fiecare dată când aceste bolțuri sunt îndepărtate sau emiterea
unui buletin informativ în acest sens.

2.

Se recomandă Aeroclubului României, ca autoritate de certificare, completarea
legislației în vigoare astfel încât, la eliberarea unui certificat de identificare
însoţit de anexă, aeronavele să fie verificate și din punct de vedere al stării
tehnice, inclusiv în zbor.

3.

Se recomandă Aeroclubului României, ca autoritate de certificare, acordarea
unei atenții sporite conţinutului manualului de întreţinere, care trebuie să conțină
indicații detaliate referitoare la întreținerea periodică.

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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