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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

ACCIDENT
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Katel Group S.R.L.

Operator

Katel Group S.R.L.

Constructor

FLIGHT DESIGN GmbH, Germania
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CTLS

Țara de înregistrare

România

Înmatriculare:

YR - 5276

Locaţie:

Loc. Bălăneasa, jud. Bacău

Data şi ora:

02.04.2015 / 16:12 UTC/ 19:12 LT

În ziua de 02.04.2015, aeronava tip CTLS cu număr de identificare YR-5276
a decolat de pe aeroportul Băneasa București (LRBS), cu destinația Piatra Neamț.
La nord de localitatea Onești, jud. Bacău, la o altitudine de 4000 ft, pilotul a sesizat,
conform propiei declarații, o variație a indicației temperaturii gazelor evacutate ale
motor (EGT). În această situație, pentru a evita producerea unor avarii la motor,
pilotul a luat decizia de a ateriza pe un teren ales din zbor.
Aterizarea s-a efectuat, pe un drum agricol, la marginea satului Bălăneasa,
la amurg. După contactul cu solul, în timpul rulajului, aeronava a lovit cu aripa stângă
un stâlp de lemn aflat la marginea drumului, moment în care aeronava a părăsit
drumul, a intrat pe arătură și s-a răsturnat pe partea stângă.
Cauza producerii accidentului a constituit-o eroarea pilotului în alegerea
terenului de aterizare, cu atât mai mult cu cât pe partea stângă a drumului,
în vecinătatea acestuia, pe direcția de aterizare, se găsea o linie de telefonie.

Accidentul a fost notificat în scris către CIAS, fiind înregistrat cu numărul 0042/2015.
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

INFORMAŢII PRELIMINARE

Acest raport a fost întocmit pe baza datelor din înregistrările din planul de zbor,
însemnările din jurnalul tehnic și de zbor, declarațiile martorilor cât și a constatărilor
de la locul producerii accidentului.
Exprimarea timpului se va face în timpul local LT (pentru exprimarea timpului
în UTC se vor scădea trei ore, corespunzător datei producerii evenimentului).

1.1

Istoricul incidentului

La data de 02.04.2015 pilotul s-a deplasat la București, în interes personal,
cu aeronava tip CTLS, identificată YR-5276. În acest sens a depus un plan de zbor
VFR pentru ruta Piatra Neamț – București. Decolarea a avut loc la ora 12:00,
iar zborul a durat aproximativ 1 oră și 30 de minute.
Întoarcerea de la București a avut loc în aceeași zi, pentru ruta București –
Piatra Neamț depunându-se un alt plan de zbor VFR. Astfel, pilotul a decolat
de pe aeroportul Băneasa București (LRBS) la ora 17:30, cu destinația Piatra Neamț.
La bord nu se aflau pasageri. După trecerea de localitatea Onești, jud. Bacău,
la o altitudine de 4000 ft, pilotul a sesizat, conform propriei declarații, o variație
a indicației temperaturii gazelor de evacuare ale motorului (EGT). Deoarece exista
pericolul ca situația să degenereze și să se producă avarii la motor, iar în continuarea
traiectului de zbor până la destinație urma o zonă muntoasă, pilotul a luat decizia
de a ateriza cât mai repede posibil. În acest sens a ales din aer ca teren de aterizare
un drum agricol (vezi fig. 1), situat în partea de vest a localității Bălăneasa, jud.
Bacău.

Fig 1. – Locul producerii accidentului
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După un survol al zonei pilotul a ales pentru aterizare porțiunea din drum
cuprinsă între ultima casa, situată pe partea dreaptă a drumului și linia de înaltă
tensiune ce traversa aproximativ perpendicular drumul. După ce a luat contact
cu solul, în procesul de frânare în vederea opririi, aeronava a mai rulat pe drumul
agricol aproximativ 85 m, a atins cu aripa dreaptă o grămadă de îngrășământ natural
depozitată pe marginea drumului, apoi a fost deviată ușor spre stânga, a lovit
cu aripa stângă un stâlp telefonic de lemn, s-a răsucit spre stânga aproximativ 50
și s-a oprit pe o brazdă arată, răsturnată pe partea stângă (vezi fig. 4).
După accident, pilotul a ieșit din aeronavă singur, apoi a sunat la 112 anunțând
accidentul și faptul că nu a fost nimeni rănit și nu există scurgeri de combustibil.
Accidentul s-a produs la ora 19:12 LT la 244 m altitudine, la coordonatele:
latitudine: 4622’59” N, longitudine: 2643’23”E.

1.2

Victime
Răniri
Fatale
Grave
Minore
Nici una
TOTAL

1.3

Echipaj
1
1

Pasageri
-

Alţii
-

Avarii ale aeronavei
Aeronava a suferit avarii substanțiale.

Fig. 2 – Epavă aeronavă
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1.4

Alte pagube produse
Un stâlp telefonic de lemn a fost rupt cu aripa stângă.

Fig. 3 – Avarii stâlp telefonic

1.5

1.6

Date legate de echipajul aeronavei
Pilot (căpitanul)

Bărbat, 38 de ani

Licenţa

Licență pilot aeronave ultraușoare motorizate

Certificat medical

Valabilă până la 30.09.2018

Experienţă de zbor

660 h

Timpul de odihnă

Nu s-a putut determina

Informaţii despre aeronavă
Fabricantul şi tipul aeronavei

Flight Design GmbH – Germania / CTLS

Număr de serie şi anul fabricaţiei

F-10-10-09 / 2010

Statul şi marca de înmatriculare
Proprietar
Deţinător (Operator)
Certificat de Navigabilitate
Număr total de ore

România / YR-5276
Katel Group S.R.L.
Katel Group S.R.L.
Nr. 0478
657 ore 30 minute

Aeronava CTLS este o aeronava ultra-ușoară, monoplan, tren de aterizare
triciclu ne-escamotabil, cu structura din fibra de carbon și/sau fibre de aramidă,
cu miez de spumă rigidă rezistentă la vreme, combustibil și chimicale. Este prevăzută
cu două locuri de pilotaj, postul principal fiind în stânga. Pentu mărirea siguranței
ocupanților aeronavei, aceasta este dotată standard cu o parașută balistică.
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Capacitate de combustibil 2 x 65L (total 130L), din care 124L utilizabili.
La aterizarea pe Aeroportul Băneasa pilotul nu a mai alimentat cu combustibil.

1.7

Situaţia meteorologică

Comisia de investigație nu a putut stabili în mod direct condițiile meteo
de la locul și timpul producerii evenimentului deoarece ceea mai apropiată stație
meteorologică, ceea de la aeroportul Bacău, se află la aproximativ 20 km iar între
între cele două puncte există Culmea Pietricica, cu o altitudine maximă de 740 m
și o lungime de aproximativ 35 km, suficient de mare încât datele meteorologice
de la locul producerii evenimentului și cele ale aeroportul Bacău să fie diferite.
Din datele avute la dispoziție, informațiile furnizate de pilot, de martorii oculari,
datele METAR pentru aeroportul Bacău (LRBC 021600Z 27014KT CAVOK 09/M06
Q1007) precum și datele meteo înregistrate de ANM la stațiile Bacău și Miercurea
Ciuc, comisia de investigație a estimat următoarele condiții meteo la locul
accidentului: vizibilitate peste 10 km, vânt de aproximativ 10 kts, din 270,
temperatură 4C.

1.8

Mijloace de navigaţie
Nu este cazul.

1.9

Comunicaţii

Aeronava CTLS, YR-5276 efectua un zbor în conformitate cu regulile de zbor
la vedere (VFR), iar pilotul s-a aflat în contact radio permanent cu FIC București.
La ora 18:00, TWR Bacău este informat de către FIC București că aeronava
tip CTLS, YR-5276 urmează să treacă prin partea de Vest a aeroportului, în afara
CTR Bacău.
CTA-TWR Bacău monitoriza pe radar activitatea din zona aeroportului, pentru
a furniza informații de trafic unei aeronave de transport pasageri ce urma să intre
în zonă în vederea aterizării la LRBC. La ora 19:09 a observat dispariția de pe radar
a aeronavei YR-5276. TWR Bacău a apelat de câteva ori YR5276, fără a primi nici
un răspuns.
La ora 19:11 TWR Bacău apelează FIC București pentru a întreba dacă pot
comunica cu pilotul aeronavei. Raspunsul primit a fost negativ.
După accident (19:12 LT), pilotul a ieșit din aeronavă singur, apoi a sunat
la 112 anunțând accidentul și faptul că nu a fost nimeni rănit.
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La ora 19:53, la aproximativ 40 de minute după eveniment, pilotul aeronavei
a sunat pe telefonul TWR Bacău și a informat că a efectuat o aterizare de urgență
soldată doar cu avarierea aeronavei.
1.10

Date despre aerodrom
Nu este cazul.

1.11

Înregistratoare de zbor

Această aeronavă nu este prevăzută cu înregistrator al parametrilor de zbor
(FDR) sau voce (CVR).
1.12

Informaţii despre impact şi epavă

După un survol al zonei pilotul a ales pentru aterizare porțiunea din drum
cuprinsă între ultima casa, situată pe partea dreaptă a drumului și linia de înaltă
tensiune ce traversa aproximativ perpendicular drumul. După ce a luat contact
cu solul, în procesul de frânare în vederea opririi, aeronava a mai rulat pe drumul
agricol aproximativ 85 m, a atins cu aripa dreaptă o grămadă de îngrășământ natural
depozitată pe marginea drumului, apoi a fost deviată ușor spre stânga, a lovit
cu vârful aripii stânga un stâlp telefonic de lemn, s-a răsucit spre stânga aproximativ
50 și s-a oprit pe o brazdă arată, răsturnat pe partea stângă (vezi fig. 4).

Fig. 4 – Schema locului producerii
accidentului
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După răsturnare, aripa dreaptă a ramas intactă, în poziție verticală.

Fig. 5 – Aeronava imediat după producerea accidentului

Fig. 6 – Aeronava imediat după producerea accidentului

Localnicii din zonă care au ajuns la aeronavă, la scurt timp după producerea
accidentului, din proprie inițiativă, au încercat să repună aeronava în poziția normală.
Datorită acestei intervenții precum și a acțiunii vântului puternic în plan perpendicular
pe intradosul aripii, sistemul de prindere a aripii drepte a cedat și aceasta a căzut
peste aripa stângă. În cădere aripa dreaptă a lovit un mănunchi de cabluri telefonice
susținute de o întăritură metalică.
Pilotul, după numeroase discuții, a reușit până la urmă să convingă localnicii
să lase aeronava în poziția în care au găsit-o.
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Fig. 7 – Avarii aeronavă

Impactul cu stâlpul telefonic a avut loc cu bordul de atac al aripii din stânga, în
zona vârfului de plan (vezi fig. 8)

Fig. 8 – Aripa stângă – bordul de atac distrus
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La verificarea aeronavei s-a constatat lipsa bușonului rezervorului
de combustibil din planul stăng al aeronavei. Suprafața aripii în zona bușonului,
nu prezenta deformării, lovituri sau alte neconformități care să indice desprinderea
acestuia la momentul impactului cu stâlpul de telefonie sau la contactul ulterior
cu solul.

Fig.9 – Aripa stăngă – lipsă bușon

Membrii comisiei de investigație au cercetat zona în care a avut loc accidentul
dar nu a fost găsit acest bușon.
Capetele lonjeroanelor celor două aripi sunt rupte prin smulgere (fig. nr.10).

Lonjeron aripă stânga

Lonjeron aripă
Lonjeron
aripă dreapta
stânga

Fig.10 – Lonjeroane aripii
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Suprafața portantă a aeronavei CT-LSA este formată din aripa dreaptă și aripa
stângă, fabricate din materiale compozite din carbon și fibră de sticlă , care sunt lipite
una de cealaltă cu rășină epoxidică.
Aripile sunt atașate la fuselaj prin intermediul unor extensii ale lonjeroanelor
principale ale acestora, prinse între ele și de structura principală a cabinei prin
intermediul a două buloane de prindere ”A” și ”B” (vezi fig. nr.11).

A
B

Fig.11 – Sistemul de fixare a aripilor la fuselaj

Distrugerea capetelor de lonjeroane a permis rotirea aripiilor în jurul
buloanelor de prindere și a accentuat distrugerile la nivelul cabinei.
S-au mai constatat următoarele deteriorări ale aeronavei:








Carenaj cockpit stânga spart;
Parbrizul frontal și superior sparte;
Capota motor și carenaj motor sparte;
Batiul motorului deformat;
Fuselajul aeronavei a suferit torsiuni și deformări prin îndoiri, ruperi
și smulgeri;
Carenaj rota stânga rupt;
2 pale ale elicei Kaspar erau rupte de la mijloc, a treia pală era fisurată;
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Sistemul de prindere al ampenajului orizontal deteriorat (distrugere produsă
după aterizare, până la sosirea comisiei de investigație datorită acțiunii
vântului, din declarația pilotului).

1.13

Informaţii medicale şi patologice
Nu este cazul.

1.14

Incendiu
În urma impactului aeronava nu a luat foc.

1.15

Aspecte privind supravieţuirea

Pilotul, care la momentul accidentului purta centura de siguranță, nu a suferit
răniri sau vătămări corporale ca urmare a accidentului și a reușit să iasă singur
din aeronavă.

1.16

Teste şi cercetări
Nu este cazul.

2

ANALIZA

Decizia pilotului de a ateriza pe un drum agricol, ales din zbor, situat la
marginea satului Bălăneasa, la amurg, ar fi putut avea la bază o averizare la bordul
aeronavei care să indice o situație specială (depășirea parametrilor nominali sau
limită de combustibil).
În primul caz, variația indicației EGT poate avea mai multe cauze, respectiv
un defect al cablajului electric al sistemului de indicatie a EGT (conectori electrici
oxidati, contact imperfect), un defect intermitent al senzorului ce măsoară
temperatura gazelor la evacuare sau un amestec neuniform aer – combustibil în
cilindrii motorului.
În al doilea caz, lipsa unui bușon de la rezervorul de combustibil poate duce
la reducerea cantități de combustibil de la bordul aeronavei până la o cantitate
insuficientă pentru continuarea în deplină siguranță a zborului până la destinație.
Bușonul rezervoarelor de combustibil la aeronava CTLS se află pe extradosul
aripilor, care este o zonă cu presiune scăzută în timpul zborului. În situația în care un
bușon nu este siguranțat sau acesta lipsește, combustibilul din rezervorul respectiv
va fi evacuat prin sucțiune în timpul zborului.
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Datorită indicației de avertizare de la bordul aeronavei pilotul, conform
declarației proprii, a decis să caute un loc de aterizare, în vederea verificării
veridicității acesteia. După verificarea sistemului, pilotul intenționa să reia zborul spre
destinație.
Terenul ales din aer, un drum agricol, relativ rectiliniu a fost considerat de pilot
ca acceptabil pentru o aterizare de urgență deși pe partea stângă a aceastuia era
o linie telefonică. Această decizie, așa cum a declarat pilotul, a avut la bază
necesitatea clarificării variației indicației EGT, precum și încrederea în aptitudinile
proprii bazată pe experiența sa de zbor dar și cunoașterea performanțelor aeronavei.
Lățimea drumului pe care s-a făcut aterizarea este, în medie, de 4 metri,
iar distanța (măsurată de la marginea drumului) până la stâlpul care a fost lovit
cu planul stâng de aproximativ 1,8 m. Distanța de la marginea drumului până la stâlpi
nu este constantă, drumul agricol nefiind amenajat.

Fig. 12 – Dimensiunile aeronavei tip CTLS
Având în vedere faptul că anvergura aripii la acest tip de aeronavă este
de 8,59 m alegerea acelui drumului agricol a constituit un factor de risc deoarece
implica ca rulajul, după contactul cu solul să se facă cât mai aproape de marginea
din dreapta a drumului iar distanța până la stâlpi să fie în medie de 5 m.

~4,2 m
Stâlp

Grămadă îngrășământ

Fig. 13 – Structura terenului
de aterizare
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Existența grămezii de îngrășământ
(suprafață și înălțime) ar fi fost dificil de
dreaptă a drumului cât și existența stâlpului
de îngrășământ și mai aproape de drum, a
a aeronavei.

natural, a cărei poziție și dimensiuni,
apreciat din zbor, poziționat pe partea
de telefonie aflat în vecinătatea grămezii
redus drastic posibilitatea de manevrare

Astfel, deși s-a încercat evitarea grămezii de îngrășământ, aceasta a fost
lovită cu planul drept al aeronavei după care, cu planul stâng a fost lovit și stâlpul de
lemn ceea ce a determinat devierea aeronavei către stânga, ieșirea de pe drumul
agricol, intrarea pe arătură și răsturnarea aeronavei pe partea stângă.
Având în vedere devierea relativ mică de la direcția de rulare după
ce aeronava a lovit stâlpul denotă că viteza de rulare a aeronavei era redusă
la momentul impactului.
La ora producerii accidentului soarele se afla la asfințit (azimut 261.50
și elevația 14.73). Aterizarea a fost efectuată spre direcția vest, cap 250, impusă
de direcția și viteza vântului, prin urmare pilotul a avut soarele din 11.5 dreapta
pe toată perioada aterizării. Din acest motiv și datorită umbrelor ce se formează
la amurg pilotul a avut dificultăți în estimarea corectă a înălțimii și poziției grămezii
de îngrășământ natural depozitată pe marginea dreaptă a drumului decât prea târziu.
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Fig. 14 – Diagrama poziției soarelui la ora producerii accidentului

Membrii comisiei au observat că paralel cu drumul agricol la aproximativ 50 m
de drum, existau câteva parcele de trifoi de lățime și lungime considerabile
ce ar fi putut fi o alternativă rezonabilă pentru aterizare.
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3
3.1

CONCLUZII
Constatări
Comisia de investigaţie privind siguranţa aviaţiei civile a constatat următoarele:

(1)
(2)
(3)

(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)

3.2

Pilotul deținea o licență validă de pilot aeronave ultraușoare motorizate și avea
o experiență de zbor considerabilă pentru acest tip de aeronavă.
La data producerii accidentului, certificatul medical al pilotului era în termen
de valabilitate;
Înregistrările privind întreținerea arată că aeronava a fost echipată
și întreținută în conformitate cu regulamentările și procedurile aplicabile pentru
acest tip de aeronavă;
Bușonul rezervorului de combustibil din planul stâng al aeronavei nu a fost
găsit;
Nu s-a produs incendiu la bordul aeronavei postimpact;
Variația indicației EGT a grăbit alegerea locului de aterizare în detrimentul
altor opțiuni.
Pilotul nu a declarat situație de urgență.
Pilotul a decis aterizarea pe un drum agricol, aproape de stâlpi telefonici.
Aeronava a fost deteriorată ca urmare a naturii terenului pe care s-a efectuat
aterizarea.
Direcția și viteza vântului au impus o direcție de aterizare cu soarele din față.
Poziția soarelui cu o elevație mică (14.73) la momentul aterizării a contribuit
la evaluarea eronată a obstacolelor prezente pe suprafața de aterizare.
Cauzele producerii accidentului

Cauza producerii accidentului a constituit-o eroarea pilotului în alegerea
terenului de aterizare.
Cauzele favorizante sunt:
-

4

Apariția unei avertizări la bordul aeronavei;
Distanța foarte mică între grămada de îngrășământ natural și stâlpul telefonic,
care a făcut imposibilă efectuarea de manevre pentru evitarea lor.
Poziția soarelui la apus.
RECOMANDĂRI
Nu este cazul.

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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