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AVERTISMENT

Acest RAPORT prezintă date, analize, concluzii şi recomandări ale Comisiei
de Investigaţie privind siguranţa aviaţiei civile numită de Directorul General al AIAS.
Investigaţia privind siguranţa aviației civile a fost efectuată în conformitate
cu prevederile 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, ale prevederilor Anexei 13 la Convenţia privind Aviaţia Civilă
Internaţională, semnată la Chicago la 7 decembrie 1944, precum și cu Ordonanța
Guvernului nr. 26/2009, aprobată și completată prin Legea 55/2010, modificată
și completată prin OG 17/2018.
Obiectivul investigaţiei privind siguranţa aviaţiei civile este prevenirea producerii
accidentelor şi incidentelor, prin determinarea faptelor, cauzelor și împrejurărilor care
au dus la producerea evenimentelor de aviație civilă și emiterea de recomandări
pentru siguranța aviației civile.
Investigația

privind

siguranța

aviației

civile

nu

stabilește

vinovății,

responsabilități sau răspunderi juridice.
În consecinţă, utilizarea acestui RAPORT în alte scopuri decât cele cu privire
la prevenirea producerii accidentelor şi incidentelor aeronautice poate conduce
la interpretări eronate.
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RAPORT FINAL

PIERDEREA CONTROLULUI AERONAVEI CA URMARE A UNEI
DEFECȚIUNI TEHNICE
Aeronava
Data și ora
Operator
Tipul zborului
Persoane la bord
Victime
Avarii produse
Locul
evenimentului

TERCEL XENON / A11-DUN

26.09.2015; aproximativ 10:44 LT
Privat
Zbor în interes propriu
Pilotul
Pilotul
Aeronava distrusă în totalitate datorită impactului cu solul,
precum şi a incendiului care a urmat
Teren de zbor, Odorheiu Secuiesc.
Coordonate epava: N 46°19’37,68” E 025°16’36,68”

ISTORICUL EVENIMENTULUI
În ziua de 26.09.2015, proprietarul girocopterului tip TERCEL XENON,
cu numărul de identificare A11-DUN, avea programat să execute un zbor în interes
propriu, în formație cu alte două aeronave de același tip, pe ruta: Teren de zbor
Odorheiu Secuiesc – Teren de zbor Ghindari – Aeroclub Târgu Mureș. În acest sens,
a fost depus un plan de zbor la ROMATSA.
Din declarațiile martorilor, aeronava identificată A11-DUN, a decolat imediat
după prima aeronavă, aproximativ la ora 10:40 LT. La aproximativ 30 secunde după
ce pilotul a raportat decolarea, acesta a declarat că are probleme la rotor
și intenționează să revină imediat pe terenul de zbor de pe care a decolat, cerând
să fie eliberată pista.
Conform martorilor, pilotul care ocupa postul de pilotaj dreapta, a inițiat
manevra de revenire la aterizare prin intrarea în tur de pistă efectuat pe partea
dreaptă în raport cu direcţia de decolare. A reușit să execute virajul 2 al turului de
pistă, cu aeronava oscilând necontrolat stânga-dreapta. În momentul în care a inițiat
manevrele pentru efectuarea virajului 3, a pierdut complet controlul aeronavei,
aceasta ajungând cu rotorul portant înclinat la 90° în plan vertical. Fără portanţă,
aeronava a căzut rapid într-o lizieră din apropierea terenului de zbor.
În urma impactului cu solul aeronava a luat foc - fiind distrusă în totalitate - iar
pilotul a decedat.
Pagubele produse vegetației din zona impactului au fost minore. Incendiul
nu s-a extins la vegetație.
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Fig.1 Traiectul zborului și locul accidentului

Fig.2 Resturi carbonizate ale epavei
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Fig.3 Motorul epavei

INFORMAȚII SUPLIMENTARE
2.1 Informații despre pilotul aeronavei
Pilot

Bărbat, cetățean român, 39 ani

Licența

Certificat tip ”UL Pilot License” eliberat de Asociația
Aero Sports Connection (ASC) International – SUA

Certificat medical

Nu a fost disponibil

Experiența de zbor

Aprox. 98 ore total, aproximativ 60 ore în simplă
comandă

Pilotul nu avea licență conform cerinţelor RACR-LPAN ULM.
Licența de zbor a pilotului este un Certificat de tip „UL Pilot License” eliberat
de Asociația „Aero Sports Connection (ASC) International”/USA .
Comisia de investigație nu a putut obține informații despre licența medicală
a pilotului.
Experiența sa totală ca pilot de gyrocopter era de 98 ore, din care aproximativ
60 ore în simplă comandă (experienţă stabilită în baza declarației instructorului
pilotului).
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2.2 Informații despre aeronava
Fabricantul și tipul aeronavei

AVIATION ARTUR TRENDAK & SON, Polonia /
TERCEL XENON

Numărul de serie și anul
fabricației

T&S C19414S / 2014

Statul și înmatricularea

Certificat de înregistrare: A11 DUN, eliberat de
Asociația ASC International, SUA

Proprietar

Privat, pilotul

Număr total de ore de zbor

Aprox. 110 ore

Aeronava este de tip girocopter, cu structura fuzelajului mixtă: metalică
şi materiale plastice, cu tren de aterizare triciclu. Cabina este închisă, cu două locuri
„cote a cote” având postul de pilotaj principal în dreapta. Rotorul de sustentație are
două pale de construcție metalică, fiind prevăzut cu sistem de pre-rotire de către
motorul de propulsie.
Motorul este cu piston, tip CA 912 ULT (este un motor Rotax 912 UL
modificat de AVIATION ARTUR TRENDAK prin adăugarea unui turbocompresor
Ivcenko). Puterea motorului: 121Kw. Elicea propulsivă este de construcție compozită,
tripală, cu pas variabil manual, diametrul 1.72 m.
Combustibilul folosit: Tip Avgas sau Auto min 95 octani.
Capacitate rezervor: 120l.
Conform manualului de zbor este interzisă executarea următoarelor manevre:
- acrobaţie;
- viraje cu înclinare mai mare de 60°;
- zbor în condiţii de givraj;
- zbor în condiţii de turbulenţă severă;
- zbor când intensitatea vântului depăşeşte 60 km/h(16,6 m/s);
- zbor peste zone dens populate.
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Fig.4 Girocopter TERCEL XENON
prezentare schematică

Fig.5 Girocopter similar de tip TERCEL XENON

2.3 Aspecte operaţionale
Terenul de zbor de pe care s-a operat este necertificat, amenajat
de o persoană privată, la NV de orașul Odorheiu Secuiesc.
Pe acest teren de zbor opera, în principal, un grup de piloţi proprietari
de girocoptere de același tip şi care erau licențiați de Asociația „ASC International”.
O parte dintre aceşti proprietari aveau certificatele de înregistrare ale
aeronavelor eliberate de aceeaşi asociaţie.
2.4 Alte constatări
Martorii au declarat că motorul a funcționat până la impactul cu solul.
Din declarațiile martorilor a reieșit faptul că pilotul obișnuia să facă singur
diverse reglaje ale sistemului comenzilor rotorului portant, deși nu avea
autorizație/certificare pentru această operațiune.
Manualul de întreținere tehnică asigurat de producătorul aeronavei specifică
lucrările pe care le pot executa piloții proprietari. Lucrări complexe, precum reglajul
sistemului de comenzi, pot fi executate numai de personal autorizat, după o instruire
corespunzătoare şi o atestare din partea producătorului.
NOTĂ: Producătorul aeronavei asigură o certificare/autorizare pentru
persoane abilitate să execute lucrările complexe, după o instruire specifică.
De asemenea, martorii au mai declarat că pilotul obișnuia să solicite aeronava
în zbor, executând manevre complexe/pretențioase, raportat la experiența sa limitată
de zbor.
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2.5 Expertize tehnice
Comisia de investigație a ridicat de la locul accidentului elementele lanțului
de comenzi ale rotorului portant, care au fost supuse unei expertize tehnice
și metalografice.
Din cauza temperaturilor ridicate generate de incendiu, toate elementele
metalice au fost oxidate, iar unele componente pe baza de aluminiu au fost parțial
topite.
Expertiza tehnică a sistemului comenzilor a relevat faptul că două tije filetate
din lanțul de comenzi rotor principal au cedat în zbor.
Prima tijă care a cedat, în continuare numită Tija 1(Fig.6), a cedat pe fondul
unor tensiuni de oboseală ale materialului, prin solicitări de răsucire/torsiune
provocate/induse (cel mai probabil) de mai multe reglaje neconforme executate
de pilot într-o perioadă de timp premergătoare accidentului.

Tija 1

Fig. 6 Tija 1 - Prima tija filetata ruptă
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Cea de a doua tijă, numită în continuare Tija 2, a cedat ca urmare a unor
eforturi foarte mari de încovoiere/îndoire.

Tija îndoită a
comenzii de
ruliu manșa
dreapta

Tija 2

Fig. 7 Tija 2 - A doua tijă a lanțului de comenzi rotor portant, ruptă

3. ANALIZA
În general, activitatea de zbor desfăşurată de grupul de piloţi cu licenţe
şi aeronave cu certificate de înregistrare eliberate de ASC nu a fost declarată
la Autoritatea competentă în conformitate cu cerinţele RACR-LPAN ULM 2020.
În urma discuţiilor cu reprezentanții Aeroclubului României, în calitatea
sa de autoritate în domeniu, a rezultat că nu se ştia nimic despre activităţile de zbor,
inclusiv de şcoală, desfăşurate pe terenul de zbor de la Odorheiul Secuiesc sub
umbrela ASC International.
Notă. Contactată de comisia de investigație, Asociația ASC-USA, cea care a eliberat
atât certificatul de licență de pilot, cât şi certificatul de înregistrare al aeronavei,
a declarat că ”este obligația fiecărui membru al ASC de a verifica la Autoritatea
competentă pe teritoriul căreia îşi desfăşoară activitatea, legalitatea şi valabilitatea
licențelor/autorizațiilor emise de ASC”.
Comisia de investigaţie a analizat lanţul comenzilor de zbor.

În fig.8 sunt prezentate elementele mecanismului care combină mișcările
de la cele două manșe și apoi le disjunge către rotorul portant, pe cele două lanțuri
separate, unul pentru comanda laterală (ruliu) şi celălalt pentru comanda
longitudinală (tangaj).
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Tija 2

Tija 1

Fig.8 Sistemul comenzilor rotorului portant
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Transmiterea comenzilor de la mecanismul combinator la brațele de comandă
ale rotorului portant pe cele două canale separate, se face prin cabluri bowden.
În fig. 9 este prezentat si lanțul schematic al comenzilor rotorului principal.

Fig. 9 Lanțul schematic al comenzilor rotorului principal
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Analizând poziția și rolul în sistemul comenzilor aeronavei a tijelor pentru care
expertiza tehnică a probat că au cedat înainte de impact şi incendiu, se deduc
următoarele:- ambele tije sunt componente ale lanțului comenzii de ruliu, respectiv: Tija nr.1
(fig.6, fig.9 şi fig.10) si Tija nr.2 (fig.7, fig.9 si fig.10)

Tija 2

tija1

tija 1

Fig.10 Parte a ansamblului comenzilor, reprodusă cu elementele distruse
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- cedarea Tijei 1 nu a fost bruscă, a avut loc în câteva etape succesive,
pe parcursul timpului scurs de la decolare până la pierderea totală a controlului. Cel
mai probabil, datorită oboselii la răsucire la care fusese supusă de reglajele
executate de pilot, o parte a secțiunii tijei a cedat (s-a secționat), ducând
la o imprecizie în transmiterea mișcării/comenzii din cauza lipsei rigidității. Această
imprecizie provocată de modificarea necontrolabilă a geometriei lanțului comenzii
în ruliu a indus, în consecință, o lipsă de precizie a comenzilor şi instabilitate, așa
cum a raportat pilotul şi cum au declarat martorii. Aparatul de zbor a pierdut
stabilitatea şi a intrat într-o oscilație necontrolată de ruliu, fapt care l-a determinat
pe pilot să declare urgenţa şi să solicite eliberarea pistei pentru a putea reveni în cel
mai scurt timp la aterizare.
Comisia de investigație consideră că Tija 1 s-a rupt complet, cel mai probabil, atunci
când pilotul a dat comenzile pentru virajul 3; secțiunea s-a fracturat complet din
cauza îndoirilor parțiale repetate, iar girocopterul a rămas fără comanda de ruliu și sa înclinat lateral.
Comisia presupune că, în încercarea de a obține totuși un control de ruliu,
pilotul a acționat puternic şi violent manșa postului său de pilotaj, provocând îndoirea
tijei dreapta din mecanismul combinator.
Ca urmare, constatând că nu mai controlează aeronava cu manșa din partea
dreaptă, cel mai probabil pilotul a încercat să recapete controlul aeronavei acționând
manșa din partea stângă, în încercarea de a contracara înclinarea girocopterului spre
stânga.
Forța mare aplicată şi brațul forței suficient de mare (din scaunul dreapta
a tras de manșa din stânga) au dus la ruperea efectivă a Tijei 2 din mecanismul
combinator.
Modificând lungimea Tijei 1, pilotul a modificat geometria întregului lanț de
comenzi de ruliu, manșa deplasându-se din poziția neutră. Pentru a readuce
manșele în poziția neutră, a trebuit să modifice şi geometria tijelor din mecanismul
combinator prin reglaje executate asupra Tijei nr.2.
Un reglaj neconform induce tensiuni statice de torsiune în tije care, sub
acțiunea eforturilor de lucru (întindere, comprimare, îndoire), poate duce
la cedarea/ruperea tijelor filetate din componența sistemului, mai ales în zona slăbită
de executarea filetului şi forțată/tensionată de piulițele de reglaj.
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4. CONCLUZII
- Aeroclubul României nu avea informaţii despre activitatea de zbor desfăşurată
pe acest teren de zbor cu aeronave certificate de ASC;
- Pilotul nu deţinea licenţă eliberată/recunoscută de Aeroclubul României, în calitatea
sa de autoritate de certificare;
- Pilotul nu era autorizat să execute lucrări de reglaj asupra lanţului comenzilor;
- Expertiza tehnică pentru tijele rupte din componenţa lanţului comenzilor rotorului
portant a confirmat că au cedat înainte de impact şi incendiu.

4.1 Cauza producerii accidentului
Cauza producerii accidentului a fost pierderea controlului rotorului portant,
ca urmare a ruperii unei tije filetate (Tija 1) din componența mecanismului/sistemului
de control al ruliului.
Cauză favorizantă: reglajele neconforme executate de pilot, care au indus
tensiuni fizice succesive și repetate în Tija 1.

RECOMANDĂRI DE SIGURANŢĂ
Se recomandă Aeroclubului României, în calitate de Autoritate de Certificare
în domeniul aeronavelor ultraușoare motorizate, să asigure mediatizarea acestui
accident în rândul utilizatorilor de aeronave din categoria ULM, atrăgând atenţia
asupra
respectării
instrucțiunilor
de
operare
emise
de
producătorii
aeronavelor/sistemelor şi să nu execute lucrări de întreținere/mentenanţă pentru
care nu au fost autorizați de către producător.
Se recomandă Ministerului Transportului, prin Direcţia Transport Aerian,
să identifice soluţii prin care la nivelul întregului teritoriu al României să se asigure,
controlul, inspecţia şi supravegherea activităţii de zbor desfăşurată pe terenuri
de zbor altele decât cele certificate.

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