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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

Proprietar

Privat

Operator

Privat

Constructor

Avio Design

Aeronava

Motoparapantă – Triciclu ADler – Avio Design
– Aripă STING 250

Țara de înregistrare

România

Înmatriculare:

YR-5127

Locaţie:

Lacul Comana, Jud. Giurgiu

Data şi ora:

10.07.2016 / 17:15 LT

În data de 10.07.2016, la ora 17.15.LT, motoparapanta identificată cu numărul
YR-5127, în timpul efectuării unui zbor particular în zona localităţii Comana,
Jud. Giurgiu, având la bord două persoane, pilotul și un pasager, s-a prăbuşit
de la o altitudine de aproximativ 300 m în lacul din apropierea localităţii.
Ca urmare a acestui accident pasagerul a decedat, iar pilotul a fost grav rănit.
Cauza producerii accidentului o constituie ruperea materialului parapantei
care s‐a datorat îmbătrânirii țesăturii, întreținerii necorespunzătoare și supunerii
la o greutate mai mare decât cea admisă de fabricant, necorelată cu gradul de uzură
al materialului.

Incidentul a fost notificat în scris către CIAS, fiind înregistrat cu numărul 0819/2016.
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
Accidentul a avut loc în data de 10.07.2016, la ora 17:15 LT. Centrul
de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile (CIAS) a fost notificat
despre accident în jurul orei 18:00. În baza acestei notificări, CIAS a numit
o comisie de investigație care s-a deplasat la locul producerii accidentului pentru
investigarea acestuia. După constatările la fața locului, CIAS a preluat epava
în custodie de la organul de anchetă judiciară și a transportat-o în hangarul CIAS.
CIAS a notificat EASA, Comisia Europeană, precum și autoritățile
de investigație din Germania, Bulgaria și Rusia prin canalele de notificare uzuale.
Organismele de investigație din Germania și Bulgaria au nominalizat
câte un reprezentant acreditat pentru această investigație.
Pe parcursul investigației, pilotul aeronavei, care este în același timp și
proprietarul acesteia, nu a dat declarații despre accident și nu a pus la dispoziția
comisiei copii ale carnetului de zbor şi livretului aparatului de zbor.
Istoricul accidentului a fost realizat pe baza declarațiilor martorilor.
În Ordinul Nr. 630 din 27 martie 2007 privind modul de reglementare
a domeniului aeronauticii civile cu aeronave ultrauşoare din România, emis
de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi publicat în Monitorul
Oficial Nr. 265 din 19 aprilie 2007 la Art. 7, alin (1) se specifică:
"Atribuţiile autorităţii de certificare, prevăzute în reglementările RACR - LPAN
ULM şi RACR - CCO ULM, se exercită de către Aeroclubul României, în condiţiile
specifice stabilite de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului pentru
evaluarea şi autorizarea Aeroclubului României de către Regia Autonomă
"Autoritatea Aeronautică Civilă Română"
Prin urmare toate referirile la Aeroclubul României şi menţionarea numelui
acestuia în acest raport sunt făcute în raport cu modul de exercitare a atribuţiilor
de autoritate de certificare.
2.1

Istoricul incidentului

În ziua de 10.07.2016, proprietarul motoparapantei identificată cu numărul
YR-5127 a anunțat Centrul de Operațiuni Aeriene din cadrul Ministerului Apărării
Naționale că, începând cu ora 16:25 LT (ora locală), va executa un zbor particular
în zona localităţii Comana, la o altitudine maximă de 600 m.
Pilotul, împreună cu un pasager, a decolat la ora menţionată
de pe terenul de zbor Comana. În timpul executării acestui zbor, la un moment dat,
s-a auzit un zgomot puternic, zgomot ce a atras privirea persoanelor aflate pe malul
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lacului Comana care au declarat că aeronava în acel moment evolua la o altitudine
probabilă de 300 m.
Din declarațiile martorilor, după producerea zgomotului, aeronava a efectuat
două spirale, iar după aceasta, cu aripa strânsă, s-a prăbuşit pe o traiectorie verticală
în lacul pe care-l survola. Accidentul s-a produs în jurul orei 17:15 LT.
Martorii acestui accident au intrat în apă şi i-au scos pe mal pe cei doi ocupanţi
ai aparatului de zbor, anunțând la numărul de telefon de urgenţă 112 producerea
accidentului.
În urma acestui accident pasagerul a decedat, iar pilotul a suferit răni grave.

Fig.1 Epavă YR-5127

Motoparapanta s-a prăbuşit la aproximativ 200 m de mal, în punctul
de coordonate: N 44⁰ 10' 42,72";
E 026⁰ 08' 0,22".

Fig. 2 Locaţie epavă YR – 5127
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2.2

Victime

Pasagerul a decedat, moartea acestuia fiind violentă și, conform raportului
medico-legal de necropsie:
"Ea s-a datorat insuficienţei respiratorii acute consecutive unei asfixii mecanice

produsă prin înec în apă, determinată de un politraumatism.

Leziunile de violenţă constatate extern şi intern sunt vitale şi au putut fi produse
prin lovire de plan dur (posibil precipitare) cât şi prin contact cu lichid fierbinte şi/sau
flăcări (prezentând arsuri grad I-II pe aproximativ 50 % suprafaţa corporală)."
Pilotul a fost rănit grav, necesitând spitalizare pe o perioadă mai mare de 48 h.
2.3

Avarii ale aeronavei

Epava aeronavei a fost recuperată de o echipa a ISU sprijinită de un localnic
din zonă, în prezenţa comisiei de investigaţie CIAS. La cercetarea aripii imediat
după recuperarea acesteia din apă, comisia de investigaţie a constatat ca aceasta
era secţionată pe toată lungimea transversală.

Fig. 3 Aripa motoparapantei

Triciclul aeronavei are structura avariată ca urmare a impactului cu apa,
în special partea din spate în zona trenului principal şi a motorului.
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Fig. 4 Triciclul motoparapantei

Datorită orei târzii la care s-a reușit recuperarea epavei din lac, căutările
şi recuperarea panoului de instrumente de bord al aparatului de zbor au fost realizate
a doua zi.

Fig. 5 Panoul instrumentelor de bord
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2.4

Alte pagube produse
Nu este cazul.

2.5

Date legate de echipajul aeronavei

Pilot (căpitanul)

Bărbat 44 ani

Licenţa

Licenţă de pilot Aeronave Ultauşoare Motorizate - validă

Certificat medical

Clasa 2 – expirat începând cu data 20.03.2016

Experienţă de zbor

1787 ore la data 18.02.2015

Nu a putut fi determinată experiența de zbor a pilotului acumulată până la data
producerii accidentului, deoarece acesta nu a pus la dispoziția comisiei
de investigație copii conforme ale carnetului de zor.
2.6

Informaţii despre aeronavă

Fabricantul şi tipul aeronavei

Triciclu – Model ADler,
Producător - Avio Design - Bulgaria
Aripă – Model STING 250,
Producător – POWERPLAY - Germania

Număr de serie şi anul fabricaţiei 09.333.48615 – Anul fabricației nu a putut fi
aripii
determinat
Număr de serie şi anul fabricaţiei
AD 12050101 – 2012/2013
triciclului
Statul şi marca de înmatriculare

România, YR-5127

Proprietar

Privat

Număr total de ore

Nu a putut fi determinat

În data de 10.06.2015 proprietarul aeronavei a depus la sediul Aeroclubului
României (AR) o cerere pentru eliberarea unui nou Certificat de Identificare (CI)
și a Autorizației de Zbor (AZ) pentru aeronava YR-5127, deoarece aripa care figura
la momentul respectiv în actele aeronavei (model STARLIX 250, producător Fresh
Breeze / SWING) a fost înlocuită cu aripa model X-Wing, seria 28-029-44216,
producător Fresh Breeze / SWING, triciclul ADler cu seria AD12050101
păstrându-se.
Pe baza analizei dosarului depus de proprietarul aeronavei și a recomandării
inspectorului desemnat să efectueze verificările la aeronavă, Aeroclubul României
a emis în data de 17.06.2015, Certificatul de Identificare, Anexa la Certificatul
de Identificare și Autorizația de Zbor – acestea fiind ultimele documente emise pentru
această aeronavă. În acestea sunt consemnate datele de identificare ale triciclului
și ale aripii de zbor.
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Astfel, aparatul de zbor identificat cu numărul YR-5127 apare în documente
ca fiind compus din următoarele elemente:
-

triciclul model ADler produs de compania Avio Design din Bulgaria cu seria
AD12050101,
aripa model X-Wing produsă de compania Fresh Breeze / SWING cu seria
28-029-44216.

Fig. 6 - Datele de identificare ale aripii și triciclului înscrise în CI

După ce epava a fost recuperată din lac, comisia de investigație a constatat
că aparatul de zbor era compus, de fapt, din următoarele elemente:
- Triciclul ADler cu Seria AD12050101

Fig. 7 Triciclul recuperat
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- Aripă STING 250 cu Seria 09-333-48615.

Fig. 8 Aripa recuperată

DATE GENERALE DESPRE AERONAVĂ
•
Triciclul ADler este echipat cu un motor Rotax 582 şi are următoarele
echipări opţionale: carenaje roti, cabină, parbriz de mari dimensiuni, starter electric,
instrumente de bord adiţionale, paraşută de slavare, dispozitiv de tractare şi comenzi
duble pentru instructor.
Producătorul triciclului recomandă pentru echipare următoarele tipuri de aripi:
- ITV Bulldog;
Suprafața (m2) 38
Deschidere (m) 14,50
Greutatea minimă în zbor (kg) 130.00
Greutatea maximă în zbor (kg) 360.00
Greutatea aripii (kg) 8.40;
- TAXI - Paramania;
Suprafața (m2) 41
Greutatea minimă în zbor (kg) 160.00
Greutatea maximă în zbor (kg) 360.00
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- Nucleon Cabrio - DUDEK;
Suprafața (m2) 42
Deschidere (m) 15,06
Greutatea minimă în zbor (kg) 170.00
Greutatea maximă în zbor (kg) 310.00
Greutatea aripii (kg) 11;
- TUSKER - Swing.
Suprafața (m2) 37.7
Deschidere (m) 14,80
Greutatea minimă în zbor (kg) 226.00
Greutatea maximă în zbor (kg) 316.00
Triciclul Adler poate fi echipat şi cu aripă normală, dar producătoul
nu recomandă acest lucru decât dacă pilotul este profesionist, iar limitările
de greutate şi caracteristicile comenzilor de zbor sunt respectate.
La aceste aripi, greutatea maximă în zbor este peste 300 kg.
•

Aripa STING 250 – găsită la locul accidentului

Fig. 9 Aripa Sting 250 motoparapantă tandem (info)

Aripa montată pe aeronava YR – 5127 a fost identificată cu eticheta
din imagine:

Fig. 10 Eticheta parapantei recuperate
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Caracteristicile tehnice înscrise pe aripă sunt următoarele:
− Mărime – 250
− Greutatea minimă / maximă (conform certificării DHV - Deutscher
Hängegleiterverband e.V.) – 105 / 170 kg
− Greutatea minimă / maximă (conform certificării DULV - Deutscher
Ultraleichtflugverband e.V) – 105 / 250kg
− Proiecția suprafeței aripii – 29.4 m2
− Anvergura aripii – 13.3 m2.
Pe pagina de web a producătorului sunt comunicate următoarele informaţii:
STING

120

140

160

180

250

Omologare LTF 25/05
1-2
pentru parapante cu motor

1-2

1-2

1-2

1-2

Greutatea minimă/maximă
la decolare(kg)-inclusiv
65-148*
echipament şi motor

80-140

95-160

105180

105-250

Greutatea minimă/maximă
la decolare(kg)-inclusiv
65-85
echipament

80-105

95-125

105140

105-170

Celule

43

46

46

48

Proiecţia suprafeţei aripii
(m²)

22,6

25,1

27,4

29,4

29,4

Anvergură aripă (m)

11,4

12,1

12,8

13,3

13,3

Anvergură coardă (m)

9,4

9,8

10,6

11,1

11,1

Raport anvergură coardă

4,85

5

5

5,1

5,1

Viteza maximă (km/h)

ca. 45**

ca. 45**

ca. 45**

ca. 50**

48

ca. 50**

Proprietarul a achiziționat aripa în luna mai 2013. Comisia de investigație
nu a reușit să stabilească data de fabricație a aripii.
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•
Aripa X-Wing, seria 28-029-44216 – consemnată în ultimul Certificat
de Identificare emis de Aeroclubul României
În documentele anexate la cererea depusă de proprietar în vederea eliberării
Autorizației de Zbor se află și o poză cu seria și datele tehnice ale aripii Xwing.

Fig. 11 Eticheta parapantei depusă la dosar

Pe eticheta aripii sunt înscrise următoarele caracteristici tehnice:
- Mărimea 28;
- Greutatea minimă/maximă la decolare DULV 250 - 370 kg;
- Proiecţia suprafeţei aripii 28 m2;
- Anvergură aripă 13 m;
- Număr de locuri 1-2.
La dosarul depus pentru obținerea CI/AZ nu există niciun document
de proveniență al aripii care să ateste calitatea de proprietar a pilotului conform
prevederilor legislației în vigoare.
Comisia de investigație a luat legătura cu producătorul aripii X-Wing
Seria 28-029-44216 pentru a întocmi un istoric al acesteia. Astfel, în anul 2010
compania Fresh Breeze a vândut această aripă împreună cu un triciclu model X-Citor
ca ansamblu unui client din România.
Acesta, la rândul lui, a vândut aripa la data de 01.07.2015 unei alte persoane
fizice. Această persoană figura ca proprietar al aripii și în momentul producerii
accidentului, respectiv la data 10.07.2016.
2.7

Situaţia meteorologică

Analiza condiţiilor meteorologice în ziua de 10.07.2016, orele 17.00-17.15 LT,
în zona Comana, judeţul Giurgiu:
La data de 10.07.2016, în intervalul orar 17.00-17.30 sudul ţării s-a aflat
sub influenţa unui câmp de presiune relativ uniform, cu valori ale presiunii
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atmosferice în zona Munteniei în general cuprinse între 1015,6 hPa şi 1017,1 hPa
(fig. 12), fără fenomene meteorologice semnificative, dar cu o uşoară stratificare
instabilă
a coloanei de aer troposferic.

Fig. 12 Harta Sinoptică Europa 10.06.2016, ora 15.00 LT

Având în vedere că zona producerii accidentului se situează la distanţă
apreciabilă de cea mai apropiată staţie meteorologică, determinarea condiţiilor
meteorologice la ora de interes, dar şi evoluţia acestora cu aproximativ o oră înainte,
s-a realizat prin interpolarea datelor meteorologice transmise de cele mai apropiate
staţii din zonă (Bucureşti Filaret, Giurgiu şi Olteniţa) precum şi prin analizarea
imaginilor transmise de satelitul meteorologic geostaţionar.
Ținând cont de faptul că aeronava a evoluat la înălţime mică, din cauza
ascendeţei determinate de convecţia termică singurul fenomen de interes a fost
turbulenţa slabă. Acesta însă nu a avut niciun impact asupra evoluţiei aeronavei
şi controlului exercitat de către pilot în acest context. De asemenea, viteza vântului
redusă (1-2 m/s) precum şi vizibilitatea foarte bună (10 km), au asigurat condiţii
foarte bune pentru zbor.
2.8

Mijloace de navigaţie
Nu este cazul.

2.9

Comunicaţii
Nu este cazul.
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2.10 Date despre aerodrom
Nu este cazul.
2.11 Înregistratoare de zbor
Nu este cazul.
2.12 Informaţii despre impact şi epavă
Motoparapanta s-a prăbuşit în lacul din zona localităţii Comana, Jud. Giurgiu,
la aproximativ 200 m de malul estic. Epava aeronavei a fost recuperată de un echipaj
ISU, sprijinit de un localnic din zonă, operaţiune desfăşurată în prezenţa comisiei
de investigaţie CIAS.
2.13 Informaţii medicale şi patologice
Nu este cazul.
2.14 Incendiu
Nu este cazul.
2.15 Aspecte privind supravieţuirea
Conform certificatului de tip DULV nr. 838-14 1 și a Scrisorii de Conformitate
emisă de producătorul triciclului, acesta ar fi trebuit să fie dotat cu un sistem
de salvare în caz de urgență (parașută de urgență). Producătorul triciclului
a confirmat că triciclul a fost livrat cu un sistem de salvare în caz de urgență marca
Galaxy Rescue System.
Comisia de investigatie a constatat că pe triciclul implicat în accident nu era
instalat niciun sistem de salvare în caz de urgență.
2.16 Teste şi cercetări
1.16.1 Estimarea greutății de operare a aparatului de zbor
Pentru a stabili greutatea ansamblului în momentul accidentului, Comisia
de investigație a efectuat o cântărire a triciclului. Greutatea triciclului fără lichide
(ulei motor, lichid de răcire motor și combustibil) și fără panoul de instrumente
de bord este de 157,6 kg.
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Fig. 13 Cântărirea triciclului

Greutatea aripii conform datelor tehnice este de 6,9 kg. Luând în considerare
un consum mediu de combustibil de 14 l/h comisia de investigație a estimat
o cantitate de combustibil aflată în rezervorul aparatului de zbor de aproximativ
15 – 20 de litri, respectiv 11,5 – 15,5 kg.
Greutatea totală a aparatului de zbor estimată de comisia de investigație este
de 176 – 180 kg. Dacă se adaugă și greutatea estimată a pilotului și a pasagerului
de 170 kg se obține o greutate de operare estimată a aparatului de zbor
de 346-350 kg.
1.16.2 Expertiză aripă STING 250
Pentru a determina factorii care au dus la ruperea aripii, aceasta a fost supusă
unei expertize complete efectuată de un centru autorizat. Expertiza a fost finalizată
printr-un raport. Prezentăm un sumar al acestui raport.
Procedura aplicată pentru determinarea cauzelor ruperii parapantei (material,
suspante și cusături) a constat în:
− analiza vizuală a stării parapantei;
− teste de laborator ale țesăturilor, suspantelor și cusăturilor preluate
de pe parapanta supusă expertizei;
− compararea rezultatelor obţinute cu caracteristicile tehnice ale materialelor
utilizate de producător la execuția parapantei sau în lipsa acestor informaţii
cu caracteristicile tehnice ale materialelor utilizate pe plan internațional
la fabricarea unor produse similare.
Pentru fundamentarea evaluării și întocmirea raportului de expertiză au fost
folosite urmatoarele surse de informații:
− Powerplay‐Swing ‐ Manual parapantă STING;
− Swing ‐ Manualul de mentenanță și service STING;
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− Swing – Instrucțiuni inspecție;
− Specificație: Țesătura pentru parapantă LCN 065 OL‐KU (tratată cu silicon)
producător GELVENOR;
− Specificaţie: Țesături pentru parapantă LCN 065 OL‐KS si LCN 066 OL‐KS
(peliculizate cu poliuretan), producător GELVENOR;
− Specificație: Ață Gral , producător Coats;
− Specificație: Suspante Technora pentru parapante;
− Specificație: Suspante Dyneema pentru parapante;
− Manual de utilizare porozimetru JDC MK1.
Concluziile expertizei au fost următoarele
a)

Scăderea drastică a rezistenței la tracţiune a țesăturilor extradosului (peste 20%
în medie) și mai ales a rezistenței la sfâșiere (cu 50% în medie) indică
îmbătrânirea puternică a țesăturii, posibil datorată expunerii îndelungate
la razele solare și/sau depozitării, întreținerii necorespunzătoare,
suprasolicitării. Țesătura este atât de îmbatranită încât se poate sfâșia foarte
ușor cu mâna;

b)

Rezistența la tracțiune a țesăturilor intradosului și nervurilor a scăzut
cu aproximativ 13% în medie, iar rezistența la sfâșiere cu 19% pe direcția
bătăturii; scăderea rezistenței la tracțiune și sfâșiere mai mică decât la țesătura
extradosului poate fi explicată prin expunerea mai scăzută la raze UV în timpul
zborului;

c)

Permeabilitatea la aer era crescută, ceea ce indică o deteriorare a peliculei.
Tehnic, sunt considerate apte de zbor doar parapantele a căror voalură are
o porozitate sub 300 l/m²/min (5 l/m²/s). Valorile permeabilității la aer obținute
indică o parapantă cu starea voalurii la limita acceptării la zbor;

d)

Rezistența la tracțiune a cusăturilor este bună. Cusăturile nu s‐au rupt la testul
de rezistență efectuat transversal pe cusătură (test standardizat), în schimb
a cedat țesătura. Se constată că rezistența la rupere a aței este aproape
la jumatate din cât ar trebui să fie, totuși ața nu s‐a rupt în zona în care
parapanta a cedat structural. Prin urmare cauza ruperii parapantei s‐a datorat
scăderii rezistenței țesăturii datorită îmbătrânirii și/sau solicitarii peste greutatea
admisă, depozitării incorecte, întreținerii necorespunzătoare;

e)

Nu s‐au găsit pe parapantă suspante rupte în mod suspect. La controlul vizual
suspantele au prezentat urme de uzură. La controlul tactil s‐au constatat
schimbări în structura miezului (noduri, răsuciri). Determinarile fizico‐mecanice
au relevat o alungire la rupere foarte mare (de aproximativ patru ori mai mare
decât valoarea max. admisă) și ruperea cămășii acestora. Miezul suspantelor
însă nu prezintă deteriorări majore;

f)

Pe eticheta parapantei nu sunt consemnate inspecțiile obligatorii la 2 ani;
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g)

Greutatea maximă admisă conform Manualului parapantei si producătorului,
este de 250 kg. Greutatea maximă se reduce proporţional cu gradul de uzură
al parapantei. În cazul de față s-a constatat o scădere în medie cu 20%
a rezistenței țesăturii în zona de rupere, deci greutatea maximă admisă trebuia
corelată cu scăderea rezistenței țesăturii;

h)

Nu se cunoaște anul fabricaţiei (modelul datează din 2002) și nici condiţiile
în care a fost exploatată parapanta. Acest model de parapantă s‐a fabricat
cu țesatura realizată de firma japoneza Toray Industries Inc. Țesatura nu se mai
produce și nu mai există date tehnice despre ea, din acest motiv s-a folosit
ca referință țesătura fabricată de Gelvenor Textiles, utilizată pe plan
internaţional la fabricarea parapantelor.

Concluzia finală a expertizei a fost că ruperea parapantei s‐a datorat îmbătrânirii
țesăturii, întreținerii necorespunzatoare și posibil supunerii la o greutate mai mare
decât cea admisă de fabricant și necorelată cu gradul de uzură al materialului.

2. ANALIZA
În data de 10.07.2016, motoparapanta YR-5127 s-a prăbuşit în lacul din zona
localităţii Comana având la bord pilotul şi un pasager. Motoparapanta era alcătuită
dintr-un triciclu ADler cu două locuri şi aripa STING 250. La cercetarea epavei, după
ce a fost recuperată din apă, comisia de investigaţie a constatat că aripa era
secţionată pe toată lungimea transversală, fiind împărţită în două părți distincte,
dar care au rămas ataşate de triciclu prin intermediul suspantelor.
Plecând de la această constatare, comisia de investigaţie a decis expertizarea
aripii cu scopul de a determina cauzele care au stat la baza ruperii acesteia. Conform
raportului de expertiză tehnică prezentat pe scurt în capitolul 1.16 Teste și Cercetări
„ruperea acesteia s-a datorat îmbătrânirii ţesăturii, întreţinerii necorespunzătoare
și posibil supunerii la o greutate mai mare”.
Pe parcursul desfăşurării investigaţiei s-a constatat că aripa înscrisă
în Certificatul de Identificare şi Autorizația de Zbor valabile la momentul accidentului
și aripa găsită ataşată la triciclu erau diferite. Comisia de investigație a studiat
documentele emise de AR pentru aeronava înregistrată YR-5127.
Astfel, în data de 28.02.2013 Aeroclubul României emite Certificatul
de Identificare și Anexa la Certificatul de Identificare pentru aeronava YR-5127
în următoarea configurație:
-

triciclu model ADler, seria AD12050101, produs de Avio Design – Bulgaria;
aripa model STARLIX 250, seria - nu este menționată, produsă de Fresh
Breeze/SWING.
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Fig. 14 Certificatul de identificare și Anexa la CI emise la 28.02.2013

Categoriile de zboruri pentru care aeronava era autorizată și putea fi utilizată
erau următoarele:
-

Zboruri în interes propriu;
Zboruri particulare;
Zboruri școală în vederea calificării proprietarului.

La momentul respectiv, această aeronavă era neomologată, astfel că zborul
cu pasageri era interzis.
Conform 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 şi întreţinere
(dacă acesta nu există sau nu are conţinutul prevăzut în Anexa 2);
(5)
prin excepţie de la cele prevăzute mai sus, o aeronavă ULM neomologată
poate fi utilizată / operată pentru zboruri şcoală în vederea calificării pentru clasa
respectivă de aeronave, dar numai în situaţia în care cel şcolarizat este şi proprietar
al acestei aeronave.
Notă:
(1)
Aeronavele neomologate vor putea fi utilizate / operate numai de către piloţii
calificaţi pentru clasa respectivă de aeronave.
(2)
Transportul de pasageri este interzis.
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(3)
Oricare altă persoană, aflată la bordul aeronavei, în afară de pilotul
calificat şi elevul pilot pentru clasa respectivă de aeronave, este considerată,
în sensul prezentei reglementări, pasager şi atunci se aplică Nota (2).
(4)
Aeronava neomologată va purta o inscripţie cu menţiunea “Această aeronavă
este neomologată”, care va fi plasată la loc vizibil astfel încât să poată fi citită
de către utilizatori / operatori.
În data de 10.06.2015 proprietarul aeronavei depune la sediul Aeroclubului
României o cerere pentru eliberarea unui nou Certificat de Identificare
și a Autorizației de Zbor pentru aeronava YR-5127, deoarece aripa care figura
la momentul respectiv în actele aeronavei (model STARLIX 250 producător Fresh
Breeze / SWING) a fost înlocuită cu aripa model X-Wing, seria 28-029-44216,
producător Fresh Breeze / SWING, triciclul Adler cu seria AD12050101 păstrându-se.
La cererea depusă de proprietarul aeronavei sunt anexate următoarele
documente:
-

Manualul de Zbor și de Întreținere pentru triciclul Adler cu seria AD12060101;
Certificatul de tip nr. 838-14 1 emis de DULV-Germania la data de 27.05.2014;
Declarația de conformitate a producătorului Avio Design în care declară
că triciclul Adler cu seria AD12060101 echipat cu aripa X-Wing seria
28-029-44216, este conform cu certificatul de tip Nr. 838-14 1 emis de DULV
Germania;

Fig. 15 Declarația de conformitate

-

Foto bord;
Foto serie motor;
Foto serie aripă (vezi fig. 16);
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Fig. 16 Foto Serie Aripă

-

Foto indicativ aripă (vezi fig. 17). Ceea ce se remarcă în fotografiile anexate este
că simbolul aripii este cel specific SWING Power Play – model STING 250.
În fotografiile anexate nu este aripa X-Wing, ci aripa STING 250 achiziționată
în luna mai 2013 de pilotul implicat în accident.

Fig. 17 Foto indicativ depusă la dosar

Fig. 18 Foto (info) Aripă STING 250

Pilotul nu a depus la dosar niciun act de proveniență prin care să facă dovada
proprietăţii atât pentru aripă, cât și pentru triciclu, așa cum prevăd reglementările
în vigoare (RACR-CCO ULM 1065 - Documente depuse de solicitanţi în vederea
identificării). Din acest motiv, până la clarificarea situației, AR nu ar fi trebuit sa emită
niciun document pentru această aeronavă.
În urma analizei dosarului depus de proprietarul aeronavei și a recomandării
inspectorului desemnat de AR să facă verificările necesare, au fost emise, în data
de 17.06.2015, Certificatul de Identificare, Anexa la Certificatul de Identificare
și Autorizația de Zbor. În acestea sunt consemnate datele de identificare ale triciclului
și ale aripii de zbor.
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Astfel, triciclul este model ADler produs de compania Avio Design din Bulgaria
având seria AD12050101, iar aripa este model X-Wing produsă de compania Fresh
Breeze / SWING având seria 28-029-44216.

Fig. 19 Certificatul de identificare emis la 17.06.2015

În Autorizația de Zbor eliberată la data de 17.06.2015 și care are ca termen
de valabilitate data de 15.06.2017, sunt consemnate aceleași date de identificare
pentru triciclu și aripă.

Fig. 20 Autorizația de zbor emisă la 17.06.2015

Comisia de investigație a constatat că toate documentele depuse la dosar
în ceea ce privește datele de identificare are triciclului ADler sunt cu seria
AD12060101, iar documentele eliberate de autoritate sunt cu seria AD12050101.
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Producătorul triciclului, compania Avio Design, a declarat că a livrat în anul
2013 proprietarului doar triciclul cu seria AD 12060101 care era echipat cu un motor
Rotax 582 cu seria 6140933, însă la locul accidentului a fost găsit un triciclu cu seria
AD12050101, echipat cu motor Rotax 582 cu seria 6140933 (Fig. 21).

Fig.21 Seriile identificate la locul accidentului

Pe website-ul producătorului există un film de prezentare a triciclului ADler.
În acest film este prezentat triciclul cu seria AD 12050101.

Fig. 22 Captură din filmul de prezentare al triciclului

S-a cerut producătorului un scurt istoric al triciclului din filmul de prezentare,
însă acesta nu a oferit un răspuns. Probabil proprietarul a avut acces
la acest triciclu, montând eticheta cu datele de identificare pe triciclul livrat de Avio
Design în 2013.
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Fig. 23 Seria triciclului din filmul de prezentare (stânga) și de pe cel implicat în accident (dreapta)

Comisia de investigație a încercat să stabilească cu ajutorul Aeroclubului
României un istoric al aripii înscrise în Certificatul de Identificare și în Autorizația
de Zbor ale aeronavei, respectiv al aripii model X-Wing cu seria 28-029-44216.
Astfel, AR precizează prin adresa nr. 9592 / 20.07.2016 că în urma verificărilor
efectuate s-a constatat că aripa cu seria înscrisă pe Autorizația de zbor a aeronavei
identificată cu numărul YR-5127, figura în momentul producerii evenimentului
montată pe aeronava identificată cu numărul YR-5251.
În data de 08.08.2016, prin adresa nr. 10453, Aeroclubul României revine
la adresa precedentă cu rectificarea că aripa X-Wing cu seria 28-029-44216 se afla
la momentul accidentului montată pe aeronava identificată cu nr. YR-5429
și nu pe YR-5251.
Comisia de investigație a solicitat Aeroclubului României să precizeze data
de la care aripa X-Wing a intrat în echiparea aeronavei identificată YR-5429. Astfel,
prin adresa nr. 6772/07.06.2017, Aeroclubul României informează comisia
de investigație că aripa echipează aeronava YR-5429 începând cu data
de 01.06.2015, conform documentelor depuse la dosarul aeronavei identificate
cu nr. YR-5429.
Având în vedere că aripa X-Wing cu seria 28-029-44216 apare înscrisă
în Certificatul de Identificare al aeronavei YR-5127 cu data de 17.06.2015,
la 16 zile după ce a fost identificată pe aeronava YR-5429, comisia de investigație
a cerut Aeroclubului României copii ale certificatelor de identificare care
să dovedească autenticitatea datelor furnizate.
Prin adresa nr. 9421 / 26.07.2017 Aeroclubul României informează comisia
de investigație că aripa X-Wing cu seria 28-029-44216 este în posesia actualului
proprietar din data de 24.05.2016 și nu din 01.06.2015, conform documentelor
depuse la dosarul aeronavei identificate cu nr. YR-5429 și anexează o copie
necertificată și trunchiată a procesului verbal de verificare pentru aeronava amintită,
evitând deliberat să pună la dispoziția comisiei de investigație copii conforme
ale Certificatului de Identificare al aeronavei înregistrată cu numărul YR-5429.
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Comisia de investigație a luat legătura cu producătorul aripii – Fresh Breeze
pentru a stabili data la care această aripă a fost vândută prima oară. Acesta
a declarat că aripa a fost vândută ca ansamblu, împreună cu un triciclu
X-Citor, în luna august 2010, unei persoane care nu se identifică cu numele pilotului
implicat în accident.
În data de 01.06.2015, această persoană vinde aripa X-Wing cu seria
28-029-44216 proprietarului aparatului de zbor înregistrat cu numărul de zbor
YR-5429. La data accidentului, deţinătorul aeronavei identificată YR-5429 era
proprietarul aripii X-Wing cu seria 28-029-44216.
Pe parcursul acestei investigaţii, comisia de investigație nu a identificat niciun
document din care să reiasă că această parapantă a fost în proprietatea pilotului
aeronavei
YR-5127.
Prin
urmare,
pe
baza
documentelor
avute
la dispoziţie, comisia de investigație consideră că aripa X-Wing cu seria
28-029-44216 nu a fost niciodată în proprietatea pilotului.
În anul 2014, triciclul ADler a fost omologat DULV în Germania, fiind emis
certificatul de tip nr. 838-14 1. Conform informațiilor furnizate de către autoritatea
germană, triciclul a fost omologat cu echipament de urgență (parașută de salvare).
Pe baza recunoaşterii acestei omologări și a scrisorii de conformitate emisă
de producătorul triciclului, Aeroclubul României a emis la data de 17.06.2015
Autorizația de Zbor pentru această aeronavă. Astfel, triciclul ar fi trebuit să fie echipat
la momentul accidentului cu parașută de salvare. În procesul verbal de eliberare
a autorizației de zbor nu s-a menționat de către inspectorul Aeroclubului României
dacă triciclul era echipat cu parașută de urgență, pentru ca acesta să corespundă
cu certificatul DULV.
Cu toate că în legislaţia naţională, pentru emiterea unui Certificat
de omologare naţional, nu este prevăzută obligativitatea echipării aeronavei
cu sistem de salvare, autoritatea de certificare, atunci când alege varianta
de a recunoaşte certificatul de omologare emis de un alt stat (vezi RACR CCO-ULM
1150 alin (2)), în opinia comisiei de investigație, are obligaţia ca în cadrul verificărilor
efectuate să urmărească ca aeronava să fie conformă cu Certificatul de omologare
recunoscut.
Comisia de investigație nu a identificat nicio procedură care să detalieze cum
se aplică prevederile RACR – CCO ULM 1150. Acest articol prevede :
"RACR-CCO ULM 1150 - Documentele emise de alte state/autoritati
(1) Documentele de omologare emise de alte state/autoritati pot fi echivalate,
la cerere, cu certificatul de omologare (prin emiterea unui CO) numai daca cerintele
in baza carora acestea au fost emise sunt cel putin la nivelul celor precizate in
prezenta reglementare.
(2) Documentele de omologare emise de alte state/autoritati pot fi de
asemenea recunoscute.
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(3) Perioada de valabilitate a documentelor echivalente sau, dupa caz, a
documentelor de recunoastere nu poate fi mai mare decat perioada de valabilitate
acordata documentelor emise de catre statul/autoritatea respectiva.
(4) Categoriile de zboruri pe care aeronava, ale carei documente se
echivaleaza sau, dupa caz, se recunosc, este autorizata sa le efectueze, precum si
optiunile de echipare cu care aceasta va fi autorizata pot fi cel mult cele prevazute de
prezenta reglementare, dar nu altele decat cele stabilite de catre emitentul
documentelor echivalate sau, dupa caz, recunoscute.
(5) Continutul dosarului tehnic poate fi limitat doar la documentele de
omologare emise de statele respective si la cele care, in statul respectiv, sunt
obligatoriu a fi furnizate beneficiarului impreuna cu aeronava. Aprobarea dosarului
tehnic se face in baza acestor documente.
Biroul poate solicita si alte documente daca acesta considera necesar."
În opinia comisiei de investigaţie acest articol, la alin (2), prevede
recunoaşterea documentelor de omologare emise de alte state, dar fără a detalia ce
presupune această recunoaştere, fapt ce lasă loc de interpretare.
Autoritatea de certificare din Germania a comunicat comisiei de investigaţie
că pentru obţinerea unui certificat DULV este obligatorie echiparea aeronavei
cu sistem de salvare. Prin urmare, în cazul aeronavei implicată în acest accident,
inspectorul AR avea obligaţia, în opinia comisiei de investigație, să verifice şi să
consemneze în procesul verbal dacă aeronava este echipată cu sistem de salvare.
Neconsemnarea acestui echipament a condus comisia de investigaţie
la concluzia că inspectorul AR a considerat că, dacă legislaţia naţională nu prevede
obligativitatea acestui sistem, această prevedere se aplică şi în cazul recunoaşterii
unui certificat de omologare emis de alt stat.
În opinia comisiei de investigație, Aeroclubul României avea obligaţia, încă
de la intrarea în vigoare a legislaţiei în domeniu, să stabilească cu exactitate
diferenţa dintre echivalarea şi recunoaşterea unui certificat de omologare emis de un
alt stat și cum se efectuează verificările, în funcție de situație, de către inspectorii
desemnați.
Comisia de investigație a constatat că la momentul accidentului triciclul nu era
echipat cu parașuta de urgență, cu toate că producătorul triciclului a declarat
că a livrat triciclul echipat cu un sistem de salvare în caz de urgență marca Galaxy
Rescue System. Folosirea acestui sistem în cazul de față ar fi oferit o şansă
de supraviețuire pasagerului triciclului.
Autorizația de zbor emisă de Aeroclubul României îi oferea proprietarului
privilegiul de a efectua următoarele categorii de zboruri:
-

Zboruri în interes propriu;
Zboruri particulare;
Zboruri școală
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-

Orice alte categorii de zboruri pentru care operatorul deține autorizațiile
și/sau certificatele specifice, conform reglementărilor aeronautice și legislației
aplicate.
Acestă autorizație i-a acordat pilotului dreptul să transporte şi pasageri.

Fig. 24 Categorii de zboruri autorizate

Începând cu anul 2013, de când proprietarul a achiziționat aripa STING 250 aripa implicată în accident, aceasta nu apare în niciun Certificat de Identificare emis
de autoritatea de certificare. Cu toate acestea, aripa STING 250 are înscris
pe materialul acesteia numărul de identificare YR-5127.

Fig. 25 Aripa STING 250 cu nr. de înregistrare

Din momentul montării aripii STING 250, configurația motoparapantei
înregistrată cu numărul YR-5127 a fost schimbată. Prin urmare aeronava
nu a mai corespuns cu configurația care a stat la baza emiterii Certificatului
de Identificare și a Autorizației de Zbor, și nici cu documentele de Certificare de Tip
(DULV) și cu Declarația de Conformitate.
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Aeroclubul României a transmis comisiei de investigație faptul că în situația
înlocuirii aripii, motoparapantei ar fi trebuit să i se aplice integral procedura
de identificare în conformitate cu noua configurație.
Trebuie subliniat faptul că diferenţa esenţială între cele două aripi constă
în faptul că aripa trecută în Certificatul de Identificare suportă o greutate maximă
de 370 kg, în timp ce aripa montată pe aeronava YR-5127 suporta o greutate
maximă de 250 kg.
Comisia a efectuat o cântărire a epavei pentru a estima greutatea de operare
a aeronavei la momentul accidentului.
Astfel, greutatea totală a aparatului de zbor (triciclu, aripă și fluide) estimată
de comisia de investigație este de 176 – 180 kg. Dacă se adaugă și greutatea
estimată a pilotului și a pasagerului de 170 kg se obține o greutate de operare
estimată a aparatului de zbor de 346-350 kg.
Luând în considerare una din constatările expertizei aripii conform căreia:
“Greutatea maximă se reduce proportional cu gradul de uzura al parapantei.
În cazul de față observăm o scădere în medie cu 20% a rezistenței tesaturii în zona
de rupere, deci greutatea maxima admisa trebuia corelată cu scăderea rezistenței
țesăturii...”
rezultă faptul că greutatea maximă admisă a aripii STING 250, la momentul
producerii accidentului, era cu 20% mai mică, adică 200 kg.
În situaţia zborului cu două persoane la bord este evident faptul că masa
maximă a aripii STING 250 la momentul producerii accidentului era depăşită
cu aproximativ 150 kg.
Proprietarul aeronavei nu a pus la dispoziția comisiei de investigație copii
ale livretului aeronavei pentru a verifica dacă este menţionată data montării
pe aeronavă a aripii STING 250 cu seria 09.333.48615. Din pozele găsite
în spațiul public se observă că proprietarul aeronavei a folosit această aripă
încă de la achiziţia acesteia din 2013, folosind-o în mod repetat și pentru zboruri
cu pasageri.
Acesta a participat, de exemplu, la evenimentul de aviație BIAS 2013, unde
a zburat cu aripa STING 250, deși în acte figura aripa STARLIX 250 .
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Fig. 26 Poză participare YR-5127 BIAS 2013

Pilotul, care este şi proprietarul aeronavei YR-5127, conform documentelor
emise de AR, este un pilot cu mare experienţă, dar din păcate, fără să putem stabili
motivul, acesta a depăşit masa maximă înscrisă de constructor pe aripă şi de
asemenea nu a acordat nicio importanţă diferenţei dintre drepturile oferite de Anexa
la Certificatul de Identificare şi cele ale unei Autorizaţii de Zbor. Acesta desfășura
zboruri cu pasageri cu mult timp înaintea obținerii Autorizației de Zbor.
AR nu a avut niciun rol în prevenirea unui astfel de accident. Analiza
documentelor dosarului depus pentru eliberarea Autorizației de Zbor, autorizație care
i-a conferit proprietarului dreptul de a transporta pasageri, a fost făcută superficial.
Emiterea acesteia, ca de altfel și a Certificatului de Identificare, a fost făcută fără a fi
în conformitate cu legislația în vigoare.

CONCLUZII
4.1

Constatări
Comisia de investigație a făcut următoarele constatări:

1.

2.
3.

4.

Pilotul aeronavei, care era în același timp și proprietarul acesteia, nu a dat
declarații despre accident și nu a pus la dispoziția comisiei copii ale carnetului
de zbor și livretului aparatului de zbor, deși legislația în vigoare prevede acest
lucru;
Certificatul Medical al pilotului era expirat începând cu data 20.03.2016;
Tipul și seria aripii înscrise în Certificatul de Identificare și în Autorizația
de Zbor ale aparatului de zbor înregistrat cu nr. YR-5127 diferă de tipul și seria
aripii care era montată pe aparatul de zbor la momentul accidentului;
Rezistența la tractiune a țesăturilor extradosului era scăzută, în medie, cu peste
20%, rezistența la sfâșiere era scăzută în medie cu 50%. Ţesătura era atât
de îmbătrânită încât se putea sfâșia foarte uşor cu mâna. Acest lucru indică
îmbătrânirea puternică a țesăturii, posibil datorată expunerii îndelungate
la razele solare și/sau depozitării, întreținerii necorespunzatoare
sau suprasolicitarii;
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5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.
12.

13.
14.

15.

16.
17.

Rezistența la tracțiune a țesăturilor intradosului și nervurilor a scăzut
cu aproximativ 13% în medie, iar rezistența la sfâșiere cu 19% pe direcția
bătăturii; scăderea rezistenței la tracțiune și sfâșiere mai mică decât la țesătura
extradosului poate fi explicată prin expunerea mai scăzută la raze UV în timpul
zborului;
Permeabilitatea la aer era crescută, ceea ce indică o deteriorare a peliculei.
Tehnic sunt considerate apte de zbor doar parapantele a căror voalură are
o porozitate sub 300 l/m²/min (5 l/m²/s). Valorile permeabilităţii la aer obţinute
indică o parapantă cu starea voalurii la limita acceptării la zbor;
Rezistența la tracțiune a cusăturilor este bună. Cusăturile nu s‐au rupt la testul
de rezistență efectuat transversal pe cusătură (test standardizat), în schimb
a cedat țesătura. S-a constatat că rezistența la rupere a aței este aproape
la jumatate din cât ar trebui sa fie, totuși ața nu s‐a rupt în zona în care
parapanta a cedat structural;
Nu s‐au găsit pe parapantă suspante rupte în mod suspect. La controlul vizual
suspantele prezintă urme de uzură. La controlul tactil s‐au constatat schimbări
în structura miezului (noduri, răsuciri). Determinările fizico‐mecanice au relevat
o alungire la rupere foarte mare (de aproximativ patru ori mai mare decat
valoarea max. admisă) și ruperea cămășii acestora. Miezul suspantelor nu
prezintă deteriorări majore;
Pe eticheta parapantei nu sunt consemnate efectuarea inspecțiilor obligatorii
la 2 ani.;
Nu s‐a respectat greutatea maximă admisă conform Manualului parapantei,
de 250 kg. Greutatea maximă se reduce proporțional cu gradul de uzură
al parapantei. În cazul de față, s-a observat o scădere în medie
cu 20% a rezistenței tesaturii în zona de rupere, deci greutatea maxima admisă
trebuia corelată cu scăderea rezistenței țesăturii;
Nu se cunoaște anul fabricaţiei (modelul datează din 2002) și nici condiţiile
în care a fost exploatată parapanta;
Greutatea totală de operare a aparatului de zbor la momentul accidentului
estimată de comisia de investigație (triciclu, aripă, pasager, pilot și fluide) a fost
de 346-350 kg;
Masa maximă admisă a fost depăşită cu aproximativ 150 kg;
La dosarul de reînnoire a Certificatului de Identificare și eliberare a Autorizației
de Zbor, depus de pilot la AR, nu există acte de proveniență care să ateste
calitatea de proprietar a acestuia (conform RACR-CCO ULM 1065 );
Pozele cu numărul de identificare imprimat pe aripă depuse de pilot
la AR, la dosarul de reînnoire a Certificatului de Identificare și eliberare a
Autorizației de Zbor, sunt ale aripii Sting 250 și nu ale aripii X-Wing cu seria 28029-44216;
AR a oferit comisiei de investigație date contradictorii și necertificate privind
aripa X-Wing, seria 28-029-44216;
Aripa X-Wing cu seria 28-029-44216 apare înscrisă în Certificatul
de Identificare al aeronavei YR-5127 cu data de 17.06.2015, la 16 zile după
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18.

19.

20.
21.
22.
23.

24.

25.

4.2

ce a fost identificată pe aeronava YR-5429. Această aripă apare montată
pe două aparate de zbor diferite în același timp;
La eliberarea Autorizației de Zbor s-a ținut cont de Certificatul de Tip
nr. 838-14-1 emis de Autoritatea Germană în domeniul aeronavelor ușoare
motorizate (DULV) și de Declarația de Conformitate emisă de Avio Design –
Bulgaria care este producătorului triciclului;
Articolul RACR – CCO ULM 1150 nu clarifică modul în care se recunoaște de
către Autoritatea de Certificare în domeniul aeronavelor ultraușoare motorizate
un certificat de tip emis de un alt stat.
Conform Certificatului de tip emis de DULV, triciclul Adler este dotat cu sistem
de siguranță (parașută de urgență);
Producătorul triciclului a confirmat că triciclul cu seria AD 12060101 a fost livrat
cu un sistem de salvare în caz de urgență marca Galaxy Rescue System;
Triciclul Adler implicat în accident nu era dotat cu parașută de urgență;
Întrucât configurația motoparapantei înregistrată cu numărul YR-5127 a fost
schimbată (aripa X-Wing fiind înlocuită cu aripa STING 250), aceasta
nu a mai corespuns cu configurația care a stat la baza emiterii Certificatului
de Identificare și a Autorizației de Zbor, a Certificatului de Tip (DULV)
și a Declarației de Conformitate;
Conform poziției AR, în momentul înlocuirii aripii, motoparapantei ar fi trebuit
să i se aplice integral procedura de identificare în conformitate cu noua
configurație;
Din punct de vedere meteorologic, viteza vântului redusă (1-2 m/s), precum
şi vizibilitatea foarte bună (10 km), au asigurat condiţii foarte bune pentru zbor.
Cauzele producerii accidentului

Cauza producerii accidentului o constituie ruperea materialului parapantei
care s‐a datorat îmbătrânirii țesăturii, întreținerii necorespunzătoare și supunerii
la o greutate mai mare decât cea admisă de fabricant, necorelată cu gradul de uzură
al materialului.

RECOMANDĂRI
Comisia de investigație emite următoarele recomandări de siguranță:
1. Se recomandă Aeroclubului României, în exercitarea atribuțiilor de autoritate
de certificare în domeniul aeronavelor ultraușoare motorizate, să dezvolte și să
implementeze un sistem electronic de evidență și control care să permită
controlul în timp real al componentelor determinante ale aparatelor de zbor
în momentul eliberării/reînnoirii Certificatului de Identificare/Anexei la Certificatul
de Identificare/Autorizației de Zbor, pentru a preveni situațiile în care
o componentă a unui aparat de zbor să figureze montată pe două sau mai multe
aeronave în același timp.
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2. Se recomandă Aeroclubului României, în exercitarea atribuțiilor de autoritate
de certificare în domeniul aeronavelor ultraușoare motorizate, să emită
un document pentru aeronavele care, în conformitate cu prevederile RACR-CCO
ULM 1150, se află în situaţia recunoaşterii omologării emisă de alte state,
document pe baza căruia să fie emisă Autorizaţia de zbor. Forma şi conţinutul
acestui document vor fi stabilite de către emitent.

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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