Warszawa, dnia 4.09.2008 r.

Właściciel - prywatny
........................................................................
(Użytkownik statku powietrznego)

Nr ewidencyjny zdarzenia lotniczego

........................................................................

636/08

(adres)

........................................................................

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych
ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa
tel. +48 (22) 630 11 31; fax. +48 (22) 630 11 43
telefon alarmowy: 0-500 233 233

RAPORT KOŃCOWY
Z BADANIA INCYDENTU LOTNICZEGO
1.

Data i czas lokalny zaistnienia incydentu:
31.08.2008 ok. godz. 10.00

2.

Miejsce startu i zamierzonego lądowania:
Lotnisko Chrcynno

3.

Miejsce zdarzenia:
Lotnisko Chrcynno

4.

Rodzaj, typ, znaki rozpoznawcze, właściciel statku powietrznego:
Spadochron: Katana 107 (czasza główna), pokrowiec Javelin Odysey, czasza zapasowa PD-143R;
właściciel prywatny; aktualne dopuszczenie do skoków.

5.

Typ operacji:
Skok spadochronowy: instruktor AFF.

6.

Faza lotu:
Otwarcie czaszy głównej.

7.

Warunki lotu:
Bez wpływu na zaistnienie zdarzenia.

8.

Czynniki pogody:
Bez wpływu na zaistnienie zdarzenia.

9.

Organizator lotów / skoków:
Aeroklub Warszawski

10. Dane dotyczące dowódcy SP:
Skoczek spadochronowy, licencja skoczka spadochronowego zawodowego, z uprawnieniami PJIR,
AFF i Tandem. Orzeczenie lotniczo-lekarskie klasy 2. Licencja, uprawnienia i orzeczenie lotniczolekarskie aktualne w dniu zaistnienia zdarzenia. Ogółem 1618 skoków.
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11. Opis przebiegu i okoliczności zdarzenia:
Niesymetryczne otwarcie czaszy głównej z prawej strony spowodowało skręcenie linek nośnych
i wystąpiło zjawisko tzw. "twista", Po dwóch próbach odkręcenia została podjęta decyzja o procedurze
awaryjnej, wyczepienie czaszy głównej i otwarcie czaszy zapasowej. Lądowanie na użytkowej części
lotniska.
Stan techniczny i przygotowanie do skoku spadochronu i postępowanie skoczka były prawidłowe.

12. Przyczyna (przyczyny) zdarzenia:
Nie ustalono przyczyny incydentu.

13. Zastosowane środki profilaktyczne:
Nie ma.

14. Inne uwagi:
Zjawisko „twista” jest charakterystyczną cechą czasz eliptycznych o dużym obciążeniu powierzchni
i częstą przyczyną użycia czasz zapasowych. Do tej pory nie ustalono jednoznacznie przyczyn zakłócenia
procesu otwarcia i wyeliminowania zjawiska „twista”.

15. Załączniki:
Nie sporządzono.

KONIEC
Skład i podpisy zespołu badającego lub osoby badającej:
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………

.............................................................................
(pieczęć i podpis osoby nadzorującej badanie z ramienia PKBWL)

...........................................................................
(podpis (i pieczęć) przedstawiającego informację)
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