PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH

Dot. zdarzenia nr: 247/14

UCHWAŁA
Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, w składzie:
Przewodniczący posiedzenia
Przewodniczący Komisji: dr inż. Maciej Lasek
Z-ca Przewodniczącego Komisji: mgr inż. Jacek Jaworski
Sekretarz Komisji: mgr Agata Kaczyńska
Członek Komisji: dr inż. Dariusz Frątczak
Członek Komisji: mgr Tomasz Kuchciński
Członek Komisji: mgr inż. Edward Łojek
Członek Komisji: inż. Tomasz Makowski
W dniu 12 marca 2014 r., podczas posiedzenia Komisja rozpatrywała przedstawione przez
organizatora skoków informacje o okolicznościach zaistnienia zdarzenia lotniczego spadochronu
Eagle 220 M, które wydarzyło się w dniu 1 marca 2014 r., na lotnisku EPOM (Michałków).
Działając w oparciu o art. 5 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
Nr 996/2010 w sprawie badania wypadków i incydentów w lotnictwie cywilnym oraz zapobiegania
im oraz uchylającego dyrektywę 94/56/WE1, Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych
uznała informacje zawarte w zgłoszeniu za wystarczające i podjęła decyzję o zakończenia badania.
Przebieg i okoliczności zdarzenia:
Skoczek

spadochronowy

(świadectwo

kwalifikacji

skoczka

spadochronowego

z uprawnieniami PJ(B)) wykonywał swój 69 skok, pierwszy w dniu zdarzenia, z samolotu SMG92 Turbofinist, z wysokości ~4000m na zadanie RW-2. Skok miał prawidłowy przebieg do
otwarcia spadochronu. Po otwarciu spadochronu skoczek stwierdził, że nie może ściągnąć lewej
linki sterowniczej. Po uznaniu, że nie jest w stanie w pełni sterować spadochronem zadecydował
o wykonaniu procedury awaryjnej. Po wyczepieniu czaszy głównej na wysokości ok. 800 m
otworzył spadochron zapasowy i bezpiecznie lądował na płycie lotniska.
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Po odnalezieniu czaszy przeprowadzono jej przegląd i nie stwierdzono żadnych
nieprawidłowości.
Spadochron jest skompletowany ze slajderem z tzw. „fartuchem” (high drag slider reefing
system) i przy przedstawionym przez skoczka opisie usterki, można przyjąć, że wystąpiło
zaplątanie „fartucha” z linką sterowniczą. Nie wskazano jednoznacznie przyczyny tego
zaplątania.
Postępowanie skoczka uznano za prawidłowe.
Przyczyny incydentu lotniczego:
Najbardziej

prawdopodobną

przyczyną

zakłócenia

procesu

otwarcia

czaszy

spadochronu głównego, co doprowadziło do zablokowania możliwości prawidłowego
sterowania, było niestaranne ułożenie spadochronu do skoku.
Działania profilaktyczne podjęte przez organizatora skoków:
Zaistniałą sytuację omówiono ze skoczkami na odprawie.
Komisja nie formułowała zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.
Komentarz Komisji:
Komisja zwraca uwagę na konieczność starannego układania czaszy spadochronu, odpowiednie
ułożenie grup linek nośnych i sterowniczych względem siebie i elementów slidera. Ponadto
przypomina o konieczności sprawdzania czy nie dochodzi do skręcenia linek sterowniczych, które
może powodować samoczynne tworzenie się pętli na linkach i tym samym zwiększać możliwość
wystąpienia zakłóceń w procesie otwarcia spadochronu.
Nadzorujący badanie
mgr Agata Kaczyńska:

podpis na oryginale
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