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RAPORT FINAL

PIERDEREA CONTROLULUI PARAPANTEI – ZBOR ÎN
APROPIEREA UNUI VERSANT
Aeronava
Data și ora
Operator
Tipul zborului
Persoane la bord
Victime
Pilot
Avarii produse
Locul evenimentului

Parapantă / Niviuk Gliders – Icepeak 6 Cross
Country
06.07.2015 / 12:50 LT
PRIVAT
Zbor particular
Pilotul
În urma impactului cu solul, pilotul parapantei a
decedat
Licență pilot parapantă – În termen de valabilitate
Căldarea Glaciară Bâlea, Muchia Netedu – Munții
Făgăraș
Coordonate: Latitudine:
45°37'12.28" N
Longitudine: 24°37'03.47" E

1. ISTORICUL EVENIMENTULUI
Date generale
Centrul de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile – CIAS a fost
notificat telefonic în data de 06.07.2015, la ora 14:15 LT, despre producerea
unui accident de parapantă în zona Bâlea Lac. Din partea CIAS s-au deplasat
la locul producerii accidentului doi investigatori.
Istoricul accidentului
În data de 06.07.2015 un grup de aproximativ 25 de parapantiști s-au întâlnit
în zona Cabanei Paltinu - Bâlea Lac cu intenția de a efectua zboruri particulare
în zona Căldării Glaciare Bâlea.
Activitatea de zbor a fost deschisă la Centrul de Operații Aeriene la ora 12:20,
referința primită fiind numărul 26. Condițiile meteo la deschiderea zborului erau
următoarele: vântul bătea dinspre Nord, cu o viteză de aproximativ 15 km/h, plafon
variabil, în funcție de relief, între 2000 m și 2700 m ASL (Above Sea Level),
iar temperatura exterioară 17⁰ - 18⁰ C.
Din declarațiile martorilor, pilotul parapantei a fost al patrulea pilot din grup
care a decolat, decolarea efectuându-se aproximativ la ora 12:45. Punctul
de decolare a fost platforma betonată din fața Cabanei Paltinu, în imediata apropiere
a stației meteo Bâlea Lac.
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După decolare, pilotul parapantei a parcurs traiectul obișnuit al celor care
zboară cu parapanta în această zonă pentru părăsirea Căldării Glaciare Bâlea,
respectiv prin dreapta văii (în sensul curgerii râului) pe lângă versantul estic (Muchia
Netedu), urmând linia reliefului pentru a beneficia de curenții ascendenți.
La un moment dat, pilotul a pierdut controlul parapantei și datorită înălțimii mici
față de teren la care a apărut situația specială, acesta nu a mai avut timpul necesar
efectuării manevrelor necesare recuperării voalurii, impactul cu solul neputând
fi evitat.
În urma impactului cu solul, pilotul a decedat. Accidentul a fost filmat
de un coleg parapantist aflat în zbor în spatele acestuia.
Accidentul s-a produs pe Muchia Netedu – Munții Făgăraș, în locul
de coordonate: Latitudine:
45°37'12.28" N
Longitudine: 24°37'03.47" E

Locul accidentului

Fig.1 – Zona producerii accidentului
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2. INFORMAȚII SUPLIMENTARE
Pilotul parapantei era un bărbat în vârstă de 43 de ani. Acesta deținea licență
de pilot parapantă eliberată de Asociația de Zbor Liber din România, în termen
de valabilitate.
Nivelul de calificare al pilotului era Para Pro 5 – Pilot cu experiență, zbor
în teren variat. Zborul în teren variat înseamnă folosirea curenților ascendenți de aer
(câștigarea de altitudine) pentru a zbura pe distanțe mari și cu posibilitatea
de întoarcere la locul obișnuit de zbor.

Fig. 2 – Licență pilot

Parapanta folosită era produsă de Niviuk Gliders, model Icepeak 6 Cross
Country, mărimea 23 m2, identificată cu seria H-300-094.

Fig. 3 – Etichetă parapantă

Această parapantă este din categoria two liner, parapantă de competiție,
utilizată de piloții profesioniști, care presupune atenție sporită și abilități tehnice
deosebite în pilotarea ei. Cursa comenzilor parapantei este una redusă și trebuie
actionată cu atenție și finețe.
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Comisia de investigație a măsurat porozitatea materialului în zona bordului
de atac folosind porozimetrul tip MK 1. De asemenea s-a măsurat și tensiunea
de rupere a materialului.

Fig. 4 – Măsurare porozitate și rezistența la rupere material parapantă

Verificările materialului au condus la concluzia că voalura are o uzură medie.
De asemenea au fost verificate suspantele și comenzile parapantei.
Suspantele erau foarte uzate, prezentând alungiri și răsuciri.

Fig. 5 – Suspante uzate
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Cusăturile de la capetele unor suspante dinspre elevatoare nu sunt cele
originale (în formă de zig-zag) semn că suspantele respective au fost înlocuite.

Fig. 6 – Cusăturile unor suspante la capetele dinspre elevatoare

Au fost inspectate și măsurate comenzile parapantei. S-a constatat o diferență
de lungime între comenzi (stânga – dreapta) de aproximativ 10 cm.

Fig. 7 – Măsurarea diferenței de lungime între suspantele comenzilor

3. CONCLUZII
Muchia Netedu se întinde de la sud la nord și este intersectată de o serie
de muchii perpendiculare (vest – est) și de văioage ce trebuie traversate pentru
a ajunge în zona depresionară.
Zona Făgăraș fiind o zonă dificilă pentru zborul cu parapanta odihna, hrana,
o stare bună și o atitudine pozitivă sunt esențiale. Pe data de 05.07.2015,
cu o zi înaintea producerii accidentului, pilotul parapantei s-a prezentat la locul
de muncă la ora 20:00 și a lucrat în tura de noapte, respectiv între orele
20:00 – 08:00. Localitatea unde acesta avea locul de muncă este Băile Tușnad.
Distanța rutieră dintre Băile Tușnad și Bâlea Lac este de aproximativ 197 km,
aceasta putând fi parcursă cu mașina în aproximativ 3 ore. Practic, după
ce a terminat tura, pilotul a plecat spre Bâlea Lac. Comisia de investigație nu a reușit
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să stabilească timpul de odihnă, însă având în vedere aceste detalii considerăm
că la momentul accidentului pilotul avea deja o stare de oboseală.
Analiza accidentului s-a făcut pe baza filmării care a fost pusă la dispoziția
comisiei.
Înainte de a ajunge în zona muchiilor din dreptul stânei din căldarea inferioara
a zonei Bâlea, se observă cum pilotul, înainte de creasta secundară,
are un moment în care urcă usor cu parapanta, îndreptându-se către nord cu intenția
de a traversa această muchie (vezi Fig. 8).

Fig. 8 – Urcarea parapantei înainte de creasta secundară

După această urcare, se observă o închidere asimetrică a parapantei
pe partea dreaptă, posibil datorită zonei de turbulență din spatele versantului unde
se afla. Pilotul a acționat comenzile trăgând de ele în jos, moment în care voalura
parapantei a rămas în spate, poziția pilotului fiind foarte în față în relație cu poziția
aripii (vezi Fig. 9).
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Fig. 9 – Intrarea în asimetrică și pierderea portanței aripii

Pilotul a rămas cu comenzile trase (înfundate), probabil pentru a ține strâns
sub control parapanta, însă aceasta se angajează (pierde portanța), intră în negativă
(rotație pe spate, cu bordul de fuga în prim plan), înfundându-se rapid și accentuat
și îndreptându-se către sol în mod necontrolat (Fig. 10).

Page 8 of 10

Accident – Parapantă – Niviuk Gliders-Icepeak 6 Cross Country – Muchia Netedu
Munții Făgăraș - Județul Sibiu- 06.07.2015 - CIAS

Fig. 10 – Evoluție în negativă

Realizând probabil pierderea rapidă de înălțime și imposibilitatea de a controla
aripa, pentru a atenua impactul iminent cu versantul și în speranța că voalura
parapantei va realiza din nou portanță și iși va reveni în profilul de zbor, pilotul
eliberează brusc comenzile prin ridicarea mâinilor, fapt care duce la „țâșnirea”
violentă a voalurii către înainte, suspantele se întind și pilotul este tras și aruncat
în lateral peste voalură, impactul acestuia cu solul fiind în roțatie (imprimată
de rotirea pe negativă) de sus în jos, prin „biciuire”.
În concluzie, voalura a evoluat imprevizibil și rapid, pilotul a fost depășit
de situație și a avut o suprareacție, iar înălțimea foarte mică la care s-a produs
incidentul a facut imposibilă revenirea voalurii în profilul de zbor, impactul
cu solul fiind de neevitat.
3. Constatări:
1. Pilotul deținea licență de pilot parapantă eliberată de Asociația de Zbor Liber
din România în termen de valabilitate.
2. Nivelul de calificare al pilotului era ParaPro 5 – Pilot cu experiență.
3. Verificările parapantei au condus la concluzia că materialul aripii avea un grad
de uzură medie.
4. Suspantele și comenzile parapantei erau foarte uzate, prezentând alungiri
și răsuciri.
5. Cusăturile de la capetele unor suspante dinspre elevatoare nu sunt cele
originale (în forma de zig-zag), semn că suspantele respective au fost
înlocuite.
6. S-a constatat o diferență de lungime între comenzi (stânga – dreapta)
datorită uzurii suspantelor de aproximativ 10 cm.
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7. Comisia de investigație nu a reușit să stabilească timpul de odihnă,
însă având în vedere că pilotul parapantei a lucrat în tura de noapte,
apoi s-a deplasat cu mașina aproximativ 200 km până la locul de lansare,
comisia a concluzionat că în momentul începerii zborului pilotul avea
deja o stare de oboseală.
Cauza producerii accidentului:
Cauza probabilă a acestui accident o constituie o suprareacție a pilotului
la o situație specială (posibilă asimetrică sau balansul imprimat de o urcare înainte
de versant - zonă cu potențial de turbulență majoră) care a dus la înfundarea rapidă
a aripii, pe fondul unor probleme ale echipamentului de zbor (stare tehnică
necorespunzatoare) și a unei stări de oboseală,.
4. RECOMANDĂRI DE SIGURANȚĂ
Către Asociația de Zbor Liber din România – mediatizarea acestui accident,
punând accent pe zborul în zonele din spatele versanților - zone predispuse
turbulențelor și rotoarelor, precum și acordarea unei atenții sporite asupra stării
tehnice a parapantei și la respectarea recomandărilor producătorilor în legătură
cu efectuarea inspecțiilor tehnice periodice.

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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