ACCIDENT – BOEING 767-300 – N423AX – BUCUREȘTI, ROMÂNIA – 28.08.2020 - AIAS

RAPORT PRELIMINAR

CEDARE TREN DE ATERIZARE PRINCIPAL DUPĂ CONTACTUL
AERONAVEI CU PISTA
Aeronava
Data și ora
Operator
Tipul zborului
Persoane la bord
Comandant
Copilot
Avarii produse
Locul evenimentului

Boeing 767-324 / N423AX
28.08.2020 / 14:54 LT
Omni Air International
Comercial
49 pasageri, 15 membri echipaj
Bărbat 64 ani, licență validă
Bărbat 58 ani, licență validă
Aeronava a suferit avarii substanțiale
Aeroportul Internațional Aurel Vlaicu București
Băneasa – la 2541 m de pragul pistei 07

Date generale
În data de 28.08.2020, Autoritatea de Investigații și Analiză pentru Siguranța
Aviației Civile – AIAS a fost notificată telefonic despre producerea unui accident
în care a fost implicată o aeronavă tip Boeing 767-300, înmatriculată N423AX, operată
de
compania
aeriană
OMNI
Air
International,
eveniment
petrecut
la aterizarea acesteia pe Aeroportul Internațional Aurel Vlaicu București Băneasa.
AIAS a notificat, prin intermediul canalelor de comunicare uzuale, următoarele
organizații: Organizația Aeronautică Civilă Internațională - OACI, Agenția Europeană
de Siguranță în Aviație - AESA și National Transportation Safety Board – NTSB SUA.
1. ISTORICUL EVENIMENTULUI
În data de 28.08.2020, aeronava tip Boeing 767-324, înmatriculată N423AX,
a executat un zbor pe ruta Aeroportul Hamid Karzai Kabul / Afganistan – Aeroportul
Internațional Aurel Vlaicu București Băneasa / România.
Aeronava avea la bord echipajul de comandă (format din pilot comandant
și copilot), un echipaj de rezervă (pilot comandant și copilot), 11 membri
ai echipajului de cabină și personal tehnic, precum și 49 de pasageri.
Pe timpul desfășurării zborului de la Kabul către București, pilotul comandant
a avut calitatea de „Pilot Not Flying”, iar copilotul a avut calitatea de „Pilot Flying”.
Timpul de zbor a fost de 5 ore 40 minute, iar zborul pe rută a decurs normal. Apropierea
și aterizarea s-au executat la pista 07, procedura ILS.
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Zborul de apropiere a fost stabilizat, check-list-urile și call-out-urile au fost
efectuate standard, contactul cu pista având loc în zona de touch-down a pistei,
înregistrându-se un factor de sarcină de 1,6 pe axa verticală (normal positive contact).
La scurt timp după contactul aeronavei cu pista, trenul principal stânga
a cedat, iar aeronava a continuat rulajul pe capota motorului stânga (motorul #1), roțile
#1 și #2 față ale trenului principal stânga, trenul principal dreapta și trenul
de față.
După
semnalizare
de incendiu
sistemul de
a dispărut.

cedarea trenului de aterizare principal stânga, echipajul a avut
de avertizare „Left gear unsafe configuration” urmată de avertizare
la motorul #1. Echipajul a procedat la oprirea motorului și a acționat
stingere a incendiului astfel încât semnalizarea de incendiu la motor

După oprirea completă a aeronavei, pilotul comandant a ordonat evacuarea
pasagerilor și a membrilor echipajului. Aceasta s-a efectuat folosindu-se ieșirile
de urgență si toboganele de evacuare de pe partea dreaptă a aeronavei. Pe timpul
evacuării un însoțitor de bord a suferit o mică escoriație ca urmare a frecării mâinii
cu suprafața de alunecare a toboganului.
Doua autospeciale de intervenție ale aeroportului au fost imediat prezente
și au procedat la răcirea motorului #1 și a trenului de aterizare folosind apă
și au acționat cu spumă asupra scurgerilor de lichid hidraulic.
În poziția finală, aeronava s-a oprit cu roțile trenului față suspendate în aer,
contactul cu solul fiind pe motorul #1, roțile #1 și #2 față (tren principal stânga), tren
principal dreapta și fuselaj ventral posterior.

Fig. 1 – Poziția finală a aeronavei

Aeronava s-a oprit la o distanță de 2541 m de pragul pistei 07 în punctul
de coordonate: Latitudine 44⁰ 30′ 22.08″ N
Longitudine 026⁰ 06′ 58.76″ E.
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2. INFORMAȚII SUPLIMENTARE
2.1 DATE LEGATE DE ECHIPAJUL AERONAVEI
Pilot (căpitan)

Bărbat 64 ani

Licenţa

FAA ATP în termen de valabilitate

Certificat medical

Clasa 1 în termen de valabilitate

Experienţă de zbor

17858 ore / 5463 ore pe tip

Pilot (secund)

Bărbat 58 ani

Licenţa

FAA ATP în termen de valabilitate

Certificat medical

Clasa 1 în termen de valabilitate

Experienţă de zbor

8838 ore / 718 ore pe tip

2.2 INFORMAŢII DESPRE AERONAVĂ
Aeronava implicată în accident este de tipul Boeing B767-324 destinată
zborurilor pe distante lungi (lung curier).
Este o aeronavă din categoria „widebody” de construcție clasică, având aripa
plasată jos (“cantilever wing”). Este propulsată de două motoare turbofan, de tipul
General Electric CF6-80C2B6F.
Fabricantul și tipul aeronavei

Boeing CO / B 767-324

Număr de serie și anul fabricației

27569 / 1996

Statul și marca de înmatriculare
Proprietar
Deținător (Operator)
Certificat de Navigabilitate
Număr total de ore/cicli
Motorizare

USA / N423AX
Cargo Aircraft Management INC
Omni Air International
În termen de valabilitate
71418 / 14811
2x General Electric, tip CF6-80C2B6F

Tracțiune maximă motor

60030 Lbf (27193 Kgf)

Timp total de funcționare M1/M2

80989 h / 67320 h

Număr total cicli funcționare M1/M2 15303 / 13763

Aeronava este prevăzută cu un tren de aterizare triciclu, escamotabil,
cu o jambă de bot și două jambe principale. Jamba de bot este prevăzută cu două roți,
iar jambele principale cu câte patru roți.
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Datele principale ale trenului de aterizare:
Sistemul

Cod Piesă

Tren de aterizare față (NLG)

Timp de zbor
de la instalare
pe avion

Nr.cicli de
funcționare de la
reparația capitală

162T0000-195

8162

13837

Tren principal stânga (LMLG) 161T0000-673

8162

9880

Tren principal dreapta
(RMLG)

8162

9965

161T0000-674

2.3 AVARII ALE AERONAVEI
După cedarea trenului de aterizare, până în punctul în care aceasta s-a oprit,
aeronava a rulat pe motorul #1, trenul de aterizare dreapta și trenul de aterizare
față.
Comisia de investigație ajunsă la locul producerii accidentului a constatat
următoarele avarii:
- jamba trenului de aterizare stânga ruptă;

Fig. 2 – Jamba trenului de aterizare ruptă
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- roțile din spate ale trenului de aterizare stânga erau ieșite prin flaps;

Fig. 3 – Flapsul stânga avariat

- fuselajul perforat de bucățile desprinse din ansamblul trenului de aterizare;

Fig. 4 – Fuselajul perforat

- motorul #1 avariat din cauza frecării cu pista;

Fig. 5 – Motorul #1 avariat
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2.4 SITUAŢIA METEOROLOGICĂ
Condițiile meteorologice la momentul aterizării pe pista aeroportului BucureștiBăneasa au fost:
METAR LRBS 281130Z 08004KT 020V160 CAVOK 31/08 Q1012 NOSIG=
Vânt din direcția 080
Viteza vântului 4 kts
Vizibilitate peste 10 km
Temperatura atmosferică 31⁰ C
Presiune atmosferică 1012 mb
2.5 DATE DESPRE AERODROM
Aeroportul Internaţional Aurel Vlaicu Bucureşti Băneasa, cod IATA – BBU, ICAO
– LRBS, este un aeroport certificat, situat în partea de nord a oraşului Bucureşti pe
drumul naţional DN-1 la 8.5 km de centrul oraşului.
Aeroportul are o pistă de decolare/aterizare pe direcția 07/25 (069⁰ - 249⁰)
cu o lungime de 3100 m, lățime de 45 m și elevația de 91 m.

Fig. 6 – Hartă LRBS – AIP România

2.6 ÎNREGISTRATOARE DE ZBOR
FDR

CVR

Fabricant

Honeywell

L3

Cod piesă

980-4700-042

2100-1025-22

Număr serie

2218

001030316
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Descărcarea datelor înregistrate de FDR
Descărcarea datelor FDR s-a efectuat cu dispozitivul HHMPI (Hand Held Multi
Purpose Interface).

Fig. 7 – Descărcarea datelor FDR

Un set de parametri concludenți pentru acest eveniment se află în analiza
comisiei de investigație.

Fig. 8 – Extras din analiza FDR
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Descărcarea datelor înregistrate de CVR
În data de 10.09.2020, la sediul BEA – Franța au fost descărcate și validate
datele conținute de înregistratorul de voce (CVR – Cockpit Voice Recorder),
în prezența unui membru al comisiei de investigație.
Memoria CVR a fost descărcată conform procedurii producătorului recorderului.
În urma extragerii datelor a rezultat un fișier .crr și un fișier .dlr.
Fișierul .crr a fost decomprimat folosind software-ul producătorului. Patru fișiere
audio au rezultat după decompresie.
- Trei fișiere audio calitate standard care conțin semnalele celor trei canale ale
echipajului (căpitan, prim ofițer și adresare pasageri),
- Un fișier audio calitate înaltă care conține sunetul capturat de microfonul pentru
zona de cabină: N423AX_CAM.wav - 02h03min53s.
O primă sesiune de validare a înregistrărilor audio a confirmat integritatea
fișierelor audio și că evenimentul a fost înregistrat.

Fig. 9 - Descărcarea datelor CVR

Comisia de investigație a obținut din partea CNAB și ROMATSA convorbirile
audio înregistrate care au legătură cu evenimentul produs.
De asemenea, a fost luat în custodia AIAS ansamblul trenului de aterizare
principal stânga. Anumite componente vor fi supuse unor expertize metalografice.
După analizarea tuturor documentelor și informațiilor adunate pe parcursul
investigației, comisia de investigație a evenimentului va întocmi draft-ul de raport final.
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Conform art. 16, pct. (4) al Regulamentului (UE) nr.996/2010 al Parlamentului
European și al Consiliului privind investigarea și prevenirea accidentelor
și incidentelor survenite în aviația civilă, draft-ul raportului final va fi tradus în limba
engleză și va fi trimis pentru puncte de vedere/observații către EASA, ICAO și NTSB.
După primirea eventualelor puncte de vedere/observații de la reprezentanții
acreditați, comisia de investigație va întocmi Raportul Final și îl va publica pe site-ul
AIAS.
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