საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტროს
სამოქალაქო ავიაციისა და საზღვაო ტრანსპორტის სფეროებში
მომხდარი სატრანსპორტო შემთხვევებისა და ინციდენტების
მოკვლევის ბიურო

ავიაკომპანია „თუშეთი“-ს მიერ ექსპლუატირებულ
ვერტმფრენზე BO 105 CB, სახელმწიფო სარეგისტრაციო ნიშანი 4LTLT, 2015 წლის 24 თებერვალს ყაზბეგის რაიონში (გუდაური)
ფრენების შესრულებისას, მომხდარი საავიაციო შემთხვევის
მოკვლევის ანგარიში

თბილისი 2015 წ.

ვერტმფრენის ტიპი

BO -105CB

სახელმწიფო სარეგისტრაციო ნიშანი

4L-TLT

მესაკუთრე

დეიდენტიფიცირებულია

ექსპლუატანტი

შპს ავიაკომპანია ”თუშეთი”

შემთხვევის დრო და თარიღი
შემთხვევის ადგილი
გეოგრაფიული კოორდინატები

10სთ. 50წთ. (ადგ.დრო) 24.02.2015 წ.
ყაზბეგის რაიონი (გუდაური)
N 42°30’24”
E 44°37’23”

საავიაციო შემთხვევის ან ინციდენტის მოკვლევის ერთადერთი მიზანია მომავალში
საავიაციო შემთხვევის ან ინციდენტის თავიდან აცილება. მოკვლევის მიზანი არ არის
ვინმეს ბრალეულობის წილის ან პასუხისმგებლობის დადგენა. (ჩიკაგოს 1944 წლის
კონვენცია, დანართი 13. მუხლი 3.1.)
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მოკლე შინაარსი

2015 წლის 24 თებერვალს 14სთ. ავიაკომპანია „თუშეთი“-დან
სამოქალაქო ავიაციისა და საზღვაო ტრანსპორტის სფეროებში მომხდარი
სატრანსპორტო შემთხვევებისა და ინციდენტების მოკვლევის ბიუროში
შემოვიდა შეტყობინება საავიაციო შემთხვევაზე, კერძოდ ავიაკომპანია
”თუშეთი”-ს
მიერ
ექსპლუატირებული
ვერტმფრენით
BO-105CB
სახელმწიფო სარეგისტრაციო ნიშანი 4L-TLT, ყაზბეგის რაიონში (გუდაური)
მოთხილამურეთა გადაყვანის მიზნით ფრენების შესრულებისას, მოხდა
საავიაციო შემთხვევა. ვერტმფრენი ერთ-ერთი ფრენის დროს, დაფრენის წინა
ეტაპზე მოხვდა ძლიერ ქარში, დაკარგა მართვა და დავარდა თოვლიანი მთის
დახრილ ფერდობზე, გააკეთა რამოდენიმე ბრუნი ქვემოთ ჩაცურებით და
გაჩერდა. ვერტმფრენი მნიშვნელოვნად დაზიანდა, ვერტმფრენის მეთაურმა
და ერთმა მგზავრმა მიიღეს სხეულის უმნიშვნელო დაზიანებები, სამ
მგზავრს დაზიანება არ მიუღია.
საქართველოს საჰაერო კოდექსის, ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების სამინისტროს დებულების და მოკვლევის ბიუროს
დებულების მოთხოვნების შესაბამისად ზემოაღნიშნული საავიაციო
შემთხვევის მოკვლევა განხორციელდა სამოქალაქო ავიაციისა და საზღვაო
ტრანსპორტის სფეროებში მომხდარი სატრანსპორტო შემთხვევებისა და
ინციდენტების მოკვლევის ბიუროს მიერ.
მოკვლევა დაიწყო
დამთავრდა

24.02.2015 წ.
10.06.2015 წ.
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1. ფაქტობრივი ინფორმაცია
1.1.

ფრენის ისტორია

ვერტმფრენის მეთაურის ახსნა-განმარტებით 2015 წლის 24 თებერვალს
საჰაერო
ხომალდის
ფრენისწინა
მომზადება
განხორციელდა
ავიატექნიკოსისა და საჰაერო ხომალდის მეთაურის მიერ. საავიაციო
შემთხვევამდე საჰაერო ხომალდის მეთაურმა აღნიშნულ რაიონში, ზღვის
დონიდან (MSL) 2200 – 2800 მეტრ სიმაღლეებზე შეასრულა 2 დაფრენააფრენა შენიშვნების გარეშე საშტატო რეჟიმში. მეტეოროლოგიური პირობები
იყო: კარგი, ვიზუალური, მხედველობა 30 კილომეტრზე მეტი, ტემპერატურა
-60C, რაც ხელს არ უშლიდა აღნიშნულ რაიონში ფრენების შესრულებას.
საავიაციო შემთხვევის ადგილის მიმართულებით აფრენა 2200
მეტრიდან 4 მოთხილამურესთან ერთად განხორციელდა 10 სთ. 43 წთ.
მონიშნულ დასაფრენ ადგილზე დაფრენის მიზნით დაშვების ეტაპზე
ვერტმფრენი მოხვდა ძლიერ ტურბულენტობაში დაიწყო მარჯვნივ ტრიალი
სიმაღლის კარგვით, ვერტმფრენის მეთაურის მცდელობა დაებრუნებინა
ვერტმფრენი ფრენის საშტატო რეჟიმში უშედეგო აღმოჩნდა, ვერტმფრენმა
გააგრძელა ვარდნა და დაეცა დათოვლილი მთის ფერდობზე დაახლოებით
2900 მეტრზე. მთის ფერდობზე დაცემის შემდეგ გააკეთა რამოდენიმე ბრუნი
მარჯვნივ და გაჩერდა დაახლოებით 2800 მეტრზე.
1.2. სხეულის დაზიანება
სხეულის
დაზიანება
სიკვდილის
დადგომით
სერიოზული
უმნიშვნელო/არ
არსებობს

ეკიპაჟი

მგზავრები

სხვა პირები

0

0

0

0
1

0
1

0
0

1.3. საჰაერო ხომალდის დაზიანება
ვერტმფრენმა მიწასთან შეჯახების
მნიშვნელოვანი დაზიანებები.

შედეგად

მიიღო

კონსტრუქციის
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1.4. სხვა დაზიანებები
ვერტმფრენს სხვა ობიექტებისთვის ზიანი არ მიუყენებია.
1.5 ინფორმაცია საჰაერო ხომალდის მეთაურზე
საჰაერო ხომალდის მეთაური
ასაკი
52 წელი
სპეციალობა
პილოტი
მინიმუმი
120 / 1500 / 22
განათლება
კრემენჩუგის საფრენოსნო სასწავლებელი
პილოტის ლიცენზიის მოქმედების ვადა
18.12.2015 წ.
სამედიცინო შემოწმება
18.12.2015 წ.
მართვის ტექნიკის და აერნაოსნობის
შემოწმება:
18.01.2015 წ.
საავიაციო შემთხვევა
არ ქონია
ნაფრენი საერთო
5463 სთ.
ნაფრენი BO 105 CB
91სთ
სხ სხვა ტიპები
MI-8 4085სთ./ MI-2 195სთ.
EC-155 798 სთ.
ინფორმაცია სამუშაო დროის შესახებ:
ბოლო სამი დღე-ღამის ნაფრენი
5 სთ.30წთ
ბოლო კვირის ნაფრენი
5 სთ.30წთ
ბოლო ერთი თვის ნაფრენი
13 სთ.

1.6.

ინფორმაცია ვერტმფრენზე და ძრავებზე

ვერტმფრენის ტიპი

BO 105 CB

საქარხნო ნომერი

S249

სახელმწიფო სარეგისტრაციო ნომერი

4L-TLT

მწარმოებელი ქარხანა

BOLKOW HELICOPTER

გამოშვების თარიღი

1976
6

ნამუშევარი საათები:
ექსპლუატაციის დაწყებიდან

16 668 სთ

დაფრენების რაოდენობა

24 568

რემონტების რაოდენობა

კონდიციის მიხედვით

მონაცემები ძრავებზე:

(ყოველ ძრავზე ცალკეულად)

სახეობა

ALLISON 250-C20B

საქარხნო ნომერი

მარცხენა - CAE-830016

მწარმოებელი ქარხანა

ROLLS-ROYCE

გამოშვების თარიღი

მარცხენა -11.04.1974

რემონტების რაოდენობა

მარჯვენა - CAE-830131

მარჯვენა - 12.02.1975

არ ეხება

ბოროსკოპიული შემოწმების თარიღი:

გეგმიური არ აქვს

ნამუშევარი საათები:
ექსპლუატაციის დაწყებიდან მარცხენა - 14 706 სთ. მარჯვენა - 15 454:23სთ.
დარჩენილი რესურსი :

არ ეხება

ვერტმფრენს ფრენისწინა ტექნიკური მომსახურეობა ჩაუტარდა 24.02.2015წ.
09სთ 40წთ. ტექნიკური ჟურნალის № S 002546
ვერტმფრენის ვარგისობის მოწმობა
ვარგისობის მოწმობის ვადა
გამცემი ორგანო

05.09.2015
საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო
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გაცემის თარიღი

05.09.2014

სხ-ის მესაკუთრე

დეიდენტიფიცირებულია

სხ-ის ექსპლუატანტი

ავიაკომპანია „თუშეთი“

სხ-ის ექსპლუატანტის მოწმობა

No 061 16.01.2015წ

1.7.

მეტეოროლოგიური ინფორმაცია

გუდაურში, ყაზბეგისა და მცხეთა მთიანეთის მიმდებარე ტერიტორიის
საფრენოსნო სივრცეში საავიაციო შემთხვევის დროს ფაქტიური ამინდი იყო:
მხედველობა 30კმ-ზე მეტი, ტემპერატურა -60C. არსებული ფაქტიური
ამინდი მოთხილამურეთა გადაყვანის მიზნით ფრენების შესრულებას ხელს
არ უშლიდა.
1.8.

სანავიგაციო საშუალებები

სანავიგაციო საშუალებები საავიაციო შემთხვევასთან კავშირში არ იყო.
1.9.

კავშირი

კავშირის საშუალებები საავიაციო შემთხვევასთან კავშირში არ იყო.
1.10. აეროდრომის მონაცემები
გუდაურში მოწყობილი ვერტმფრენის ასაფრენ-დასაფრენი მოედანი
შეესაბამებოდა არსებულ მოთხოვნებს და საავიაციო შემთხვევასთან
კავშირში არ იყო.
1.11. საბორტო თვითჩამწერები
ვერტმფრენ BO-105CB, სახელმწიფო სარეგისტრაციო ნიშანი 4L-TLT-ზე
საბორტო თვითჩამწერი მოწყობილობების დაყენება კონსტრუქციულად
გათვალისწინებული არ არის.
1.12. მონაცემები ნამსხვრევებსა და შეჯახებაზე
24.02.2015წ. ვერტმფრენის ფაქტიური მდგომარეობის ადგილზე შემოწმების
შედეგად გამოვლინდა შემდეგი:
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ჩატარდა აღნიშნული საავიაციო შემთხვევის ადგილის დათვალიერება,
დასურათება ვერტმფრენით ჰაერიდან შემოფრენით. ასევე მოხერხდა
საავიაციო შემთხვევის ადგილთან ახლოს ვერტმფრენით დაფრენა და
უშუალოდ
მარცხგანცდილ
ვერტმფრენ
BO-105CB,
4L-TLT-სთან
დაახლოებით 200 მეტრამდე ფეხით მისვლა და დასურათება, კროკების
შედგენა, რის შედეგადაც გამოვლინდა:
- ამინდი იყო კარგი, მზიანი, ვიზუალური მხედველობა 30 კმ. მეტი.
მთები დათოვლილი, თოვლის საფარი დაახლოებით 1.50 - 2მეტრი,
ფეხით გადაადგილება გაძნელებული, გადაადგილებისას ხდებოდა
ადგილ-ადგილ
წელამდე
თოვლში
ჩავარდნა.
ადგილობრივი
რელიეფის, დიდთოვლიანობის და ზვავსაშიშროების გამო ვერ
მოხერხდა უშუალოდ BO-105 CB, 4L-TLT-ვერტმფრენამდე მისვლა.
ვერტმფრენი გაჩერებულია დათოვლილი მთის დამრეცზე, ვერტმფრენის
პილოტის კაბინით ჩრდილო-დასავლეთით და კუდით სამხრეთაღმოსავლეთის მიმართულებით. გეოგრაფიულ კორდინატებზე :
N 42°30’24”
E 44°37’23”
- შემაღლება 2900 მეტრზე ზღვის დონიდან (MSL).
-

ვერტმფრენს მიწასთან შეჯახების შედეგად მიიღებული აქვს
კონსტრუქციის მნიშვნელოვანი დაზიანებები.
გამომდინარე იქიდან, რომ საავიაციო შემთხვევის ადგილი დაუსახლებელია
სხვა თვითმხილველები არ ყოფილან.
05.06.2015წ. მოხერხდა უშუალოდ საავიაციო შემთხვევის ადგილზე
ვერტმფრენის ნამსხვრევების მონახულება, რამაც გვიჩვენა:
შვეულმფრენის დიდი ნაწილი ისევ დაფარული იყო თოვლის საფარით,
კერძოდ ხილვადი იყო ფიუზელაჟის მხოლოდ მცირედი ნაწილი.
შვეულმფრენის თოვლის საფარისაგან გაწმენდის შემდეგ მოხდა მისი
დეტალური ვიზუალური დათვალიერება რამაც აჩვენა შემდეგი ფაქტობრივი
მდგომარეობა:
- შვეულმფრენის საწვავის ავზებიდან და სისტემიდან საწვავის
გაჟონვის კვალი არ აღინიშნებოდა;
- შვეულმფრენის

ძრავებიდან,

ტრანსმისიიდან

და

სხვა

აგრეგატებიდან ზეთის გაჟონვის კვალი არ აღინიშნებოდა;
- ფიუზელჟის ცენტრალურ ნაწილზე აღინიშნებოდა შემონაკერის
მსუბუქი დაზიანებები, რომლებიც სავარაუდოდ გამოწვეული უნდა
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ყოფილიყო სხ-ის მთის ფერდობზე

დაცემა-გადატრიალებების

შედეგად;
- შვეულმფრენის შასის თხილამურებიდან ერთ-ერთი (მარჯვენა
მხარე) იყო დეფორმირებულ მდგომარეობაში, კერძოდ საშტატო
მდებარეობიდან გარეთ გაშლილ მდგომარეობისკენ, ხოლო მეორე
დაზიანებების გარეშე;
- შვეულმფრენის კუდა ძელი იყო დეფორმირებულ მდგომარეობაში,
რაც 24.02.2015წ. შვეულმფრენის შორიდან დათვალიერებით და
ფოტოგრაფირებით
დეფორმაციები

არ

ჩანდა.

გამოწვეული

სავარაუდოდ

უნდა

იყოს

აღნიშნული

თოვლის

ზვავების

ზემოქმედებისაგან;
- შვეულმფრენის მზიდი ხრახნის ოთხივე ლოპოტი მზიდი ხრახნის
მილისასთან ჩამაგრების ადგილებთან ახლოს იყო მიგლეჯილი, რაც
სავარაუდოდ

გამოწვეული

უნდა

ყოფილიყო

შვეულმფრენის

დაცემა-გადატრიალებების შედეგად;
- შვეულმფრენის

კუდა ხრახნის ორიდან ერთ-ერთი ლოპოტი იყო

მოგლეჯილი, ხოლო მეორე დაზიანებების გარეშე;
- განხორციელდა

შვეულმფრენის

ორივე

ძრავის

ვიზუალური

დათვალიერება, კერძოდ დათვალიერდა კომპრესორები - ნიჩბები
დაზიანებების გარეშე, მათი ამოძრავება მექანიკურად (ხელით) ბრუნვა შეუფერხებელი, არადამახასიათებელი ხმების გარეშე.
- შვეულმფრენის მთავარი რედუქტორი, გადახრის ავტომატი, მზიდი
ხრახნის მილისა, კუდა ლილვი და კუდა რედუქტორი შემოწმდა
ვიზუალურად

რომლის

შედეგად

რაიმე

სახის

მექანიკური

დაზიანებები არ იყო გამოვლენილი;
- ასევე განხორციელდა შვეულმფრენის მართვის და ჰიდრავლიკის
სისტემების ვიზუალური დათვალიერება, ჰიდრავლიკის მილები და
აგრეგატები მექანიკური დაზიანებების და სითხის ჟონვის კვალის
გარეშე.

მართვის

ბერკეტები

და

ხისტი

გადაცემები

დეფორმაციებების და დაზიანებების გარეშე;
- მფინავის კაბინაში არსებული ხელსაწყოები, სხვა მოწყობილობები
და

აღჭურვილობები

იმყოფებოდა

თავ-თავიანთ

საშტატო

ადგილებზე, დაზიანებების გარეშე.
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1.13. სამედიცინო და პათოლოგიური მონაცემები
ვერტმფრენის მეთაურს საავიაციო შემთხვევის შემდეგ 24 თებერვალს 14სთ.
43წთ. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყაზბეგის რაიონულ,
გუდაურის პოლიციის განყოფილებაში ჩაუტარდა შემოწმება - ალკოჰოლური
ნივთიერებით თრობის ფაქტზე (ალკოტესტის №FIT-240 ინდიკატორმა აჩვენა
შედეგი - 0% ალკოჰოლი) და შემდეგ სხეულზე მიყენებული დაზიანებების
გამო გადაყვანილ იქნა სამედიცინო კლინიკაში.
1.14. ხანძარი
საავიაციო შემთხვევის ადგილზე ხანძარს ადგილი არ ჰქონია.
1.15. გადარჩენის ფაქტორები
საავიაციო შემთხვევის შესახებ, შემთხვევის ადგილიდან მოთხილამურეინსტრუქტორმა რაციით შეატყობინა გუდაურის ბაზაზე მორიგეობის
რეჟიმში
მყოფ მოთხილამურეთა
სამაშველო ჯგუფს,
რომლებიც
ავიაკომპანიის MI-8T ტიპის ვერტმფრენი # 4L-TIS-ით 5 წუთში, 6 მაშველ
მოთხილამურესთან ერთად გადაფრინდნენ შემთხვევის ადგილთან ახლოს,
მაგრამ აღნიშნულ რაიონში ქარისა და ტურბულენტობის გამო ვერტმფრენი
MI-8T № 4L-TIS-ის ეკიპაჟმა ვერ მოახერხა დაფრენა, რის შემდეგაც
დაფრინდა დაბალ სიმაღლეზე არსებულ დასაფრენ მოედანზე და 10 წუთის
შემდეგ მოახერხა საავიაციო შემთხვევის ადგილის მაღლა, H=2900მეტრზე 2
მაშველის ჩამოსმა, ერთი მაშველი დარჩა ვერტმფრენის ბორტზე და
ჰაერიდან უწევდა კოორდინირებას სამაშველო ჯგუფს. მაშველებმა და
ბორტზე მყოფმა მოთხილამურეებმა მოახერხეს დაზიანებული მგზავრის და
ხომალდის მეთაურის H=2700მეტრზე არსებულ დასაფრენ ადგილამდე
გადაყვანა, რის შემდეგაც სამაშველო ვერმფრენმა განახორციელა მათი
ევაკუირება და გუდაურის ბაზაზე გადაყვანა.
1.16. ტესტირება და კვლევა
ვერტმფრენი BO-105CB სახელმწიფო სარეგისტრაციო ნიშანი 4L-TLT-ს
ფრენის დროს გამოყენებული საწვავის ვარგისიანობაზე შემოწმების მიზნით,
ს/ს „ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯია“-ს საავიაციო საწვავის რეალიზაციის
დეპარტამენტის ქ.თბილისის „ეარ ვისოლი“-ს საგამოცდო ლაბორატორიაში
განხორციელდა უშუალოდ ფრენისწინა ტექნიკური მომსახურეობის დროს
ვერტმფრენი
4L-TLT-დან
აღებული
საწვავის
სინჯის
შემოწმება.
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(აკრედიტაციის მოწმობა - GAG – TL-0084) შემოწმების შედეგად (ოქმი №434)
მიღებულ იქნა დასკვნა: ვერტმფრენი 4L-TLT -ს ფრენისას გამოყენებული
საწვავი ვარგისია და არ შეიცავს მექანიკურ მინარევებს და წყალს.
1.17. ინფორმაცია ორგანიზაციებზე და ადმინისტრაციულ მოღვაწეობაზე
შპს ავიაკომპანია „თუშეთი“ დარეგისტრირებულია 1999 წლიდან. შპს
ავიაკომპანია „თუშეთს“ საჰაერო ხომალდის ექსპლუატანტის სერტიფიკატი
№ 061-ით და დანართი №1 14.01.2015 წ. მინიჭებული აქვს უფლება
განახორციელოს კომერციული საჰაერო გადაყვანა-გადაზიდვები /საავიაციო
სამუშაოები, როგორც ეს განსაზღვრულია თანდართულ საექსპლუატაციო
სპეციპიკაციებში იმ მოთხოვნების დაცვით, რომლებიც დადგენილია ფრენის
შესრულების სახელმძღვანელოთი, საქართველოს კანონმდებლობით და
იკაო-ს სტანდარტებით.
შპს ავიაკომპანია „თუშეთი“-ს ვერტმფრენების ოპერატიულ და
პერიოდულ ტექნიკური მომსახურებას ახორციელებს საავიაციო ტექნიკის
ტექნიკური მომსახურების საწარმო „ჰელიტი“ - სერტიფიკატი № GE.090.
2014 წლის 29 დეკემბერს ავიაკომპანია „თუშეთი“-ს მიერ, დამკვეთთან
(Alpin Travel” GMBH (შვეიცარია)) გაფორმდა ხელშეკრულება № USB/AG14/12 ჩარტერული ავიარეისების შესრულების შესახებ, BO-105-CB და MI-8T
ტიპის ვერტმფრენებით თბილისი-გუდაური-თბილისი და გუდაურიდან
ყაზბეგისა
და
მცხეთა-მთიანეთის
მიმდებარე
ტერიტორიაზე
მოთხილამურეთა გადაყვანის მიზნით.
2015 წლის 15 იანვარს, აღნიშნული ფრენების შესრულების მიზნით,
ვერტმფრენის მეთაურს და ავიატექნიკოსს „გუდაურის მიმდებარე რაიონში
ფრენების შესრულების ინსტრუქციის“ (დამტკიცებულია 01.12.2014წ.
ავიაკომპანია „თუშეთი“-ს დირექტორის მიერ) და ავიაკომპანიის „ფრენების
შესრულების სახელმძღვანელო“-ს თავი A – 8-1 მოთხოვნების მიხედვით
ჩაუტარდათ ფრენისწინა მომზადება.
ეკიპაჟის საცხოვრებელი ადგილი იყო დროებითი ბაზირების ადგილზე
გუდაურში, სასტუმროს პირობებში. ეკიპაჟის სამუშაო და დასვენების
დროის ნორმები შეესაბამებოდა არსებულ მოთხოვნებს.
1.18. მოკვლევისას გამოყენებული სასარგებლო და ეფექტური მეთოდები
მოკვლევა განხორციელდა „სამოქალაქო ავიაციის სფეროში მომხდარი
საავიაციო შემთხვევებისა და ინციდენტების სამსახურებრივი მოკვლევის
წესი“-ს მოთხოვნების და საერთაშორისო
საუკეთესო პრაქტიკის
შესაბამისად.
12

2. ანალიზი
ანალიზისთვის შესწავლილ იქნა:
- ვერტმფრენ BO-105CB, 4L-TLT-ს ხომალდის მეთაურის, ავიატექნიკოსის,
საავიაციო შემთხვევის დროს უშუალოდ ვერტმფრენ BO-105CB 4L-TLT-ში
მჯდომი მოთხილამურე ინსრუქტორის და ავიაკომპანია „თუშეთი“-ს
უფროსი მფრინავ-ინსტრუქტორისგან, რომელმაც საავიაციო შემთხვევის
შემდეგ ვერტმფრენი MI-8T, სარეგისტრაციო № 4L-TIS -ით განახორციელა
სამაშველო ოპერაცია, მიღებული ახსნა-განმარტებითი ბარათები,
- 24.02.2015წელს შედგენილი საავიაციო შემთხვევის ადგილის
მონახულების ოქმი და ფოტო - ვიდეო მასალა,
- ვერტმფრენი 4L-TLT-დან ფრენის წინ აღებული საწვავის სინჯის
ვარგისიანობაზე შემოწმების ოქმი №434,
- ვერტმფრენის

მეთაურის

ალკოჰოლური

ნივთიერებით

თრობის

ფაქტზე შემოწმების ალკოტესტი №FIT-240,
- ავიაკომპანია „თუშეთი“-დან მიღებული ავიაკომპანიის საბუთები და
სერტიფიკატები, ვერტმფრენი 4L-TLT-ს და მასზე დამონტაჟებული
ძრავების

საბუთები,

ტექნიკური

ჟურნალი

და

ფორმულიარები,

ვერტმფრენის მეთაურის და ავიატექნიკოსის სერტიფიკატები,
-

ვერტმფრენ

BO-105CB-ს

საფრენოსნო

ექსპლუატაციის

სახელმძღვანელო,
- ავიაკომპანიის „ფრენების შესრულების სახელმძღვანელო“,
-

„ვერტმფრენების საფრენოსნო ექსპლუატაციის წესები“,

- 05.06.2015

წელს,

ვერტმფრენის

უშუალოდ

ნამსხვრევების

საავიაციო
და

შემთხვევის

ფაქტიური

ადგილზე

მდგომარეობის

მონახულების ოქმი და ფოტო - ვიდეო მასალა.
ზემოაღნიშნული ახსნა-განმარტებითი ბარათების და წარმოდგენილი
საბუთების შესწავლა გვიჩვენებს, რომ 24.02.2015 წელს ავიაკომპანია
”თუშეთი”-ს მიერ ექსპლუატირებული ვერტმფრენით
BO-105CB,
სარეგისტრაციო № 4L-TLT, ყაზბეგის რაიონში (გუდაური)სრულდებოდა
ფრენები მოთხილამურეთა გადაყვანის მიზნით.
ვერტმფრენი BO-105CB, სარეგისტრაციო № 4L-TLT-ს ტექნიკური
მდგომარეობა, ვერტმფრენის მეთაურის და ავიატექნიკოსის მომზადების
დონე შეესაბამებოდა არსებულ მოთხოვნებს.
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გამომდინარე იქიდან, რომ BO-105CB ტიპის ვერტმფრენზე საბორტო
თვითჩამწერების დაყენება კონსტრუქციულად გათვალისწინებული არ
არის, მოკვლევისთვის შუძლებელი გახდა ფრენის ზუსტი პარამეტრების
მიღება.
ანალიზის დროს განხილულ იქნა საავიაციო შემთხვევის გამომწვევი
სავარაუდო ვერსიები:
ა) ვერტმფრენის მტყუნება და გაუმართაობა,
ბ) კონსტრუქცის ფრენისას დაშლა,
გ) ფრენისას ვერტმფრენზე გარე ფაქტორების ზემოქმედება,
დ) ადამიანის ფაქტორის ზემოქმედება.

ვერსია - ვერტმფრენის მტყუნება და გაუმართაობა, კონსტრუქცის
ფრენისას დაშლა.
ვერტმფრენის მეთაურის და ვერტმფრენში მყოფი მგზავრების ახსნაგანმარტებით, ასევე 05.06.2015 წელს, როცა მოხერხდა უშუალოდ საავიაციო
შემთხვევის ადგილზე ვერტმფრენის ნამსხვრევების მონახულებით და
ფაქტიური მდგომარეობის შესწავლით, კერძოდ ვერტმფრენის ძრავების,
მზიდი ხრახნების, მართვის საჭის ხრახნების და ტრანსმისიის დაზიანების
ხასიათით
გამოვლინდა,
რომ
საავიაციო
შემთხვევამდე
ფრენა
მიმდინარეობდა საშტატო რეჟიმში, შენიშვნების გარეშე, ფრენის დროს
ვერტმფრენის ძრავების, მართვის სისტემების მტყუნებას, გაუმართაობას ან
მთავარი რედუქტორისა და მართვის საჭის ტრანსმისიის ან კონსტრუქციის
ჰაერში დაშლას ადგილი არ ქონია და ვერტმფრენი მიწის ზედაპირთან
შეხებისას იყო გამართულ მდგომარეობაში.
ვერსია - ფრენისას ვერტმფრენზე გარე ფაქტორების ზემოქმედება.
საავიაციო შემთხვევის ადგილის, ვერტმფრენის დაზიანებების
ხასიათის, ვერტმფრენის მეთაურის და ვერტმფრენში მყოფი მგზავრების
ახსნა-განმარტებითი ბარათებით ჩანს, რომ ვერტმფრენი დაფრენისწინა
ეტაპზე, დაბლა დაშვების რეჟიმში ფრენისას უეცრად მოხვდა ძლიერ
ტურბულენტურ ქარში, რის გამოც ვერტმფრენმა დაიწყო მზიდი ხრახნის
გარშემო მარჯვნივ ტრიალი სიმაღლის კარგვით, ხოლო მეთაურის
მცდელობამ დაებრუნებინა ვერტმფრენი ფრენის ჩვეულ რეჟიმში, შედეგი
ვერ გამოიღო და მოხდა წინასწარ მონიშნულ დასაფრენ ადგილამდე,
ვერტმფრენის დათოვლილი მთის ფერდობზე დავარდნა, ხოლო შემდეგ
რამდენიმე მარჯვენა ბრუნით დაბლა ჩაცურება.
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სამაშველო ოპერაციაში უშუალოდ ჩართული ავიაკომპანია „თუშეთი“ს MI-8T ტიპის ვერტმფრენის, სარეგისტრაციო ნიშანი # 4L-TIS-ის ეკიპაჟის
და 6 მაშველი მოთხილამურეს ახსნა-განმარტებებით დასტურდება, რომ
საავიაციო შემთხვევის ადგილზე მათი მიფრენის დროს, შემთხვევიდან
დაახლოებით 5 წუთის შემდეგაც შენარჩუნებული იყო ძლიერი ქარი და
ტურბულენტობა, რის გამოც მათ ვერ მოახერხეს უშუალოდ შემთხვევის
ადგილთან ახლოს დაფრენა.
საავიაციო შემთხვევამდე ვერტმფრენზე განვითარებულ მოვლენათა
თანამიმდევრულობის ყველა სიმპტომი გვიჩვენებს, რომ დიდი ალბათობით
ადგილი ქონდა
ვერტმფრენის მიმართულების საჭის ეფექტურობის
დაკარგვას (Loss of Tail Rotor Effectiveness (LTE), რაც დიდი ალბათობით
გამოწვეულ იქნა ვერტმფრენზე გარე ფაქტორების ზემოქმედებით, კერძოდ
სიჩქარის და მიმართულების ცვლილებით მახასიათებელი ქარის ძლიერ
ნაკადში მოხვედრით, რაც დამახასიათებელია მაღალმთიანი რეგიონისთვის,
რელიეფის ოროგრაფიული მახასიათებლების გათვალისწინებით.
თეორიულად „მიმართულების საჭის ეფექტურობის დაკარგვა“
ვერტმფრენის აეროდინამიკული მახასიათებლებიდან გამომდინარე ძალიან
კრიტიკულია. ეს ფენომენი გამოირჩევა მაღალი სირთულით და ვითარდება
პირობებში, როცა მიმართულების საჭის ხრახნი ექცევა ამწევი საჭის მიერ
გამოდევნილი ჰაერის ნაკადის მოქმედების არეში. ამ დროს მიმართულების
საჭის მიერ გამოდევნილი ჰაერის მოცულობა და სტრუქტურა განისაზღვრება
ფაქტორების ოთხი ჯგუფით: თვით მიმართულების საჭის ბრუნვით და
მახასიათებლებით, ვერტმფრენის მოძრაობის პარამეტრებით, გარემო
პირობების პარამეტრებით (ქარის სიჩქარე და მიმართულება) და ამწევი
საჭიდან გამომდინარე ჰაერის ნაკადის პარამეტრებით. „მიმართულების
საჭის ეფექტურობის დაკარგვა“ დაბალი სიჩქარის პირობებში იწვევს
ვერტმფრენის მიმართულების კონტროლის დაკარგვას.
ვერტმფრენი
BO-105CB
საფრენოსნო
ექსპლუატაციის
სახელმძღვანელოს ნაწილი 3.5. „TAIL ROTOR FAILURE CONDITIONS“,
ასეთი მოვლენის დადგომის დროს ითვალისწინებს „დაუყოვნებელ
დაფრენას“
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ვერსია - ადამიანის ფაქტორის ზემოქმედება.
ადამიანის ფაქტორს საავიაციო შემთხვევებისას უდიდესი როლი
ენიჭება. სტატისტიკურად საავიაციო შემთხვევების უმეტესი ნაწილი
განპირობებულია ადამიანის ფაქტორის ზემოქმედებით.
მოცემულ შემთხვევაში ვერტმფრენის მეთაურის გამოცდილება,
დასვენების პირობები, წინა დღეების მუშაობის რეჟიმი, ნორმალური
საოჯახო მდგომარეობა, შესრულებული სამუშაოს ხასიათი, ასევე
ალკოჰოლური ნივთიერებით თრობის არ არსებობა მიუთითებს, რომ
ადამიანის ფაქტორის ზეგავლენას ავარიული სიტუაციის შექმნაში ან
განვითარებაში ადგილი არ ქონია.
გამომდინარე იქიდან, რომ ვერტმფრენ BO-105CB, სახელმწიფო
სარეგისტრაციო ნიშანი 4L-TLT-ზე საბორტო თვითჩამწერი მოწყობილობების
დაყენება კონსტრუქციულად გათვალისწინებული არ არის, შეუძლებელი
გახდა მოცემული ფრენის ზუსტი პარამეტრების მიღება, რის გარეშეც
შეუძლებელია
ფრენის
პარამეტრების
ობიექტური
კონტროლის
განხორციელება, შესაბამისად დასკვნა გამოტანილია ვერტმფრენების
საფრენოსნო ექსპლუატაციის დროს აეროდინამიკური და საექსპლუატაციო
მახასიათებლების გათვალისწინებით, რაც მიღებულია საერთაშორისო
საუკეთესო პრაქტიკაში.
3.დასკვნა
დიდი ალბათობით საავიაციო შემთხვევის დადგომა განაპირობა
ფრენისას ვერტმფრენზე გარე ფაქტორების (ქარის ძლიერ ტურბულენტურ
ნაკადში მოხვედრამ) ზემოქმედებამ, რამაც გამოიწვია ვერტმფრენის
მიმართულების საჭის ეფექტურობის დაკარგვა (Loss of Tail Rotor
Effectiveness (LTE).

4. ფრენების უსაფრთხოების უზრუნველყოფის რეკომენდაციები
1.მოცემული საავიაციო შემთხვევის მოკვლევის ანგარიში განთავსდეს
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ვებ
გვერდზე http://www.economy.ge/ge/civil-aviation-and-maritime-transport-accidentincident-investigation-bureau
2. მოკვლევის ანგარიში დაეგზავნოს:
ა) სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს;
ბ) შპს ავიაკომპანია „თუშეთი“-ს.
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გ) საჰაერო ხომალდის ექსპლუატანტებს
დ) ვერტმფრენის დამამზადებელს
3. ფრენების უსაფრთხოების გაუმჯობესების და შემდგომში მსგავსი
შემთხვევების პრევენციის მიზნით ვერტმფრენების, ასევე მსუბუქი და
ზემსუბუქი
საჰაერო
ხომალდების
ექსპლუატანტმა
ავიაკომპანიის
ხელმძღვანელებმა უზრუნველყონ მოცემული საავიაციო შემთხვევის
მოკვლევის ანგარიშის ავიაკომპანიაში განხილვა და საფრენოსნო
შემადგენლობასთან დამატებითი თეორიული მეცადინეობების ჩატარება
თემებზე:
- ექსპლუატირებული საჰაერო ხომალდების აეროდინამიკური და
საექსპლუატაციო

მახასიათებლების შეზღუდვების ფიზიკური არსი,

განსაკუთრებით საავიაციო სამუშაოების და სასწავლო ფრენების
შესრულებისას;
- საავიაციო სამუშაოების და სასწავლო ფრენების შესრულებისას დაბალ
სიმაღლეებზე

ფრენისას,

საჰაერო

ხომალდზე

გარე

ფაქტორების

ზეგავლენა და მოსალოდნელი უარყოფითი შედეგების პრევენციული
ზომები.
- ევროპის

საავიაციო

უსაფრთხოების

სააგენტო

(EASA)-ს

შემდეგი

რეკომენდაციები:
-

Techniques for Helicopter Operations in Hilly and Mountainous Terrain

EHEST HE 1 Training Leaflet – Safety considerations
http://easa.europa.eu/HE1
EHEST HE 2 Training Leaflet – Helicopter airmanship
http://easa.europa.eu/HE2
EHEST HE 3 Training Leaflet – Off airfield landing site operations
http://easa.europa.eu/HE3
EHEST HE 4 Training Leaflet – Decision making
http://easa.europa.eu/HE4
EHEST HE 5 Training Leaflet – Risk Management in Training
http://easa.europa.eu/HE5
EHEST HE 6 Training Leaflet – Advantages of simulators in Helicopter Flight
Training
http://easa.europa.eu/HE6
4.მოცემული რეკომენდაციების შესრულების შესახებ წერილობით ეცნობოს
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს
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