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

შპს ავიაკომპანია ”აირ კავკასუსი”
კავკასუსი”-ს მიერ ექსპლუატირებულ
საჰაერო ხომალდზე DC 9-83 (MD 83), სარეგისტრაციო ნიშანი 4L4LLUL,
LUL, ჩარტერული რეისის (GSC
(GSC 1587 –თბილისი - შარმელშეიხი)
შესრულებისას, 30.12.2013
30.12.2013 წელს ქ.თბილისის
ქ.თბილისის საერთაშორისო
აეროპორტის ასაფრენასაფრენ-დასაფრენი ზოლი 13
13-მარჯვენაზე,
მარჯვენაზე,
ასაფრენად გარბენის დროს მომხდარი საავიაციო ინციდენტის
მოკვლევის ანგარიში.

თბილისი 2014 წ.

საჰაერო ხომალდის ტიპი

DC 9-83 (MD 83)

ნაციონალური სარეგისტრაციო ნიშანი

4L-LUL

მესაკუთრე

შპს “Swift Aircargo PTE”

ექსპლუატანტი

შპს ავიაკომპანია ”აირ კავკასუსი”

ინციდენტის დრო და თარიღი

19 სთ.18 წთ. (UTC) 30.12.2013 წ.

ინციდენტის ადგილი

ქ.თბილისის საერთაშორისო აეროპორტი
(ადზ 13 მარჯვენა)

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.)
3.1.)
2

სარჩევი
მოკლე შინაარსი
1. ფაქტობრივი ინფორმაცია
1.1. ფრენისწინა ისტორია
1.2. სხეულის დაზიანება
1.3. საჰაერო ხომალდის დაზიანება
1.4. სხვა დაზიანებები
1.5. ინფორმაცია საჰაერო ხომალდის ეკიპაჟზე
1.6. ინფორმაცია საჰაერო ხომალდზე და ძრავებზე
1.7. მეტეოროლოგიური ინფორმაცია
1.8.

სანავიგაციო საშუალებები

1.9.

კავშირი

1.10. აეროდრომის მონაცემები
1.11. საბორტო თვითჩამწერები
1.12. მონაცემები საჰაერო ხომალდის ნამსხვრევებზე და შეჯახებაზე
1.13. სამედიცინო და პათოლოგიური მონაცემები
1.14. ხანძარი
1.15. გადარჩენის ფაქტორები
1.16. ტესტირება და კვლევა
1.17.ინფორმაცია ორგანიზაციებზე და ადმინისტრაციულ მოღვაწეობაზე
1.18. მოკვლევისას გამოყენებული სასარგებლო და ეფექტური მეთოდები
2.

ანალიზი

3.
4.

დასკვნა
ფრენების უსაფრთხოების უზრუნველყოფის რეკომენდაციები
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მოკლე შინაარსი

2013 წლის 31 დეკემბერს 01.00 სთ სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოდან
სამოქალაქო ავიაციისა და საზღვაო ტრანსპორტის სფეროებში მომხდარი
სატრანსპორტო შემთხვევებისა და ინციდენტების მოკვლევის ბიუროში
შემოვიდა შეტყობინება საავიაციო მოვლენაზე, კერძოდ შპს ავიაკომპანია
”აირ კავკასუსი”-ს მიერ ექსპლუატირებული საჰაერო ხომალდით DC 9-83
(MD 83), ნაციონალური სარეგისტრაციო ნიშანი 4L-LUL, ჩარტერული რეისის
(GSC 1587 –თბილისი - შარმელშეიხი) შესრულებისას, ქ.თბილისის
საერთაშორისო აეროპორტის ადზ 13 მარჯვენაზე ასაფრენად გარბენის
საწყის ეტაპზე, მარცხენა ძრავის გაუმართაობის გამო შეწყვიტა აფრენა და
დაბრუნდა აეროპორტის სადგომზე.
საქართველოს საჰაერო კოდექსის, ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების სამინისტროს დებულების და მოკვლევის ბიუროს
დებულების მოთხოვნების შესაბამისად ზემოაღნიშნული საავიაციო
მოვლენის მოკვლევა განხორციელდა სამოქალაქო ავიაციისა და საზღვაო
ტრანსპორტის სფეროებში მომხდარი სატრანსპორტო შემთხვევებისა და
ინციდენტების მოკვლევის ბიუროს მიერ.
მოკვლევა დაიწყო
დამთავრდა

31.12.2013 წ.
25.01.2014 წ.
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1. ფაქტობრივი ინფორმაცია
1.1.

ფრენისწინა
ფრენისწინა ისტორია

2013 წლის 30 დეკემბერს ქ.თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან,
შპს ავიაკომპანია ”აირ კავკასუსი”-ს მიერ ექსპლუატირებული საჰაერო
ხომალდით DC 9-83 (MD 83), ნაციონალური სარეგისტრაციო ნიშანი 4L-LUL,
სრულდებოდა ჩარტერული რეისი (GSC 1587 –თბილისი - შარმელშეიხი).
19 სთ.18 წთ. (დრო -UTC), საჰაერო ხომალდი 4L-LUL აფრენის მიზნით
გავიდა აეროპორტის ადზ 13 მარჯვენაზე, დაიწყო ასაფრენად გარბენი, რაც
რამდენიმე წამში, გარბენის საწყის ეტაპზევე შეწყვიტა მარცხენა ძრავის
გაუმართაობის გამო და დაბრუნდა აეროპორტის სადგომზე.

1.2.
1.2. სხეულის დაზიანება
სხეულის დაზიანება
სიკვდილის დადომით
სერიოზული
უმნიშვნელო/არ
არსებობს

ეკიპაჟი

მგზავრები
0
0
0

სხვა პირები
0
0
0

0
0
0

1.3.
1.3. საჰაერო ხომალდის დაზიანება
საჰაერო ხომალდს შეწყვეტილი აფრენის დროს დაზიანებები არ მიუღია.
1.4. სხვა დაზიანებები
საჰაერო ხომალდს შეწყვეტილი აფრენის დროს სხვა ობიექტებისთვის ზიანი
არ მიუყენებია.
1.5 ინფორმაცია საჰაერო ხომალდის ეკიპაჟზე
საჰაერო ხომალდის
ხომალდის მეთაური
მინიმუმი
სპეციალობა

CAT-1
პილოტი
5

ასაკი
მოწმობის მოქმედების ვადა
სამედიცინო შემოწმების თარიღი-ვადა
ბოლო საფრენოსნო შემოწმება
ბოლო საწაფზე შემოწმება
საავიაციო შემთხვევა
ნაფრენი საერთო
ინფორმაცია სამუშაო დროის შესახებ:
ბოლო სამი დღე-ღამის
ბოლო კვირის
ბოლო ერთი თვის

50 წელი
31.07.2014 წ.
09.05.2014 წ.
02.10.2013 წ.
11.12.2013 წ.
არა
5380 სთ.
ნაფრენი - 06.21 სთ.
ნაფრენი - 06.21 სთ.
ნაფრენი - 23.07 სთ.

საჰაერო ხომალდის მეორე მფრინავი
მინიმუმი
სპეციალობა
ასაკი
მოწმობის მოქმედების ვადა
სამედიცინო შემოწმების თარიღი-ვადა
ბოლო საფრენოსნო შემოწმება
ბოლო საწაფზე შემოწმება
საავიაციო შემთხვევა
ნაფრენი საერთო
ინფორმაცია სამუშაო დროის შესახებ:
ბოლო სამი დღე-ღამის
ბოლო კვირის
ბოლო ერთი თვის

1.6.

CAT-1
პილოტი
22 წელი
30.11.2014 წ.
09.04.2014 წ.
30.11.2011 წ.
30.10.2013 წ.
არა
2110 სთ.
ნაფრენი - 00. 00 სთ.
ნაფრენი - 00. 00 სთ.
ნაფრენი - 00. 00 სთ.

ინფორმაცია საჰაერო ხომალდზე და ძრავებ
ძრავებზე
ებზე

სხ-ს ტიპი

DC-9-83 (MD-83)

საქარხნო ნომერი

49948

გამოშვების თარიღი

27.09.1991 წ.

საფრენად ვარგისობის მოწმობის
გამცემი ორგანო

სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო

ვარგისობის მოწმობის ნომერი

394
6

ვარგისობის ვადა

22.07.2014 წ.

სარეგისტრაციო ნომერი

4L-LUL

საერთო ნაფრენი

40 231 სთ / 45 164 ციკლი

ბოლო რემონტის თარიღი

04.06.2013 წ.

შემდგომი რემონტი

03.09.2014 ან 3519 სთ. შემდეგ

მარცხენა ძრავა
ტიპი
საქარხნო ნომერი

P&W JT8D-219
718461

ბოლო რემონტის ადგილი

Bonus Aerospace Inc.

ბოლო რემონტის თარიღი

29.06.2012 წ

ნამუშევარი საათები ექსპლუატაციის
დაწყებიდან
63 317 სთ / 32 404 ციკლი
დარჩენილი რესურსი

7307 ციკლი

მარჯვენა ძრავა
ტიპი

P&W JT8D-219

საქარხნო ნომერი

716719

ბოლო რემონტის ადგილი

Israel Aerospace Industries Inc.

ბოლო რემონტის თარიღი

10.06.2010 წ

ნამუშევარი საათები ექსპლუატაციის
დაწყებიდან
51 396 სთ / 31 477 ციკლი
დარჩენილი რესურსი

574 ციკლი
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1.7.

მეტეოროლოგიური ინფორმაცია

ქ.თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში ფაქტიური ამინდი იყო კარგი და
საავიაციო ინციდენტთან კავშირში არ არის.
1.8.

სანავიგაციო საშუალებები

სანავიგაციო საშუალებები საავიაციო ინციდენტთან კავშირში არ არის.
1.9.

კავშირი

კავშირის საშუალებები საავიაციო ინციდენტთან კავშირში არ არის.
1.10. აეროდრომის მონაცემები
30.12.2013წ საჰაერო ხომალდის 4L-LUL მიერ გამოყენებული ქ.თბილისის
საერთაშორისო აეროპორტის სადგომი, სამიმოსვლო ბილიკები და ადზ 13
მარჯვენას მდგომარეობა შეესაბამებოდა დადგენილ ნორმებს და საავიაციო
ინციდენტთან კავშირში არ არის.
1.11. საბორტო თვითჩამწერები
საჰაერო ხომალდზე დამონტაჟებული საბორტო თვითჩამწერები იყო
გამართულ მდგომარეობაში და შეწყვეტილი აფრენის მიზეზ-გარემოებების
დადგენის მიზნით ჩატარდა თვითჩამწერი მოწყობილობის გაშიფვრა.
გაშიფვრა განხორციელდა შპს „აირ კავკასუსი“-ს საავიაციო ტექნიკის
ტექნიკური მომსახურების საწარმოს ავიასპეციალისტების მიერ (ლიცენზია
1472118-YEL – გაცემულია უკრაინული კომპანია „Monstr Software Group”-ის
მიერ 25.04.2013 წ)
1.12. მონაცემები საჰაერო ხომალდის ნამსხვრევებზე და შეჯახებაზე
საჰაერო ხომალდის შეჯახებას და დამსხვრევას ადგილი არ ჰქონია

1.13. სამედიცინო და პათოლოგიური მონაცემები
სამედიცინო სამსახურების ჩარევა საჭირო არ ყოფილა.
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1.14. ხანძარი
საავიაციო ინციდენტის დროს ხანძარს ადგილი არ ჰქონია.
1.15. გადარჩენის ფაქტორები
საავიაციო ინციდენტის დროს საჰაერო ხომალდის საფრენოსნო ეკიპაჟი,
მომსახურე ეკიპაჟი და მგზავრები არ დაშავებულან.

1.16. ტესტირება და კვლევა
მომხდარი ინციდენტის შემდეგ, აეროპორტის განსაზღვრულ
სადგომზე, შპს „აირ კავკასუსი“-ს საავიაციო ტექნიკის ტექნიკური
მომსახურების საწარმოს ავიასპეციალისტების მიერ, 31.12.2013წ. DC-9-83
(MD-83) საჰაერო ხომალდის ტექნიკური მომსახურების სახელმძღვანელოს
(AMM 72-00-04 Engine General – Troubleshooting-04, Power and Response,
paragraph 4. Slow Acceleration) ინსტრუქციების
შესაბამისად საჰაერო
ხომალდზე 4L-LUL განხორციელდა ძრავების შემოწმება, სატესტო გაშვება და
პარამეტრების რეგულირება. (ტექნიკური ჟურნალის ჩანაწერი # 000122).

1.17. ინფორმაცია ორგანიზაციებზე და ადმინისტრაციულ მოღვაწეობაზე

ავიაკომპანია
„აირ
კავკასუს“-ს
(საჰაერო
ხომალდის
შპს
ექსპლუატანტის სერტიფიკატი № 083-ით და დანართი №1, 25.07.2013
წლიდან გაცემულია სსიპ სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს მიერ)
მინიჭებული აქვს უფლება განახორციელოს კომერციული საჰაერო
გადაყვანა-გადაზიდვები/საავიაციო
სამუშაოები,
როგორც
ეს
განსაზღვრულია თანდართულ საექსპლუატაციო სპეციფიკაციებში იმ
მოთხოვნების დაცვით, რომლებიც დადგენილია ფრენის შესრულების
სახელმძღვანელოთი,
საქართველოს
კანონმდებლობით
და
იკაო-ს
სტანდარტებით.
ავიაკომპანია საჰაერო გადაყვანა-გადაზიდვებს ახორციელებს ორი DC9-83 (MD-83) ტიპის საჰაერო ხომალდით, რომელთა ოპერატიულ ტექნიკურ
მომსახურებას, ახორციელებს შპს ავიაკომპანია „აირ კავკასუს“-ის საავიაციო
ტექნიკის ტექნიკური მომსახურების საწარმო - (სერტიფიკატი № GE.093
20.06.2013წ. გაცემულია სსიპ სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს მიერ).
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შპს ავიაკომპანია „აირ კავკასუს“-ის საჰაერო ხომალდების საფრენოსნო
და
ტექნიკური
ექსპლუატაციას
ახორციელებენ
უცხო
ქვეყნის
ავიასპეციალისტები, რომელთა მოწმობების აღიარებას ახორციელებს სსიპ
სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო.
30.12.2013 წელს, ინციდენტის დროს საჰაერო ხომალდის 4L-LUL
საფრენოსნო ეკიპაჟი კავშირზე იმყოფებოდა და სარგებლობდა შპს
„საქაერონავიგაცია“-ს
„თბილისი
კოშკურა“-ს
ავიამეთვალყურეს
მომსახურებით.
1.18. მოკვლევისას გამოყენებული სასარგებლო და ეფექტური მეთოდები
მოცემული საავიაციო ინციდენტის
განსხვავებული მეთოდები არ გამოყენებულა.

მოკვლევისას,

მოკვლევის

2. ანალიზი
ანალიზი გაკეთებულია საჰაერო ხომალდის მეთაურის, მეორე მფრინავის
და
ავიატექნიკოსის
ახსნა-განმარტებითი
ბარათების;
საფრენოსნო
დავალების;
შპს „საქაერონავიგაცია“-ს მიერ მოწოდებული საჰაერო
ხომალდის
ეკიპაჟსა
და
ავიამეთვალყურეს
შორის
წარმოებული
რადიოკავშირის ამონაწერის; „თბილისი კოშკურა“-ს ავიამეთვალყურეს
ახსნა-განმარტებითი ბარათის; საჰაერო ხომალდის 4L-LUL ამოღებული
ფრენის ობიექტური კონტროლის თვითჩამწერი მოწყობილობის გაშიფვრის;
საჰაერო ხომალდის საბორტო-ტექნიკური ჟურნალის; შპს ავიაკომპანია ”აირ
კავკასუსი”-ს ფრენების შესრულების სახელმძღვანელოს; საჰაერო ხომალდის
DC-9-83 (MD-83) საფრენოსნო ექსპლუატაციის სახელმძღვანელოს და
ტექნიკური მომსახურების სახელმძღვანელოს შესწავლის საფუძველზე.
ზემოაღნიშნული ახსნა-განმარტებითი ბარათების და წარმოდგენილი
საბუთების შესწავლა გვიჩვენებს, რომ საჰაერო ხომალდის ტექნიკური
მდგომარეობა, საჰაერო ხომალდის მეთაურის, მეორე მფრინავის და
ავიატექნიკოსის მომზადების დონე შეესაბამებოდა არსებულ მოთხოვნებს.
ეკიპაჟის სამუშაო და დასვენების დროის ნორმები შეესაბამებოდა
არსებულ მოთხოვნებს.
საჰაერო ხომალდის ავიატექნიკოსის ახსნა-განმარტებით 2013 წლის 30
დეკემბერს
საჰაერო ხომალდის 4L-LUL, ფრენისწინა ტექნიკური
მომსახურება განხორციელდა სრულყოფილად, შენიშვნების გარეშე.
(ტექნიკური ჟურნალის ჩანაწერი # 000121).
შპს „საქაერონავიგაცია“-ს მიერ მოწოდებული საჰაერო ხომალდის
ეკიპაჟსა და ავიამეთვალყურეს შორის წარმოებული რადიოკავშირის
ამონაწერი
და
„თბილისი
კოშკურა“-ს
ავიამეთვალყურეს
ახსნა10

განმარტებითი ბარათი გვიჩვენებს, რომ საავიაციო ინციდენტამდე
ფრენისწინა მომზადებას ეკიპაჟი ასრულებს საშტატო რეჟიმში, შენიშვნების
გარეშე.
საჰაერო ხომალდის მეთაურის და მეორე მფრინავის ახსნაგანმარტებით ირკვევა, რომ 2013 წლის 30 დეკემბერს, საჰაერო ხომალდის
4L-LUL აქტიურ მართვას (Pilot Flying) ახორციელებდა მეორე მფრინავი,
ხოლო საჰაერო ხომალდის მეთაური ახორციელებდა მონიტორინგს (Pilot Not
Flying). ადზ 31-მარჯვენაზე გაფრენის მიზნით გარბენის საწყის ეტაპზე,
საჰაერო ხომალდის მარცხენა ძრავის მახასიათებლების გაუარესების გამო,
კერძოდ მარცხენა ძრავმა ვერ უზრუნველყო აფრენისათვის აუცილებელი
გამწევი ძალის შექმნა, საჰაერო ხომალდის მეთაურმა შეწყვიტა აფრენა და
დაბრუნდა აეროპორტის სადგომზე.
საჰაერო ხომალდი 4L-LUL-დან ამოღებული ფრენის ობიექტური
კონტროლის თვითჩამწერი მოწყობილობის გაშიფვრა გვიჩვენებს, რომ
საჰაერო ხომალდის მარცხენა და მარჯვენა ძრავების მუშაობის ძირითადი
პარამეტრები:
EPRA Ph Left Engine EPR
EPRB Ph Right Engine EPR
N2A Ph Left Engine N2
N2B Ph Right Engine N2
TGA Ph Left Engine EGT
TGB Ph Right Engine EGT
FFA Ph L Eng. Fuel Flow
FFB Ph R Eng. Fuel Flow
აეროპორტის სამიმოსვლო ბილიკზე მოძრაობის და ასაფრენ-დასაფრენ
ზოლზე გასვლის დროსვე იყო განსხვავებული, რაც სქემატურად და
ციფრებში გამოისახა შემდეგნაირად:
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შენიშვნა: შპს ავიაკომპანია ”აირ კავკასუსი”-ს ფრენების შესრულების
სახელმძღვანელოს და საჰაერო ხომალდის DC-9-83 (MD-83) საფრენოსნო
ექსპლუატაციის სახელმძღვანელოს მოთხოვნების შესაბამისად ეკიპაჟმა
ასაფრენ-დასაფრენ ზოლზე გასვლის შემდეგ, უშუალოდ გაფრენის მიზნით
გარბენამდე უნდა შეამოწმოს ძრავების მუშაობის ძირითადი პარამეტრები.
ფრენების შესრულების სახელმძღვანელოს ნაწილი B, გვერდი 82,
ნაწილი 2 Normal Procedures (SOP) ითვალისწინებს შემდეგს: Advance the
throttles to approximately 1.4 EPR. Monitor engine acceleration and check for
normal engine indications
indications before releasing brakes.
ძირითადი ყურადღება მახვილდება EPR –Engine Pressure Ratio
შემოწმებაზე, რაც ასახავს ძრავში შემავალი და გამომავალი აირის წნევის
ფარდობითობას და აღიქმება, როგორც გამწევი ძალა.

მოცემულ შემთხვევაში, როგორც საჰაერო ხომალდი 4L-LUL-დან
ამოღებული ფრენის ობიექტური კონტროლის თვითჩამწერი მოწყობილობის
გაშიფვრა გვიჩვენებს ეკიპაჟმა მოახდინა ძრავების მუშაობის ძირითადი
პარამეტრების შემოწმება, რომლის მაჩვენებლებიც იყო:
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1.4 EPR -ზე შემოწმებამდე მაჩვენებლები იყო:
ძრავები
მარცხენა
მარჯვენა
შემოწმების
პერიოდი (წამებში)

EPR
1.072
1.146
19.8 წმ

EGT C0
354
399

N 2 (%)
66.0
74.4

FFL (კგ/სთ)
1533
2643

19.8 წამის შემდეგ, როდესაც მარჯვენა ძრავის EPR=1.402 მაჩვენებლები იყო:
ძრავები
მარცხენა
მარჯვენა
შემოწმების
პერიოდი (წამებში)

EPR
1.329
1.329
1.402
8.1 წმ

EGT C0
388
393

N 2 (%)
80.5
82.5

FFL (კგ/სთ)
4004
5052

8.1 წამის შემდეგ, როდესაც მარჯვენა ძრავის EPR=1.999 მაჩვენებლები იყო:
ძრავები
მარცხენა
მარჯვენა
შემოწმების
პერიოდი (წამებში)

EPR
1.863
1.863
1.999
4.4 წმ

EGT C0
465
477

N 2 (%)
89.8
92.5

FFL (კგ/სთ)
9400
11667

ამის შემდეგ საჰაერო ხომალდი 4L-LUL იწყებს აფრენის მიზნით გარბენს და
4.4 წამის შემდეგ, როცა მარჯვენა ძრავის EPR=2.039 (T.O. Mode მოცემულ
შემთხვევაში აფრენისთვის აუცილებელი გამწევი ძალა), ხოლო მარცხენა
ძრავის მაჩვენებლები იყო EPR=1.960

ძრავები
მარცხენა
მარჯვენა
შემოწმების
პერიოდი (წამებში)

EPR
1.960
1.960
2.039
3.1 წმ

EGT C0
501
545

N 2 (%)
91.6
95.3

FFL (კგ/სთ)
9712
11793

ამ დროს საჰაერო ხომალდი 4L-LUL გარბენის სიჩქარეა V=39 knots = 72.2კმ.სთ
3.1 წამის შემდეგ, როდესაც საჰაერო ხომალდი ასაფრენ-დასაფრენი ზოლის
დასაწყისში იმყოფებოდა, გარბენის სიჩქარეა V=52knots = 96.3 კმ.სთ, ეკიპაჟის
მიერ ხდება ძრავების გადაყვანა დაბალ რეჟიმზე და აფრენის შეწყვეტა.
შენიშვნა: აფრენის შეწყვეტა V=80 knots სიჩქარემდე მიჩნეულია
დაბალი რისკის შემცველად.
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ციტატა:
(დამამზადებელი
კორპორაცია
„McDonnell
Douglas“
ციტატა:
რეკომენდაცია 9-035. 22.08.1993 გვითითებს -( წესისამებრ, როცა ძრავები
შესაბამისად
არის
დარეგულირებული,
ერთდროული
აჩქარებით
დაახლოებით 1.4 EPR ნიშნულის მიღწევისას, ძრავებმა უნდა შეინარჩუნონ
სტაბილური მდგომარეობა სამი წამის განმავლობაში. ძრავების აჩქარებას
შორის სამ წამზე მეტი სხვაობა ითვლება არანორმალურად და უნდა
ჩაიწეროს შესაბამისი ტექნიკური მომსახურების განსახორციელებლად.
According to the McDonnell Douglas Corporation All Operator Letter (AOL)
FOAOLFOAOL-9-035, Aug 22, 1993 (also an enclosure of AOLAOL-9-2355A, 2 June
1994):Normally,
1994):Normally, when throttles of properly trimmed engines are smoothly and
engines
gines should achieve a
simultaneously advanced to approximately 1,4 EPR, the en
stable, spooledspooled-up condition within three seconds of each other. Differences
between engine acceleration rates greater than three seconds are not normal, and
action.))
should be written up for appropriate maintenance action.
მოკვლევის დროს შესწავლილ იქნა საჰაერო ხომალდი 4L-LUL - ის
საბორტო ტექნიკური ჟურნალის ჩანაწერები და წინა პერიოდში
განხორციელებული ფრენების ობიექტური კონტროლის თვითჩამწერი
მოწყობილობიდან მიღებული მონაცემების გაშიფვრის მასალები, რამაც
გვიჩვენა:
28.10.2013 წ. საჰაერო ხომალდი 4L-LUL - ის მარცხენა ძრავზე, საქარხნო
ნომერი - 718461, გაუმართაობის გამო, შპს „აირ კავკასუსი“-ს საავიაციო
ტექნიკის ტექნიკური მომსახურების საწარმოს ავიასპეციალისტების მიერ
გამოიცვალა საწვავის სისტემის მარეგულირებელი მოწყობილობა (FCU – P/N
796 606 – 12 S/N 98515) და დამონტაჟდა (FCU – P/N 796606 -15 S/N – F 3337) –
(ტექნიკური ჟურნალის # 000094 ჩანაწერი).
13.11.2013 წ. საჰაერო ხომალდი 4L-LUL, რეისის კიევი-თბილისი
ფრენის ობიექტური კონტროლის თვითჩამწერი მოწყობილობიდან
მიღებული მონაცემებით ირკვევა, რომ სხვაობა საჰაერო ხომალდის მარცხენა
და მარჯვენა ძრავების მუშაობის ძირითად პარამეტრებს შორის არსებობს,
ხოლო ეკიპაჟის ჩანაწერი აღნიშნულ ხარვეზზე ტექნიკურ ჟურნალში
დაფიქსირებული არ არის და არც ტექნიკური მომსახურების საწარმოს
ავიასპეციალისტებს არ მიუღიათ ეკიპაჟისგან სიტყვიერი ინფორმაცია.
მოკვლევის საწყის ეტაპზე გამოვლინდა, რომ ავიაკომპანიის
სტრუქტურით წარმოდგენილი ფრენების უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი
პირები ფაქტიურად კომპანიაში აღარ მუშაობდენ, რითაც დარღვეული იყო
კოორდინაცია საფრენოსნო და ტექნიკურ სამსახურებს შორის, ასევე
გართულდა ინციდენტის მოკვლევისათვის აუცილებელი ინფორმაციის
მოპოვება. გამომდინარე ზემოაღნიშნულიდან, ფრენების უსაფრთხოების
ამაღლების მიზნით სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს ხელმძღვანელობას
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ეთხოვა დაუყოვნებლივი შესაბამისი პრევენციული ზომების გატარება.
სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს მუდმივმოქმედი სასერტიფიკაციო
კომისიის მიერ 10.01.2014 წელს შპს „აირ კავკასუსი“-ს საბაზო ობიექტში
ჩატარებული შემოწმებისას გამოვლინდა შემდეგი ნაკლოვანებები:
- ავიაკომპანიის საფრენოსნო სამსახურის დირექტორი დანიშნულია
31.12.2013წელს (ავიაკომპანიის დირექტორის ბრძანება # 3)
-

ხარისხის მენეჯერი დანიშნულია 01.01.2014წელს (ავიაკომპანიის
დირექტორის ბრძანება # 5)
აღნიშნული ცვლილებების განხორციელების შესახებ სააგენტო
ინფორმირებული არ ყოფილა, რითაც დაირღვა „საჰაერო ხომალდის
ექსპლუატანტის სერტიფიცირების წესი“-ს მე-16 მუხლის ვ)პუნქტი.

- ვერ დადგინდა სწავლებისა და ხარისხის მენეჯერის ავიაკომპანიაში
მუშაობის ფაქტი.
- ვერ

იქნა

წარმოდგენილი

ფრენების

უსაფრთხოებაზე

პასუხისმგებელ პირებთან დადებული შრომითი ხელშეკრულებები.
- ვერ იქნა წარმოდგენილი 2013წლის 30 დეკემბერს ქ.თბილისის
საერთაშორისო აეროპორტში სხ MD-83 სარეგისტრაციო # 4L-LUL ზე მომხდარ საავიაციო მოვლენასთან დაკავშირებული ფრენის
უსაფრთხოების მართვის სისტემით (SMS) გათვალისწინებული
ღონისძიებების და ქმედებების დოკუმენტაცია.
- ვერ იქნა წარმოდგენილი ავიაკომპანიის „ავარიულ სიტუაციაში
მოქმედების სახელმძღვანელო“ (ERM)
- ვერ

იქნა

წარმოდგენილი

დოკუმენტირებული

ხარისხის

პოლიტიკა

და

მართვის

სისტემის

ხარისხის

მართვის

სახელმძღვანელო.
- ორგანიზაციის

დოკუმენტების

მართვის

სისტემა

არ

ფუნქციონირებს.
- ხელმძღვანელობის მხრიდან არ ხორციელდება ხარისხის სისტემის
პერიოდული ანალიზი.
- არ სრულდება ხარისხის უზრუნველყოფის პროგრამა, ვერ იქნა
წარმოდგენილი

ხარისხის

სუბკონტრაქტორი

სისტემის

ორგანიზაციების

შიდა

აუდიტების,

აუდიტების

ასევე

ჩატარების

მტკიცებულება.
- არ ხორციელდება ხარისხის სისტემის შიდა სწავლებები.
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- არ ხორციელდება „თვითმფრინავების საფრენოსნო ექსპლუატაციის
წესები“-ს

101

მუხლის

მე-3

პუნქტისა

და

ავიაკომპანიის

„ბორტგამყოლთა სახელმძღვანელო“-ს ნაწილი 0-ის 0.5 პუნქტის
მოთხოვნები.
- წესრიგშია მოსაყვანი ბორტგამყოლთა პირადი საქმეები.
ზემოაღნიშნული ნაკლოვანებების აღმოსაფხვრელად სამოქალაქო
ავიაციის სააგენტოს მხრიდან შპს ავიაკომპანია „აირ კავკასუსი“-ს
ხელმძღვანელობას მიეცა ვადა ორი კვირა.
ციტატა: სსიპ – სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს დირექტორის ბრძანება
№142 „საჰაერო ხომალდის ექსპლუატანტის სერტიფიცირების წესი“
წესი“-ს
მუხლი 4. პუნქტი ვ) - ხელმძღვანელების, ფრენების უსაფრთხოების და
საავიაციო უშიშროების უზრუნველყოფასთან უშუალოდ დაკავშირებული
სპეციალისტების საკვალიფიკაციო მონაცემები ამ წესის №6 დანართის
მიხედვით და მათი უფლება მოვალეობები; ამ პირთა კვალიფიკაცია უნდა
აკმაყოფილებდეს იკაო-ს ოფიციალური გამოცემების: GM Doc 9376 C3, C4,
Doc 8973 და ევროპის სამოქალაქო ავიაციის კონფერენციის (ECAC)
ოფიცილური გამოცემის Doc 30 მოთხოვნებს.
შენიშვნა: შპს ავიაკომპანია ”აირ კავკასუსი”-ს ფრენების შესრულების
სახელმძღვანელოთი (OM-A) მიღებულია 29.11.2013წ) განსაზღვრულია ის
მინიმალური სტრუქტურა, რომელიც აუცილებელია დაკომპლექტებული
იყოს ზემოაღნიშნული მოთხოვნების შესაბამისად. შემოწმების შედეგად
გამოვლინდა, რომ სტრუქტურა სრულად დაკომლექტებული არ იყო და
ხშირი იყო ავიაკომპანიის ფრენების უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი
სპეციალისტების ცვლილებები, რის გამოც საფრენოსნო/ტექნიკურ
სამსახურებს შორის დარღვეული იყო კოორდინაცია, ხდებოდა საფრენოსნო
ეკიპაჟების ხშირი როტაცია, თავისდროულად და კვალიფიციურად ვერ
ხორციელდებოდა შიდა შემოწმებები, შესაბამისად არ ხდებოდა არსებული
ხარვეზების ანალიზი.
აღსანიშნავია, რომ შპს „აირ კავკასუსი“-ს შიდა ორგანიზაციული
გაუმართავი მუშაობა, კადრების ხშირი ცვლა და სსიპ – სამოქალაქო ავიაციის
სააგენტოს
დირექტორის
ბრძანება
№142
„საჰაერო
ხომალდის
ექსპლუატანტის სერტიფიცირების წესი“-ს მუხლი 4. პუნქტი ვ) და ამავე
წესის მე-16 მუხლის ვ) პუნქტის მოთხოვნების სრულყოფილად არ
შესრულება პირდაპირ კავშირშია ფრენების უსაფრთხოდ შესრულებასთან.
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3.დასკვნა
3.დასკვნა
30.12.2013 წელს, საჰაერო ხომალდით DC 9-83 (MD 83), ნაციონალური
სარეგისტრაციო ნიშანი 4L-LUL, ჩარტერული რეისის (GSC 1587 –თბილისი შარმელშეიხი) შესრულებისას, ქ.თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის
ადზ 13 მარჯვენაზე ასაფრენად გარბენის საწყის ეტაპზე, გარბენის სიჩქარეზე
(V=52knots) აფრენის შეწყვეტა მიეკუთვნება დაბალი რისკის შემცველ
ინციდენტებს და მომხდარი საავიაციო მოვლენა კლასიფიცირდება, როგორც
ინციდენტი
4. ფრენების უსაფრთხოების უზრუნველყოფის რეკომენდაციები
1.მოცემული
საავიაციო ინციდენტის მოკვლევის ანგარიში განთავსდეს
1.
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ვებ
გვერდზე http://www.economy.ge/ge/civil-aviation-and-maritime-transport-accident-incidentinvestigation-bureau

2. მოკვლევის ანგარიში წერილობით გაეგზავნოს:
ა) სსიპ – სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს;
ბ)შპს ავიაკომპანია „აირ კავკასუსი“-ს.
3. მოკვლევის ბიურომ უზრუნველყოს მოკვლევის ანგარიშის გამოქვეყნებაზე
ინფორმაციის მიწოდება საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის სახელმწიფო
რეესტრში დარეგისტრირებული საჰაერო ხომალდების ექსპლუატანტებზე.
4. ფრენების უსაფრთხოების გაუმჯობესების და შემდგომში მსგავსი
ინციდენტების პრევენციის მიზნით შპს ავიაკომპანია „აირ კავკასუსი“-ს
ხელმძღვანელებმა უზრუნველყონ:
მოცემული
საავიაციო
ინციდენტის
მოკვლევის
ანგარიშის
ავიაკომპანიაში განხილვა და ფრენების უსაფრთხოების კულტურის
გაუმჯობესების მიზნით შესაბამისი პრევენციული ზომების გატარება;
ავიაკომპანიის სტრუქტურის დაკომპლექტება სსიპ – სამოქალაქო
ავიაციის სააგენტოს დირექტორის ბრძანება №142 „საჰაერო ხომალდის
ექსპლუატანტის სერტიფიცირების წესი“-ს მუხლი 4. პუნქტი ვ)
მოთხოვნების მიხედვით;
ავიაკომპანიის ფრენების უსაფრთხოების მართვის სისტემის (SMS)
ფარგლებში განხორციელდეს საფრენოსნო-ტექნიკური სამსახურების
გაძლიერებული მონიტორინგი;
საფრენოსნო
შემადგენლობასთან
დამატებითი
თეორიული
მეცადინეობების ჩატარება თემებზე:
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