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UVODNA BESEDA

Končno poročilo o preiskavi letalske nesreče vsebuje dejstva, analizo, vzroke in varnostna
priporočila, ki jih je ugotovila komisija za preiskavo letalske nesreče glede na okoliščine, v
katerih se je nesreča pripetila.
V skladu s Prilogo št. 13 h Konvenciji o mednarodnem civilnem letalstvu ter na podlagi
četrtega odstavka 137. člena Zakona o letalstvu (Ur.l.RS, št.113/2006 UPB-1) ni namen
končnega poročila o letalski nesreči ugotavljanje krivde ali individualne oziroma kolektivne
odgovornosti. Osnovni cilj končnega poročila je preprečevanje letalskih nesreč v prihodnje.
Pomembno je, da se končno poročilo o letalski nesreči uporablja zgolj za preprečevanja
letalskih nesreč, ker uporaba končnega poročila v druge namene lahko privede do napačnega
razumevanja.
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SESTAVA KOMISIJE ZA PREISKOVANJE LETALSKE NESREČE

S sklepoma št. 37250-5/2006/18-0010133 z dne 12.09.2006 in št. 37250-5/2006/32-0010133 z
dne 25.10.2006 je v Sektorju za preiskovanje letalskih nesreč in incidentov (v nadaljevanju:
SPLNI) na podlagi tretjega odstavka 138. člena Zakona o letalstvu (Ur.l. RS, št. 113/06 UPB1) ter na podlagi drugega, tretjega in četrtega odstavka 7. člena Uredbe o preiskovanju
letalskih nesreč, resnih incidentov in incidentov (Ur.l. RS, št. 72/03 in 110/05) za
preiskovanje letalske nesreče akrobatskega letala posebne kategorije JAK-55M, registrske
oznake S5-DGM imenovana komisija za preiskovanje letalske nesreče z namenom
preiskovanja okoliščin v katerih se je pripetila nesreča, ugotavljanja vzrokov letalske nesreče
in pripravo varnostnih priporočil za preprečevanje letalskih nesreč v prihodnje.

Glavni preiskovalec:
• Marko PETERNELJ, Ministrstvo za promet, SPLNI,
preiskovalec letalskih nesreč in incidentov, glavni preiskovalec;
• Viktor BEČAN st., poklicni pilot letala in letalski mehanik,
letalski strokovnjak, član komisije;
• Vlasta KUNAVER, dr.med., pooblaščena zdravnica za izvajanje
zdravstvenih pregledov letalskega osebja, članica komisije;
• Amedeo ŽIGON, višji policijski inšpektor, Ministrstvo za notranje zadeve,
Policijska Uprava Koper, član komisije;
• Andrej POŽAR, kriminalistični inšpektor, Ministrstvo za notranje zadeve,
Policijska Uprava Koper, član komisije.
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POVZETEK

1. Datum nesreče: 30.08.2006 ob 14.46 UTC (*)

2. Letalo: akrobatsko letalo posebne kategorije JAK-55M, reg. oznaka S5-DGM

3. Mesto nesreče: Letališče Portorož (LJPZ)

4. Lastnik: zasebnik (pilot)

5. Tip leta: akrobatski trenažni let v skupini dveh letal

6. Posledice:
6.1 Poškodbe:

Poškodbe
Smrtne
Težke
Lažje / Nepoškodovani

Posadka
1
-

Sopotnik
-

Ostali
-

6.2 Letalo: 100% uničeno

6.3 Oprema: 100% uničena

(*) V tem poročilu je uporabljan mednarodni srednjeevropski čas – UTC (ang. Universal
Time Co-ordinated). Na dan nesreče je za slovenski lokalni čas potrebno dodati dve uri.
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1. DEJSTVA
1.1 Podatki o letu
Pilot je z akrobatskim letalom tipa JAK-55M registrske oznake S5-DGM poletel na odobren
akrobatski trenažni let v skupini dveh letal. Skupino je vodil izkušen akrobatski pilot z
akrobatskim letalom tipa ZLIN 526F, reg. oznake S5-DBO. Letali sta poleteli v paru ob 14.37
uri. Let se je opravljal na višinah od 50 do 150m nad letališčem Portorož (LJPZ) po
elementih, ki so bili določeni v načrtu leta. Let je potekal prvih osem minut normalno, nakar
sta se letali načrtovano ločili v kurzu okrog 0000, na višini med 80 in 100m, pri indicirani
zračni hitrosti 250km/h (op. prepis magnetnega zapisa pogovorov).
Vodja skupine je z letalom ZLIN 526F energično zavil desno navzgor, spremljevalec - pilot z
letalom JAK-55M pa je energično zavil v levi (ostri) horizontalni zavoj z nagibom okrog 700.
Prvi del ostrega zavoja je opravil v vodoravni ravni nakar se je začel v zavoju strmo spuščati
proti tlom. V tla je trčil ob 14.46 uri v obrobje solin (ob nasipu) pod kotom okrog 300 brez
nagiba (op. izjava kontrolorja zračnega prometa).

MESTO RAZBITINE

Vodja skupine je let prekinil in pristal ob 14.50 uri.
1.2 Podatki o poškodbah oseb
Poškodbe
Smrtne
Težke
Lažje / Nepoškodovani

Posadka
1
-

Sopotnik
-

Ostali
-
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1.3 Podatki o poškodbah letala
Letalo, motor in oprema so bili uničeni.

1.4 Podatki o ostali škodi
Komisija nima pristojnosti za ugotavljanje obsega in oceno ostale škode.

1.5 Podatki o pilotu – vodji zrakoplova
-

Pilot, moški, star 35 let, je pridobil Dovoljenje pilota jadralnega letala 11.11.1992.

-

Dne 18.01.1993 je pridobil Dovoljenje športnega pilota (motornega letala).

-

Posebno pooblastilo za akrobatsko letenje je pilot pridobil 20.05.1998.

-

Z implementacijo Skupnih letalskih predpisov (JAR) Združenih letalskih organov
(JAA) je bilo Dovoljenje športnega pilota nadomeščeno z Letalsko licenco zasebnega
pilota letala (PPL/A). Predmetna licenca mu je bila izdana 30.06.2002 z veljavnostjo
do 30.06.2008.

-

Pilot je imel v času nesreče tudi veljavno Dovoljenje pilota ULN*, in sicer od
24.05.1996 ter veljavno Dovoljenje kontrolorja zračnega prometa.

-

Za uveljavljanje privilegijev iz omenjenih licenc in dovoljenj je imel pilot veljavno
Zdravniško spričevalo 2. razreda.

-

Iz pilotove Knjižice letenja št. 4 je razvidno, da je pilot do 25.06.2006 (op. zadnji
vpis naleta s strani pilota - dva meseca pred nesrečo) opravil na motornih letalih
splošne in posebne kategorije ter na ultralahkih motornih letalih skupaj 1751 letov z
naletom 612 ur 49 minut. Za samostojno letenje na predmetnem akrobatskem letalu
tipa JAK-55M je bil pilot usposobljen 25.09.2004. Do zadnjega vpisa v Knjižico
letenja št. 4 z dnem 25.06.2006 je na njem opravil 102 leta z naletom 30 ur 02
minuti.

Podatki o pilotu so podani samo na podlagi Dosjeja pilota, ki ga hrani Oddelek za licenciranje
osebja in letalsko medicino, Direktorata za civilno letalstvo v Ministvu za promet ter pilotove
Knjižice letenja št. 4, ki je najdena na letališču Portorož. Ostalo dokumentacijo pilota (npr.
Knjižice letenja št.1, 2 in 3, Knjižice pilota jadralnega letala, originalnega Navodila
proizvajalca za vodenje letala – »Flight Manual«, itd.) komisija ni uspela pridobiti.

1.6 Podatki o letalu
-

Motorno akrobatsko letalo posebne kategorije (ang. experimental) tipa Jakovljev JAK55M serijske št. 920510 je bilo izdelano v Rusiji leta 1992;

(*) ULN pomeni Ultralahka letalna naprava
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-

Letalo je bilo prvič vpisano v Register zrakoplovov Republike Slovenije v času uvoza
s strani prvega slovenskega lastnika. Potrdilo o vpisu v register št. 527 je bilo izdano
24.03.2000;

-

Z dnem 24.03.2000 je bilo izdano tudi Dovoljenje za letenje (ang. Permit to Fly) št.
527 oziroma sedaj t.i. Nacionalno spričevalo o plovnosti z veljavnostjo do 30.03.2007;

-

Pilot je v Sloveniji kupil rabljeno letalo registrske oznake S5-DGM leta 2005;

-

Iz Operativnega dnevnika zrakoplova št. 4 (ang. Journey Logbook) z dnevom začetka
vodenja 14.07.2005 je razvidno, da je imelo letalo do 30.07.2006 (zadnji vpis) skupaj
1845 letov in skupni čas obratovanja zrakoplova (ang. Aircraft Total Time - TT)
589 ur in 43 minut;

-

S podatki o rednem in izrednem vzdrževanju letala komisija ni razpolagala, ker letala
z Dovoljenjem za letenje lastniki vzdržujejo sami;

-

V letalo je bil vgrajen ruski motor tipa M-14P serijske številke KJA 322058;

-

Zadnje tehtanje letala je bilo opravljeno 13.03.2003. (op. tehtanje letala je obvezno
vsakih 5 let);

-

Na motor je bil dne 30.06.2004 vgrajen nemški trokraki propeler s spremenljivim
korakom tipa MTV-3-B-C/L250-21 serijske številke 98107-B.

Podatki o letalu so podani samo na podlagi Dosjeja letala, ki ga hrani Oddelek za plovnost,
certificiranje in register zrakoplovov, Direktorata za civilno letalstvo v Ministvu za promet ter
Operativnega dnevnika zrakoplova št. 4, ki je najden na letališču Portorož. Ostalo
dokumentacijo letala (npr. Predpisana dokumentacija letala, ki jo izda proizvajalec letala,
motorja ter propelerja, ki jo mora predložiti lastnik pri uvozu letala, slovenskih Knjižic
zrakoplova, motorja in propelerja, itd.) komisija ni uspela pridobiti.

1.7 Meteorološki podatki
V času nesreče je bila vidnost preko 30 km. Pihal je »maestral« (zahodnik – severo zahodnik)
s hitrostjo od 4m/s do 5m/s.
Temperatura zraka je bila 220C pri relativni vlagi 46% in zračnem tlaku (QNH*) 1014 hPa.
Na območju letališča ni bilo turbulence ali vetrovnega striženja. Srednja oblačnost (3/8) ni
vplivala na let.

(*) QNH je zračni tlak na nivoju morja – nastavitev tega zračnega tlaka na višinomeru
omogoča, da se nad določenim območjem odčitava višina letala nad nivojem morja.
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1.8 Podatki o navigacijskih sredstvih
Pri akrobatskem letenju se ne uporabljajo zemeljska navigacijska sredstva.

1.9 Podatki o radijski zvezi
Let je bil opravljen v kontroliranem zračnem prostoru mednarodnega letališča Portorož (CTR
LJPZ). Predpisana komunikacija je potekala med pilotoma v skupini ter kontrolorjem
zračnega prometa na stolpu letališča Portorož (TWR Portorož) na frekvenci 129M325.

1.10 Podatki o letališču Portorož (LJPZ)
•
•
•
•

Pozicija: 45 28 24.068 N - 13 36 53.915 E
VPS: 151° - 331°; 1.200m x 30m (asfalt)
Nadmorska višina 2 m
Komunikacija: Pozivni znak “TWR PORTOROŽ” na frekvenci 129M325

1.11 Podatki o registratorjih leta
Registratorji leta se ne vgrajujejo v akrobatska letala.

1.12 Podatki z mesta nesreče
Na mestu nesreče je bilo ugotovljeno, da je od prvega trčenja letala v tla, ki je pogojilo udarno
jamo (pozicija št. 1 na skici spodaj) do mesta ustavitve letala (pozicija št. 13) odpadlo z letala
11 delov.

SKICA NI V MERILU !

Odpadli deli letala po pozicijah na skici so bili:
-2
-3
-4
-5
-6
-7

t.i. »profiler« (desni)
desno kolo
pokrov desnega rezervoarja
del propelerja
kovinski del (verjetno z okrova motorja)
kos aerodinamične obloge propelerja

- 8
- 9
- 10
- 11
- 12

levo kolo
del okrova motorja
kosi pločevine (verjetno z okrova
motorja)
akumulator
del motorja
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1.13 Medicinski in patološki podatki
Trčenje letala v tla ter posledično pojava ognja sta povzročila smrt pilota.
Opravljene so bile alkoholometrične in toksikološke preiskave. V krvi in urinu pilota ni bilo
alkohola, prav tako so bile negativne preiskave na mamila in psihoaktivna zdravila.

1.14 Podatki o požaru
Pri trčenju v tla se je letalo trenutno vnelo. Požar je uničil okrog 70% strukture letala, ker je
gorelo v plitvi vodi (op. obrobje solin).
OPOMBA: Legura aluminija iz katere je zgrajena struktura letala se pri gorenju na visoki
temperaturi ob stiku z vodo ne tali temveč zgoreva in se upepeli.

1.15 Podatki o preživetju
V taki letalski nesreči ne obstaja možnost preživetja!

1.16 Potek preiskave
 Dne 30.08.2006 je v večernih urah opravljen kratek ogled na mestu nesreče. Ponovni
ogled mesta nesreče in pregled razbitine je opravljen naslednji dan. Istočasno je razbitina
umaknjena na letališče Brnik v varovan prostor;
 Z očividci in pričami so opravljeni razgovori 31.08.2006;
 Dne 06.09.2006 je s strani SPLNI izdana Začasna odredba št. 37250-5/2006/30010133 s katero je v zračnem prostoru Republike Slovenije prepovedano
akrobatsko letenje v skupini dveh ali več zrakoplovov, ki jo sestavljajo različni tipi
zrakoplovov;
 Razbitina je podrobno pregledana v mesecu septembru 2006. Dodatni pregledi in
preiskave so opravljene tudi v letu 2007/2008;
 V mesecu septembru 2006 sta od Ministrstva za promet, Direktorata za civilno letalstvo
pridobljena Dosje pilota in Dosje letala;
 Dne 04.09.2006 je glavni preiskovalec nadzornika plovnosti Ministrstva za promet,
Direktorata za civilno letalstvo pisno zaprosil za dodatno dokumentacijo letala in
navodila proizvajalca letala. Dne 29.09.2006 je bilo pisno odgovorjeno, da zahtevane
tehnične dokumentacije in navodil nimajo, ker je bila verjetno izgubljena pri selitvah ter
pri preseljevanju arhivov v bivši Upravi RS za civilno letalstvo;
 Pregledana so Navodila za uporabo letala in motorja, ki so jih posredovali starši
pokojnega pilota. Vsa navodila so izhajala iz spletnih strani in se lahko uporabljajo le
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informativno. Originalnih navodil, ki bi se nanašala na predmetno letalo z njegovo
serijsko številko komisija ni pridobila, kar je otežilo in zavleklo preiskavo;
 Od staršev pilota je komisija pridobila tudi delno Navodilo za vodenje letala (ang. Flight
Manual), ki ga je pilot najverjetneje izdelal sam. V njem so ilustracije kopirane iz
originalnega ruskega navodila z besedilom v slovenskem jeziku (op. prevod). Dodani so
tudi deli v angleškem jeziku katerih vir so najbolj verjetno spletne strani (priloga).
 Dne 15.02.2010 je bil končan osnutek Končnega poročila o letalski nesreči.
Rezultati preiskave:
Med preiskavo posameznih delov razbitine niso najdeni dokazi o motnjah v delovanju letala,
motorja, propelerja in sistema krmiljenja letala. Pri tem je potrebno upoštevati dejstvo, da je
od strukture letala preostalo le 30%, od opreme letala pa še manj.

1.16.1 Preiskava motorja
Po izjavah prič in očividcev je motor vse do trčenja v tla deloval. Pravilno delovanje motorja
je bilo potrjeno tudi s podrobno preiskavo. Po snetju spodnjega cilindra (op. najbolj
obremenjen cilinder) je bilo ugotovljeno, da je bila notranjost motorja dobro ohranjena.
Izraba delov je bila minimalna. Notranjost motorja je bila čista (slika spodaj).

Pri nadaljnji preiskavi je bilo ugotovljeno, da je bil motor v času trčenja v tla vrtljiv, kar
dokazujejo tudi lomi krakov propelerja.
Ventili cilindrov motorja so bili pravilno nastavljeni (slika ventilov na naslednji strani).
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Vžigalne svečke motorja so dokazovale, da je dvojni sistem vžiga deloval brezhibno ter, da je
bil dovod goriva normalen.
Na motorju niso najdene kakršne koli sledi, ki bi motile normalno delovanje motorja.

OPOMBA: Iz prakse je znano, da devet-cilinderski zvezda motorji tipa M-14P omogočajo let
tudi v primeru, ko en cilinder popolnoma odpove.

1.16.2 Preiskava letala in sistema krmiljenja
Preiskava strukture letala in sistema krmiljenja je opravljena na preostalih delih strukture in
preostalih delih sistema krmiljenja.
Na ostankih krmilnega sistema niso najdene sledi nenormalnega delovanja (slika spodaj).

PEDAL SMERNEGA KRMILA

OSTANKI KRMILNEGA SISTEMA V KABINI
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Iz krmilnih ročic moči motorja (op. ročica za plin) ter koraka propelerja je razvidno, da je bil
plin v trenutku trčenja verjetno popolnoma odvzet.
Korak propelerja je bil v položaju »poln korak«.

ROČICA KORAKA PROPELERJA

ROČICA MOČI MOTORJA

Da je letalo imelo v trenutku trčenja poln korak potrjuje tudi preiskava propelerja.

1.16.3 Preiskava propelerja
Iz slike je razvidno, da je bil propeler pri trčenju v tla na »polnem koraku«, kar dokazuje
položaj krakov in njihovih omejiteljev na polnem koraku.

POLOŽAJ KRAKA PROPELERJA

OMEJITELJ POLNEGA KORAKA

POLOŽAJ DRUGEGA KRAKA
PROPELERJA

POLOŽAJ TRETJEGA KRAKA NA
SLIKI NI VIDEN !
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1.16.4 Ostalo
-

Dne 18.08.2006 je Aeroklub OLC Portorož Ministrstvu za promet, Direktoratu za
civilno letalstvo poslal vlogo za izdajo dovoljenja za let zrakoplova, ki je knjižena pod
šifro 2190-423/2006/2411-0423221 dne 21.08.2006. V vlogi vlagatelj naproša za
izdajo dovoljenja za trenažne akrobatske lete in lete na prireditvi U.I.M
POWERBOAT WORLD CHAMPIONSHIP SLOVENIA ter za AIR SHOW za
akrobatsko letalo tipa JAK-55M, reg. oznake S5-DGM ter za akrobatsko letalo tipa
ZLIN 526F, reg. oznake S5-DBO.

-

Ministrstvo za promet, Direktorat za civilno letalstvo je dne 24.08.2006 pod šifro
2150-423/2006 izdalo Dovoljenje za izvedbo akrobatskih trenažnih letov v dneh od
26.08. do vključno 31.08.2006 ter za akrobatski let v sklopu omenjene prireditve.
Dovoljenje je bilo izdano za lete na višinah od 50 do 300m nad terenom v coni
letališča Portorož.

-

Iz zgoraj omenjene vloge in iz dovoljenja za let po mnenju komisije ni razvidno,
da se bo let opravil v skupini dveh letal!

-

Na podu kabine je najdena cev z adapterjema za polnjenje jeklenke letala z
zrakom. Omenjena cev z adapterjema se po potrebi uporablja na zemlji pri
pripravi letala za letenje (slika spodaj) in nikakor ne sodi v kabino letala.
Cev z adapterjema oziroma kakršen koli tujek se pri akrobatskem letenju ne sme
nahajati v kabini!

30 cm

MASA CEVI Z
ADAPTERJEMA:

0,902 kg
-

V delnem Navodilu za vodenje letala (ang. Flight Manual), ki ga je pilot
najverjetneje izdelal sam, se na zadnji strani nahajajo osnovni podatki za režime
leta pri čemer izstopa dejstvo, da je z dnem 12.04.2006 vpisana minimalna hitrost
letala oziroma hitrost prevlečenega leta z angleškim izrazom v slovenskem jeziku,
in sicer »STOL 135 km/h« (ang. Stall), ki je višja za 25 km/h od minimalne
hitrosti predpisane za ta tip letala (zadnja stran priloge).
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-

Pri vseh letnih podaljšanjih Dovoljenja za letenje (op. zadnje podaljšanje s
preizkusnim letom na letališču Lesce dne 30.03.2006) je pilot v »Poročilu o
preizkusu enomotornega letala« vpisal hitrost prevlečenega leta 110 km/h (op. v
premočrtnem vodoravnem letu).

1.17 Izjave

1.17.1 Povzetek izjave kontrolorja zračnega prometa
Kontrolor zračnega prometa je povedal, da je odobril poletanje po načrtovanem letu za
katerega je bilo izdano tudi posebno Dovoljenje s strani Ministrstva za promet, Direktorata za
civilno letalstvo. V vožnji in pri poletanju v skupini je gledal letali do prvega zavoja. Nato le
občasno, ker sta se nahajali izven njegovega vidnega polja. Nekaj minut sta letali izvajali
elemente v skupini nakar sta se ločili vsako v svojo stran. Ločitev letal je zaznal, ko je vodja
skupine sporočil pilotu spremljajočega letala reg. oznake S5-DGM po radijski zvezi: »OK,
obrni zdej…«.
Nekaj sekund za tem je opazil spremljajoče letalo na višini okrog 50m v kotu poniranja okrog
30 stopinj, brez nagiba, skoraj vzporedno z vzletno - pristajalno stezo. Menil je, da se bo
letalo dvignilo! Zaradi primankljaja časa ni mogel reagirati in opozoriti pilota na bližino
zemlje.

1.17.2 Povzetek izjave očividca 1
Očividec, ki se je nahajal ob hiši v območju solin (skica na naslednji strani) pove, da sta letali
leteli skupaj. Gledal je let skupine dveh letal, ki sta se pred preletom hiše ločili. Eno v eno
stran navzgor, drugo pa v zavoju v smeri preko hiše (op. pokaže sled leta). Letalo je, glasno,
dokaj nizko preletelo hišo in se nato začelo proti letališču strmo spuščati. Mislil je da gre na
pristajanje. Očividec pove tudi, da je motor ves čas deloval.

1.17.3 Povzetek izjave očividca 2
Očividec se je nahajal severno od letališča. Spremljal je let dveh letal, ki sta se ločili, vsako v
svojo stran. Pove, da je (op.ponesrečeno) letalo preletelo hišo v območju solin v ostrem
zavoju in se v zadnjem delu spuščalo. Mislil je, da gre na pristajanje vendar je kasneje
izvedel, da se je pripetila nesreča. Na dodatno vprašanje odgovori, da je slišal motor ves čas
delovati, ker je na tem letalu bolj glasen kot na drugih letalih, ki letijo na letališču.

NAMERNO PRAZNO
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2. ANALIZA
2.1 Splošno
Ni dokazov o motnjah v delovanju letala, motorja, propelerja in sistema krmiljenja letala.
V Navodilu za vodenje letala (op. peta alinea, točka 1.16.4, stran 15) je s strani pilota vpisana
hitrost prevlečenega leta 135 km/h kar znaša 25 km/h več kot je to določeno za predmetni tip
letala.
Za določanje večje hitrosti prevlečenega leta s strani pilota obstajata praviloma dva vzroka, in
sicer:
- pilot je v Navodilu za vodenje letala povečal hitrost prevlečenega leta iz varnostnih
razlogov z namenom, da ima pri pojavi napak v tehniki pilotiranja, ki pogojujejo
zmanjšanje hitrosti rezervo hitrosti (25 km/h);
- pilot je v akrobatskih letih (op. po podaljšanju Dovoljenja za letenje) ekstremno
preobremenil letalo kar lahko povzroči spremembe v strukturi letala, ki lahko pogojijo
dvig hitrosti prevlečenega leta.
OPOMBA: Po pripravi osnutka tega poročila smo s strani prvega slovenskega lastnika
obveščeni, da je proizvajalec propelerja ustmeno predlagal povečanje hitrosti prevlečenega
leta iz razlogov varnosti (op. ki so pogojeni z lastnostmi propelerja).

2.2 Sled leta
Sled leta je izdelana na podlagi izjav iz točke 1.17 na prejšnji strani (ilustracija spodaj).
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Preprosti izračuni na podlagi ilustracije:

Za podatke iz analize so pri izračunih uporabljene naslednje formule:

Polmer zavoja:

Hitrost prevlečenega leta v zavoju:

kjer je:
kjer je:

v = prava (op. stvarna) zračna hitrost
r = radij zavoja

Vst = hitrost prevlečenega leta v zavoju
Vs = hitrost prevlečenega leta v
n

premočrtnem, horizontalnem letu
= obremenitev v zavoju

g = gravitacijski pospešek
θ = nagib v zavoju

Znani vhodni podatki na podlagi dejstev so: v = 250km/h = 69,44m/s in r = 160m
Pri hitrosti 250 km/h je znašal povprečni nagib v zavoju θ = 71,96210 ~ 720.
Obremenitev v zavoju je znašala n = 3,236g ~ 3,2g.
Za hitrost izračuna prevlečenega leta v zavoju sta uporabljeni prej omenjeni hitrosti
prevlečenega leta v premočrtnem horizontalnem letu, in sicer 110km/h in 135km/h.
Za hitrost 110km/h znaša hitrost prevlečenega leta v zavoju 196,77 km/h ~ 197km/h.
Za hitrost 135km/h znaša hitrost prevlečenega leta v zavoju 241,49 km/h
kateri letalo prihaja v pogoje prevlečenega leta.

~ 241km/h pri

OPOMBA: Razen izračunov je potrebno upoštevati tudi dejstvo, da je pilot pred trčenjem v
tla v ostrem zavoju verjetno popolnoma odvzel plin in propeler postavil na poln korak (op.
točka 1.16.2 in 1.16.3 na strani 13 in 14).

2.3 Postopki pilota
Na podlagi dejstev (op. četrta alinea, točka 1.16.4 na strani 15) se ugotavlja, da pilot ni
opravil pregleda kabine pred letom, ker je na podu kabine najdena cev z adapterjema za
polnjenje jeklenke letala z zrakom.
Cev z adapterjema oziroma kakršen koli tujek se pri akrobatskem letenju ne sme
nahajati v kabini!
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2.4 Verjetna rekonstrukcija leta
Pilot je z akrobatskim letalom reg. oznake S5-DGM poletel na odobren akrobatski trenažni let
v skupini dveh letal. Skupino je vodil izkušen akrobatski pilot z akrobatskim letalom reg.
oznake S5-DBO. Letali sta poleteli v paru ob 14.37 uri.
Let v skupini se je opravljal na višinah od 50 do 150m nad letališčem Portorož (LJPZ) po
elementih, ki so bili določeni v načrtu leta. Let je potekal prvih osem minut normalno pri
čemer sta letali v skupini izvajali zavoje in osmice. Po osmih minutah sta se letali načrtovano
ločili v kurzu okrog 0000, na višini med 80 in 100m, pri indicirani zračni hitrosti 250km/h.
Vodja skupine je z letalom energično zavil desno navzgor, spremljevalec - pilot z letalom reg.
oznake S5-DGM pa je energično zavil v levi ostri horizontalni zavoj z nagibom okrog 700.
Prvi del ostrega zavoja je opravil v horizontalni ravni nakar se je začel v zavoju strmo
spuščati proti tlom v dinamično prevlečenem letu (ang. Turning Stall).
Spuščanje proti tlom je bilo verjetno pogojeno s pobiranjem cevi z adapterjema s tal kabine.
Obstaja tudi verjetnost, da se je predmetna cev z adapterjema zagozdila v pedale smernega
krmila in delno ali v celoti onemogočila uporabo istega.
Pred trčenjem v tla je bil plin verjetno popolnoma odvzet, propeler pa je bil postavljen na poln
korak.
Letalo je trčilo v tla ob 14.46 uri v obrobje solin pod kotom okrog 300 .
Letalo je trčilo v tla, ker pilot zaradi male višine in primankljaja časa ni uspel izvleči letala iz
verjetno prevlečenega leta.

3. ZAKLJUČKI

a)

Ugotovitve:
1. Pilot je imel vsa potrebna dovoljenja, licence in spričevala za opravljanje akrobatskih
letov.
2. Ministrstvo za promet, Direktorat za civilno letalstvo je izdal Dovoljenje za
opravljanje akrobatskih letov.
3. Ni dokazov o motnjah v delovanju letala, motorja, propelerja in sistema krmiljenja.
4. Pilot je verjetno sam izdelal delno Navodilo za uporabo letala (ang. Flight Manual) v
katerem je hitrost prevlečenega leta povečal za 25km/h.
5. Pilot pred letom ni opravil pregleda kabine.
6. V ostrem zavoju je pilot letel blizu hitrosti prevlečenega leta.
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7. Na podu kabine je najdena cev z adapterjema za polnjenje jeklenke letala z zrakom, ki
je najbolj verjetno ovirala pravilno izvajanje ostrega zavoja.

b)

Verjeten vzrok nesreče:
Najverjetnejši vzrok nesreče je ČLOVEŠKI FAKTOR – Pilotova napaka pri
tehniki pilotiranja, ki jo je povzročila cev z adapterjema na tleh kabine. Letalo je trčilo
v tla, ker pilot zaradi male višine in primankljaja časa ni uspel izvleči letala iz
prevlečenega leta.

c)

Vplivi na nesrečo:
Posredni vpliv na nesrečo: Ne obstaja letalski predpis, ki bi urejal akrobatsko letenje
na prireditvah, in sicer posameznih letal (op. zrakoplovov) ter v skupini dveh ali več.
Enako velja za trenažne lete vezane za prireditve.

4. VARNOSTNO PRIPOROČILO

Do izdaje letalskega predpisa, ki ureja akrobatsko letenje na prireditvah in ga izda minister,
pristojen za promet, ostaja v veljavi Začasna odredba SPLNI št. 37250-5/2006/3-0010133 z
dne 06.09.2006 s katero je v zračnem prostoru Republike Slovenije prepovedano akrobatsko
letenje v skupini dveh ali več zrakoplovov, ki jo sestavljajo različni tipi zrakoplovov in se
objavi v Zborniku letalskih informacij Republike Slovenije (AIP).
To varnostno priporočilo se nanaša zgolj na ugotovitve med preiskavo in ne na predmetno
letalsko nesrečo.

Marko PETERNELJ
glavni preiskovalec
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