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" بسمه تعالي"

Foreword

پيش گفتار:

سازمان هواپيمائي كشوری بر اساس تعهدات بين المللي و قوانين داخلي نظام مقدس جمهوری اسالمي ايران
عهده دار وظيفه خطير نظارت بر حسن اجرای قوانين و مقررات و استانداردهای پرواز در صنعت هوانوردی غير
نظامي كشور ميباشد و در اين راستا جهت شناسائي منابع تهديدكننده ايمني و ارتقاء ضرايب ايمني پروازها بر اساس
آيين نامه بررسي سوانح و حوادث هوايي غيرنظامي مصوب سال  6931ومقررات بين المللي و دستور العمل های
سازمان جهاني هواپيمائي كشوری ايكائو” ”Annex13وقوع سوانح وحوادث هوائي غيرنظامي را مورد بررسي و
مطالعه دقيق قرار داده و پس از كشف علت اصلي و عوامل كمك كننده سانحه  ،توصيه های ايمني را بمنظور
رعايت و حفظ استانداردها و مقررات پروازی و ارتقای ايمني پرواز ها جهت پيشگيری از تكرار سوانح و حوادث
جدی مشابه درآينده صادر مي نمايد.
مندرجات انکس  09سازمان بين المللي هواپيمايي كشوری (ايكائو) وآيين نامه بررسي سوانح و حوادث هوايي
مصوب هيئت محترم دولت و ساير مستندات مربوطه تأكيد دارند كه  :هدف از تجزيه و تحليل و نتايج حاصله ،
نبايستي در راستای مقصر قلمداد نمودن اشخاص يا نهادی مورد بهره برداری قرار گيرد  .تنها هدف بررسي سوانح ؛
همانا دست يابي به علل و ريشه ها بمنظور پيشگيری از رخداد سوانح مشابه درآينده خواهد بود .
“The Sole Objective of the investigation of an accident or incident shall be
the prevention of accident and incident. It is not the purpose of this activity to
”apportion blame or liability.
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در خصوص سانحه مورخ 6931/16/10هواپيمای  B 737به عالمت ثبت EP-TBJمتعلق به شركت هواپيمايي
تابان  ،تيم بررسي سانحه پس از اطالع از وقوع سانحه با هماهنگي رياست محترم سازمان و مركز ايمني حمل ونقل
وزارت راه و شهرسازی ،در محل حاضر شده و اقدام به جمع آوری اطالعات الزم نمود.براساس قوانين بين المللي
اطالعيه اين سانحه ) (Notificationبه ايكائو و  NTSBاياالت متحده آمريكا بعنوان كشور سازنده و طراح
هواپيما ارسال گرديد  .نماينده كشور سازنده ضمن اعالم دريافت اطالعيه وقوع سانحه ،اعالم نمود كه درصورت
موافقت دولت آمريكا در اين بررسي شركت خواهند نمود كه تاكنون حوابيه ای ديگری از آنان دريافت نگرديده
است .سپس بدليل حساسيت موضوع و وجود سوانح مشابهي در دنيا ،براساس محتويات انكس  69ايكائو با شركت
 Boeingنيز تماس گرفته شد ،ليكن آن شركت نيز به درخواست تيم بررسي سانحه پاسخي نداد .پس از آن تيم
بررسي سانحه ضمن تشكيل جلسات گوناگون درخصوص سانحه با متخصصين صنعت هوانوردی و همچنين
مصاحبه عوامل ذيربط ،موضوع را جهت تعيين علل اصلي و كمكي وقوع سانحه و صدور توصيه های ايمني تحت
بررسيهای كارشناسي قرار داده است.
اميد است كه دست اندركاران محترم صنعت حمل و نقل هوايي كشور بويژه مديران اجرايي با امعان نظر ويژه
نسبت به اجرای توصيه های ايمني مطروحه صادره در انتهای اين گزارش  ،گامهای موثر و مفيدی در مسير
شكوفايي ،توسعه و ارتقاء وتثبيت ايمني پروازها را در صنعت هوانوردی كشور شاهد و ناظر باشيم .
مسئول بررسي سانحه
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( ) SYNOPSIS

خالصه سانحه:

نوع هواپيما:

B. 737-4Q8

عالمت ثبت:

EP-TBJ

شركت بهره بردار:

شركت هواپيمائي تابان

مالك هواپيما :

شركت هواپيمائي تابان

تاریخ وقوع:

)27 Mar 2017( 0931/70/70

زمان وقوع:

 07:71محلي ( )UTC 05:36

محل وقوع:

فرودگاه اردبيل

صدمات جاني:

هيچگونه صدمه جدي در این سانحه به سرنشينان وارد نگردیده است

علت اصلي وقوع:

نقص فني در سيستم كنترل  Shimmyارابه فرود

علل فرعي

-

عدم رعایت دستورالعملهاي عملياتي هواپما

-

كمبود نظارت واحد فني شركت

-

نقص در طراحي سيستم كنترل Shimmyارابه فرود
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-0

) ( FACTUAL INFORMATION

اطالعات جمع آوري شده :

) ( History Of Flight

 -0-0تاریخچه پرواز:

هواپيما ی بويينگ 737- 4Q8برای انجام پرواز غير برنامه ای شماره  TBN6243در مورخه  6931/16/10از
فرودگاه شهيد هاشمي نژاد مشهد به مقصد فرودگاه اردبيل در ساعت  11:60به وقت محلي برنامه ريزی شده
بود .اين هواپيما با  61نفر خدمه پروازی و609نفر مسافربا تاخير در ساعت حدود  11:41به وقت محلي از
باند 31Rفرودگاه مشهد به پرواز درآمده و پس از رسيدن به ارتفاع ثابت)91111 (Cruise Levelپايي به
سمت فرودگاه اردبيل ادامه مسير داده است .اين پرواز مجاز به اجرای طرح تقرب با كمك سيستم ناوبری
فرودگاهي ) ILS(1برای فرود در باند 33فرودگاه اردبيل گرديده و در ساعت  61:11دقيقه به وقت محلي
هواپيما در فرودگاه فرود آمده است .تماس اوليه چرخهای ارابه فرود هواپيما با باند فرودگاه در فاصله 191
متری بعداز ابتدای باند صورت پذيرفته و سپس ناگهان لرزش شديد در ارابه فرود اصلي هواپيما بوجود آمده و
پس از طي مسافت حدود 611متری ارابه فرود اصلي راست صدمه ديده و به سمت داخل بدنه جمع شده است.
بر اثر وقوع اين رويداد بدنه هواپيما به سمت راست متمايل شده و موتور شماره  1با سطح آسفالت باند برخورد
كرده و در نهايت هواپيما با طي مسافت 6011متر و سايش روی موتور شماره ، 1در نزديكي انتهای باند متوقف
ميگردد.
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)( Injuries To Persons

 -2-0صدمات به افراد:

خوشبختانه در اين سانحه به هيچيك از سرنشينان هواپيما صدمه ای جدی وارد نگرديد و مسافرين بر اساس
دستورالعمل تخليه شدند .در زمان حضور تيم بررسي سانحه در فرودگاه اردبيل  ،هيچگونه خسارت جرحي
حاصل از وقوع سانحه اعالم نگرديد ،ليكن در مكاتبات بعدی شركت هواپيمايي تابان با مقامات قضايي شهر
اردبيل مشخص گرديدكه يك مسافر به هنگام تخليه ) (Evacuationدچار جراحت جزيي شده است.
Others
7

Passengers
7

Cabin crew
7

Flight crew
7

Injuries
Fetal

7

7

7

7

Serious

7

009

8

4

Minore/None

0

009

8

4

Total

)(Damage To Aircraft

 -9-0خسارات وارده به هواپيما:

هواپيما در قسمتهای موتور شماره  ، 1ارابه فرود سمت راست و محفظه نگهداری آن  ،سيستم هيدروليك ،
 ، Horizontal Stabilizerچرخهای اصلي و زير  Fuselageهواپيما خساراتي وارد گرديده است.
)(Other Damages

 -4-0سایر خسارات وارده:

در اين سانحه به جز هواپيما خسارتي به اموال عمومي و شخصي وارد نگرديده است.
)( Personnel Information

 -5-0اطالعات پرسنلي:
 -0-5-0خلبان

خلبان پرواز متولد  46( 16 May 1976ساله) دارای گواهينامه معتبر حمل و نقل هوايي ) (ATPLبه شماره
 ATPL-0060-TJاز كشور تاجيكستان و گواهينامه معادل ايراني به شماره  60مي باشد .اعتبار گواهينامه وی
تا تاريخ  05/05/2017بوده و مجموع ساعت پروازی ايشان در حدود  0111ساعت بوده كه از اين مقدار در
حدود  6011ساعت آن در ايران و بر روی تايپهای توپولف و بوئينگ  090مي باشد .الزم به ذكر است كه
مجموع پرواز نامبرده بر روی تايپ بوئينگ  090به ميزان 1111ساعت مي باشد.
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گواهينامه پزشكي نامبرده تا تاريخ  15.07.2017معتبر بوده و اعتبار  IRو  LPCنامبرده تا تاريخ
 31.10.2017مي باشد .نامبرده دارای ) English Language Proficiency level (IVتا تاريخ
 15.03.2019مي باشد.

 -2-5-0كمك خلبان
كمك خلبان پرواز متولد  90( 28 July 1982ساله)دارای گواهينامه معتبر خلبان بازرگاني ) (CPL/IRبه
شماره  CPL-0093-TJاز كشور تاجيكستان و گواهينامه معادل ايراني به شماره 93و دارای اعتبار تا تاريخ
 13/05/2017و مجموع ساعت پروازی 9911به عنوان ناوبر هواپيما و خلبان مي باشد.
گواهينامه پزشكي نامبرده تا تاريخ  05.12.2017معتبر بوده و اعتبار  IRو  LPCنامبرده تا تاريخ
 26.10.2017است  .نامبرده دارای ) English Language Proficiency level (IVتا تاريخ
 07.08.2018مي باشد.
 -9-5-0خلبان ناظر
خلبان ناظر پرواز با گواهينامه ايراني  CPL/IRو به شماره  4130و دارای گواهينامه پزشكي معتبر بوده است .ضمناّ
محدوديت پزشكي در سوابق وی درج نگرديده است  .حضور ايشان در پرواز فقط برای آشنايي با كاكپيت هواپيما
بوده و نامبرده نقشي در هدايت پرواز نداشته است.

)(Aircraft Information

 -1 -0اطالعات هواپيما:
نوع هواپيما :

Boeing B.737-4Q8

كارخانه سازنده :
سال ساخت هواپيما :
شماره سريال هواپيما :
مدل موتور:

بوئينگ
02.03.1998
28202
CFM56-3C-1
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كار خانه سازنده موتور هواپيما  :محصول مشترك امريكا و فرانسه
( )SAFRAN A/C COMPANY- SNECMA +GE
مالك هواپيما :

شركت هواپيمايي تابان

شركت بهره بردار  :شركت هواپيمايي تابان
شماره گواهينامه بهره برداری عملياتي: AOC
تاريخ انقضاء : AOC

FS-130

06 MAY,2017

 قابل توجه اينكه تيم بررسي سانحه در مدارك هواپيما دو گواهينامه بهره برداری عملياتي مشاهده كرد كه
تاريخ صدور گواهينامه جديد برای يك ماه بعد ازتاريخ سانحه به شماره  IR.AOC.130از سوی سازمان
هواپيمايي كشوری صادر شده است .تفاوت اين دو گواهينامه اين بود كه در مجوز آتي شركتَ ،مجوز پرواز در
فضای  RVSMبرای برخي هواپيماهای شركت صلب شده است .بررسي ها نشان داد كه با اعالم قوانين جديد
عمليات پرواز ) (Air OPSاز سوی سازمان هواپيمايي كشوری  ،شركت هواپيمايي تابان داوطلبانه بازديد
 AOCخ ود را قبل از انقضای آن درخواست نموده و سازمان مجوز بهره برداری عمليات جديد را چند ماه قبل
از انقضای مجوز قبلي به شركت اعطاء نموده است.
تاريخ صدور گواهينامه ثبت هواپيما )26 JULY, 2016 : (C.of.R
اعتبارآخرين گواهينامه صالحيت پروازی )  (C.of.Aتا تاريخ  25.JULY 2017 :معتبر بوده است.
گواهينامه بازنگری صالحيت پروازهواپيما ( ) ARCتا تاريخ  25.JULY 2017معتبر بوده است.
تاريخ اعتبار گواهي نامه راديويي هواپيما :
گواهينامه صدا (  )NOISEهواپيما تا تاريخ :

 25.JUL, 2017بوده است.
 25.JULY, 2017بوده است.

تجهيزات راديويي هواپيما مطابق با گواهينامه )  RSL (Radio Station Licenseزير بوده است:
ELT 406 AP, VHF-700B, HF 628T, RADIO ALTEMETER 860 F-4, WEATHER
RADAR WRT -701X, DME (DME 122001), ATC TRANSPONDER TPR -901
) (BY COLLINS COMPANY) , ACAS II (RT-910-ACSS

00

46231 flight hours

مجموع كل ساعت پروازی بدنه هواپيما تا زمان سانحه

25674 cycle

مجموع كل تعدادسيكل پروازی تا زمان سانحه:

مدیریت تداوم صالحيت پروازي  :شركت هواپيمايي تابان ( )IR.MG.08مطابق با PART-M
 SUBPART Gسازمان هواپيمايي كشوری عهده دار حصول اطمينان از استمرار صالحيت پروازی هواپيما بوده
است.
وضعيت توزین و باالنس هواپيما :
توزين و باالنس هواپيما بر اساس فرم  Fs-Z392مورخ  07 Nov ,2013در فوكر سرويس در زمانيكه
هواپيما در ثبت كشور بروكسل بوده (با عالمت ثبت  ) REG : OO-VET):انجام شده است.
)(Engines

اطالعات موتور هواپيما:

هواپيما دارای دو دستگاه موتور توربوفن از نوع و مدل  CFM56-3C-1با كاركرد زير مي باشد:
S/N

Remaining

CSN

TSN

414 FH

29679

45973

857654

1102FH

31060

41716

856772

اطالعات  APUهواپيما:
TSN/CSN
30841/1789

Type

ENGINE Position

CFM56-3C-1

#1

CFM56-3C-1

#2

)(Auxiliary Power Unit
P/N

S/N
P100631

APU TYPE

P85129H

AIRCRAFT
TYPE
B737-4Q8

HONEY WELL
GTCP

)(Landing Gears

اطالعات ارابه فرود:

اطالعات آخرين اورهال يا  Last Shop Visitارابه فرود در شركت موجود نيست و اطالعات داخل شركت
نيز بعضاّ متناقض مي باشد.جدول زير براساس اطالعات واحد مهندسي شركت تهيه شده است:
DATE OF
NEXT O/H

RESTORATION
INTERVAL
CYCLES
YRS

04 Aug 2018

10YRS

21000

04 Aug 2018

10YRS

21000

04 Aug 2018

10YRS

21000

CSO

S/N

P/N

POSITION

10988
CYC
10988
CYC
10988
CYC

T5720P3009

65-73762-21

NLG

MC06015P3009

65-73761-121

LH

MC0601P3009

65-73761-122

RH
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وضعيت كتاب هاي تعميراتي هواپيما:
Revision DATE

Revision NO.

MANUAL

رديف

25 Mar 2016

REV. 83

AMM

6

25 Mar 2016

REV.2

IPC

1

OCT 2016

REV. 00

AMP

9

13 Apr 2016

REV,53

WDM

4

10 Aug 2016

REV.94

SRM

0

سوابق تعميراتي هواپيما:
چك دوره ای هواپيما در رده های  A ,Cانجام ميگردد كه فواصل اين بازديد ها هر  101ساعت و  4111ساعت
پروازی مي باشد .
C.S.N

T.S.N

Date

Type of check

رديف

--

--

27/2/2017

A01

6

25461

45959

27/1/2017

AO8

1

25251

45672

21/7/2016

A07

9

24931

45230

21/5/2016

A05

4

24766

45006

22/4/2016

A04

0

24596

44753

16/3/2016

A03

1

24420

44499

12/2/2016

A02

0

24238

44241

9/1/2016

A01

1

24068

43995

12/2/2015

C-CHECK
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چك های دوره ای رده  Aتوسط پرسنل فني شركت در آشيانه فرودگاه مشهد انجام گرفته است.
آخرين  C-Checkدر كشور تركيه صورت پذيرفته است و پكيج آن در شركت موجود مي باشد .بنابر اطالع
واحد فني شركت  ،آخرين  overhaulيا  Shop Visitارابه های فرود در كشور چين و در زمان تملك شركت
تاجيكستاني ص ورت پذيرفته است كه متاسفانه مدارك ارابه فرود به هنگام تحويل هواپيما به شركت تابان تحويل
نگرديده است .عليرغم پيگيری های متعدد تيم بررسي سانحه نتوانست به مدارك مربوط دسترسي پيدا كند.
واحد فني و مهندسي شركت در زمان تحویل مدارك هواپيما و درخواست گواهينامه صالحيت پرواز هواپيما ،
مي بایست موضوع عدم دسترسي به برخي از مدارك اصل هواپيما را پيگيري مي نمود و كارشناسان سازمان
هواپيمایي كشوري نيز به هنگام صدور گواهينامه صالحيت پرواز باید دقت مضاعفي معمول مي داشتند.
02

وضعيت پوشش كامل بيمه هواپيما و سرنشينان و شخص ثالث :
بيمه نامه اين هواپيما با شماره  AVI-71/3953/207از شركت بيمه البرز بوده و بيمه كامل برای سرنشين و كادر
پروازی  611مسافر و  66خدمه پرواز و شخص ثالث برای ماه های غير حرام و حرام تا تاريخ  31/1/0تحت پوشش
داشته است.
)(Meteorological Information

 0-0اطالعات هواشناسي:
فرودگاه شهيد هاشمي نژاد مشهد (: )Departure

METAR OIMM 270200Z 23004KT 1500 R31/P2000N R13/P2000N BR FEW020
05/05 Q1018 A 3007
TAF OIMM 262300Z 2700/2806 24005MPS 5000 BR BKN015 BKN090
TEMPO 2700/2703 2000 BR BKN007
PROB40 0800 FG
BECMG 2703/2705 35005MPS 7000 FEW040
فرودگاه اردبيل (: )Destination

METAR OITL 270451Z 25006KT CAVOK 06/M02 Q1017
METAR OITL 270530Z 20017KT 9999 FEW035 SCT200 12/M02 Q 1017
TAF OITL 270220Z 2703/2712 26006MPS 8000FEW 040
TEMPO 2709/2712 21007G12MPS
بر اساس گزارش هواشناسي وضعيت جوی فرودگاه مبدا و مقصد برای انجام پرواز مساعد بوده و محدوديتي برای
پرواز خلبان از اين نظر نداشته است.
بر اساس گزارش برج مراقبت پرواز ميزان باد به خلبان در جهت  111درجه و مقدار  61نات در زمان فرود اعالم
شده است و با توجه به باند فرود كه باند  99مي باشد مقدار باد جانبي  3نات و باد پشت در حدود  1نات محاسبه
مي گردد .همچنين با استفاده از گزارش ارائه شده از سوی سازمان هواشناسي كشور  ،ميزان مقادير باد بشرح ذيل
بوده است:
برای ساعت  13:91ميزان باد جانبي در حدود  1نات و باد جلو ) (HeadWindناچيز و در حد  1نات بوده است.
برای ساعت  61:11ميزان باد جانبي  64نات و ميزان باد پشت ) (Tailwindدر حدود  61نات بوده است.
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8-0

) ( Aids To Navigation

دستگاههاي كمك ناوبري :

دستگاههای ناوبری نصب شده بر روی هواپيما در زمان سانحه سالم و عملياتي بوده است.

 3-0دستگاههاي ارتباطي :

( )Communications

دستگاههای ارتباطي نصب شده بر روی هواپيما در زمان وقوع سانحه  ،سالم و عملياتي بوده است.

( ) Aerodrome Information

 07-0اطالعات فرودگاهي:

فرودگاه اردبيل در شمال غرب كشور قرار دارد و يكي از فرودگاه های بادخيز مي باشد .بدليل وجود بادهای زياد با
جهت های متغير ،اين فرودگاه دارای  1باند متقاطع پروازی درجهت های  99-60و 10 -10درجه مي باشد .سيستم
فرود با كمك دستگاه ) (ILSبرای باند  99 –60بوده كه اكثراّ بصورت باند غالب فرودگاه استفاده مي شود كه در
اين پرواز نيز استفاده گرديده است  .فاليت چك سامانه های  ILSباند  99فرودگاه تا تاريخ  63اسفند  6930برابر
 09/03/2017معتبر بوده است .با عنايت به گذشت  60روز از اعتبار اين دستگاه  ،تحقيقات بيشتری بشرح ذيل
بعمل آمد:
 زمان وقوع سانحه  ،مر حله انتقال بخش نظارت به وارسي پرواز از دفتر عمليات پرواز به دفتر نظارت بر عملياتهوانوردی سازمان بوده است .در اين زمان دو سند شماره های  1311و  4461از سازمان هواپيمايي كشوری
بطور همزمان وجود داشته و در اسفندماه سال  6930به شركت فرودگاهها و ناوبری هوايي ايران فرصت انطباق
داده شده است .بطور مختصر اختالف دو سند توضيح داده مي شود:
 در سند  1311عنوان شده كه وارسي پروازها بهمراه صدور مجوزها با دفتر عمليات پرواز بوده و سازمان
درخصوص تمديد بازه رسمي وارسي پرواز و تاييد  NOTAMمربوطه اقدام مي كند.
 در سند  4461وارسي پرواز به شركت شركت فرودگاهها واگذار شده و مدت  11روز بازه قابل اغماض
برای اعتبار وارسي پرواز درنظر گرفته شده ليكن ديگر بازه رسمي وارسي  ILSقابل افزايش نيست.
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 -مستندات ارائه شده نمايانگر آن است كه آزمايشات زميني تجهيزات

 ILS/DMEدر تاريخ

 29/02/2017يا  30/61/13انجام شده در صورتيكه اين دو تاريخ با هم منطبق نيست .همچنين وضعيت
كاركرد دستگاه  ILSاز  1پرواز نيز شفاهاّ استعالم مي شود كه خلبانان عملكرد نرمالي را اعالم نموده اند.
درنهايت مديريت فرودگاه اردبيل مدارك الزم را  0روز قبل از منقضي شدن اعتبار دستگاهها به اداره
ارتباطات و ناوبری شركت فرودگاهها ارسال داشته است.
 طبق برنامه مركز وارسي پروازها مقرر شده بود تا در تاريخ  07/03/2017و دو روز قبل از انقضای اعتباردستگاههای  ILS/DMEانجام شود ولي بدليل نامساعد بودن شرايط جوی فرودگاه اردبيل و
محدوديتهای عملياتي  ،پرواز هواپيمای  Flight Checkشركت فرودگاه ها و ناوبری هوايي ايران در
زمان مقرر انجام نشده است.
 در تارخ  30/61/63اعتبار دستگاههای ناوبری فرودگاه اردبيل به اتمام رسيده و تمديد آن رسماّ انجام نشدهو به فرودگاه اعالم نميگردد .فرودگاه و كنترلر های مراقبت پروار كماكان از آن استفاده كرده و حتي در
 Logروز وقوع سانحه نيز كنترلرها به انقضای آن اشاره نكرده اند.
 مركز آموزش و فنون بعنوان متولي وارسي پرواز ها اعالم مي دارد كه با توجه به عدم توانايي انجام پرواز Flight Checkمي توان  11روز اعتبار دستگاهها را تمديد كرد .اين موضوع با توجه به پيش نويس
دستورالعمل  4461سازمان موجود در وب سايت سازمان بوده است و اعتبار آن را تا  27/03/2017يعني
روز وقوع سانحه ساعت  15:13 UTCاعالم كرده اند و موضوع در  NOTAM 1030,1031اعالم
شده است.
 با توجه به بازه  11روزه اغماض شده  ،در لحظه وقوع سانحه اعتبار اين دستگاه هنوز منقضي نشده بوده وپس از وقوع سانحه با تصميم گيری مسئولين عملياتي شركت فرودگاهها و اطالعات موجود با استفاده از
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چك زميني دستگاههای مورد نظر ونتايج اخذ شده از پروازهای انجام شده آن فرودگاه ،اعتبار اين
دستگاهها تمديد شده و طي  NOTAM1045,1046اعالم شده كه برابر با قوانين مدون و دستورالعمل
سازمان نبوده است .اين موضوع در نامه معاونت استاندارد پرواز وقت سازمان مورد مداقه قرار گرفته و
مقرر شده بود كه فعالّ تا تاييد شدن پيش نويس دستورالعمل  4461كماكان مانند رويه جاری انجام شود.
تاثير كاليبراسيون دستگاههای ناوبری فرودگاه  ،توسط كارشناسان بررسي سانحه در كاكپيت پرواز يك
هواپيمای فوكر  611مورد ارزيابي قرار گرفت و مورد خاصي كه در وقوع سانحه مؤثر باشد  ،مشاهده نگرديد.
)(Flight Recorders

 00-0دستگاه ضبط اطالعات پروازي:
 0-00-0دستگاه ضبط صداي كابين خلبان )(CVR

اين دستگاه كه از نوع  SSCVRمي باشد كه بطور سالم از هواپيما پياده گرديد و برای بازخواني به كارگاه
اويونيك شركت هواپيمايي جمهوری اسالمي ايران " هما " منتقل گرديد .فايلهای صوتي موجود در اين
دستگاه حدوا" مدت  1ساعت آخرين مكالمات پرواز را شامل شده و با كيفيت مناسب در اختيار تيم بررسي
سانحه قرار گرفت.
 0-00-2كارت حافظه دسترسي سریع اطالعات پروازي )(QAR
اين كارت حافظه از هواپيما برداشته شد و با استفاده از تسهيالت فني الزم شركت تابان نسبت به بازخواني آن
اقدام گرديد  .عمليات بازخواني موفقيت آميز نبوده كه اين امر مي تواند ناشي از صدمه داخلي كارت حافظه
دستگاه باشد .لذا مقرر گرديد بررسي های بيشتر از سوی شركت اكرايني طرف قرارداد با شركت هواپيمايي
تابان انجام پذيرد .

 چنانچه بازبيني اطالعات پروازی از  QARهواپيما بطور منظم و متداوم انجام شود  ،شركت هواپيمايي قادر به
تشخيص عيب در زمان مناسب خواهد بود.
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 0-00-9دستگاه ثبت اطالعات پروازي )(SSFDR
اين دستگاه از نوع  Solid Stateبا حافظه كامپيوتری كيفيت باال مي باشد .از آنجا كه تاكنون شركت هواپيمايي
تابان نسبت به بازخو اني آن اقدام ننموده است  ،لذا تصميم گرفته شد كه با امكانات داخلي و اطالعات حاصل از
ساير بهره برداران هواپيمای  B-737داخل كشور  ،بازخواني اطالعات انجام شود كه اين مهم محقق گرديد .
همزمان با بازخواني اطالعات توسط نرم افزار جديد شركت هواپيمايي كه از كشور اكراين تهيه گرديده بود،
بازخواني و آناليز اطالعات انجام شد .داده های موجود حاكي از ضبط اطالعات  91پرواز در  FDRمي باشد .اين
اطالعات مورد بررسي قرار گرفت كه بررسي های اوليه بشرح ذيل مي باشد:
 -6هواپيما بدليل داشتن باد جانبي  ،طرح تقرب را با سرعت بيش از حد مجاز انجام داده و خود را برای فرود
آماده نموده است.
 -1بر اثر سرعت زياد تقرب ،هواپيما مقداری از طول باند را از دست داده ولي با سرعت و شتاب عمودی
تقريباّ مجاز فرود آمده است.
 -9هواپيما با وزن مجاز از فرودگاه مشهد برخاسته است ليكن بدليل مصرف كم سوخت با توجه به عدم
رعايت سقف پروازی مجاز و تعيين شده  ،با وزني بيش از حد مجاز (بيش از  ) 6111 Kgsدر فرودگاه اردبيل به
زمين نشسته است.
 -4بدليل وجود باد جانبي خلبان موفق به تنظيم جهت پرواز هواپيما هم راستا با باند پروازی نگرديده و با
اختالف زاويه حدود  1درجه به سمت چپ در باند فرود آمده است.
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 02-0اطالعات مربوط به الشه هواپيما ومحل وقوع سانحه:
() Wreckage and Impact Information
بر اثر وقوع اين سانحه و زمينگير شدن هواپيما در باند  99فرودگاه  ،اين باند پروازی درمورخه 31/16/10
ساعت  61:91بوقت محلي بسته اعالم گرديد و اطالعيه مربوطه ) (NOTAMبرای آگاهي شركتهای
هواپيمايي صادر گرديد .پس از آن شركت تابان بدليل نبود تجهيزات الزم جهت جابجايي هواپيما از باند و
ضرورت تخليه باند  ،شركت هواپيمايي تابان با عمليات جوشكاری بعضي قطعات شكسته شده و استفاده از اهرم
های نگهدارنده و با هماهنگي بعمل آمده مابين شركت و فرودگاه  ،ساير تجهيزات الزم(جرثقيل -جك و) ...
به فرودگاه اردبيل منتقل گرديد و هواپيما برای بررسي بيشتر به پاركينگ فرودگاه منتقل گرديد و باند پروازی
در تاريخ  31/16/13ساعت  61:11عملياتي اعالم شد.
با درخواست شركت هواپيمايي مالك  ،ارابه فرود صدمه ديده راست هواپيما پياده گرديد و ارابه فرود جديد
روی هواپيما نصب گرديد تا هواپيما توانايي قرارگيری روی ارابه فرود جهت انجام ساير فعاليت ها و بازرسي
های مضاعف را داشته باشد .بطور همزمان شركت هواپيمايي  ،نسبت به انجام بازرسي های غير مخرب
) (NDTبا كمك شركت داخلي دارای مجوز اقدام نموده تا ميزان خسارت به محل اتصال بال به بدنه و موتور
مشخص شود و مقرر گرديد تا نتايج اين بازرسي ها به سازمان ارسال شود.
مشاهدات صحنه  ،نشان دهنده لرزش شديد هواپيما بعد از فرود روی باند  99و حركت مارپيچ )(Shimmy
ارابه فرود سمت راست و نهايتاً انحراف هواپيما و توقف آن بوده است.
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هواپيما بعد از طي  191متر از ابتدای باند  99فرود آمده و پس از طي  611متر دچار لرزش شديد در ارابه فرود
راست شده كه اين لرزش به بدنه هواپيما منتقل شده و آثار لرزش كمتری نيز از لرزش در ارابه فرود سمت چپ
ديده شده كه نشان از انتقال لرزش به بدنه مي باشد  .بعد ازآن با شكستن  ، Torsion Linkنيروی حاصل
باعث شكسته شدن قطعات نگهدارنده ارابه شده و ارابه فرود سمت راست ضمن چرخش نامتعارف به سمت
داخل جمع شده است .سپس هواپيما به سمت راست متمايل و موتور شماره  1به زمين برخورد كرده و بر روی
آن سرخورده و با طي مسير  6001متر متوقف مي گردد.
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 09-0اطالعات پزشکي و پاتولوژي :

( (Medical And Pathological Information

خوشبختانه در اين سانحه به هيچيك از سرنشينان هواپيما صدمه ای وارد نگرديده است .
در ارتباط با خلبان و كمك خلبان پرواز با توجه به هماهنگي های انجام پذيرفته مابين دفتر بررسي سوانح و حوادث
سازمان هواپيمايي كشوری و پزشكي قانوني شهرستان اردبيل ،تست های دهگانه دارويي و الكل جهت خلبان و
كمك خلبان انجام گرديده كه پس از انجام تست های درخواستي به روش ايمونوكروماتوگرافي  ،نتايج مربوطه
منفي اعالم گرديد .با توجه به بررسي های بعمل آمده واستماع نوار مكالمات  CVRتا قبل از سانحه ،خلبان از
توانايي جسمي و فيزيولوژی و سالمت روحي برخوردار بوده است و عاملي كه باعث ناتواني آشكار و ناتواني ذهني
وی شده باشد مشاهده نگرديد.
)(Fire & Fire Fighting

 04-0آتش سوزي و اطفائ حریق:

عليرغم اينكه در اين سانحه آتش سوزی بوقوع نه پيوست ،.خودروی آتش نشاني (آذر 1و  )6و آمبوالنس
ها به موقع در كنار هواپيما موقعيت گرفته و بمنظور پيشگيری از بروز هر گونه حريق و پاك كردن سطح باند از
روغن و غيره در اطراف موتور و چرخ راست هواپيما ،از آب و فوم توسط اين خودروها استفاده شده است .
باسايش موتور بر روی زمين مقداری گرد و خاك در روی باند بلند شده و پس از توقف هواپيما  ،بعلت ريزش
سيال هيدروليك و روغن از لوله های شكسته شده و درمعرض قرارگرفتن با گرمای اصطكاك  ،مقداری دود و
آتش توليد شده كه با پاشيدن آب و فوم توسط خودروهای آتش نشاني مهار شده است.
كنترلر برج مراقبت پرواز فرودگاه با ديدن وضعيت فرود هواپيما و مشاهده گرد و خاك آژير خطر(CRASH-
 )ALARMرا به صدا درآورده و خودروی آتش نشاني ( آذر  1و  ) 6پس از حدود  1دقيقه دركنار هواپيما موقعيت
مي گيرند و پس از استقرار در كنار هواپيما و به منظور پيشگيری از هر گونه حريق و پاكسازی سطح باند از روغن
هيدروليك و غيره ،اطراف موتور و چرخ راست هواپيما را با استفاده از آب شستشو ميدهند.

26

( ) Survival Aspects

 05-0اقدامات حياتي :

برای انجام فوريت های پزشكي ،يك دستگاه آمبوالنس در خالل پروازها در فرودگاه اردبيل مستقر بوده كه در
صورت شرايط اورژانس مورد استفاده قرار مي گيرد در اين پرواز  ،بدليل عدم درخواست آمبوالنس مورد استفاده
قرار نگرفته است  .در اين سانحه خلبان درخصوص مشكل پيش آمده هيچگونه توضيحي به مسافرين نداده و باتوجه
به شرايط كلي و صالحديد خود در خواست  EVACUATIONننموده و ازمهمانداران نيز خواسته كه درمحل های
خود موقعيت داشته باشند .برخي از مسافرين از مهمانداران تقاضای باز شدن دربهای اضطراری را نموده اند كه از
سوی كادر پرواز مورد قبول واقع نگرديد و در نهايت پس از گذشت  60دقيقه از زمان سانحه ،پلكان شركت
هواپيمايي جمهوری اسالمي به هواپيما متصل گرديده و مسافرين به صورت عادی و هدايت شده از درب جلو و
سمت چپ هواپيما شروع به پياده شدن مي نمايند .عليرغم تاخير در ارسال پلكان و اتوبوسها و عدم اعالم حالت
اضطراری توسط خلبان حضور تيم امداد و نجات برابر مقررات ()DOC 9137در سايت سانحه به موقع بوده و
اقدامات الزم در اين زمينه انجام پذيرفته است .
 01-0آزمایش و تحقيق :

( ) Test And Research

بدليل مشاهده اعالم لرزش ارابه های فرود هواپيما ) (Shimmyدر روی باند پروازی مقرر شد كه ارابه فرود
صدمه ديده بهمراه هردو قطعه  Shimmy Damperارابه های فرود اصلي هواپيما برای آناليز به كارگاه
تحقيقاتي ارسال شود .با عنايت به تاكيد مسئول بررسي سانحه و باتوافق شركت تابان ارابه فرود صدمه ديده
جهت تحقيق و بررسي به شركت صنايع هواپيمايي ايران (صها ) ارسال گرديد و متعاقب آن كارشناسان
متخصص ارابه فرود ،كارتحقيقات و بررسي بر روی قطعات و مستندات را شروع كرده و در نهايت نتايج ذيل
حاصل گرديد:
قطعات اصلي آسيب ديده در اين سانحه عبارتند از:
Torsion Link

Shimmy Damper

Side Strut Upper Member

Universal Joint
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Down Lock End Fitting

Up Lock Actuator & Mechanism

Main Gear Actuator

Walking Beam

 آناليز  Tesnsion, Fattigue,Corrosionقطعات شكسته شده (از قبيل ) Torsion Linkبه لحاظ عملياتانجام شده بعد از سانحه مانند مونتاژ موقت مجموعه ،جوشكاری و غيره امكان پذير نبوده است.
 تست عملكردی قطعه  Shimmy Damperبه علت شكستگي امكان پذير نبوده است. گزارش تست قطعه در ضمائم اين گزارش آمده است.
 00-0اطالعات سازماني و مدیریتي:

)(Organizational and Management Information

هواپيما متعلق به شركت هواپيمايي تابان مي باشد .اين شركت هواپيمايي دربخش خصوصي فعاليت دارد .مركز
اصلي ثبت شده اين شركت  ،شهر مشهد مي باشد اگرچه مركزيت سازماني آن در تهران مي باشد .در زمان
وقوع سانحه اين شركت برای انجام پروازهای خود از 0فروند هواپيماهای  MDو از هواپيماهای A310,
 Avro RJ85, B737, B757هركدام يك فروند استفاده كرده و معموال" بصورت چارتری فعاليت
مينمايد .هواپيمای سانحه ديده  B737بصورت اجاره تمليكي از شركت هواپيمايي  Asian Expressكشور
تاجيكستان در اختيار شركت تابان قرار دارد.
هواپيما در مدت ثبت و بهره برداری در مجموعه امكانات تعميرنگهداری آنشركت در فرودگاه مشهد با
پشتيباني شركت كاموتك تعمير و نگهداری شده است .كادر مديريت فني و مهندسي شركت با برخورداری از
مجوز مركز تعمير و نگهداری تحت  Part -145و مديريت استمرار قابليت پروازی CAMO-Part-M
انجام وظيفه مينمايد.مديريت  CAMO-Part-Mمسئوليت اطمينان از استمرار قابليت پرواز وسايل پرنده
تحت االختيار شركت را عهده دار مي باشد .
مديريت و مسئوليت مركز تعمير نگهداری در رده  Base Maintenanceتوسط شركت هواپيمايي تابان و
با مجوز مربوطه انجام مي پذيرد .
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 0-08اطالعات تکميلي:

)(Other Information

تيم بررسي سانحه به سوابق هواپيمای  B737و اتفاقات اين نوع هواپيما در جهان مراجعه كرده و نتايج خوبي در
اين زمينه كسب كرد .هواپيمای  B737با مدل های  -100,200,300,400,500دارای سوابق متعددی در
ايجاد پديده نامتعارف لرزش و  Shimmyدر ارابه فرود اصلي بوده كه قطعه Shimmy Damaperتوانايي
كنترل لرزش های حادث شده را نداشته و بر اثر آن متعلقات ارابه فرود اصلي از قبيل  Torsion Linkشكسته
شده و متعاقب آن ارابه فرود دچار صدمه شده و بعضاّ مثل اين سانحه جمع شده است .اين موضوع باعث سوانح
متعددی در كشورهای جهان شده كه ضرورت دارد اين مخاطره مورد توجه كارخانه سازنده FAA ،بعنوان مرجع
ذيصالح طراح و شركت های هواپيمايي داخلي كه اخيرا نسبت به ورود اين نوع هواپيماها به كشور نموده اند،
قرار گيرد .شركت  Boeingبا توليد و توسعه ناوگان  B737از نمونه های ارابه فرود مدرن تری در اين نوع
هواپيماها با مدل های  -700,800,900,ADVاستفاده كرده و توانسته اين مشكل را حل نمايد.
بطور مثال به چند رويداد مشابه در ناوگان  B737جهان با سناريوی مشابه لرزش يا صدمه به ارابه فرود اصلي
اشاره مي كنيم:
 سانحه مورخه  10 Jan 2015هواپيمای  B737-400به عالمت ثبت  ET-AQVدر شهر آكرا كشور غنا سانحه مورخه  26 Oct 2015هواپيمای  B737-400به عالمت ثبت  ZS-OAAدر آفريقای جنوبي سانحه مورخه  09 Nov 2016هواپيمای  B737-400به عالمت ثبت  HK-5139در شهر بوگوتاكلمبيا
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 سانحه مورخه  04 Oct 2016هواپيمای  B737-400به عالمت ثبت  OE-IAGدر شهر بلفاست انگلستانبدليل عدم پاسخگويي نماينده كشور طراح و سازنده هواپيما ) (NTSBبه تيم بررسي سانحه  ،با كميسيون
بررسي سوانح كشور انگلستان ) (AAIBكه مشغول بررسي يكي از سوانح فوق بود ارتباط گرفته شد و مشخص
گرديد آنها نيز به اين مسئله پي برده و كارخانه سازنده آنجا  Srvive Letter No; 737-SL-32-057-Cرا
سفارش كرده است  .براساس اين توصيه نامه كارخانه مشخص شده كه مشكالت زيادی با سناريوی اين سانحه
به كارخانه اطالع داده شده و نحوه خرابي  Shimmy Damaperو گسترش آن به ارابه فرود توصيف شده
است .چنانچه محدوديت های عملياتي هواپيما توسط خلبانان مراعات نشود  ،مشكل در هواپيما تشديد ميشود.
به همين علت توصيه هايي نيز برای اصالح دستورالعمل های عملياتي هواپيما صادر شده است.
 متن  Service Letterدر ضميمه  6اين گزارش آورده شده است.
 03-0استفاده از روشهاي خاص بررسي سانحه:
)(Useful or Effective Investigation Technique

اين سانحه بر اساس  DOC 9756 PART IVمورد بررسي قرار گرفته و گزار ش نهايي بررسي سانحه نيز براساس
 ANNEX 13پيمان شيكاگو تهيه گرديده است.

30

)(ANALYSIS

 -2تجزیه و تحليل :

بمنظور تحليل اطالعات جمع آوری شده اين سانحه به تحقيقات اعضا گروههای تخصصي سانحه اشاره
گرديده وهمچنين جهت تفهيم مناسب و تحليل جداگانه ابعاد مختلف وقوع اين سانحه ،به گزارشات گروههای
متشكله برای بررسي سانحه پرداخته و يافته های حاصله در فصل نتيجه گيری گزارش سانحه تشريح مي گردد:
Operation Group

 -0-2گروه عمليات

هواپيمای در ساعت  11:60با كسب اجازه از واحد مراقبت پرواز  ،فرودگاه مشهد را به مقصد اردبيل ترك
مي نمايد .در زمان وقوع سانحه  ،اگرچه در تاريخ سانحه شركت تابان مجوز پرواز در فضای  RVSMرا داشته
وليكن با عنايت به بازديد اخير دفتر عمليات سازمان از شركت و عدم اقناع آنان برای پرواز در فضای ، RVSM
طرح پرواز خارج از فضای  RVSMدرنظر گرفته شده و بر اين اساس برنامه ريزی شركت هواپيمايي سقف پروازی
چداكثر  11111پا را برای هواپيما درنظر گرفته است .لذا Flight planدر واحد ديسپچ به خلبانان ارائه مي گردد.
در واحد ديسپچ توجيهات الزم ) (Breifingمابين ديسپچر و خلبانان برگزار نميگردد و خلبانان از وضعيت پرواز
ناآگاه بودند .همچنين خلبان پرواز در يكسال گذشته به فرودگاه اردبيل پرواز نداشته و الزامات
 Route and aerodrome qualificationsاز مقررات را رعايت ننموده است.
براساس  Flight Planتكميل شده ارتفاع ثابت) (Cruiseدر خواستي برای مسير پرواز  11هزار پا بوده است كه
محاسبات پرواز و سوخت الزم براساس برنامه محاسباتي  Sita Flight Planمحاسبه شده و خلبان با توجه آن
سوختگيری نموده است.

30

در مسير پروازی خلبان با هماهنگي واحد مراقبت پرواز تا ارتفاع  91هزار پايي اوجگيری مي نمايد .اگرچه كنترلر
از محدوديت ارتفاع ابن پرواز بايد خبر داشته باشد ليكن خلبان به هنگام درخواست ارتفاع پروازی خارج از فضای
 RVSMبايد اين محدوديت را به كنترلر مركز فضای كشور اعالم مي نمود.
با افزايش ارتفاع پروازی ميزان مصرف سوخت هواپيما كاهش داده شده و پرواز مذكور جهت انجام تقرب برای
فرود در فرودگاه اردبيل مجاز به اجرای طرح تقرب  ILS 1باند  33از واحد مراقبت پرواز مي گردد و با انجام آن
نهايتاّ در ساعت  61:11هواپيما به زمين مي نشيند.بررسي های بعمل آمده از مكالمات صدای كابين خلبان واقع در
 CVRنشان مي دهد كه مابين دو خلبان اصال چك ليست های الزم بطور مناسب خوانده نشده و محدوديت هاو
سرعت های طرح تقرب فرودگاه اردبيل انجام نشده است.
پس از توقف كامل هواپيما و همچنين مشخص شدن شكستن سيستم ارابه فرود و ديگر خسارات وارده ،خلبان بر
اساس ارزيابي بعمل آورده و با توجه به  Operations Manualشركت تابان و با صالحديد خلبان هيچگونه
درخواستي مبني بر حالت اضطراری از برج مراقبت پرواز نمي نمايد  .حال آنكه با وجود آتش و دود سمت راست
هواپيما  ،تصميم مخاطره آميزی بوده است.
بر اساس اظها رات خلبان ،هواپيما پس از فرود بر باند فرودگاه اردبيل و طي مسافتي در حدود  611الي  111متر غير
قابل كنترل مي گردد و خلبان علت آنرا احتمال در سيستم ارابه فرود پيش بيني مي نمايد.
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بر اساس اطالعات دريافتي از  FDRدر هنگام كاهش ارتفاع جهت فرود در فرودگاه اردبيل و در ارتفاع كمتر از
10,000پايي ،ميزان  Rate of Descendهواپيما به ميزان  1600 ft/minبوده كه در حالت نرمال اين مقدار
بايستي كمتر از  1000 ft/minباشد و به همين علت هم صدای ( Sink Rateبر اساس  ) CVRدر كابين خلبان
شنيده ميشود.
همچنين بر اساس اطالعات مندرج در كتاب  AIPبرای طرح ورودی  ILS 1 RWY 33فرودگاه اردبيل
حداكثر سرعت مجاز برای ترك نمودن  Initial Approach Fixمي بايستي حداكثر سرعت  185 knotباشد
كه بر اساس اطالعات  FDRسرعت هواپيما در اين زمان  216 knotبوده همچنين ارتفاع هواپيما در Holding
كمي باالتر از  Minimum Holding Altitudeبوده است .اين موارد نشان از عدم خواندن چك ليستها و
عدم قانون مداری در كاكپيت هواپيما ،نبود مديريت مابين خلبانان ) (CRMو رعايت نكردن اصول پروازی
مي باشد.
به علت سرعت زياد هواپيما كه در باال به آن اشاره شد و باد جانبي موجود  ،خلبان در زمان اجرای طرح و هنگام
اجرای  ARCبرای پيوستن به  finalباند  33كمي  overshootمي گردد البته اين خطا تا قبل از زمان نشستن بر
روی باند تصحيح گشته و خلبان با سرعت مناسب بر روی باند فرود مي آيد لكن  Headingهواپيما در زمان
 Touchنمودن باند مقدار  317°بوده كه اين باعث اختالفي در حدود 8°با راستای باند شده است و حركت
پدال  Rudderبرای اصالح آن ميتواند باعث ايجاد ضربه جانبي بر  Landing gearهواپيما شده باشد .البته وزن
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نامناسب فرود هم در كمك به شوك اوليه باعث ايجاد لرزش و حالت  Shimmyدر ارابه فرود شده است .البته
اين مقدار لرزش حتما بايد قابل كنترل توسط سيستم  Shimmy Damaperباشد.
كارخانه سازنده در سال  2013برای پيشگيری از حدوث پديده  Shimmyدر ناوگان  B737اين توصيه را به
بهره برداران اين نوع هواپيما ارائه نموده كه عملكرد خلبان با اين توصيه همراستا نبوده است.
‘The Boeing Co. recommends pilots strive for a landing with normal sink rates
with particular emphasis on ensuring that the auto speedbrakes are armed and
deploy promptly on touchdown. An overly soft landing, or a landing which the
speedbrakes do not deploy promptly, allows the landing gears to remain in the air
mode longer, which makes them more vulnerable to shimmy.
This is especially true when landing at airports at higher elevations, where the
’touchdown speed is increased.

گزارش بازسازي سناریوي سانحه در سيموالتور پروازي:
رويداد پروازی مذكور در سيموالتور پروازی هواپيما در شرايط گوناگون ذيل و به علت فقدان فرودگاههای ايران
در  databaseسيموالتور مذكور برای فرودگاه فرانكفورت در فاز  Landingبازسازی گرديد و در كليه موارد
هواپيما به سالمت بر روی باند فرود آمد و سناريوی سانحه بوقوع نپيوست .
اين پرواز در شرايط مختلف شامل  Landingبر اساس وزن مندرج شده در  Load sheetپروازی و همچنين
به ميزان يك تن بيش از آن و در شرايط بادی همانند شرايط موجود برای پرواز  ،همچنين حداكثر باد جانبي قابل
اجرا در سيموالتور پرواز برای زمان  Landingمشابه سازی گرديد ،در تمام موارد فوق الذكر هواپيما به سالمت به
زمين نشست و مشكلي برای آن بوجود نيامد.
اين موضوع بدان معني است كه چنانچه سيستم  Shimmy damperهواپيما بطور كامل عمل نمايد  ،موضوع
باعث شكسته شده اتصاالت ارابه فرود نخواهد بود  ،پس نقص فني قطعه  Shimmy Damperمحتمل مي باشد.
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مشاهدات كابين خلبان:
مدارك فني و عملياتي الزم برای انجام پرواز كه به تاييد سازمان هواپيمايي كشوری رسيده باشند در كابين خلبان
موجود نبوده كه موارد ذيل شامل آن مي باشد:
الف :كتاب FCOM

ب :كتاب FM

د :دستورالمل SOP

ه:كتاب OM Part C

ج :دستورالعمل MEL
ی Checklist :

اين موضوع نشاندهنده عدم بازبيني مدارك هواپيما قبل از پرواز در مرحله اول از سوی شركت هواپيمايي و در
مرحله دوم از سوی خلبان بوده است.
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ATC Group

 -2-2گروه مراقبت پرواز

 در پرواز منجر به سانحه  ،هواپيمايي تابان از نوع B734با شماره پرواز  TBN6243وبه عالمت ثبت EP-TBJكه از فرودگاه مشهد مقدس به سمت فرودگاه اردبيل از طريق مسيرهای  A647و A416پرواز
كرده است با برج كنترل فرودگاه اردبيل تماس ميگيرد.
 پرواز فوق از طريق G1Kبرای طرح ILS No.1و باند  33مجاز مي گردد درمسير پروازی اين هواپيماازارتفاع FL280به ارتفاع FL300مجاز مي گردد و لذا وارد فضای RVSMميگردد.
 اطالعات  Flight Planهواپيما نشانگر آن است كه هواپيما فاقد مجوز برای پرواز در فضای  RVSMبودهو اين طرح به واحد برج و تقرب فرودگاه مشهد تحويل شده ولي ارتباط الزم مابين كنترلرهای واحد تقرب
فرودگاه مشهد و مركز كنترل فضای كشور انجام نگرفته است.
 مركز كنترل فضای كشور دارای سامانه داخلي مشاهده پروازها بوده و چنانچه اطالعات و محدوديت ها بهاين واحد انتقال داده شود ،پرواز قابل پايش خواهد بود .البته چنانچه خلبان با ذكر محدوديت خود
درخواست افزايش سقف پروازی داشته باشد  ،كنترلر باتوجه به نبود ترافيك مقابل مي تواند درخواست
خلبان را اجابت نمايد.
 خوشبختانه در زمان كنترل اين پرواز در مسيرهای مركزكنترل فضای كشور ،پرواز ديگری در مقابل هواپيمانبوده و مخاطره ای بوجود نيامده است.
 در زمان  05:34UTCپرواز  TBN6243مجاز به نشستن بر روی باند  33ميگردد و باد نيز 200/12Ktsگزارش ميشود .اگرچه ميزان باد برای فرود در باند  99مناسب بوده ولي چون فرودگاه دارای دو باند
متقاطع مي باشد  ،خلبان مي توانست با تشخيص خود باند ديگر را انتخاب مي كرد .فرودگاه هم برای نحوه
استفاده از دو باند و تغييرآنها به يكديگر دستورالعملي ندارد وبا توجه به وجود دستگاه  ILSبرای باند
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 60- 99غالباّ پر وازها برای اين باند هدايت شده و درصورت درخواست خلبان از باند ديگر استفاده ميشود.
اين رويه مدون نشده است.
در زمان  05:36 UTCبدون اعالم وضعيت اضطراری از طرف هواپيما  Crash Alarmتوسط برج كنترل به صدا
در مي آيد و ايستگاه آتش نشاني از وضعيت هواپيما و احتمال تركيدگي الستيك هواپيما مطلع ميگردد.
 در زمان وقوع حادثه پرواز TBN6243در فرودگاه اردبيل هيچگونه اطالعيه هوانوردی مبني بر خرابي ياخاتمه وارسي پروازی دستگاه ILSصارد نگرديده بود و لذا دستگاه  ILSفرودگاه اردبيل عملياتي و مجوز
صدور  ILS No.1از طرف كنترلر صحيح بوده است.
 سركشيك مراقبت پرواز در زمان وقوع سانحه باهماهنگي رئيس اداره مراقبت پرواز فرودگاه اردبيل دربرج كنترل حضور نداشته و وظايف ايشان را كنترلر وقت كه رئيس اداره مراقبت پرواز نيز بوده بعهده داشته
است .در لحظه اول كنترلر پرواز برعهده يك كنترلر تحت آموزش با نظارت رئيس اداره مراقبت ( دارای
گواهينامه معلمي) بوده ليكن بعد از حدوث شرايط غيرطبيعي در پرواز  ،ساير مكالمات را معلم انجام داده
است.
 اجرای مجوزهای صادره از طرف كنترلر در فضای  Gطبق مندرجات  AIPبعهده خلبان ميباشد و با توجه بهعملياتي بودن دستگاه  ILSطبق اطالعيه های هوانوردی موجود صدور مجوز طرح  ILS No.1برای پرواز
 TBN6243صحيح بوده است.
 بر اساس  Flight Planپرواز تابان مجوز تجهيزات RVSMنداشته است  ،لذا تغير ارتفاع پرواز TBN6243از FL280به  FL300و پرواز در فضای RVSMصحيح نبوده و احتمال بروز اشكاالتي برای
پروازهای ديگر در اين فضا را بوجود مي آورد .لذا برنامه ريزی برای وجود ارتباطات الزم برای واحدهای
مراقبت پرواز ضروری است.
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) FDR & CVR (:

 9-2گروه دستگاههاي ثبت و ضبط اطالعات پروازي:
" گزارش تحليلي  FDRدر پرواز منجر به سانحه "

مالحظات

زمان

رويداد

UTC
FFR: 0 to 359

موتور راست هواپيما در فرودگاه

03:49:25

مشهد روشن شده است
هواپيما در ابتدای باند  96مشهد
برای برخاستن آماده شده است
خلبان اقدام به افزايش قدرت
موتور به منظور پرواز كرده است
 High rotation Speedدر
 FDRضبط شده است
خلبان اقدام به  lift upنموده است

Heading= 31 to 313
N1L : 22.1
N1R: 22.6
Heading= 312
N1L : 22.1 To 56.4
N1R: 22.6 to 59.0
M. Heading =309
R.alt =0
CAS =156 kt
flap :5 d VR: 149.10
M. Heading =310 R.alt =0 to 8 ft
CAS =157 kt ElVR : 4 to 1.3
Flap :5 d
ELVL: 4 to 1.3
CAS
lim
235

خلبان در سرعت باالتر ازسرعت
متعارف ارابه فرود را جمع نموده است

CAS
ALT
max
279 17770

Length
4.5

03:54:46

03:55:02

03:55:49

03:55:50
04:01:57
04:02:01

هواپيما به ارتفاع كروز رسيده

Pres.alt : 29980 to 30000
N1L :83 N1R: 83 CAS:276

04:09:26

هواپيما شروع به كاهش ارتفاع

Pres.alt : 30000 to 29990
N1L :82.4 N1R: 82.5 CAS:270

05:20:46

CAS
ALT FLPL CAS
max
lim
19.0 240 13630
0.9 230

05:30:36
05:30:55

است.
كرده است.
High Speed with Flaps 1

هواپيما شروع به استفاده از flap

Pres.alt : 13140
05:30:54
N1L :32 N1R: 32 CAS:239

نموده است
هواپيما جهت ورود به طرح تقرب
گردش به راست نموده است.

Heading : 284 to 113
Pres.alt : 12170 to 8550
05:31:40 Flap : 5 d
05:33:42
در اين مرحله از پرواز بايد سرعت هواپيما  185knotباشد

كه 219knotبا جهت پروازی 284°ثبت شده است.
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خلبان اقدام به باز نمودن ارابه فرود

Pres.alt : 8330 Flap :5 D
05:33:59
CAS : 217

.نموده است

Pres.alt : 6240
05:35:00 Flap :5 to 15 D
CAS : 192
05:35:43
05:36:06

Length
23.5

VYBmin
-1620 990

تغيير زاويه فلپ جهت فرود

HOFT ALT CAS
5160 172

High Vertical Speed of
Descent
در اين لحظه پرواز در تعادل نبوده است
CVR  ' درSINK RATE'و صدای

.شنيده شده است
03:35:40

ATTPtd ATTPmax ACCYmax ACCYmin
9.0
-0.6
2.4
1.15
0.85

05:36:19 Pres.alt : 5240
05:36:28 Flap :15 to 30 D
CAS : 173
Pres.alt : 4170 Flap : 30 D
05:36:39 N2R: 81 N2L:80 CAS : 142
Heading : 322 VRTG : 2.06

Dangerous Increase of
Pitch Rate after TouchDown (threat of tail
strike)
تغيير زاويه فلپ جهت فرود
لحظه وارد شدن ضربه به ارابه فرود
سمت راست

Pres.alt : 4170 Flap : 30 D
N2R: 81 N2L:88 CAS : 137
Heading : 322 VRTG : 1.14
Pitch angle : 1.8 to 5.2
05:36:40
Roll angle :1.9 to 8
اين زاويه بدين معني است كه هواپيما روی بال سمت راست

لحظه جمع شدن ارابه فرود سمت
راست و باال آمدن دماغه هواپيما

خوابيده است
05:37:00

End Of information

 در شركت بدرستيFlight Data Monitoring  هواپيما نشانگر اين است كهQAR ضمناّ عدم بازخواني
.انجام نمي پذيرد
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" گزارش تحليلي  CVRدر پرواز منجر به سانحه "
مكالمات كاكپيت هواپيما به مدت حدود دو ساعت بطور كامل (از فرودگاه مشهد تا زمان وقوع سانحه) توسط تيم
بررسي سانحه شنود شده و يافته های ذيل حاصل گرديد:
 در تمامي مراحل پرواز هدايت با خلبان بوده و كمك خلبان مكالمه را انجام ميداده است. درخصوص محدوديت های طرح پروز) (Flight Planو نبود مجوز پرواز در فضای  RVSMمابينخلبانان صحبتي نشده است.
 خلبان ناظر ،نقشي در پرواز نداشته است. به هنگام شروع تقرب  ،اطالعات  ATISتوسط خلبانان شنيده شده ليكن مابين آنان مكالمه ای برایمحاسبه باد يا مجاز بودن آن نشده است.
 خواندن چك ليستها مابين دو خلبان بدقت انجام نشده و از سوی كمك خلبان اخطاری به خلبان دادهنميشود.
 به هنگام تقرب و كاهش ارتفاع اخطار  EGPWSو هشدار  Sink Rateشنيده مي شود. هماهنگي كافي مابين خدمه پرواز و خلبان برای اعالم وضعيت كابين و بررسي ضرورت تخليه اضطراریمسافران ) (Evacuationشنيده نمي شود.
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Technical Group

 -4-2گروه فني:

با وقوع سانحه مدارك چك های دوره ای  A,Cهواپيما بهمراه اطالعات سيستم مهندسي شركت در اختيار تيم
بررسي سانحه قرار گرفت .عمليات كنترل وضعيت انجام اصالحيه های فني صادره از سوی كارخانه سازنده
) (AD,SBبر روی اين هواپيما توسط شركت كاموتك انجام مي گيرد .تمامي اصالحيه های اجباری شامل  ADو
 Mandatory SBها روی هواپيما انجام گرفته است.
هواپيمای  B737دارای ارابه فرود از نوع  Cylinder/Piston Type Shock-Strutمي باشد .در محل نصب
چرخ به ارابه فرود يك قطعه  Scissor Linkageوجود داشته كه از دوقسمت  Torsion Linkبااليي و پائيني
تشكيل مي شود .اين قطعه باعث جلوگيری از چرخش دو پيستون داخلي عليه سيلندر خارجي ارابه فرود مي شود.
بطور همزمان اين قطعه باعث جذب شوكهای ارابه فرود هم ميشود .اگر حتي يكي از قسمتهای Torsion Link
شكسته يا جدا گردد باعث چرخش چرخ و قرار گرفتن در مسير عمودی حركت هواپيما شده و سريعاّ به اتصاالت
ارابه فرود صدمه زده و جمع شدن ارابه فرود محتمل مي باشد .تحقيقات نشان مي دهد متالوژی Torsion Link
طوری است كه زودتر از بقيه اعضا شكسته مي شود .اين موضوع مورد اعتراض بهره برداران اين نوع هواپيما شده و
گزارشات مكرری به شركت  Boeingرسيده است .درنهايت در سال  1166ميالدی كارخانه سازنده يك توصيه
نامه غير الزامي به بهره برداران ارسال نموده كه به نظر مي رسد شركت  Boeingبايد در الزام آن بازنگری نمايد.
اگرچه تاكنون سانحه مرگباری براثر اين عيب بوجود نيامده ليكن تكرار وقايع مشابه در سالهای بعد از صدور اين
توصيه نامه ضرورت اين كار را مشخص مي نمايد.
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نمونه ديگری از  Torsion Linkشكسته شده در سانحه ديگر

در خصوص  Service Letter 737-SL-32-057-Cكه مرتبط با لرزش ارابه فرود و شكستن Torsion
 Linkها مي باشد تحقيق بيشتری صورت گرفت .اين توصيه نامه صادره از شركت بوئينگ بوده و الزامي نيست .اين
نامه در تاريخ  23 Nov 2011صادر شده و براساس گزارش رويدادهای مشابه اين سانحه در كشورهای جهان
بوده است .در اين نامه عنوان شده است كه به دوعلت سايش  Torsion Linkيا شل شدن  Apex Jointآن
پديده لرزش و  Shimmyدر ارابه فرود حادث شده است .بعضي از شركت هواپيمايي با سررسيد چك ادواری C
اين قطعات را تعويض مي كنند.
بر اين اساس كارخانه بوئينگ بازنگری در برنامه های تعمير و نگهداری هواپيما را در زمينه های زير مدنظر قرار
داده است:
الف – بازديد ميزان خالصي Torsion Link Joint
ب -تنظيم اتصال مابين  Shimmy Damperو Joint Apex
پ -تنظيم نقطه اتصال  Torsionبا توجه به ميزان خالصي مجاز و چك فرسايش واشرها و ياتاقان كروی شكل
در عضو Torsion Link Apex
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ج – بازديد عملي ارابه فرود در چك های دوره ای
ه – اصالح رويه هواگيری قطعه Shimmy Damper
در انتها اين شركت پيشنهادات را به بهره برداران هواپيمای  B737سفارش ميكند:
 -6تنظيم اتصال  Torsion Joint Apexدر چك مانند چك  Cيا چك ساالنه
 -1چك واشرهای بخش مربوطه و چك اندازه كه كمتر از حد  1/011اينچ نشده باشد و در صورت تغيير
اندازه بايد تعويض شود
 -9چك سايش  Trsion Link Joint Apex , Damoer Pistonو واشرها كروی در فواصل زماني
معين هر دو چك  2Cو تعويض در صورت مشاهده سايش
 -4چك محل نفوذ هيدروليك در هر چك C
با توجه به عدم الزام كارخانه سازنده برای انجام اين توصيه نامه  ،شركت هواپيمايي تابان نسبت به برنامه ريزی انجام
بازديدهای توصيه شده اقدام ننموده و بازرسي های مربوطه انجام نگرفته است .همچنين بدليل نبود مدارك اورهال
يا  Last Shop Visit Reportقطعه نميتوان از بازبيني قطعات در هنگام تعمير اساسي آن نيز نظريه ای ارائه
نمود .چنانچه اين بازرسي ها مطابق با سفارش كارخانه انجام مي گرفت ،عيوب مشخص مي گرديد .اگر يك
نيروی كششي حاصل از فرود با زاويه هواپيما و عكس العمل  Rudderيا اعمال شتاب نامتعارف حادث گردد( مثل
همين سانحه )  ،قطعه  Torsion Linkجدا يا شكسته مي شود.
نتايج فعاليت های كارشناسي انجام پذيرفته بر روی ارابه فرود سانحه ديده و قرائن نشان دهنده در روی باند نشان
مي دهد كه به احتمال زياد قطعه  Shimmy Damperاستعداد بالقوه خرابي و نقص را از قبل داشته و درمرحله
اول پرواز ياد شده بنا به داليلي از جمله فرود نامناسب  Shimmyبر اثر خرابي قطعه بوجود آمده و كه باعث
شكست قطعات  Torsion linkو  Fittingهای مذكور گرديده است .لذا بنظر ميرسد بمنظور جلوگيری از اين
اتفاق مكانيزم  Damperهواپيماهای ديگر به لحاظ عملكردی مورد بازرسي های ويژه قرار گرفته و همچنين
تمهيداتي انديشيده شود تا بتوان در محل از قطعات مهمي چون  Torsion linkو غيره بازرسي های غير مخرب به
غير از بازرسي چشمي انجام داد.
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سناریوي شکست:
مطالعات انجام شده و بررسي شواهد سايت سانحه حاكي از اين واقعيت مي باشد كه آغازگر اين سانحه به احتمال
زياد قطعه  Damper Shimmyو سپس شكسته شدن  Torsion Linkمي باشند به اين صورت كه در يك
لحظه كمي بر اثر خرابي و عدم كارآيي مناسب و به موقع  Damperلرزشهای ايجاد شده در لحظه فرود و
تاكسي با سرعت باال به  Torsion Linkانتقال يافته و باعث شكست آن شده و به همين علت اتصال بين سيلندر
داخلي و بيروني از بين رفته و در نتيجه سيلندر داخلي Axle ،و تايرها آزادانه حول محور عمودی شروع به حركت
مي كنند كه اين امر باعث ايجاد حركت مارپيچ ارابه فرود مي گردد .در اين زمان نيروهای غير نرمال وارد شده بر
اعضاء ديگر شامل  Side Strutكه تمايل به نگهداشتن پايداری ارابه فرود و هواپيما را دارد در نقطه اتصال به
سيلندر بيروني در قسمت پايين  ،باعث شكست در ضعيف ترين نقطه يعني  Universal Fittingمي گردد .همين
اتفاق در قسمت بااليي يعني محل اتصال به  Up- lock mechanismو  Down- lock mechanismرخ
داده و مجموعه فوق از ضعيف ترين نقاط  Failكرده و مي شكنند.حال ارابه فرود به صورت آزادانه حول محور
 Trunnionتمايل به چرخش دارد كه با مقاومت  Actuatorو  Walking beamمواجه مي شود .اين مجموعه
نيز به علت تحمل شديدترين نيروهای وارده تحمل را از دست داده و دچار شكست در نقاط قابل مشاهده ميشوند.
و در نهايت باعث جمع شدن ارابه فرود و وارد شدن خساراتي به بال و موتور هواپيما شده است.
بدليل شكسته شدن سيلندر  Shimmy Damperدرخصوص نحوه بوجود آمدن عيب داخلي نميتوان نظری داد .
اما وجود عيب آن از قبل مي تواند به قطعات سيستم  Shimmy Damaperو Torsion Linkصدمه زده باشد.
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))CONCLUSIONS

 -9نتيجه گيري :

Findings :

 0-9یافته هاي سانحه :

 خلبانان دارای گواهينامه های خلباني معتبر بوده و صالحيت پزشكي در زمان بروز سانحه معتبر بوده است. هواپيما دارای گواهينامه های صالحيت پرواز و تداوم صالحيت پرواز معتبر بوده و بيمه نامه آن نيز در زمانحادثه معتبر بوده است .
 وضعيت فني ارابه فرود مخصوصاّ در سيستم  Shimmy Damperمناسب نبوده است. عملكرد كنترلر برج كنترل فرودگاه اردبيل با توجه به عدم اعالم وضعيت اضطراری از طرف خلبان پرواز TBN6243طبق مقررات به موقع بوده و هماهنگيهای الزم را انجام داده است.
 در هنگام اجرای طرح تقرب سرعت هواپيما بيش از حد مجاز برای اين طرح بوده است. ميزان باد جانبي و سرعت زياد و عدم پيش بيني خلبانان باعث شده هواپيما طرح تقرب را بخوبي انجامندهد.
 خلبان برای رسيدن به سرعت مجاز فرود  ،مقدار زيادی از طول باند را ازدست داده است. شتاب عمودی وارد به هواپيما درلحظه فرود نرمال بوده ولي همزماني آن با نيروی وارد به ارابه فرود براثرفرود زاويه دار باعث ايجاد لرزش در ارابه فرود راست شده است.
 پس از توقف هواپيما به صالحديد خلبان درخواست خروج اضطراری مسافران انجام نشده و اين عملكردخلبان توام با ريسك بوده است.
 بر اساس مدارك موجود ،عدم اعتبار سامانه  ILSباند  99در زمان وقوع سانحه باتوجه به دستورالعملمربوطه در بازه قابل اغماض قرار داشته و دارای اعتبار بوده است وتاثيری در وقوع سانحه نداشته است.

46

)(Causes

 2-9علل وقوع سانحه :

با عنايت به موارد مطروحه در مراحل جمع آوری اطالعات و نتايج بعمل آمده عوامل زير به ترتيب اهميت در بروز
اين سانحه موثر بودند:
علت اصلي:

 علت اصلي وقوع اين سانحه نقص فني در سيستم  Shimmy Damaperارابه فرود راست هواپيما .
علل فرعي:

 عدم رعايت دستورالعملهای عملياتي توسط خلبان
 كمبود نظارت واحد فني و بي توجهي به نشريات كارخانه سازنده
 ضعف طراحي سيستم های كنترلي ارابه فرود( تعيين بازرسي سيستم  Shimmy Damperو متالوژی
ضعيف قطعه Torsion Link
 ضعف نظارت بخش كيفي شركت هواپيمايي تابان به واحد های عمليات -آموزش -فني
 -4توصيه هاي ایمني :

)(SAFETY RECOMMENDATIONS

هدف از بررسي سانحه ،دستيابي به نكات ويژه وموثر در بروز سانحه در راستای پيشگيری از حوادث و سوانح
مشابه ميباشد .به همين منظور پيشنهادات ايمني ذيل به نهادهای ذيربط توصيه مي گردد تا در آينده شاهد وقوع
سوانح مشابه نباشيم.
0-4

سازمان هواپيمایي كشوري:

 درخصوص انجام توصيه نامه صادره از شركت  ، Boeingپس از انجام ريسك سنجي تصميم مقتضي گرفتهشده و به شركت های هواپيمايي ابالغ گردد.
 الزامات برای شركتهای هواپيمايي درخصوص لزوم مدارك موجود در هواپيما تعيين شده تا قبل از انجام هرپرواز اين شركتها نسبت به چك نمودن مدارك و كتب موجود در هر پرواز نظارت دقيق و كامل داشته باشد.
 با جدا شدن فاليت چك  ،فرآيند نظارت كامل و دقيق سازمان بر نحوه انجام چك از دستگاههای كمكناوبری و همچنين صدور نوتامهای مربوطه در شركت فرودگاهها و خدمات ناوبری هوائي كشور تعيين شده
و پروسه استقالل صدور نوتام ها از عمليات شركت مذكور مدنظر قرار گيرد پس از آن سند  4461وارسي
پرواز بازنگری شود
 -نحوه ارزيابي خلبانان در طول پرواز علي الخصوص خلبانان خارجي در كشور تعيين و مورد اجرا قرار گيرد.
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 2-4مقام ذیصالحي هواپيمایي كشور آمریکا ):(FAA

 ارزيابي درخصوص الزام توصيه نامه صادره از شركت  Boeingبا توجه به سوانح اخير ناوگان  B737راانجام نموده و مراتب به اطالع شركت های بهره بردار رسانده شود.
 پروسه تاييد مواد سازنده  ،مراحل ساخت و استحكام قطعه  Torsion Linkمورد بازبيني قرار گيرد. 4-9شركت فرودگاهها و خدمات ناوبري هوائي كشور:

 روش اطالع رساني به واحدهای عملياتي در مورد عملكرد دستگاههای ناوبری مورد بازنگری قرار گيرد وبطريقي شفاف وضعيت عملكرد د ستگاههای مربوطه در اختيار واحدهای عملياتي قرار گيرد.
 برنامه های فرودگاههای كشور درخصوص جابجايي هواپيماهای حادثه ديده )(Disabled Aircraftمطابق با سند  9137 –P5ايكائو درنظر گرفته شده و هر فرودگاه متناسب با شرايط خود پيش بيني الزم را
انجام نمايد.
 اداره كنترل ترافيك هوائي امكانات نظارتي الزم را در جهت دريافت و تشخيص كنترلرها در زمينهمحدوديت های پروازها فراهم نمايد.
 تمرينات مستمر شرايط اضطراری در فرودگاه (  )ERPبه منظور توجيه و ارتقاء ميزان آمادگي پرسنل برابرزمان بندی با مشاركت شركت های هواپيمايي به مورد اجرا گذاشته شود.
شركت هواپيمایي تابان :

4-4

 واحد فني شركت قبل از ترخيص هواپيماها برای پرواز بايستي از وجود تمامي دستورالعملهای الزم باتاييديه سازمان هواپيمايي كشوری و داكيومنتهای مربوطه در هواپيما اطمينان حاصل نمايد.
 آموزش پرسنل عملياتي شركت همزمان با شركت ارائه دهنده خدمات فرودگاهي در خصوص نحوهتكميل و استفاده از  Load sheetمد نظر قرار گيرد.
 آموزش و آشنايي با  Flight Planو نحوه توجيه قبل از پرواز  ،برای خلبانها و ديسپجرها مورد پيگيریقرار گيرد.
 -آموزش و تمرين برنامه اضطراری شركت ) (ERPدر شركت انجام شود.

 -5ضمائم :
-

)(Appendixes

ضميمه شماره  : 6متن  Serice Letterكارخانه بوئينگ

 -ضميمه شماره  : 1گزارش تست ارابه فرود
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گزارش ارابه فرود سانحه دیده بویینگ 737

1

مقدمه:
ارابه فرود هواپیما(Landing Gear) :
به طور كلي ارابه فرود در هواپیما داراي چند وظیفه اساسي مي باشد اين وظايف به
طور خالصه عبارتند از :
 -1تحمل وزن هواپیما در زمین
 -2جذب نیروهاي وارده در حین  Landingو Taxi
 -3پايداري هواپیما در زمین( Taxi ، Landingو )Take off
 -4كمک به حركت هواپیما در زمین

باتوجه به وظايف اشاره شده در خصوص ارابه فرود اعتقاد بر اين است كه اين سامانه در
هنگام پرواز هیچ نقشي را بر عهده ندارد بنابراين براي كاهش تبعات منفي آن از جمله
ايجاد پسا بهتر است اين سامانه به نوعي در داخل بال و يا بدنه هواپیما جمع شوند.

2

MAIN LANDIN GEAR
MAJOR PARTS

3

قطعات اصلي مربوط به ارابه فرود )(M.L.G. major parts
: Main gear Trunnion Link .1در باالي  Landing Gearقرار دارد و براي اتصال
 Landing Gearبه سازه به كار رفته و باعث چرخش  Landing Gearحول محور
اتصال مي شود .اين قطعه نیروهاي ارابه فرود را به بدنه منتقل مي كند.
 : Main gear Shock Strut .2ستون اصلي ارابه فرود بوده و از دو قسمت سیلندر و
پیستون تشکیل يافته و حاوي روغن ( )Oilو نیتروژن بوده و از محکمترين قسمت هاي
ارابه فرود مي باشد .اين قسمت ،وظیفه جذب ضربه هاي حاصل از  Landingو  Taxiرا
بر عهده دارد.
 : Main gear Drag Strut .3براي حفظ تعادل ارابه فرود در جهت جلو و عقب مورد
استفاده قرار مي گیردو از دو قسمت  Upperو  Lowerتشکیل شده است  .قسمت
بااليي به  Trunnion Linkو قسمت پايیني به  Upper Torsion Linkمتصل مي باشد.
4

 :Torsion Link .4از چرخش مابین سیلندر داخلي و خارجي جلوگیري مي كندUpper .
 T. Linkبه سیلندر بیروني و  Lower T. Linkبه سیلندر داخلي متصل مي شوند.
 : Main Gear Damper .5اين دستگاه جهت جلوگیري از ايجاد نوسانات شديد در ارابه
فرود در طي سرعت هاي زياد هنگام تاكسي و حین ترمزهاي سنگین به كار مي رود.
يک قطعه هیدرولیکي مي باشد كه شامل يک  Actuatorيک  Compensatorو ولوهاي
يکطرفه و اطمینان مي باشد.
 : Main Gear Side Strut .6به عنوان يک تکیه گاه و پايه جانبي براي ارابه فرود به شمار
مي آيد و از تا شدن ارابه فرود به سمت داخل و بیرون جلوگیري مي كند.از دو عضو
بااليي و پايیني تشکیل شده كه بااليي توسط يک  Lugبه  Reaction Linkو پايیني به
 Universal side braceمتصل مي باشد .يک مکانیزم به نام Lock strutجهت تا شدن
هنگام برخاستن هواپیما و جمع شدن ارابه فرود و همچنین هنگام زمین نشستن هواپیما و
باز شدن ارابه فرود  Side strutرا  Un lockو  Lockمي كند.
5

.7

 : Main Gear Reaction Linkعضو بااليي چارچوب متشکل از  Shock StrutوSide Strut
و  Reaction Linkكه وظیفه انتقال بارهاي وارده از طرفین به ارابه فرود را به قسمت بااليي
 Shock Strutبر عهده دارد .تمامي قفل كننده هاي مکانیزم ارابه فرود اعم از  Up lockو
 Down lockبرروي اين عضو اصلي قرار دارند.

6

:قطعات مهم دیگر ارابه فرود عبارتند از
•
•
•
•
•

Walking Beam
Main Gear Actuator
Universal Joint
Axle
Up lock & Down Lock Mechanism
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بررسي سانحه

 پس از ارسال قطعات ارابه فرود هواپیما به شركت صنايع هواپیمايي ايران تیمي متشکل از
كارشناسان پروژه ارابه فرود ،دفتر طراحي صنعت هواپیما ،مهندسي تضمین مرغوبیت و ديگر
كارشناسان حوزه ارابه فرود كارتحقیقات و بررسي بر روي قطعات و مستندات را شروع كرده
و در نهايت نتايج ذيل حاصل گرديد:
 قطعات اصلي آسیب ديده در اين سانحه عبارتند از:










DAMPER
TORSION LINK
UNIVERSAL JOINT
SIDE STRUT UPPER MEMBER
UP LOCK MECHANISM
UP LOCK ACTUATOR
DOWN LOCK END FITTING
WALKING BEAM
MAIN GEAR ACTUATOR
8



بررسي مستندات ارائه شده ) (TASK CARDS & JOB CARDSمربوط به نوامبر سال 2015
بوده و قطعات  TORSION LINKو  DAMPERبه صورت  FUNCTIONALLYتست شده و
مورد تايید قرار گرفته اند.علیهذا علیرغم پیگیري هاي مکرر به علت عدم واگذاري
مستندات و سوابق تعمیرات اساسي و آرايشهاي فني از طرف ايرالين مربوطه اطالعات در
مورد سامانه كامل نبوده و تصمیم گیري در اين مورد رابا مشکالتي مواجه مي كند.
آنالیز قطعات شکسته شده به لحاظ عملیات انجام شده بعد از سانحه مانند دمونتاژ و مونتاژ
موقت مجموعه ،جوشکاري و غیره امکان پذير نمي باشد.



تست عملکردي قطعه  DAMPERبه علت شکستگي امکان پذير نمي باشد.
مشاهدات محدود صحنه نشان دهنده لرزش شديد هواپیما بعد از نشستن در زمین و
حركت مارپیچ ارابه فرود سمت راست و نهايتاً انحراف هواپیما و توقف.
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 سناريوي شکست:
مطالعات انجام شده حاكي از اين واقعیت مي باشد كه آغازگر اين سانحه به احتمال زياد دو قطعه
 Damperو  Torsion Linkمي باشند به اين صورت كه با تقدم و تاخر بسیار نزديک در اثر خرابي و
عدم كارآيي مناسب و به موقع  Damperلرزشهاي ايجاد شده در لحظه فرود و تاكسي با سرعت باال
به  Torsion Linkانتقال يافته و باعث شکست آن شده و به همین علت اتصال بین سیلندر داخلي و
بیروني از بین رفته و در نتیجه سیلند داخلي Axle ،و تايرها آزادانه حول محور عمودي شروع به
حركت مي كنند كه اين امر باعث ايجاد حركت مارپیچ ارابه فرود مي گردد .در اين زمان
نیروهاي غیر نرمال وارد شده بر اعضاء ديگر شامل  Side Strutكه تمايل به نگهداشتن پايداري
ارابه فرود و هواپیما را دارد در نقطه اتصال به سیلندر بیروني در قسمت پايین  ،باعث شکست در
ضعیفترين نقطه يعني  Universal Fittingمي گردد .همین اتفاق در قسمت بااليي يعني محل
اتصال به  Up lock mechanismو  Down lock mechanismرخ داده و مجموعه فوق از
ضعیفترين نقاط  Failكرده و مي شکنند.حال ارابه فرود به صورت آزادانه حول محور Trunnion
تمايل به چرخش دارد كه با مقاومت  Actuatorو  Walking beamمواجه مي شود .اين مجموعه
نیز به علت تحمل شديدترين نیروهاي وارده تاب تحمل از دست داده و دچار شکست در نقاط
قابل مشاهده مي شوند .اصوالً بعد از شکست  Actuatorو  Walking beamارابه فرود مي بايست
به سمت داخل جمع شود كه خطرات جبران ناپذيري را در پي خواهد داشت .تیم بررسي كننده
هیچ بازديدي از محل سانحه و هواپیماي مورد نظر نداشت  ،لیکن شنیده ها حاكي از جمع شدن
ارابه فرود و وارد شدن خساراتي به بال و موتور را در بر داشته است.



نتیجه گیري و عوامل بازدارنده:
ارابه هاي فرود به علت اهمیت فوق العاده جهت حفظ ايمني پرواز جايگاه ويژه اي در
صنعت هوايي دارند .به همین علت افزايش بازرسي هاي میان دوره اي (تعداد نشست و
برخاست هواپیما) براي سیستم فوق يک ضرورت انکار ناپذير بوده و در افزايش ايمني
پرواز نقش بسیار مهمي را ايفا مي كند .لذا بررسي هاي انجام گرفته بر روي قطعات ارابه
فرود فوق نشان دهنده اين موضوع مي باشد كه به احتمال زياد دو قطعه  Damperو
 Torsion linkاستعداد بالقوه خرابي را از قبل دارا بوده اند و در پرواز ياد شده اين امر
به علل نا معلوم از جمله فرود نامناسب ويا هر علت ديگري بالفعل گشته و باعث خسارات
جبران ناپذير شده است .پیشنهاد مي گردد جهت جلوگیري از اين اتفاق مکانیزم
 Damperهواپیماهاي ديگر به لحاظ عملکردي مورد بازرسي هاي ويژه قرار گرفته و
همچنین تمهیداتي انديشیده شود تا بتوان در محل از قطعات مهمي چون  Torsion linkو
غیره بازرسي هاي غیر مخرب به غیر از بازرسي چشمي انجام داد.
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