Kowalewo 31.08.2015

KOMUNIKAT BEZPIECZEŃSTWA nr 01/2015
Niniejszy komunikat jest dokumentem prezentującym stanowisko firmy Dudek Paragliders
dotyczące okoliczności zdarzenia lotniczego, jego przyczyn i zaleceń dotyczących
bezpieczeństwa. Komunikat jest wynikiem badania przeprowadzonego jedynie w celach
profilaktycznych i nie może być traktowany jako wskazanie winnych lub odpowiedzialnych za
zaistniałe zdarzenie. W związku z powyższym wszelkie formy wykorzystania niniejszego
komunikatu do celów innych niż zapobieganie wypadkom i poważnym incydentom lotniczym,
mogą prowadzić do błędnych wniosków lub interpretacji.
W dniu 13.08.2015 miało miejsce zdarzenie z udziałem paralotni Hadron Duo 34 i wózka
dwuosobowego. Według relacji pilota do zdarzenia doszło, gdy w momencie wyjścia ze stromej
spirali deltka z rzędu „A” po lewej stronie rozgięła się i wysunęła z taśmy nośnej,
doprowadzając do zluzowania większości linek (lewej strony) z rzędu „A” i tym samym do
utraty siły nośnej na skrzydle.
Pilot oświadczył również, że około siedmiu dni przed zdarzeniem, wymieniał osobiście część
linek głównych z rzędu „A i B” po stronie lewej. Linki zostały wcześniej uszkodzone przez
obracające się śmigło.
Po oględzinach paralotni w fabryce stwierdzono całkowite rozgięcie deltki rzędu „A” po stronie
lewej z nakrętką zamocowaną na jej gwincie górnym. Dolny gwint na pręcie deltki jak i w
nakrętce nie nosił śladów uszkodzenia (zerwania). Stwierdzono również deformację deltki w
rzędzie „B”, która nastąpiła najprawdopodobniej w skutek gwałtownego przejęcia większości
obciążenia po rozgięciu się deltki „A”.
Deltka w rzędzie „B” była dokręcona w taki sposób, że jej dolny gwint w dużej części wystawał
poza nakrętkę (a więc była przekręcona). Z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić ,
że deltka w rzędzie „A”, po wymianie linek, została skręcona w podobny, nieprawidłowy
sposób.

Zdjęcie rozgiętej
deltki „A”
wykonane zaraz
po zdarzeniu.

Zdjęcie rozgiętej deltki „A”
Zdeformowana w
wykonane podczas oględzin skutek przeciążenia
w fabryce.
deltka „B”.
Po lewej stronie widoczna
prawidłowo, fabrycznie
skręcona deltka „A”.

Ta sama deltka „B” z
widocznym od dołu
gwintem wychodzącym
spod nakrętki - jest to
nieprawidłowe
skręcenie deltki.

Prawidłowo, fabrycznie skręcone deltki
na prawej taśmie nośnej skrzydła.

Używane przez nas deltki są produkowane przez francuską firmę PEGUET, używane są przez
większość producentów sprzętu paralotniowego i posiadają atest:
http://www.peguet.fr/self-certified-maillon-rapide-quick-links/delta-maillon-rapide?tab=tab-inox
Przeprowadzone w naszej fabryce testy wytrzymałościowe dla
połączenia taśmy nośnej z deltką wykazały siłę na zerwanie:
- dla taśmy 20mm i deltki fi.3,5mm - 10,782 kN (ok.1099 kg),
- dla taśmy 25mm i deltki fi.4,0mm - 13,073 kN (ok.1333 kg).
Zerwaniu w każdym z przypadków uległa taśma nośna a nie
deltka! (zobacz zdjęcie obok)
Na górnym gwincie deltka posiada kołnierz zabezpieczający,
chroniący przed nadmiernym skręceniem (przekręceniem). Użycie
zbyt dużej siły podczas dokręcania deltki może w skrajnych
przypadkach doprowadzić do zerwania tego zabezpieczenia oraz
do zniszczenia gwintu.
Skręcanie uprzednio rozgiętej deltki, gdy został zwiększony
dystans pomiędzy gwintem dolnym a górnym, będzie prowadzić do
pojawienia się gwintu pod nakrętką, co również jest oznaką
nieprawidłowego skręcenia.
UWAGA! Deltka skręcona w sposób nieprawidłowy, gdy dolna część gwintu pręta deltki nie
połączy się prawidłowo z nakrętką, nie posiada odpowiedniej wytrzymałości i pod obciążeniem
deltka może zostać otwarta i rozgięta.
Prosimy pilotów o zapoznanie się z poniższymi zdjęciami w celu poprawnego
przeprowadzania kontroli przedstartowej i w trakcie użytkowania sprzętu.

OK

Deltka przed dokręceniem.
Strzałka pokazuje kołnierz
zabezpieczający przed
przekręceniem

Prawidłowo dokręcona
deltka
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Nieprawidłowo dokręcona
deltka - widoczny gwint pod
nakrętką

