وزارة الطيران المدنى

اإلدارة المركزية للحوادث

التقرير الفني

عن واقعة إصطدام جرار الدفع الخلفي رقم ""74

بالطائرة المسجلة  SU-BQCمن طراز  A320التابعة
لشركة النيل للطيران أثناء سحبها بمطار القاهرة للقيام
برحلتها رقم  NIA105المتجهة إلى القصيم
يوم 2172/9/74

**********************************

القاهرة
ديسمبر3102
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مقدمـــــــــــــــــــة
يتضمن هذا التقرير خالصة ما توصلت إليه لجنة التحقيق بشأن الظروف واألسباب التى أدت إلى الحادث.
وقد جـ ـ ـ ــرى التحقيق وصدر هذا التقرير وفقا لمنهج واجـ ـ ـراءات الملحق رقم 31من اتفاقية الط ـ ـ ــيران المـدني الدولي ICAO Annex
) )13والموقع عليها من دول العالم ومن بينها جمهورية مصر العربية وكذلك وفقا للتشريع رقم ) ECAR part 801) 103
الصادر عن سلطة الطيران المدني المصري.
وقد نص ك ٌل من الملحق رقم  31وتشريع سلطة الطيـران المدني المصري رقم  103على أن الهدف الوحيد للتحقيق في حادث أو
واقعة ما ،هو منع وقوع الحوادث والوقائع ،وليس الهدف من هذا النشاط توزيع اللوم أو المسئولية.
وبناءاً عليه فإن استخدام هذا التقرير في أي غرض مخالف لهدف منع حدوث الحوادث والوقائع مستقبال قد يقود إلى تفسيرات
خاطئة.
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االختصارات

A/C

Aircraft

ATC

Air Traffic Control

Capt

Captain

CMRDI

Central Metallurgical R& D Institute

CRM

Crew Resource Management

CPL

Commercial Pilot License

DIR AAI

Directorate Aircraft Accident Investigation

ECAA

Egyptian Civil Aviation Authority

FDS

Fast Deflection System

FAA

Federal Aviation Administration

ICAO

International Civil Aviation Organization

MCA

Ministry of Civil Aviation

(MCA- AAI)

Ministry of Civil Aviation, Aircrafts Accidents Investigation

MPD

Maintenance Planning Data

NTRA

National Telecommunication Regulatory Authority

TEMA

Tubular Exchangers Manufacturers Association

TSN

Time since New

UTC

Universal Time Coordinate
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ملحق رقم " "3صور مختارة عن الواقعة

موجز
 تاريخ الحادث 37 :سبتمبر 2032
 توقيت الواقعة :الساعة33 00بالتوقيت العالمى
 موقع الواقعة :موقع رقم " "12مخرج  Aمطار القاهرة الدولى
 رقم الرحلة  NIA105 :القاهرة/القصيم
 طراز الطائرة وحروف التسجيل:ايرباص  120حروف التسجيل SU-BQC
 المشغل :شركة النيل للطيران
 االشخاص بالطائرة :طاقم القيادة -طاقم الضيافة -الركاب
 معلومات مسجل البياناتP.N 980-4700-042, manufactured by Honeywell SN 13313,:
 معلومات مسجل االصوات بكابينه القيادةSN 07964, P.N 980-6022-001, manufactured by Honeywell:

معلومات خاصة باجراءات التحقيق
 تم فحص الطائرة مباش ار بعد الواقعة بواسطة فريق متخصص يتضمن فريق التحقيق من االدارة المركزية لتحقيق حوادث الطائرات
وشركة مصر للطيران للصيانة واالعمال الفنية شركة النيل (الشركة المشغلة)
 تم تسجيل حالة الطائرة وتم التقاط العديد من الصور لبيان حالة التلف بالطائرة (يتم الرجوع الى ملحق رقم ")"3
 تم عقد لقاءات رسمية باالدارة المركزية لتحقيق حوادث الطائرات مع اعضاء طاقم قيادة الطائ ٍرة (قائد الطائرة -مساعدالطائرة-كبير
الطيارين) باالضافة الى مرحل الطائرة وسائق الجرار وقد ادلو باقوالهم بخصوص الواقعة وحسب استجوابات الصادرة من االدارة
المركزية لتحقيق حوادث الطائرات (يتم الرجوع الى ملحق رقم ")"2
 تم رفع مسجالت الطائرة بغرض تحليل البيانات الموجودة بها  ،وتم استقبالها بمعمل التحليل والدراسات الفنية التابع لالدارة المركزية
لتحقيق حوادث الطائرات .
 اثناء الواقعة تم ادارة محركى الطائرة وبالتالى تضمنت مسجالت الطائرات بياناتها عن الواقعة
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 -0المعلومات الوقائعية FACTUAL INFORMATION
 -1-0تأريخ الرحلة HISTORY OF THE FLIGHT

 في حوالي الساعة  3300يوم  2032/9/37تصرح بالدفع الخلفي للطائرة المسجلة  SU-BQCمن طراز  A320التابعة
لشركة النيل للطيران للقيام بالرحلة رقم  NIA105المتجهة من مطار القاهرة إلى مطار القصيم.

 أثناء الدفع الخلفي من الموقع  12إلى المخرج  Bypass Aالحظ ُمرحل الطائرة أن جرار الدفع الخلفي لم يضع الطائرة
على خط المنتصف األصفر  YELLOW CENTERLINEالخاص بالممر.
 أبلغ ٌمرحل الطائرة قائد الطائرة أنه سيقوم بسحب الطائرة لألمام إلستعدالها على خط المنتصف فوافق قائد الطائرة على
ذلك.
 طلب ُمرحل الطائرة من سائق جرار الدفع الخلفي سحب الطائرة لألمام إلستعدالها على خط المنتصف.
 اثناء سحب الطائرة اصطدم الجرار بعمود السحب  TOWING BARبالركن االمامى االيمن من الجرار .

 حدث انثناء لعمود السحب على حافة ركن الجرار بزاوية تقارب  90درجة واصطدم الجرار بالجزء السفلى من مقدمة جسم
الطائرة .

 طلب ُمرحل الطائرة من الجرار التوقف وطلب من قائد الطائرة تفعيل الفرامل  PARK BRAKE SETفقام قائد الطائرة
بايقافها على الفور بعد ركوبها الجرار

 لم تحدث أية إصابات باألفراد بينما لحق بالطائرة والجرار عدة تلفيات من جراء الواقعة.
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 -2-3اإلصابات باالشخاص INJURIES TO PERSONS

 ال يوج ــد.
 -3-7التلفيات فى الطائرة DAMAGE TO AIRCRAFT
 حدث جراء الواقعة فدغ بأسفل منطقة مقدمة الطائرة  RADOMباإلضافة إلى بعض الخدوش واإلنبعاجات بنفس المنطقة
وما أسفلها.

 الصور الخاصة بالحادث تم التقاط العديد من الصور لتوضيح تفاصيل التلف (يرجع الى الملحق رقم )3
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 -4-1التلفيات األخرى OTHER DAMAGES



حدث جراء الواقعة بعض الخدوش بسقف جرار الدفع الخلفي باإلضافة إلى تحطم أجزاء من وحدة التكييف المثبتة أعلى



كما حدث جراء الواقعة أيضا إنثناء عمود الجر0 TOW BAR

سقف الجرار.
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 -5-7معلومات عن اإلفراد PERSONNEL INFORMATION
 -7-5-7الطيار  /طارق محمد ممدوح (قائد الطائرة)
 يبلغ من العمر  45عاما.

 يعمل كطيار بشركة النيل للطيران على الطراز  A320منذ عام  2033وحتى تاريخ الواقعة.
 يعمل بمجال الطيران منذ عام  3991وله ساعات طيران إجمالية  7900منهم حوالي  650على الطراز .A320
 جاء في أقواله ما يلي:
-

كان الطيار المساعد هو الطيار المسئول ويعمل على الطائرة كـ  PFوكان هو .PNF

-

عند إنتهاء الدفع الخلفي خالل تلك المرحلة وجدنا الطائرة تبعد حوالي  30أمتار عن خط المنتصف وكانت

المرحل إدارة المحرك رقم  2أثناء الدفع الخلفي ثم طلب
 تم التصريح بإدارة المحركات وطلب الطيار المساعد من ُإدارة المحرك رقم  3فتم التصريح بإدارة المحركات وتمت إدارة المحركات بالفعل خالل الدفع الخلفي.
الزاوية بين خط المنتصف والطائرة حوالي  7درجات.
لمرحل إستعدال الطائرة على خط المنتصف بواسطة جرار السحب عن طريق سحبها لألمام فوافق
 طلب منه ا ُعلى طلبه.
-

قام الجرار بسحب الطائرة لألمام حتى إنتصفت الطائرة تقريبا على خط المنتصف.

-

طلب منه ُمرحل الطائرة عمل  PARKING SETفقام على الفور بعمل .PARKING BRAKE
أفاد أن إدارة المحركات بدأت بعد بداية الدفع الخلفي مباشرة بالمحرك رقم  2تاله المحرك رقم " "3مباشرة.

-

أفاد أن قدرة المحركات كانت على الوضع الخامل .IDLE

-

أثناء ذلك فوجئ بسماع أصوات تكسير أسفل الطائرة.

أفاد أنه عادة يتم إستخدام الجرار "العقرب" في دفع الطائرة ولكن عند إستخدام الج اررات التى تستخدم عمود الجر

ال يتم عادة الرجوع بالخلف بها (مارشدير).
 -2-5-7السيد  /أحمد السيد حنفي – طيار مساعد بشركة نايل إير للطيران
 يبلغ من العمر  26عاما.

 يعمل كطيار مساعد بشركة نايل إير للطيران منذ أكتوبر .2009
 جاء في أقواله ما يلي:

 كان هو يعمل كـ  PFوكان كابتن  /طارق يعمل كـ .PNF -كانت تقف الطائرة على الموقع  12وتصرح له باإلقالع من الممر . 05L

 طلب منه ُمرحل الطائرة عمل  RELEASE PARKING BRAKEللبدء في عملية الدفع الخلفي. -تم التصريح له بإدارة المحركات فطلب من المرحل إدارة المحرك رقم . 2

 تمت إدارة المحرك رقم " "2تاله المحرك رقم " "3وبعدها إنتهت عملية الدفع الخلفي وكانت الطائرة تقف علىمسافة تبعد كثي ار عن خط المنتصف.
المرحل إستعدال الطائرة على خط المنتصف.
 طلب ُ كانت المحركات على الوضع الخامل  IDLEفي ذلك الوقت. أثناء إستعدال الطائرة على خط المنتصف سمع أصوات خبط أسفل مقدمة الطائرة.المرحل عمل .PARKING BRAKE SET
 طلب منه ُ أضاف أن المنطقة التى تم فيها إستعدال الطائرة بها ميل .DOWN SLOPE11

 -3-5-7السيد /سامح مرجان جاداهلل – كبير طياري شركة نايل إير للطيران
 يبلغ من العمر  43عاما.

 يعمل كبير طياري شركة النيل للطيران.
 يعمل كطيار منذ عام  3991وله ساعات طيران حوالي  9000ساعة معظمهم على الطراز .A320
 جاء في أقواله ما يلي:

 كان موجود في كابينة الطائرة حيث كان يقوم بتدريب الطيار المساعد ك /أحمد حنفي وكان جالسا على الـ.JUMP SEAT

 أفاد أنه تمت مراجعة جميع اإلجراءات وتم الحصول على تصريح بإدارة المحركات وبدأ التنفيذ بالمحرك رقم 2تاله المحرك رقم .3

 -توقفت الطائرة بعيدا عن خط المنتصف بعد الدفع الخلفي.

 قام ُمرحل الطائرة بطلب األذن بسحب الطائرة لألمام إلستعدالها على خط المنتصف. -قبل التوقف مباشرة سمع أصوات واهت اززات أسفل كابينة الطائرة.

 طلب ُمرحل الطائرة وضع الـ  PARKING BRAKE SETفتم عمل ذلك.المرحل عن األصوات باألسفل فأخبره أن الجرار إصطدم بالطائرة.
 سأل كابتن الطائرة ُ -ال يعلم إذا كان مسموحا للجر بسحب الطائرة لألمام بإستخدام المرشدير أم ال.

 أفاد أنه كان يمكن للطائرة أن تقوم بالدرج دون األستعدال على خط المنتصف تماما. ذكر أن المحركات كانت على الوضع الخامل .IDLE -7-5-7السيد  /عبدالجليل محمد بدري – ُمرحل الطائرة
 يبلغ من العمر  10عاما.
 يعمل كمساعد ميكانيكي بشركة نايل إير للطيران.

 يحمل تصريح رقم  EG 10 0152ساري حتى  2031/32/13صادر عن شركة نايل إير.
 حاصل على الفرقة األساسية كفني ترحيل طائرات من  2033/30/4إلى .2033/30/5
 يعمل بالشركة منذ سبتمبر .2030
 جاء في أقواله ما يلي:
 -أبلغه قائد الطائرة أنه جاهز للدفع الخلفي.

 طلب من قائد الطائرة إعطائه اإلتجاه الطائرة للتحرك فأخبره أن إتجاه مقدمة الطائرة على المحرك رقم .2 -أخبر قائد الجرار بذلك وطلب من قائد الطائرة تحرير الفرامل .REALSE BRAKES

 قام قائد الجرار بالتحرك بعدما أبلغه قائد الطائرة بأنه قام بعمل تحرير  REALSEللفرامل. قام الجرار بدفع الطائرة ولكنه دفع مقدمة الطائرة بعيدا عن خط المنتصف .CENTER LINE -أخبر قائد الطائرة أنهم سيقومون بإستعداله على خط المنتصف.

 -قام قائد الجرار بسحب الطائرة الى االمام مستخدما الجرار بنفس ؤضعه االصلى.

 أثناء تحرك الجرار للخلف لحوالي أربعة أمتار الحظ أن قائد الجرار ال يسيطر علي المعدة والجرار يهتز منهوفجأة ألتف الجرار حول عمود الجر وأصطدم بمقدمة الطائرة.

 طلب منه قائد الجرار قيام قائد الطائرة بعمل  BRAKE SETفطلبت من قائد الطائرة شد الفرامل وأبلغه قائدالطائرة بالقيام بذلك العمل.
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 أفاد أنه حصل على فرقة ترحيل طائرات في بداية عام 0 2032 -ذكر أنه يعمل كفني صيانة على الطائرة  A320وفني ترحيل أيضا.

 أفاد أنه إستأذن قائد الطائرة في إستعدالها على الممر ولم يطلب منه قائد الطائرة إستعدالها.-

أفاد أنه حاول أن يشير إلى قائد الجرار بالتوقف عندما رأه ال يسيطر على المعدة ولكنه لم يتمكن حيث حدثت

الواقعة بسرعة جدا.

 -أفاد أن قائد الطائرة لم يزيد من قدرة المحركات الن صوت المحركات كان طبيعيا.

يري أن قائد الجرار لم يلتزم بدفع الطائرة على خط المنتصف كما هو معتاد مما أدى إلى حدوث الواقعة.
 -5-5-7السيد  /محمد شعبان محمد – سائق جرار الدفع الخلفي
 يبلغ من العمر  19عاما.

 يعمل كسائق معدات بشركة مصر للطيران للصيانة واألعمال الفنية.
 يحمل رخصة قيادة درجة أولي رقم  321757صادرة عن وجدة مرور شب ار وسارية المفعول حتى .2034/2/1

 يحمل تصريح مزاولة العمل الفني بالدفع الخلفي رقم  349صادر عن شركة مصر للطيران للصيانة واألعمال الفنية ومجدد
بتاريخ  2032/2/1وساري حتى .2031/3/29
 يعمل بشركة مصر للطيران منذ ما يقرب من  7سنوات.
 جاء في أقواله ما يلي:

 -أثناء دفعه لطائرة شركة نايل إير كان أحد محركات الطائرة يعمل.

 قام بدفع الطائرة من الموقع  12إلى ممر اإلقالع وكانت الطائرة غير مستقيمة على خط المنتصف CENTER LINEالخاص بالممر فطلب فني الترحيل إستعدال الطائرة على خط المنتصف.

 -قام بالتحرك بالطائرة لألمام مستعدال الطائرة على خط المنتصف.

 أثناء إستعدال الطائرة سمع دوران محركات الطائرة فقام بالضغط على فرامل الجرار. -قامت سيارة الدفع الخلفي بالدوران حول عامود الجر .TOWING BAR

 أفاد أنه طلب من فني الترحيل أن يخبر قائد الطائرة أن يضغط فرامل الطائرة ولكن فني الترحيل لم يستجيب. -إستمرت الطائرة في التحرك لألمام حتى إصطدمت بسقف الجرار وتوقفت الطائرة.

 قام بدفع طائرة من طراز  A320تابعة للخطوط الجوية السعودية قبل توجهه لدفع طائرة نايل إير موضوع الواقعة. أفاد أن الجرار كان سليما و لم يكن به أية عيوب فنية.-

ذكر أنه طبقا لما لديه من معلومات فإن هناك حدود سماح تسمح له بوضع الطائرة بعيدا عن خط المنتصف

بحوالي  3متر يمينا أو يسا ار.

 بدأ نوبة عمله في الساعة السادسة والنصف صباحا و تستمر نوبة العمل حتى السادسة والنصف مساء. -حاصل على فرق تدريبية في الدفع الخلفي على جميع الط ارزات العاملة بالشركة.

 يري أنه كان يجب على ُمرحل الطائرة اإلستجابة لندائه بتوقف الطائرة ويتم ابالغ قائد الطائرة على الفور.المرحل.
 أفاد أنه ال توجد إشارات متفق عليها أو تدرس لهم للتواصل ما بين السائق و ُ ذكر أنه تقابله بعض المشاكل في عمله كميل األرض وعدم اإلستواء في أماكن كثيرة تُصعب من مهمته.المرحل.
 -يري أن الواقعة ترجع إلى زيادة قدرة محركي الطائرة بناء على طلب قائد الطائرة وموافقة ُ

المرحل إستعدال الطائرة على خط المنتصف وقام بسحب الطائرة
 قام بأخذ غيار المارشدير عندما طلب منه ُلألمام.
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المرحل.
 أفاد أنه مسموح له في إجراءات عمله بالسحب والدفع بعد أخذ الموافقة من قائد الطائرة و ُ-

أفاد أنه يمكن أن يقوم بسحب الطائرة لألمام بنفس وضع الدفع الخلفي إذا كانت مسافة السحب قليلة أما في حالة

المرحل.
مسافة كبيرة فيجب فك عمود الجر وتغيير وضع الجرار بالنسبة للطائرة بعد موافقة ُ

ذكر أنه قام بالرجوع للخلف وسحب الطائرة بدون مشاكل وبدون إنحراف.

 -6-0معلومات عن الطائرة و الجرار AIRCRAFT AND TRACTOR INFO.
 -1-6-1معلومات عن الطائرة AIRCRAFT INFORMATION
 الطائرة المسجلة  SU-BQCمن طراز AIRBUS A320-232
 مستثمرة بواسطة شركة النيل للطيران.
 سنة الصنع 1 3112

 رقمها المسلسل 3219
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 2-6-1معلومات عن الوزن ومركز الثقل لطائرة الواقعة
(صورة من نموذج التحميل)
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 -3-6-1معلومات عن جرار الدفع الخلفي TOWING TRACTOR INFO.
 جرار الدفع الخلفي من طراز .DOUGLAS DC5-42
 مسجل بشركة مصر للطيران للصيانة واألعمال الفنية برقم معدة .47
 يستخدم في دفع الطائرات الصغيرة والمتوسطة حتى  70طن .
 دفع رباعى وتوجيه العجلتين االماميتين 0
 االستخدامات االساسية-:



الدفع الخلفى



الجر بين البوابات



التعامل مع المعدات والحقائب

 الج اررات طراز  DC5-42مناسبة لعمليات الدفع الخلفى والحركة بين
البوابات مع االختيارات االتية-:
اختيارات الوزن:



 6000كجم



 7000كجم

 وزن الجرار يتراوح بين  6أطنان إلى  7أطنان.
 المعدة تعمل بنظام الدفع الرباعي وتستخدم العجلتين األمامية في التوجيه.
 سعة المحرك  74كيلو وات ( 99حصان )Brake Horse Power
 ناقل ذو قدرة Transmission: PowerShift
 تحتوي على وضعين لتثبيت عمود الجر في األمام و في الخلف بوتد تثبيت ذو قطر  50مم.

مرفق نسخة من المواصفات الفنية للجرار صادرة عن الصانع
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TOW BAR  معلومات عن عمود الجر4-6-1

P/N

: 446-2

S/N

: ADE911024/4

ID/NO: SSEOO44
MANUFACTRER: AUTO DIESEL EDGHILL LIMITED
AIRCRAFT TYPE: A320/A321
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 5-6-1المتطلبات الخاصة بعمود الجر (صادرة من شركة ايرباص)
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 -4-1معلومات عن األرصاد الجوية Meteorological Information
 ليس لها عالقة بالواقعة 0

 -8-7المساعدات المالحية NAVIGATION AIDS
 ليس لها عالقة بالواقعة 0

 -9-7االتصاالت COMMUNICATIONS
 تم اإلتصال بالبرج ألخذ التصريح بالدفع الخلفي وادارة المحركات.

 -71-7معلومات عن المطار AERODROME INFORMATION

 تم دفع الطائرة الى الخلف من موقع رقم  12الى المخرج ()BYPASS A EXIT

 -77-7مسجالت الرحلة FLIGHT RECORDERS
 تم تفريغ مسجالت الطائرة من  FDRو  CVRبمعمل تحليل البيانات التابع لإلدارة المركزية حوادث للحوادث بو ازرة الطيران المدنى
ولم تتضمن اى دالئل متعلقة بالواقعه

 -72-7معلومات الحطام واالرتطام Wreckage & Impact Information
 تم معاينة الطائرة والجرار وموقع حدوث الواقعة عقب حدوثها وقد تالحظ مايلى -:
-

وجود انثناء بعامود الجر بمايشبه الزاوية القائمة على مقدمة الجرار من الناحية اليمنى 0

عدم كسر  SHEAR PINالرابط بين عمود الجر ومجموعة عجلة المقدمة للطائرة 0

-

وجود ثقوب وتمزقات وخدوش اسفل مقدمة الطائرة Radom

-

وجود اثار لزحف عجالت الجرار على االرض 0

 -73-7معلومات طبية وباثولوجية Medical & Pathological INFO.
 ال يوجد.

 -77-7الحريق FIRE
 لم ينجم عن الواقعة حريق.

 -75-7األمور المتعلقة بالنجاة SURVIVAL ASPECTS
 ليس لها عالقة بالواقعة.
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 -76-7االختبارات واألبحاث TESTS AND RESEARCH
-3-36-3االختبارات الخاصة بعمود الجر وبنوز القص

 تم عمل عديد من إالختبارات معملية على عمود الجر  TOW BARوبنوز القص  SHEAR PINبمركز بحوث وتطوير
الفلزات (الدراسة بالكامل مرفقة بالتقرير) والبيانات التالية تلقى الضوء على بعض ما جاء بالتقرير وجاءت النتائج كما يلي-:

 -3-3-36-3عمود الجر TOW BAR

 مصنوع من سبيكة األلومنيوم  6000من الدرجة.AlSiMg0.5Mn 6531
 عبارة عن أنبوب مفرغ ليس به لحامات؛ قطره الخارجي  20،6سم وسمك  6،7مم وطول  50مم.
 الخواص الميكانيكية تشير إلى درجة صالبة .T54

 -2-3-36-3بنوز القص SHEAR PINS
 تتكون من سبيكة صلب من الدرجة  No.83160طبقا للمواصفات البولندية. تالحظ ان بنوز القص االمامية اكثر صالبة من بنوز القص الخلفية -لم تتعرض لقوى قص تؤدي لكسرها.

مرفق صورة من تقرير مركز بحوث وتطوير الفلزات.
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 -11-1معلومات اإلدارة والتنظيمOrganizational and Management Information
ال يوجد
 -11-1معلومات إضافية ADDITIONAL INFORMATION
 -1-11-1كشوفات الصيانة التي تتم على عمود الجر
 يتم على عمود الجر كشوفات دورية كل شهر وكشوفات أخرى أسبوعيا كما يتم الكشف قبل كل إستخدام.
 )3كشوفات تتم قبل كل إستعمال:

 oالتاكد من راس عمود الجر من حيث التلف واالداء السليم
 oفحص بنوز القص

 )2كشوفات تتم أسبوعيا:

 oالتفتيش البصرى والتاكد من اداء عمود الجر بالكامل
 oالتاكد من منظومة الهيدروليك
 oالتاكد من االطارات

 )1كشوفات تتم شهريا:

 oالتفتيش البصرى والتاكد وفحص بنوز القص
 oالكشف على مستوى الزيت

 oتشحيم راس العمود وواالجزاء المنزلقة والعجل

 oفك راس والتفتيش على االجزاء المتحركة وبنوز القص
 oفك مبيد الصدمة مع فحص كل االجزاء

 أخر كشف على عمود الجر تم حتى األسبوع الثالث من شهر سبتمبر .2032
 -2-78-7رد شركة إيرباص على خطاب شركة النيل للطيران بشأن دفع الطائرة اثناء تشغيل محرك واحد (مع العلم بأنه أثناء
الواقعة كان المحركين فى حالة دوران )

جاء رد شركة إيرباص على خطاب شركة النيل للطيران كاألتي:
الجررات طراز  DC5-42مصممة لتقوم بعمل الدفع الخلفى والشد االمامى للطائ ارت حتى وزن وقدره  70طن كحد
ا
.3
اقصى .

 .2ذكر ان احد المحركات كانت فى وضع التشغيل عند السرعة الدنيا للدوران  – idleوعليه فالدفع الناشىء من المحرك
تسبب فى زيادة كبيرة فى الكتلة على الجرار.

 .1باالضافة الى هذا هناك احتمالية فى وجود ميل الى اسفل بالموقع نتج عنه زيادة سرعة الطائرة .
 .4العامل االخير الذى تم اخذه فى االعتبار هو حالة ارضية الترماك (جاف او مبلل)

تداخل العوامل االربعة السابقين (طن زائد عن حد الوزن  +احد المحركات كان فى وضع التشغيل بالسرعة الدنيا للدوران + idle
ميل الترماك  +حالة ارضية الترماك) هم السبب المحتمل لهذه الواقعة .
 -3-78-7نموذج تحميل الطائرة  LOAD SHEETالخاص برحلة الواقعة
 وزن الطائرة بدون وقود هو  57491كليو جرام.

 وزن اإلقالع هو  73091كليو جرام (الحد األقصى لوزن الطائرة  77000كيلو ج ارم)
(يرجى الرجوع الى البند  4-6-3الخاص بالمعلومات عن طائرة الواقعة).
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 -7-78-7معلومات عن الموقع ( )32مكان حدوث الواقعة
 تم تصميم الموقع على أساس دخول الطائرات كود ).CODE (D
 عرض الموقع  60متر.

 الميل بين نقطة التوقف و حتى بداية الدوران .%3،01
 نوع الرصف من البالط الخرسانية األسمنتية.

 إحداثيات الموقع .300749.1N,312415.9E

مرفق صورة من خطاب شركة المطارت بشأن الموقع 12
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 -5-11-1خطاب صانع الطائرة  Service Information Letterبشأن المواصفات المطلوبة لعمود الجر للقيام بعملية الجر
الخاص بطائراتها:
نص الخطاب في البند الرابع منه على متطلبات يجب تحديدها للقيام بعملية السحب وهي كما يلي:
 تعنمد متطلبات الجر على البيانات االتية:
 وزن الطائرة
 المقاومة الناشئة مع بداية الحركة على ارضية مستوية
 الزيادة فى المقاومة بسبب الميل
 المقاومة الناشئة عن دفع المحركات  ،وتأثير عدد المحركات التى يتم تشغيلها اثناء الدفع الخلفى
 متطلبات الجر يتم الحصول عليها من خالل البيانات المتضمنة بالبيان المرفق
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 -2التحليل و النتائج
 -1-2الطائرة
بمراجعة السجالت والشهادات يمكن ان نخلص الى االتى:


الطائرة كانت صالحة للطيران  ،وكانت المستندات والشهادات متوافقة مع القواعد والمستويات المعمول بها فى هذا

الخصوص


كانت الطائرة التابعة لشركة النيل للطيران طراز  A320صالحة للطيران قبل حدوث الواقعة .



كان وزن الطائرة قبل االقالع يبلغ  73091كجم (الوزن االقصى المسموح به  77000كجم) .



في حالة استخدام جرار  Tractorفى تحريك الطائرة يجب اتباع تعليمات الصانع بدقه



تم ادارة محركى الطائرة اثناء مرحلة الدفع الخلفى .

 -2-2طاقم القيادة


كان عضوى قيادة الطائرة مؤهلين للقيادة وكانت كل المستندات والشهادات الخاصة بهم متوافقة مع القواعد والمستويات

المعمول بها فى هذا الخصوص .

 -3-2الجرار المستخدم فى رفع الطائرة وحدود تشغيله


الجرار المستخدم فى رفع الطائرة من طراز DOUGLAS DC5-42



معتمد فى دفع وسحب الطائرات الصغيرة والمتوسطة حتى  70طن اقصى 00وكان وزن الطائرة الفعلى  73طن

 -7-2سائق الجرار موضوع الواقعة


سائق الجرار موضوع الواقعة تابع لشركة مصر للطيران للصيانة واالعمال الفنية .



كان مؤهال للعمل على الجرار موضوع الواقعة ويحمل رخصه مناسبه لقيادته .



قام سائق الجرار بدفع الطائرة الى الخلف ثم قام بالتحرك بالجرار فى االتجاه العكسى برجوعه للخلف الستعدال الطائرة

ووضعها بصوره صحيحه على خط المنتصف وفى أثناء ذلك حدث إنثناء لعمود الجر على مقدمة الجرار .

 -5-2مرحل الطائرة


كان تابعا لشركة النيل للطيران .



لم يقم بتنبيه سائق الجرار بأى تعليمات أثناء مراحل الواقعة.



ذكر فى اقواله انه حاصل على فرقة ترحيل طائرات فى بداية عام  2032بينما قدمت الشركة ما يفيد حصوله على فرقة اخرى اضافة
للفرقة التى ذكرها (فنى ميكانيكى-هيكل على طراز . )A320

 -6-2مسجالت الطائرة

لم تتضمن اى دالئل متعلقة بالواقعه .
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 -4-2اتجاه الطائره وعامود الجر خالل الواقعة

44

Schematic Plan view at the end of the event (A/C riding the tractor)
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 .3سبب الواقعة المحتمل:
ترى لجنة التحقيق أن سبب الواقعة المحتمل يرجع إلى -:


عدم تناسب ظروف تشغيل الجرار من حيث وزن كل من الجرار وطراز الطائرة مع وجود زاوية ميل للموقع ادى الى انثناء

عمود الجر وحدوث الواقعة.
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ساعد على حدوث الواقعة إدارة محركى الطائرة أثناء الدفع .

 -4التوصيات Safety Recommendations
توصي لجنة التحقيق بقيام سلطة الطيران المدني بإتخاذ الالزم نحو االتى -:
أوالً :بالنسبه لشركة مصر للطيران للصيانة واألعمال الفنية
قيام شركة مصر للطيران للصيانة واألعمال الفنية بإستخدام الج اررات المناسبة ألوزان وأنواع الطائرات كمـا هـو منصـوص عليـه
بدليل الصانع.
ثانياً :بالنسبه لشركة النيل للطيران
قيام شركة النيل للطيران باالتى :
 .3التنبيه على السادة الطيارين بعدم إدارة محركات الطائرة أثناء الدفع الخلفى أو السحب إال فى حاالت الضرورة.
 .2مراجعة الخطة التدريبية الخاصة بتأهيل السادة ُمرحلي الطائرات للتاكد من اتباع االجراءات القياسية

ثالثا :بالنسبه لشركة ميناء القاهرة الجوى

قيــام شــركة مينــاء القــاهرة الجــوى بعمــل مســح شــامل للمواقــع والمم ـرات ومراجعــة الميــول وتتضــمين ذلــك بقاعــدة بيانــات يســهل
الرجوع اليها .
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مرفق رقم ()1
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