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 بسمه تعالي

 

 شرکت هواپيمایي آتا MD-83 حادثه  نقص فني  و صدمه داخلي موتور هواپيماي  موضوع:

 

 MD-83کشيك مداومت کار سازمان ، هواپيماي  26/02/1400با احترام؛ براساس گزارش مورخه 

در مسير تهران به اصفهان به دليل  5613با شماره پرواز  EP-TAMشرکت هواپيمایي آتا به عالمت ثبت 

نقص فني موتور اقدام به اعالم وضعيت اضطراري و بازگشت به فرودگاه مهرآباد تهران نموده است. 

گزارشات تکميلي و مشاهدات بعمل آمده  حاکي از صدمه به توربين موتور شماره یك و رفتن موتور بوده 

 و موتور باید تعویض گردد.

بوقت محلي هواپيما از روي باند  14:34در ساعت   FDRو اطالعات استخراج شده از  بنا بر گزارش خلبان

پایي، موتور شماره   7000دقيقه پس از آن و در ارتفاع حدود  2فرودگاه مهرآباد به پرواز درآمده و حدود 

( و خلبانان ضمن انجام  EGTوافزایش N2 ,N1,EPRهواپيما دچار نقص فني گردیده )کاهش یك

چپ فرودگاه مهرآباد نموده و در  29العمل عملياتي مربوطه، تصميم به بازگشت و فرود بر روي باند دستور

نهایت هواپيما موفق به فرود شده است. اگرچه ارگانهاي مربوطه براساس دستورالعمل اضطراري فرودگاه در 

 ت. محل حاضر شده اند ولي هيچگونه صدمه اي به سرنشينان هواپيما وارد نيامده اس

بدليل حساسيت  ليکن پيمان شيکاگو در حد حادثه تلقي شده 13رویداد مذکور براساس ضميمه شماره 

رویدادهاي اخير نقص فني موتور ، بررسي مضاعفي در این زمينه صورت گرفته و براساس دستورالعمل هاي 

رغوبيت شرکت سازمان، پيگيریهاي بعدي نيز توسط دفاتر نظارتي سازمان و بخش ایمني و تضمين م

 هواپيمایي ملزوم مي باشد تا علت وقوع نقص فني و همچنين اقدامات پيشگيرانه مشخص گردد. 

با  718194و سریال  JTD8D-219بررسي هاي اوليه نشان مي دهد که موتور صدمه دیده با مشخصه 

در  19/02/1400سيکل پروازي بوده و آخرین تعميرات آن درتاریخ  4583و عمر مفيد  32302عمرکلي 

خارج  ”C Check“شرکت صنایع هواپيمایي ایران به پایان رسيده  و بر روي هواپيما که نيز به تازگي از 

سيکل کارکرد بعد از نصب روي هواپيما  38شده بوده ، نصب گردیده است و در زمان وقوع حادثه فقط 

 رد بررسي قرار گيرد.مودر مؤسسه اي دیگر داشته است که ضرورت دارد کيفيت انجام تعميرات 
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الزم بذکر است که حوادث از دست رفتن موتور هواپيماها هميشه مورد پایش دفتر بررسي سوانح و 

مورد حادثه مشابه در آمار این دفتر ثبت شده که  23تعداد  1399حوادث سازمان بوده و فقط در سال 

براي تشکيل کارگروه مورد در رتبه یك قرار دارند. به همين علت قبالً پيشنهاد ایمني  7با  MDهواپيماهاي  

ویژه براي نقصهاي فني موتور در کشور با عضویت متخصصين موتور صنعت هوانوردي داده شده که این 

و ویدئوکنفرانسي در  26/03/98کارگروه با سرپرستي معاونت استاندارد پرواز دو جلسه حضوري در تاریخ 

و همچنين بصورت پيشنهاد ایمني در گزارش برگزار کرده که نتایج آن به ذینفعان ابالغ  06/08/99تاریخ 

 بطور عمومي در تارنماي سازمان منتشر شده و مي بایست مورد پيگيري قرار گيرد. 16/03/98حادثه مورخه 

 


