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1.

Вовед

Магистерски труд

1.1. Образложение на темата
1.1.1. Европски искуства и превенции за примена и
намалување на Runaway Excursion на аеродромите
Воздушниот сообраќај и транспорт и воздухопловите како превозно
сретсво на патници, стока и пошта, заземаат значајно место светот. Денес во
светот имаме околу 43.794 аеродроми. Ова се аеродроми прeпознатливи по
нивните кодови вклучувајки ги и аеродромите со тревнати површини, чакал,
земја и песок. Не сите од нив имаат техничка поддршка од гориво и отпрема на
патници како и контрола на летање. Од нив, околу 1100 се наменети за
меѓународен сообраќај, што значи дека воздухопловите од над 50
производители во светот извршиле над 40 милиони полетувања и слетувања
на воздухопловните пристаништа. Според прогнозите на ЕУРОКОНТРОЛ
(Европска Организација за Навигација), оваа бројака во наредните години ќе
биде во постојан пораст. Порастот на вооздушниот сообраќај пред сé ќе ја
зголеми и потребата од зголемување на капацитетите на Воздухопловните
Пристаништа во целина. Тука спаѓаат Аеродромските Површини, Полетно
Слетни Патеки, Рулни Патеки, Пристанишни Платформи како и Терминалите.
На воздухопловите пристаништа секојднево се извршуваат операции од
самото слетување, движење на воздухопловот по патеките за движење до
паркирање на истиот и негово отпремување до моментот на неговото
полетување. Последите истражувања од старна на ЕУРО КОНТРОЛ ни
покажуваат дека и воздушниот сообараќај како и останатите видови на
сообраќај не се имуни на инцинденти, сериозни инциденти и несреќи. Овие
инциденти и сериозни инциденти кои можеле да доведат до несреќи се
опишани во извештаите Европскиот Акционен План за излети од писта (Runway
Excursion), кои се случиле при самото слетување иле при самото полетување.
Статистиките ни покажуваат дека (Runway Excursion) се најчест тип на несреќи
пријавени на годишно ниво.
Причините и доказите кои довеле до (Runway Excursion), кои се
идентификувани и анализирани врз база на извештаите кои се случиле во
периодот од 1980 до 2008 година, а се направени врз база на несреќи и
сериозни инциденти на транспортни воздухоплови,турбо проп и комерционални
воздухоплови, ги алармираа меѓународните воздухопловни организации да
превземат конкретни чекори и имплементирање на акциони планови за
намалување на можните (Runway Excursion). Пред се превенцијата од
доведување на можен ризик на воздухоплот, а со него и повреда и загрозување
на животот на патниците и екипажот.
(Runway Excursion) е настан во кој воздухопловот може да ги пречекори
границите на полетно слетната патека во фаза на полетувањето и
слетувањето. Ова пречекорување на границита на полетно слетната патека
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како битен елемент од одвивање на процесот на самиот лет може да придонесе
погубни последици како за човечките животи и оштетувања на воздухопловот
така и за самата околна инфракструктура погодени од самиот воздухоплов.
(Runway Excursion) може да ја чини глобалната индустрија над 900
милиони долари на годишно ниво кој како факт придонесоа да се даде особено
внимание и потрба од превземање на соодветни мерки за спречување од
(Runway Excursion).
Како факт може да ни покажат податоците од 2007 до 2008 година каде
пречекурувањата на излети од писта довела до он-борд повредени
патници.Исто така не смееме да ги изоставиме и податоците на име
материална штета напаравени на самиот воздухоплов и останатата структура
на воздухопловните пристаништа.Аналализата направена од Ascend World
Accident Summary ни покажува 120 (Runway Excursion) при слетување на
комерциални воздухоплови. Повеќето од нив застанале на 1000 фита од крајот
на пистата или продолжиле надвор од рамките на истата.
За таа цел превентивните мерки се многу битен елемент за превземање
конкретни мерки за намалување на ризикот на (Runway Excursion).
За оваа цел: CAA, Airlines Operators, ATC и Airport Operators можат да
допринесат за да се минимизираат последиците од (Runway Excursion).

1.2. Предмет и цел на истражувањето во
магистерскиот труд
Основата за развојот на RUNWAY EXCURSION лежи во стандардите и
препораките дадени од страна на Меѓународните организацијии за цивилно
воздухопловство: EUROCOTROL, IATA, ICAO (International Civil Aviation
Organization) и други, кои како препораки се однесуваат на мерките и
активностите за безбедно одвивање на воздушниот сообраќај, како би се
намалил ризкот од несакани последици, а сé со цел да се обезбеди непречено
одвивање на воздушниот сообраќај на воздушните пристаништа во услови кога
ризикот од (Runway Excursion) е зголемен при контаминирани и влажни
полетно-слетни патеки во комбинација на налети од ветер и опасни ветрови.
Од овие причини ПРЕДМЕТ на овој магистерски труд ќе биде да се
согледаат причините од кои може да дојде до (Runway Excursion), како и
превземање на мерки и планови за намалување на (Runway Excursion) на
воздухопловните пристаништа.
Во Република Македонија функционираат два аеродроми наменети за
одвивање на јавен воздушен превоз - воздухопловните пристаништа во Скопје
и во Охрид. И двата аеродроми поседуваат по една асфалтна полетно-слетна
патека, систем од движечки патеки и спојници, сервисни платформи,
терминални згради, радио-навигациски уреди и системи, контролни кули,
гаражи, складови, административни објекти, паркиралишта, технички и карго
комплекси и други објекти, уреди, средства и инсталации, неопходни за
безбедно одвивање на домашен и меѓународен воздушен сообраќај.

Магистерски труд

Врз основа на минимизирање на (Runway Excursion) како СПЕЦИФИЧНА
ЦЕЛ на овој магистерски труд земајки ги предвид меѓународните и домашните
искуства, треба да ни биде база на податоци за анулирање на недостатоците
на нашите воздухопловни пристаништа сé со цел да се зголеми нивото на
безбедно одвивање на воздушниот сообраќај во Република Македонија.
ОПШТАТА ЦЕЛ на овој магистерски труд е да се анализираат и утврдат
критериумите за евалуација на (Runway Excursion).

1.3. Методологија на изработка на магистерскиот труд
Во подготовката и изработката на тезата ќе се применуваат и
комбинираат повеќе познати научно-истражувачки методи. Композицијата и
структурата на поголемиот дел од трудот ќе се базира на статистички и
аналитички и истражувачки методи. При теориското дефинирање на
проблематиката ќе се применуваат:
 кибернетичкиот и дијалектичкиот метод како и основните принципи на
теоријата на системи;
 методот на дескрипција со кој се презентираат елементите на
транспортниот систем;
 компаративниот метод со кој се прави компаративна анализа на
постоечките научни сознанија и факти за обработуваното подрачје со
податоците добиени во истражувањето;
 методот на компилација со кој се користат постоечките сознанија;
 методот на анализа и синтеза со кој врз основа на собраните
информации и податоци се предлагаат оптимални решенија, како и
 методот на интервјуирање на експерти во областа на авијацијата со која
се стекнуваат нови сознанија и се идентифицираат проблемите во
сегментот на авијација во Република Македонија.
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1.4. Структура на магистерскиот труд
Во првиот дел од магистерскиот труд ќе биде даден осврт врз
историјатот и основите за развој на Runway Excursion .
Во продолжение на трудот ќе бидат претставени неколку несреќи
предизвикани од Runway Excursion.
Во третиот дел од овој магистерски труд ќе бидат обработени примери
од несреќи и ризиците до кои дошло до Runway Excursion .
Во четвртиот дел ќе се даде осврт на превентивните ризици и контрола
на лет, свесност на посадата и дизајнот на полетно-слетната патека.
На крајот од тродот ке бидат осврнат кон подобрување и обновување на
ризикот од контрола на лет и користење на подобри технологи. Исто така, ќе
биде даден преглед на основните карактеристики на аеродромската
инфраструктура, односно на сите релевантни објекти, инсталации, средства и
уреди што се во врска со одвивањето на сообраќајот на аеродромските
оперативни површини.
На крајот од трудот ќе бидат претставени можностите за примена на
Runway Excursion на аеродромите во Република Македонија, при што ќе биде
извршена анализа и обработка на сите соодветни податоци во врска со
минимизирање на Runway Excursion.

Магистерски труд

М

2.

Историја, цели и обем

9

2.1. Историја (минато, позадина)
Првиот дел од оваа серија покажува дека излетите од полетно-слетната
патека (ПСП) секоја година опфаќаат значаен сразмер на несреќи за
комерцијалните летови ширум светот. Инцидентите и несреќите со излетите од
ПСП се содржат од најчесто две нешта и тоа пречекорување на ПСП или
скршнување од ПСП. Flight Safety Foundation (FSF) - Фондацијата за безбедност
во летањето пречекорувањето на ПСП го дефинира како продолжување на
крајот од ПСП при слетување или полетување на воздухопловот.
Скршнувањето од ПСП е кога воздухопловот скршнува на страна од ПСП за
време на слетување, или пак скршнува на страна од ПСП или taxiway кога се
исклучува на ПСП. (Werfelman, 2008).
The International Federation of Airline Pilots Associations (IFALPA) тврди
дека четвртина (24 проценти) од сите инциденти и несреќи во воздушниот
сообраќај се пречекорувања и скршнувања од писта (IFALPA, 2008). Ова е
поткрепено со сите анализи направено ширум светот од страна на International
Air Transport Association (IATA), која во 45-то издание на IATA Safety Review
наоѓа дека 25 проценти од сите несреќи во 2008 се излети од писта (IATA,
2009). Во Европа, извештај од 2007 направен од страна на European Aviation
Safety Agency (EASA) покажува дека излетите од писта се трет најчест тип на
несреќи во кои се вклучени големи комерцијални воздухоплови членови од
државите во кои се применува EASA, помеѓу 1998 и 2007 година. Тие беа
бројно надминати поради неисправни системи и мотори на воздухопловот и
абнормални несреќи при контакт со ПСП. Извештајот исто така покажува дека
несреќи при контролиран лет на одреден терен, кој традиционално во
авијацијата е наречен „историски убиец“, целокупно опаѓа, излетите од писта се
покажува дека се во зголемен тренд (број).
Прегледот од несреќи со излетувања од писта ширум светот помеѓу 1998
и 2007 година, опфатено во Првиот дел идентификуваат некои од најчестите
закани при безбедното слетување и дискутираат како опсегот на техники и
перформанси на екипажот, временските услови и факторите поврзани со
системите можат да придонесат за појавата на вакви видови на несреќи.
За жал, одреден број на интернационални фатални несреќи на писта во
2007 и 2008 година покажаа дека несреќите со излетувања од писта
продолжуваат да бидат главна пречка во подобрувањето на приближувањето и
слетувањето на воздухопловите и имаат голем потенцијал да направат штети
врз заедницата и инфраструктурата блиску аеродромите.
Операторите на авиокомпаниите, операторите на аеродромите,
регулаторите за безбедноста во авиосообраќајот и организациите за
безбедност во авиосообраќајот можат да овозможат превентивна контрола на
ризикот за да ги намалат шансите на воздухопловот да промарши или да
скршне од пистата и да ги намалат последиците од губење на живот или
оштетување на одреден имот доколку дојде до излетување на воздухопловот
од ПСП. Превентивните контроли на ризикот вклучуваат посветени стандардни
процедури кои го земаат во предвид приближувањето и слетувањето на ПСП,
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симулатори за тренинг на екипажот, зголемување на свесноста од вакви
несреќи, квалитетна површина на ПСП која има системи за дренажа и мерење
на триењето при слетување, осветлување на ПСП, показатели во кабината на
воздухопловот за должината на ПСП и колку им останува до крајот после
слетувањето и соодветни услови и алатки кои се употребуваат според
процедури за ПСП. Со тоа што превентивните контроли на ризикот се земаат
како фактори кои можат да допринесат во спречувањето на излетување од
пистата пред да се случи тоа, нивната имплементација и подобрувања секогаш
треба да бидат примарни и приоритетни.
Аеродромските оператори и регулатори можат да ги надополнат овие
превентивни контроли инвестирајќи во обновување на контролите за ризик, со
цел да ги минимизираат последиците од оштетување на воздухопловите кои
пречекоруваат или скршнуваат од ПСП. Обновувањето на контролите за ризик
вклучува обележани линии на ПСП, заштитни зони на ПСП, мека земја,
запирачки зони и точно дефинирани јавни зони околу ПСП.
Иако не сите контроли на ризик се потребни или не се соодветни за секој
аеродром, овој извештај може да послужи како проценка и помош за креирање
и подобрување на контролите за ризик кои се достапни ширум светот и можат
да бидат од помош за аеродромските оператори за избегнување на сериозни
последици од можноста за излетување од писта на воздухопловот.

2.2. Цели
Целта на оваа студија е да обезбеди интернационална перспектива за
несреќите при излетувања од писта вклучувајќи ги и комерцијалните
воздухоплови и летови.
Оваа студија е поделена на два дела, објавени како два одделни
извештаи:
• Дел 1 од оваа студија (Тејлор et al, 2009), објавена во април 2009
година, истражени фактори кои придонесуваат и се поврзани со излети од
пистата на комерцијални авиони и летови преку анализа на несреќи во
периодот меѓу 1998 и 2007 година.
• Дел 2 (овој извештај) се дискутира за влијанието на несреќите
предизвикани од излетите од писта на заедниците кои се наоѓаат во близина на
аеродромите ширум светот, како и контроли на ризикот кои се или би можеле
да се употребени за да се минимизира веројатноста за појава на излетувања со
што би се ублажиле последиците.
Поточно, за целите на овој извештај (Дел 2) беа:
• дискусии за влијанието на сериозноста од несреќите при излетување од
писта;
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• да се испитаат превентивни контроли на ризик кои можат да им помогнат на
авио операторите во намалувањето на појава од пречекорување на пистата или
пак скршнување од пистата;
• да се испитаат обновувањата на контролите на ризик кои можат да им
помогнат на аеродромските оператори или операторите на авиокомпаниите со
цел да се намалат физичките оштетувања кои често се поврзуваат со овие
несреќи и
• да се идентификуваат оние контроли на ризик кои се обновени и се
предвидени на аеродромите за безбедно контролирање на случаите со
излизгување од писта доколку тоа се случи, со помош на истражувањата
спроведени од операторите на аеродромите.
Овој извештај може да послужи за овозможување односно спроведување
на дискусија за распространетоста, веројатноста и последиците од
излетувањата од писта на меѓународно ниво. Извештајот има намера да се
идентификуваат тековните мерки што регулаторите, производителите на
авиони, аеродромите и авиокомпанските оператори имаат на лице место
гледано на меѓународно ниво, за да се минимизира веројатноста и последиците
од ваквите несреќи. Дискусијата се протега на идентификување на соодветни
превентивни и обновени контроли на ризик кои можат да се реализираат од
страна на актерите со цел да се минимизираат излетувањата и нивните
негативни ефекти.
Не сите контроли на ризик се потребни или соодветни за сите
аеродроми. Во однос на обновување на контролите на ризикот, важно е да се
напомене дека сите аеродроми не се безбедносно дефицитарни со тоа што ги
немаат сите контроли на ризик. Овој извештај ги разгледува сите важни
обновени контроли на ризик достапни во целиот свет кои можат да бидат
можни опции за аеродромските оператори, со што ќе им помогне во
ублажување на сериозните последици од излетување од писта.

2.3. Обем
Овој извештај се фокусира на несреќи од излетувања од писта (и
пречекорување на полетно-слетната патека, скршнување од писта) за поголеми
комерцијални авиони, фокусирајќи се на излети во текот на фазата на
слетување.
Во светот, несреќите со излети од писта резултираа со голем број на
смртни случаиво текот на годините. Ова е особено евидентно од
неодамнешната серија на несреќи кои се случиле на меѓународно ниво,
вклучувајќи комерцијални авиони.
Тука спаѓаат:
• лизгањето на Ербас А320 авионот во Тегусигалпа, Хондурас на 30-ти мај 2008
година што резултираше со пет жртви;
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• лизгањето на McDonnell Douglas на МD-82 авионите во Пукет, Тајланд на 16ти Септември 2007 година, што резултираше со 90 смртни случаи;
• лизгањето на Ербас А320 авионот во Сао Паоло, Бразил на 17-ти јули 2007
година што резултираше со 199 смртни случаи и
• лизгањето на Боинг 737-400 авионот во Јогјакарта, Индонезија, на 7-ми март
2007 година, што резултираше со 22 смртни случаи.
Поради доста голем број на потенцијални жртви поврзани со несреќите
од излетувањата од писта кои вклучуваат комерцијални авиокомпании, овој
извештај се фокусира на несреќи кои вклучуваат само комерцијални авиони.
Исто така, претходните истражувања покажале дека 33 проценти од
фаталните несреќи и 22 проценти од смртните случаи кои вклучуваат светски
комерцијални авиони се случиле за време на финалниот приод и фазата на
слетување на воздухопловот. Од нив, 24 проценти од фаталните несреќи се
случија за време на слетувањето, а 11 проценти од смртните случаи (Боинг,
2008 година). Излетувањата од писта за време на полетувањето обично се
случуваат по откажување на полетувањето при голема брзина, и додека не се
невообичаени, мнозинството се случуваат по пониски брзини отколку оние во
фазата на слетување, а со тоа претставува помал ризик од повреда на
патниците и штета на воздухопловот или околната инфраструктура (Ван Ес,
2005 година). Како резултат на тоа, овој извештај претежно е фокусиран на
несреќи од излетувања од писта што се случиле за време на фазата на
слетување, а не на полетување.
Овој извештај ги исклучува несреќите од излетување од писта
вклучувајќи:
• помали авиони (International Civil Aviation Organization Aeroplane Design Group
Code A и B или FAA Code I и II);
• транслаторно и турбовитлов-придвижуван авион;
• приватни и воени авиони;
• Авиони од Источно-изградени или од Заедницата на независни држави.
• излети од рулна патека, кои се јавуваат при мала брзина и, најверојатно, нема
да предизвикаат сериозна повреда или значително оштетување на авионот.
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3.1.

Извори на податоци
3.1.1. Податоци за излети од писта во периодот од
1998 до 2007 година

Несреќите на излетувањата од писта се анализирани во оваа група на
извештаи во кои се вклучени комерцијални авиони, од извори на Ascend9 World
Aircraft Accident, Summary Issue 147 (WAAS) за периодот од 1-ви јануари 1998
година до 31-ви декември 2007 година.
Истражувањето и објавувањето е од страна на Органот на Обединетото
Кралство за цивилно воздухопловство (CAA), каде овие податоци ги
прикажуваат сите познати несреќи на излетувања од писта за комерцијални
авиони во текот на овој период.
Анализата на податоци идентификува 141 несреќа на излетувања од
писта во текот на овој период. Од тие несреќи, 120 беа поврзани со фазата на
слетување со што така се формира примарен фокус за овој извештај.
Останатите 21 несреќа се случиле кога авионот бил во фазата на полетување.
Комплетна листа на 141 несреќа може да се најде во Appendix B of Part 1 of this
report series (Taylor et al, 2009).

3.1.2. Перформанси на инженерски материјали за
запирачки систем (EMAS)
Суштински и пресметаните податоци за перформансите на инженерските
материјали за запирачкиот систем (EMAS), предвидени во овој извештај се
решени преку симулирани лизгања и направени испитувања спроведени од
страна на Федералната администрација за авијација (FАА), како и компјутерско
моделирање од страна на производителот на EMAS системите (Engineered
Arresting Systems Corporation of Logan Township, New Jersey).
Важно е да се напомене дека податоците за перформансите на ЕМАS се
извршени врз основа на FAA барања за безбедност на области од пистата
(RSAs) во САД. Овие барања се разликуваат значително од австралиските
барања за RESAS.
EMAS податоците за ефикасноста не се потврдени од страна на ATSB
или Casa, и сепрезентирани во овој извештај само како пример за да се
илустрираат можностите на меката почва (ситен песок) како запирачки систем.
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3.2.

Ризик поврзан со инциденти со излети од писта

Несреќите со излети од писта може да резултираат со оштетување на
авионот и аеродромоската инфраструктура. Во некои случаи, тие исто така,
резултираат со сериозни или фатални повреди на екипажот, патниците,
аеродромските работници и луѓето кои живеат, работат или патуваат во
близина на аеродромите. Од 141 светски комерцијални авиони кои ја
пречекориле или скршнале од пистата евидентирани во Извештајот за светски
несреќи на авиони во периодот меѓу 1998 и 2007 година, имаше 550 жртви и
илјадници помали повреди (Ascend, 2007).
Претходните несреќи со излети од писта, како што се лизгањето на Боинг
737-700 на Чикаго Мидвеј аеродромот во 2005 година (опишано во Дел 1 од
оваа серија), покажаа дека овие несреќи, исто така, може да имаат трагични и
скапи влијанија врз заедниците во близина на аеродромите. Ова поглавје кое ќе
даде опис за ризиците од пречекорување на пистата особено може да прикаже
за луѓето кои живеат, работат и патуваат во близина на аеродромите и за оние
кои се наоѓаат во близина на пистата.

3.2.1. Каде застанува воздухопловот (авионот) после
излетот од пистата
120 несреќи со излети од писта во периодот меѓу 1998 и 2007 година
идентификувани во Извештајот за светски несреќи на авиони во кои се
вклучени комерцијални авиони на слетување, беа анализирани за да се одреди
од каде авионот застанува по лизгањето или скршнувањето, степенот на штета
на воздухопловот, како и степенот на оштетување на теренот. Штетата на
авионите се движи од мали гребнатини и оштетувања од непознати објекти
особено на подвозјето или пожари кои избувнуват после несреќата. Теренската
штета вклучува оштетување на антени и навигациона опрема, аеродромските
огради и инсталациите за осветлување, па се до судири со згради и возила.
Конечната позиција на воздухопловот или остатоците по несреќата
односно излетувањето беше достапна за 43 излетувања: 35 пречекорувања (од
вкупно 72) и осум скршнувања (од вкупно 48). За несреќи со пречекорување,
приближната оддалеченост и по завршувањето на пистата (по должината на
централната линија) се запишани. Во три пречекорувања, и странични и
надолжни, отстапувањето од крајот на пистата е познато и евидентирано. За
повеќето од пречекорувањата, сепак, на оддалеченост долж централната
линија беше позната, но не растојанието од централната линија. Во овие
случаи, за целите на Слика 1 и Слика 2, само оддалеченоста долж
продолжената централна линија беше евидентирана. За скршнувањето,
растојанието на авионот лево или десно од пистата исто така е евидентиран.
Овие анализи се со ограничен недостаток на податоци за одредени
локации на конечната позицијата на воздухопловот или остатоците по
несреќата. Слика 1 и Слика 2 ја прикажуват конечната позиција на запирање
(каде што е познато) на воздухопловот по должина на централната линија од
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писта (надолжна локација), и го претставува поедноставен поглед на
страничната локација на конечната позиција од продолжената централна
линија.
Некои други студии со податоци од излетувања од писта, особено
анализите на Kirkland и Caves (2002) за пречекорувања на полетување и
слетување на 180 турбопропелери и млазни авиони, обезбедуваат комплетна
анализа на латерална девијација на воздухоплови кои ја пречекориле
продолжената централна линија.
Во секоја слика, темно сивиот обележувач укажува на пистата (45 метри
широка писта е прикажана како пример за една типична ширина на писта која
се користи од страна на комерцијални авиони). Останатите обележувања ја
покажуваат положбата на секој авион во однос на различните меѓународни
стандарди за контрола на обновување на ризик кои се користат во многу
аеродроми за ограничување на штетата ако излтетувањата од писта се случат.
Зелениот обележувач претставува површината на пистата и областа на
прелетување, која се протега на 60 метри надвор од крајот на пистата. Темно
жолтиот обележувач претставува основниот крај на пистата и безбедносната
зона (RESA) со дадени овластувања од Меѓународната организација за
цивилна авијација (ICAO) и Органот за
цивилна безбедност во
воздухопловството (CASA), кој се протега на 90 метри после лентата од
пистата. Светло жолтиот обележувач укажува на препорачана ICAO
безбедносна област (RESA) , која се протега 240 метри подалеку од крајот на
пистата. Конечно, светло сивиот обележувач укажува на безбедносната зона на
пистата (RSA) со барање од страна на FAA на аеродромите во САД. Поглавје 5
дискутира за секоја од овие области во повеќе детали, и нивната важност како
контрола на ризик од излетување од пистата.
Овие анализи на финалната позиција на авионите покажуваат дека 90
проценти (n = 39) на авиони запреле во радиус од 300 метри на крајот на
пистата, како и дека 81 отсто (n = 35) запреле во опсег од 200 m на крајот на
пистата. Повеќето авиони исто така, застануваат во границите на определените
или препорачани безбедносни области. Треба да се напомене дека ниту една
од несреќите не вклучуваат писти со појава на мраз, а само четири писти се
вклучени со писти каде имало снег. Пречекорувањата во излизгување најчесто
се движат на растојанија помеѓу 45 и 180 метри.
Слика 1 ги покажува конечниите запирачки позиции и степенот на штета
на воздухопловот во секоја од 43 несреќи анализирани во оваа студија.
Оштетувања на воздухоплови се познати за 38 излетувања. Штетите беа
кодирани (од или резиме на текст придружен за секоја несреќа или извештаи од
истрага каде што е достапно) како што се:


Минимум - нема структурни оштетувања на конструкцијата или опремата
за слетување. Оштетувања од страни објект на моторите, подвозјето и
гумите биле класифицирани како помали оштетувања;
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Големи - делумен колапс на подвозјето, удар во земја на крилото или на
моторот;
Mали структурни оштетувања на трупот и
Тешки - целосен колапс на подвозјето, откинување на моторите,
структурален колапс на трупот на авионот, оган после несреќата.

Слика 1.
Поради важноста на проценка на штети на авиони за утврдување на
побарувања на осигурување по една несреќа, исто така, се бележи
процентуално константна штета на авиони. Оваа информација е корисна во
идентификувањето како сериозна штета на авионот во секоја несреќата, како
што се покажува кој авион е проценет во целосна загуба. Половина (n = 64) од
120 несреќите со излетувања од писта се запишани во периодот помеѓу 1998 и
2007 година каде рејтингот на штета резултираше со 50 отсто или повеќе. Во 47
од овие несреќи, авионот е целосно уништен, а се оценува како целосна загуба
или оштетување на трупот(2007).
Слика 2 ја покажува локацијата и големината на оштетувањата на
земјата за секоја несреќа каде што оштетата на земјата беше позната (28 од 43
несреќи). Штетата на земјата беше кодирана од резиме за секоја несреќа и
истрага во извештаите кои што се на располагање:
● Ниту еден - не е настанатата штета / не била пријавена;
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● Мала - значителна штета на површината од пистата, RESA или
запирачки површини и / или помали оштетувања на аеродромската
инфраструктура, како што се антени, внатрешните патишта, или огради.
Авионот може да влијае и да ги оштети пречките на теренот како што се
одводните канали. Нема штета на аеродромските периметарни огради
или надвор од аеродромот;
● Голема - авионската несреќа може да биде и со значителна штета на
аеродромската инфраструктура, како што се системот за светлечка
сигнализација, навигациониот систем, системот за слетување (ILS),
резервоарите за вода, зградите и хангарите. Нема оштетување на
аеродромските периметарски огради или надвор од аеродромот и
● Тешка - пречекорување на авионот преку аеродромската периметарска
ограда и оштетувања надвор од аеродромската инфраструктура како што
се куќи, магацини, патишта, возила и бензински станици

Слика 2
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3.3. Други анализи
Анализата на World Aircraft Accident Summary data се сложува и со
неколку други неодамнешни студии за далечината која ја достигнал
воздухопловот кој излизгал или излетал од пистата при полетување и
слетување.
● Студиите и анализите Federal Aviation Administration (FAA) and National
Transportation Safety Board (NTSB) на долгорочни податоци за
излетувања од пистата покажаа дека огромното мнозинство (90
проценти) од авионите ја пречекориле пистата и излетале на крајот од
пистата на 70 KTS или помалку. Повеќето авиони застануваат приближно
во зона на продолжената централна линија, или во област од 1.000
стапки (305 метри) на крајот од пистата (FAA, 2005).
● Анализата за излетувања на 37 турбопропелери и млазни авиони од
пистата во 2003 година во САД помеѓу 1982 и 1999 година, покажа дека
31 авион запрел во област од 1.000 стапки (305 метри) на крајот од
пистата. Повеќето (29 авиони), исто така, застануваат во продолжената
централна линија од пистата (JDA, 2003-тa).
● Неколку анализи од Киркланд од 2002-2004 година, од 180
турбопропелери и млазни авиони за пречекорување што се случило при
полетување и слетување во земји со англиско говорно подрачје помеѓу
1980 и 1998 година покажуваат дека 95 отсто од авионите (171)
застануваат во рамките од 1.000 стапки (305 метри) на крајот од пистата.
Само три авиони свртеле повеќе од 250 стапки (75 м) лево или десно од
продолжената централна линија.
За пречекорување каде воздухопловот скршнал од продолжената
централна линија на пистата, 95 отсто од овие 180 авиони (n = 171) застануваат
во рамките од 1.000 метри (305 m) на крајот од пистата. Од 137 авиони
идентификувани во студијата во која се пречекорува крајот од пистата при
слетување, околу 14 отсто (n=19) запреле полево или подесно од
продолжената централна линија на пистата, односно повеќе од ширината на
една типична ширина на пистата (повеќе од 22.5 метри на лево или десно од
продолжената централна линија). Во овие случаи, контролите за обновување
на ризикот како што е запирачката мека земја (понатаму во Поглавје 5)
најверојатно нема да биде ефикасна во забавување на овие авиони. Само три
авиони во таа студија свртеле повеќе од 250 стапки (75 м) лево или десно од
проширената централна линија, ставаjќи ги надвор од границите на
препорачаните области од ICAO и RESA (Kirkland & Caves, 2002; Kirkland et al,
2003; Kirkland et al, 2004).
● Анализата на 257 несреќи и инциденти од излизгување и пречекорување
во 2008 година во САД, Канада, Западна Европа, Океанија и селектирани
азиски земји помеѓу 1982 и 1996 година, вклучувајќи турбопропелери и
млазни авиони, покажува дека 95 проценти од авионите застануваат во
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област од 1000 стапки (305 метри) на крајот од пистата. На 141 незгода,
каде страничните отстапувања од продолжената централна линија се
познати, 94 отсто застануваат во рамките на 250 метри лево или десно
од централната линија (Hall et al, 2008).

3.3.1. Импликација на случувањата во близина на аеродромот
(Ризици за јавноста)
Повеќето излетувања од пистата се релативно мали, каде вклучуваат
минимално или никакво оштетување на авионите и каде нема сериозни
повреди на екипажот и патниците. Всушност, од сите смртни случаи кои се
случиле за време на излетување на воздухопловот од пистата во периодот
помеѓу 1998 и 2007 година, се вклучени само 13 од 141 регистрирани несреќи
(2007). Искуството покажува, дека сепак, некои излетувања од пистата и
пречекорувања, особено можат да претставуваат голем ризик за заедниците
кои се наоѓаат во околните аеродроми или луѓето кои патуваат во близина на
аеродромите.
● Штета од несреќата ќе се случи ако воздухопловот ја пречекори
аеродромската периметарска ограда или ако излета на патишта, куќи,
згради, инфраструктурни објекти или пак градежни земјишта надвор од
аеродромската инфраструктура. Постојат голем број на аеродроми во
светот каде има главни патишта или густо населени урбани средини кои
се наоѓаат на скоро 300 метри од крајот на пистата.
● Постои ризик од пожар после несреќата, опасни материи и гасови од
согорување на горивото, оштетување на објекти, опрема и др. The Flight
Safety Foundation (FSF) Approach and Landing Accident Reduction (ALAR)
Task Force покажале дека пожарите после несреќата се случиле во 46
проценти од сите несреќи при полетување и слетување (Khatwa &
Helmreich, 1999).
На пример, излетувањето на Боинг 737-700 авионот во Чикако Мидвеј
Аеродромот во 2005 година, резултираше со смртен случај на дете кое се
наоѓаше во кола која се движела по патот кој се наоѓал близу аеродромот, каде
воздухопловот запрел и при тоа удрил во колата, а и во неколку други возила.
Слично на тоа, Слика 3 покажува друга несреќа од излетување каде Боинг 737
авион ја пречекорил пистата на Burbank-Glendale-Pasadena Аеродромот во
2000 година, поминувајќи ја периметарската ограда и запрел на неколку метри
од бензиската пумпа (USA Today, 2005).
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Слика 3.

3.3.2. Импликации за развој во близина на аеродромите
Во многу поголеми аеродроми во светот, особено оние во урбаните
области, просторот е на примарно место. Притисок на земјиштето постои и е
појава од околните патишта, градежните проекти и урбанистичкото
проширување, како и од не аеродромски деловни активности на земјиштето од
аеродромите (како што се шопинг центри и бизнис паркови). Како резултат на
овој притисок често одредбите за RESAs и слободни премини е ограничен.
Овие области обезбедуваат рамна, чиста и без пречки површина на
крајот на пистата и околу самата писта со цел побрзо запирање и полесно
справување со воздухопловот во случај истиот да излета. Недостигот на
ваквите области околу пистата според одредбите за слободни премини и
RESAs се еден од главните точки во бројните катастрофални несреќи при
излетување од пистата, со што се доведени значителен број на жртви и
инфраструктурни штети. Еден од примерите е излетувањето на Airbus 320 во
Сао Паоло, Бразил 2007 година, каде воздухопловот помина преку еден од
главните патишта кој се наоѓа после аеродромскиот периметар и се судрил во
карго складот каде предизвикал голем пожар. Оваа несреќа е подетално
опишана во првиот извештај од ова издание.
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Civil Aviation Safety Authority (CASA), FAA, и ICAO се меѓу регулаторните
органи кои имаат воведено прописи во последниве децении каде бараат од
аеродромите да обезбедат чисти зони, без пречки и RESAs области
(безбедности зони околу пистата). Повеќето од аеродромите во светот биле
изградени пред постоењето на таквите прописи, и оттаму, со цел да се
задоволат важечките стандарди, се потребни дополнителни градежни работи и
активности надвор од пистата со цел да се овозможи обезбедување на
потребната оцена и стандард на земјиштето.
Во некои случаи, аеродромите не се во состојба да ги исполнат барањата
за безбедносни зони околу пистата, поради ограничувањата на околната
средина во која веќе има одредени инфраструктурни објекти (како што е
случајот во Сао Паоло). Во овие случаи, се бараат други решенија со цел да се
минимизираат можните последици од пречекорување на воздухопловот на
пистата.
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Превентивна контрола на ризикот
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4.1. Превентивна контрола на ризикот – свесност на екипажот и
дизајн на пистата

Потребата да се спречи излетување од писта доведе до развој на голем
број заштитни мерки, со цел за да се помогне и да се минимизира веројатноста
за појава на несреќа од излетувањето на воздухопловот од пистата и да
помогне во намалување на последиците од излетувањата кои се јавуват при
намалување на брзината на воздухопловот кој веќе ја пречекорил пистата.
Овие превентивни контроли на ризикот се најважните одбранбени
механизми за справување со несреќи од излетувања на пистата. Операторите
на авиокомпаниите, екипажот, регулаторите за безбедност на авиацијата и
аеродромските оператори имаат своја улога во спроведување на овие контроли
на ризик.

4.1.1. Улогата на авиокомпанијата и екипажот
За екипажот и операторите на авиокомпаниите, овој дел ќе дискутира за
важноста на:
● Ефективни стандардни оперативни процедури - спроведување на
брифинзи за закана и ризик пред слетување, зајакнување на техники за
безбеден приод и слетување (вклучувајќи стабилизирани приоди),
упатство за правилна употреба на уредите за кочење и потврдени
“безбедност на прво место” полиси за промаршени пристапи и прелети.
● Ефективна обука на екипажот и свесност за ризик - опасностите од
неутврдени пристапи, фактори кои ја зголемуваат веројатноста за појава
на можни пречекорувања или скршнувања од пистата, идентификување и
управување со безбедносните ризици, процедури за обука на симулатор
за промаршени пристапи и прелети.
● Свесност за ризик - “Безбедноста на прво место”, фокусирана на преглед
од полисите кои влијаат врз екипажот и одржувањето на персоналот.
Подобрувањето на свеста за опасностите, фрекфенцијата и факторите
кои придонесуваат и стојат зад излетите од пистата преку превентивни
контроли на ризикот, ќе ја намалат веројатноста за појава на незгоди кои се
случуваат при вакви излетувања. Целта на превентивната заштита е да му
помогне на екипажот да се предвидат и препознаат ризиците за безбедноста и
да се справат со истите за да се обезбеди целосно безбеден исход. Првиот
извештај во оваа серија (Taylor et al, 2009) гледа во деталите за она што
безбедносните ризици придонесуваат за двата типа на излетувања и нивната
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распространетост во 120 излетувања при слетување на светски рамки во
периодот од 1998 и 2007 година.
Меѓународната воздухопловна заедница работи на зголемување на
свеста за излетите од пистата, решавајќи ги факторите кои придонесуваат за
нив и развој на физичките мерки за намалување на последиците од несреќи
при излетувања. Runway Safety Initiative (RSI) е поширок, интернационален
напор за подобрување на свеста за излетувања од полетно-слетната патека и е
координирана од Flight Safety Foundation (FSF). Главна задача на RSI е да ги
поддржи и промовира постојаните и тековни програми од страна на владите,
операторите и безбедносните организации за да се спречат ваквите несреќи од
влетувања и излетувања на воздухопловите (Werfelman, 2008). Една таква
програма е FSP пристап и Landing Accident Reduction (ALAR) Task Force, која
има развиено серија на белешки од брифинзи, идентификација на ризиците и
алатки за намалување на истите со цел воведување на побезбедно
однесување на екипажот и јасно идентификување на безбедносните ризици кои
постојат при фазите на приод и слетување на воздухопловот.
FSF ALAR Task Force идентификуваа некои од клучните превентивни
контроли на ризик кои ќе ги контролираат перформансите на екипажот,
техниките и одлуките, времето и факторите поврзани со системите кои
придонесуваат за несреќи при излетувања од писта (FSF,2000a):
● Цврста политика на операторот за стабилизирани пристапи, со
посветеност од сите нивоа на организацијата.
● Фокус на воспоставување стабилен пристап за критериуми што е можно
порано.
● Ефективен мониторинг и предизвик на пристапи од страна на другите
членови на екипажот.
● Подготвеност да се каже “не” на контролата за летање (ATC), каде што
екипажот смета дека нивнивте инструкции не се безбедни.
● Нулта толеранција на отстапувања од SOP‟s.
● Промовирање на употребата за прецизен пристап и слетувања, како што
се системот и инструментите за слетување (ILS). Една британска студија
на 180 турбопропелери кои излетале од пистата помеѓу 1980 и 1998
година покажа дека веројатноста за излетување следена со прецизноста
за пристап е три пати помал отколку за другите видови на пристап
(Kirkland et al, 2004).
● Внимателно следење на перформансите за време на визуелен пристап и
непрецизен пристап, како што е ненасочен показател (NDB), многу високо
фреквентен омни-дирекционен опсег (VOR) и навигациона област,
глобален навигациски сателитски систем (RNAV(GNSS)) пристап.

За превентивната контрола на ризик да обезбеди целосна безбедносна
корист, потребни се посветен приод и тренинг за ризикот при слетување и
добра свесност на екипажот за импликациите кои се потребни при несреќи на
пистата. RSI има намера да го заврши својот дел во овој напор преку тековниот
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развој на Глобалниот план за превенција и ублажување на излетувањата од
писта. Овој документ, кога беше завршен во 2009 година, ќе содржи 20 до 30
забелешки од брифинзи и податоци за поддршка на овие и други превентивни
контроли на ризикот и дискусии за придонесот кој постојано се стреми кон
постигнување и одржување на стабилизиран пристап како непрецизен аголен
пристап, прецизност, точност итн. (Wеrfelman, 2008).

4.1.2. Улогата на аеродромот и регулаторот
За аеродромските оператори и безбедносните авио регулатори, ова
поглавје ќе дискутира за важноста на следново:
● Квалитетниот дизајн на пистата - редовна инспекција, одржување и
третман на површините на пистата, подмачкување и зацврстување на
лежиштата и подобрување на вдлабнатините и текстурата долж пистата.
● Точни извештаи за состојбата на пистата - поголема соработка помеѓу
Меѓународната организација за цивилна авијација (ICAO) и државните
власти за цивилно воздухопловство со цел да развијат стандарди на
известување за состојбата на пистата.
● Помагање на екипажот за зголемување на свеста околу расположливата
должина на пистата преку сигнални знаци за растојание (RDRS),
поставени на одредено растојание по должината на работ од пистата.
● Осветлување на работ и централната линија на пистата.
Одржувањето на доброто триење на пистата е најважната превентивна
контрола на ризик што аеродромските оператори можат да ја стават на место
со цел да се намали веројатноста за појава на излетување од писта.
Проверките и поправките на вдлабнувања и испукнатини по површината на
пистата, текстурирањето користејќи посебни алати за бетон (кај писти со
бетон), или сврзни агрегати со кашеста маса за затварање (за привремено
користење кај испукнатини по површината на пистата) ја подобруваат
состојбата на триење по површината на пистата (FAA, 1997). Вдлабнатините на
пистата се уште еден едноставен, ефективен и докажан метод за одводнување
на водата од површината и за подобрување на триењето и кочењето и во
повеќето периоди на пороен дожд се во состојба да спречат стоење и
акумулација на водата по површината од пистата и појава на лизгање. Ваквите
системи со вдлабнатини на пистата се доста распространети и нивната
употреба е доста широка и ефективна на голем број аеродроми.
FSFs Global Plan for the Prevention and Mitigation of Runway Excursions
исто така ќе ги насочи аеродромските оператори преку белешки од брифинзи за
типовите и улогите на различните обновувања на котроли на ризик кои можат
да се користат за контрола на излетувањата од писта доколку се случат (како
што се безбедносните површини на крајот од пистата и меката земја која служи
за запирање на воздухопловот). Ова се дискутира во Поглавје 5. Овој план исто
така ја означува важноста за осветлувањето на полетно-слетната патека,
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ознаките, и во помагањето на екипажот за одржување на просторната свесност
за време на слетувањето и полетувањето (Werfelman, 2008).

4.1.3. Ефективни стандардни оперативни процедури (SOPs)
Добро развиените оперативни SOPs се вежни превентивни контроли на
ризик со кои се ублажуваат излетувањата од пистата. Деталната студија од 76
приоди и слетувања забележани од FSF ALART Task Force во 1998 покажала
дека 74 проценти вклучуваат недоволно професионално одлучување или
небрежност и 72 проценти вклучуваат пропусти на екипажот или несоодветно
превземање на акции. Намерно, непочитување на SOPs беше фактор за
придонесување во 40 проценти од појава на несреќите (Khatwa & Helmreich,
1990).
Анализи од 120 несреќи на излетувања од писта при слетување во
периодот меѓу 1998 и 2007 година од Ascend World Aircraft Accident Summary,
претставени во првиот извештај од оваа серија (Taylor et al, 2009), покажуваат
дека недостатокот на свесност и усогласеност со SOPs беше главен фактор на
перформансите на екипажот придонесувајќи за излетувањата од писта во
светски рамки. Исто така, значителни придонесувања беа SOPs кои беа
помалку соодветни во однос на обезбедувањата на насоки за екипажот за
безбедносен пристап и техниките за слетувања во нормални временски услови,
писта и оперативни услови. Севкупно, SOPs квалитетите и прашањата за
почитувања на истите придонесе за 16 несреќи (13 проценти).
Неисполнување на SOPs може да се намали преку обезбедување
релевантни соодветни упатства (и сите соодветни ограничувања) за работа во
различни временски услови и конфигурации на воздухопловите, и пред се, да
се фокусира на крајните корисници - екипажот и патниците. Federal Aviation
Administration (FAA) наведува дека, минимум, оперативните SOPs треба да ги
содржат следниве процедури кои се директно поврзани со превенција на излети
од писта:
● Услов да лета со стабилизирани приоди, вклучувајќи процедури за
извршување на повторно атерирање (заобиколување) доколку
параметрите се надвор од критериумите за стабилен приод.
● Барање да се спроведе проценување на растојанието за слетување за
време на пристигнувањето и
● Упатства за правилна употреба на сопирачките и останатите уреди и
опрема за забавување во различни услови на пистата (FAA, 2007a).
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4.1.4. Спроведување на ризик за предслетување и брифинзи за
закани
Ризикот за пред слетување и брифингот за закана може да им помогне
на екипажот во оценување на тоа, дали обидот за слетување е безбеден каде
што преовладуваат времето и условите на полетно-слетната патека и каде се
обезбедува конзервативна проценка на должината потребна за слетување.
Екипажот треба претходно да спроведе проценка на ризикот за слетување и
можност од закана. FSF препорачува да се земат во предвид следните
фактори, базирани врз основа на конфигурацијата на воздухопловот и условите
на пистата:
● преовладуваат временски услови (ветар, наноси, бочен ветар, итн.);
● услови на писта (вода на писта, контаминација, итн.);
● вистинската тежина на воздухопловот за време на слетување, особено
ако потрошувачката на гориво за време на патувањето е повисока или
пониска отколку вообичаено;
● користење на системот за кочење за време на слетување (обратен
потисок, кочници, итн.);
● висина на која се наоѓа аердромот и падината на пистата;
● листа за минимална опрема (MEL) и водич со услови за отстапување
(DDG), или неисправности на системи за време на летот (доколку
постојат) (FSF, 2000b).
Ризикот за пред слетување и можноста од закана, треба претходно да се
идентификуваат доколку постојат одредени услови за тоа што би придонесло за
небезбедно слетување. FSF препорачува дека SOPs има потреба од
пренасочување на летот на алтернативен аеродром каде условите на пистата
се подобри и побезбедни, и тоа:
● познато е дека пистата е контаминирана или дека има вода;
● бочниот ветер и останатите типови на ветрови се под границата;
● самo обратен потисок е оперативен (функционален), или anti-skid
системот не е добро монтиран на воздухопловот, (доколку пистата е
влажна)(FSF, 2000a; FSF, 2000c).
Важно за екипажот е да знаат дека објавените должини за слетување кои
се прикажани во прирачниците за авијација и за летови (AFMs) се базираат врз
податоци од тест услови, и најчесто не се земаат за точни во реални ситуации.
Важно е за SOPs да обезбеди специфични фактори за растојанијата при
слетување за различни оперативни услови и да обезбеди насоки за екипажот
да знае како да ги употреби за време на слетување на сува писта објавени во
AFM (види го првиот извештај од оваа серија, Taylor et al, 2009, за типични
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фактори при слетување). FAA и European Joint Aviation Authorities (JAA) бараат
минимум фактор 1.67 да биде употребен за растојание при слетување во
услови на сува писта и 1.92 на сува писта(FSF,2000b).
Civil Aviation Safety Authority (CASA) индицираат на тоа дека и тие ќе ги
бараат истите фактори да бидат употребени под Civil Aviation Safety Regulation
(CASR) Дел 121 кога оваа регулација ќе стапи во сила. Делот 121 ќе бара SOPs
операторите да заклучат доколку пистата се смета за влажна, екипажот треба
да се осигура дека растојанието за слетување е овозможено најмалку 115
проценти од бараното растојание за слетување на сува писта (земајќи во
предвид и други останати фактори кои можат да го зголемат растојанието за
слетување - ветрови, конструкција и тежина на воздухопловот, аеродромската
висина, итн.) Истиот фактор ќе биде употребен за контаминирана писта и
операции (CASA, 2002a).
Постојат голем број на корисни алатки за операторите и екипажот што ги
поедноставуваат пресметките за растојанието при слетување. FAA Advisory
Circular AC 91-79 Превенција за пречекорување на писта, им овозможува на
пилотите и операторите со „rules of thumbs‟ да го пресметуваат растојанието за
слетување (Табела 1). Ова вклучува и работен лист кој им овозможува на
пилотите да го пресметаат и да го предвидат растојанието за слетување во
оперативни и временски услови.

Табела 1.
Состојба
Нестабилизиран пристап

Можни ефекти при далечинско
слетување
Непредвидлив пристап

Вишок на брзина
-

Суво возење

Дополнителни 300 ft за 10 kts

-

Влажно возење

Дополнителни 500 ft за 10 kts

-

Продолжен отсјај (подвижен)

Дополнителни 2 500 ft за 10 kts

Нормален пристап
Негативен наклон на движењето
Одложено слетување

Дополнителни 10% од далечинско
слетување на 1% од наклонот на
удолнината
Дополнителни 230 ft / sec.

Прекумерна висина на преминот на Дополнителни 200 ft на 10 ft над TCH
прагот (TCH)
(обично 50 ft)
Одложено сопирање
Дополнителни 220 ft / sec.
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4.2. Точен приод и техники за слетување
Стандарните оперативни процедури мораат да го зајакнат значењето на
безбедното летање и стабилните пристапи. Членовите на екипажот мора да
бидат свесни дека нестаблните приоди ја зголемуваат можноста за несреќи при
слетување како излетувања од писта и контролиран лет на теренот (CFIT).
Нестабилните приоди се водечки фактор за несреќите при излетувања од
писта во анализа од 120 несреќи со излетување од писта при слетување помеѓу
1998 и 2007 година, презентирани во првиот извештај од ова издание. Најмалку
55 од тие несреќи (46 проценти) вклучуваат елементи и фактори на нестабилен
приод и/или несакани состојби кои резултираат од нестабилниот приод:
● 35 несреќи (29 проценти) вклучуваат пријава за “долго” слетување или
продолжено летање;
● 18 несреќи (15 проценти) вклучуваат пријава за “долго” слетување и/или
губење на контрола после слетување поради прекумерна брзина;
● 13 несреќи (11 проценти) вклучуваат или латерална (лево/десно) или
вертикална (премногу високо/премногу ниско) девијација од патеката за
приод или патеката за спуштање на воздухопловот;
● 11 несреќи (9 проценти) вклучуваат недостаток на визуелен контакт со
пистата за време на слетување од страна на екипажот и
● 5 несреќи (4 проценти) вклучуваат потскокнување на воздухопловот за
време на слетувањето после допирање на пистата, поради прекумерна
стапка на спуштање.
Како резултат, правилниот приод и техниките за слетување се витални
(важни) за безбедно спуштање и приземјување на воздухопловот. The Federal
Aviation Administration (FAA, 2007a) and Flight Safety Foundation (FSF, 2000a;
FSF, 2000d; FSF, 2000e) ги препорачуваат следниве техники за приод и
слетување:
1. Важно за приодот
● Да се осигура екипажот за свесноста од какви и да било не оперативни
или оштетени уреди на MEL и DDG;
● Доколку има бочен ветер на слетување, да се лета за правилен приод крилја - ниво за слетување (partial de-crab) е побезбедно отколку steadysideslip touchdown, со прекумерен агол;
● Да се предвидидат ефектите од каков и да било бочен ветер или ветер
во опашот кој може да предизвика кршење или промена на насоката при
слетување;
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● Мониторирање на MTC пораките и на автоматскиот терминален
информациски систем (ATIS) за секакви промени на насоката или
јачината на ветерот.
2. За време на приод
● Воздухопловот мора да биде стабилизиран на 1000 стапки според
условите на инструментот за метеорологија (IMC), или на 500 стапки
според условите за визуелна метеорологија (VMC);
● Доколку воздухопловот не е стабилизиран, надлетување и повторно
свртување мора да биде извршено според процедурите на операторот.
3. Чек листа за пред слетување
● Arm ground spoilers/флапс;
● Рачни кочници за сетирање на соодветно кочење при несоодветни
услови на писта (пр. влажна или контаминирана писта).
4. Слетување (Touchdown)
● Осигурајте позитивно слетување во зоната за контакт со писта
(touchdown zone) - не спроведувајте продолжено летање на
воздухопловот поради несоодветна брзина, затоа што ова може да
одземе голем дел од должината на пистата, неколку стотина или илјади
метри;
● Спроведете прецизно слетување за зголемувањето на тежината да биде
пренесена на тркалата и спуштете го носот на авионот што е можно
побрзо - ова го активира забавувачкиот систем (како што се флапсови за
слетување) на повеќето воздухоплови;
● Не допирајте (слетувајте) подалеку од зоната за слетување (touchdown
zone) или позначајно после прагот (threshold) - во овој случај спроведете
повторно полетување и свртување поради промаршено слетување во
согласност со процедурите на операторот.
За време на приодот, важно за пилотите е да внимаваат на одредени
визуелни дефокусирања и просторни дезориентирања. Екипажот мора да биде
свесен за временските преовладувања, аеродромскиот терен и пристапната
патека. Вкрстени-проверки на визуелните референци со референците од
инструментот треба да бидат спроведувани регуларно, од страна на двајцата и
капетанот и првиот офицер (FSF, 2000f).
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4.2.1. Значење на авионското кочење
Перформансите на сопирање на авионот, односно «способност за
запирање», зависат од многу параметри. Забавувањето се добива со помош на:
сопирачки на тркала, аеродинамичено повлекување, воздушни сопирачки
(спојлери) и обратен потисок.
Најпрво ќе дефинираме што е тоа контаминирана полетно слетна
патека?
Полетно слетната патека се смета контаминирана кога 25% од
површината е покриена и контаминирана. При тоа, контаминацијата може да
биде: вода, каша, снег и мраз.

Слика 4.
Ова поглавјето за специјални операции од FCOM, ги дава следните
дефиниции:
Дефиниции:
DAMP (ВЛАЖНА): Полетно слетната патека е влажна кога површината не
е сува, но кога водата на неа не му дава сјајна појава.
WET (Мокра): Пистата се смета за влажна кога површината има сјајна
појава поради тенок слој на вода. Кога овој слој не надминува 3 mm длабочина,
нема значителен ризик од хидропланирање.
Standing water (Постојана вода): е предизвикана од обилни дождови и
недоволна дренажа на пистата со длабочина од повеќе од 3 mm.
SLUSH (Каша): Тоа е вода заситена со снег со кој цврсто се заситува. Се
сретнува на температура околу 5 °С и има густина од околу 0,8 kg/литар
(7.1lb/US GAL).
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WET SNOW (Влажен снег): Тоа е состојба каде, доколку се притисне со
рака ќе се стврдне и би се добило снежна топка. Неговата густина е приближно
0,4 kg/литар (3,35 lb/US GAL).
DRY SNOW (Сув снег): е состојба каде снегот би се разлетал доколку е
издуван, или доколку се притисне со рака ќе се распадне по отпуштањето од
дланката.
Ако слојот на загадувач на пистата е доволно тенок, пистата не се смета
за контаминирана, но само влажна. Флекс полетувањето не е дозволено од
контаминирана писта.
Што се однесува до утврдувањето на перформансите, треба да се
следат следниве упатства како што е споменато во FCOM.

1. Сопирање со тркала
Сопирачките се основно средство за запирање на авионот, особено на
сува писта. Забавувањето на воздухопловот се добива преку создавање на
сила за триење помеѓу пистата и гумата. Ова триење се појавува на подрачјето
на контакт гума/писта. Со примена на сопирачките, тркалото се забавува и
затоа создава сила спротивна на движење на авионот. Оваа сила зависи од
брзината на тркалото и товарот што се применува на тркалото.
 Оптоварување на тркалата:
Товарот мора да биде поставен на тркалото за да се зголеми
површината за контактот помеѓу пневматикот и пистата и да се создаде сила за
сопирање / триење.
Не постои оптимална оптовареност што треба да се стави на тркалата.
Колку е поголем товарот, тогаш е поголемо триење, толку е подобро и
дејството на сопирањето.
СООДВЕТНИОТ КОЕФИЦИЕНТ е дефиниран како однос на
максималната сила на триење на гумата и вертикалното оптоварување кое
делува на гумата. Овој коефициент се нарекува МИ или μ.
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Слика 5.
 Брзина на тркалото:
Областа на контакт со пневматици / писта има своја брзина, која може да
варира помеѓу две крајности:
- Слободна брзина на тркалање, што е еднаква на брзината на летање.
- Брзина на заклучување, што е нула.
Секоја средна брзина предизвикува гумата да се лизне над површината
на пистата со брзина еднаква на брзината на летање (брзината на
пневматиците во точката на контакт). Лизгањето често се изразува во однос на
процентот на брзината на воздухопловот. Погледнете во Слика 6.

Слик 6.
Силата на триење зависи од процентот на лизгање. Тоа е лесно да се
разбере дека слободно движење на тркало (со други зборови, нула % лизгање),
не се спротивстави на движењето на авионите, затоа не создава сила за
триење; така, во теорија, нема дејство на сопирање.
Тоа е добро познат факт дека заклучено тркало при едноставно
«лизгање» над пистата има лоши перформанси на сопирање. Оттука, доаѓа до
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т.н. «анти-лизгачки» систем на модерните авиони. Некаде меѓу овие две
крајности, се наоѓаат најдобрите перформанси на сопирањето.
Следнава слика (Слика 8.) покажува дека максималната сила на триење,
што доведува до максимум ефикасност на сопирање, се добива за сооднос на
лизгање околу 12%.

Слика 7.
Тестовите покажаа дека силата на триење на сува писта варира со
брзината на авионот според следниот графикон (Слика 8):

Слика 8.

2. Основни спојлери
Надворешниот спојлер го зголемува аеродинамичното влечење и води
до забавување. Проширувањето на спојлерот на земјата, исто така, значително
го деградира лифтот, со што се зголемува оптоварување на тркалата и
ефикасноста на сопирачките.

Слика 9.
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3. Обратен потисок
Слично на продолжувањето на спојлерот, реверзерите создаваат сила
спротивна на движењето на авионите, предизвикувајќи значителна забавувачка
сила која е независна од пистата.
Прописите не дозволуваат кредитирање на ефектите на повратниците
врз перформансите на сува писта. Меѓутоа, регулативите во моментов
дозволуваат кредитирање на ефектите на повратниците за изведбата за
полетување на влажни и контаминирани писти.
Ситуацијата е малку поинаква за перформансите при слетување, каде
прописите овозможуваат кредитирање на ефектот на реверзерите само за
контаминирани писти, а не за суви и влажни писти.
Забелешка: Ова може да доведе до тежина на ограничена изведба на
влажна или контаминирана писта што е поголемо од тежината за изведбата на
сува писта. Тоа е задолжително ограничување на тежината за ограничена
изведба на мокра / контаминирана писта од онаа на сува писта.
Како што е илустрирано со следните графикони (Слика 10. и Слика 11.),
реверзерите пропорционално имаат значаен ефект врз контаминирани писти,
отколку на сува писта, бидејќи само ниска стапка на забавување може да се
постигне на контаминирани или лизгави писти

Слика 10.

37

ВОЗДУХОПЛОВНИ СРЕДСТВА ЗА ЗЕМЈАТА
Ве молиме, имајте на ум:
 Постојат три начини за забавување на авионот:
Примарниот начин е со сопирачките на тркалата. Сопирачките на
тркалата ги спречуваат перформансите во зависност од силата што се
применува на тркалата и на соодносот на лизгање. Ефикасноста на
сопирачките може да се подобри со зголемување на силата на тркалата и со
одржување на соодносот на лизгање по оптимален (систем против
пролизгување).
Секундарниот, заземјен спојлер го забавува авионот со зголемување на
влечењето и, што е најважно, ја подобрува ефикасноста на сопирачките со
додавање сила на тркалата.
Трето, реверзитетот го забавува авионот со создавање сила спротивна
на движење на авионот, без оглед на состојбата на пистата. Употребата на
реверзери е неопходно за контаминирани писти.
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Слика 12.
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4. Перформанси на сопирање
Присуството на загадувачи на површината на пистата влијае на
перформансите на сопирањето на различни начини. Првата очигледна
последица на присуството на загадувачи помеѓу гумата и површината на
пистата е губење на силата на триење, па оттука и намален μ. Ако овој
феномен е доста природно да се разбере, тешко е да се претвори во
употребливи пресметки. Тоа е причината зошто математичкиот модел сè уште
еволуира и се следи со прописите.
Присуството на флуиден загадувач како вода или каша може исто така
да доведе до феномен познат како аквапланинг или хидропланинг. Во таква
конфигурација постои губење на контакт, како и триење помеѓу гумата и
површината на пистата. Флуидните контаминанти произведуваат многу
загадување и валкање на воздухопловите и опремата за слетување,
предизвикувајќи дополнително повлекување.

Слика 13.

Слика 14.
Намалување на силата на триење се должи на интеракцијата на
загадувачот со гумата и површина на пистата. Лесно може да се разбере дека
ова намалување директно зависи од загадувачот. Дозволете ни да го
разгледаме намалувањето на μ со загадувач.
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5. Влажна писта
Следниот текст е извлечен од Прирачникот за услуги на аеродромот на
ICAO, дел 2.
Цитат: „Нормално“ влажно триење е состојба каде што, поради
присуство на вода на пистата, расположливиот коефициент на триење е
намален под оној кој се добива кога пистата е сува. Ова е затоа што водата не
може целосно да се исцеди помеѓу гумата и пистата и како резултат на тоа, има
само делумен контакт со пистата и гумата. Следствено, постои силно
намалување на силата спротивставувајќи се на релативното движење на
гумата и пистата, бидејќи контактот е помеѓу гумата и водата.
За да се добие висок коефициент на триење на влажна или покриена со
вода писта, потребно е интервенираниот слој на вода да биде поместен или
разбиен за време на секој елемент од гумата и пистата кога се во контакт. Како
што се зголемува брзината, времето на контакт се намалува и има помалку
време за процесот да биде завршен. Со тоа, коефициентот на триење на
влажните површини се намалува со зголемување на брзината, т.е. условите
всушност стануваат се повеќе лизгави.
Завршен цитат: Со други зборови, ние очекуваме μWet да биде помала
од μDry и да се намали како што се зголемува брзината.
До неодамна, прописите наведоа дека добра претстава на површината
при влажни услови на пистата се добива при разгледување на μDry поделено
со два.
На пример, за авиони A300 / A310 / A320 и A321 μWet = μDry / 2.
До денес се има развиено нов метод на пресметка за:
- Држач за гуми;
- Вид на писта;
- Притисокот во гумите и
- Ефект против пролизгување демонстриран преку тест на летање на
влажни писти.
Во секој случај, коефициентот на триење при кочење се намалува
(нелинеарно) со брзината на авионот на земја.

6. Загадување на пистата со течност: вода, лапавица и лесен снег
Причината за намалување на силата на триење на пистата
контаминирана со вода или киселина е слична на онаа на влажна писта.
Губењето на триењето се должи на присуството на загадувачки филм помеѓу
пистата и гумата што резултира со намалена површина на контакт гума / писта.
Што се однесува до μwet, μcont често се добива од μdry. Повторно, до
неодамна, наведени се прописи дека μcont = μdry / 4. Ова се однесува на A300 /
A310 / A320 / A321.
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Што се однесува до влажната состојба, развиен е нов модел кој зема во
предвид состојба на гумите, тип на писта, притисок во гумата и ефект против
пролизгувањето.

7. Тешко контаминирана писта: компактен снег и мраз
Овие два типа на загадувачи се разликуваат од водата и киселината,
бидејќи се тешки. Тркалата само се превртуваат над неа, како што прават на
површината на сувата писта, но со намалено триење.
Бидејќи не е вклучен отпор на тркалање или преципитација, количината
на загадувач на површината на пистата нема никаква последица.
Претпоставувајќи екстремна и не-оперативна ситуацијата, можно е да се
полета од пистата покриена со висок слој на тврд набиен снег, додека не би
било можно полетување од пистата покриена со 10 инчи на каша. Лесно може
да се замисли дека отпорноста на тркалање и врнежите се премногу важни.
Моделот на силите на триење на пистата покриен со снег и ледената
писта како што е дефинирано во FCOM, доведува до следниот μ:
- Компактен снег: μ = 0,2
- Ледена писта: μ = 0.05

8. Врнежи од дожд
Регулативата бара, на пр. AMJ 25x1591:
«За време на забрзување при полетувањето, треба да се води сметка за
врнежите. Во текот на забрзување-стоп забавување и при слетување, може да
се земе предвид триењето при врнежи. »

Слика 15.
поделени на

Врнежите од дожд се
триење/влечење:
а). Повлекување при поместување

следните

два

типа

на
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Повлекувањето со поместување на загадувачката течност од патеката на
гумата се зголемува со брзина до вредност блиска до брзината на аквапланинг.

Слика 16.
Drag DISPLACEMENT = 0.5 Ѕ STYRE GS2 CD K
ρ е густината на загадувачот
S е фронтална површина на гумата во загадувачот
GS е брзината на земјата
CD е коефициент еднаков на 0,75 за вода или киселина
K е коефициент за тркала (на пример, 1,6 за А320)

Пропорционално е на густината на загадувачот, на фронталната
површина на гумата и во геометријата од опремата за слетување.
б). Spray impingment drag
Дополнително влечење произведено од страна на спреј фрлен од страна
на тркалатa (главно оние на носот) на трупот на авионот.

9. Аквапланинг
Како што претходно беше објаснето, присуството на вода на пистата
создава филм од вода помеѓу пневматикот и пистата што доведува до
намалување на сувото подрачје. Овој феномен станува критички при поголеми
брзини, каде што водата не може да се исцеди надвор од помеѓу гумата и
пистата. Аквапланинг е ситуација каде што гумите од авионите се, во голема
мера, одделени од површината на пистата со тенок течен филм.
Под овие услови, кочењето паѓа на речиси незначителни вредности за
тркалата на авионите при сопирање, како и управувањето со тркалата за
насочена контрола, се, практично неефективни. »
Прирачник за услуги на аеродром во ICAO, дел 2.
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Брзината на аквапланинг зависи од притисокот во гумите и од
специфичната тежина на загадувачот (т.е. колку густ е загадувачот).
V AQUAPLANING (kt) = 34 (p / σ) 0,5
Со
p = притисок во гумите (kg / cm2)
σ = специфична тежина на загадувачот
Со други зборови, брзината на аквапланинг е праг од кој што силите на
триење сериозно се намалуваат.
СОПИРАЧКИ ПЕРФОРМАНСИ
Ве молиме, имајте на ум:
 Присуството на загадувачи на пистата влијае на перформансите:
1. Намалување на силите на триење (μ) помеѓу гумата и површината на
пистата.
2. Дополнително влечење поради загадување на прскањето и загадувачот.
3. Феномен на аквапланинг (хидропланинг).
Постои јасна разлика помеѓу ефектот на течни загадувачи и тешки
загадувачи:
- Тешки загадувачи (набиен снег и мраз), ги намалуваат силите на
триење.
- Загадувачи на течности (вода, лапавица и лесен снег), ги намалуваат
силите на триење, создаваат дополнително влечење и може да доведат до
аквапланинг.
 Да се развие модел на намалениот μ според типот на загадувачот е
тешко прашање. До неодамна, прописите наведоа дека μwet и μcont
може да бидат добиени од μ забележани на сува писта (μdry / 2 за
влажна писта, μdry / 4 за вода и лапавица).
 Сепак, неодамнешните студии и тестови го подобрија моделот μ за
влажни и контаминирани писти, кои повеќе не се изведуваат од μdry.
Сертификацијата на најновите авиони веќе ги вклучува овие
подобрувања.
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4.2.2. Временско и ефективно кочење
Временото и ефективно користење на уредите за кочење е критично во
забавувањето на воздухопловот на писти со минимални должини.
Анализите од Ascend World Aircraft Accident Summary во првиот извештај
од оваа серија, покажуваат дека од 120 излетувања од пистата кои се случиле
на слетување помеѓу 1998 и 2007, речиси третина (n=36) вклучуваат некаква
форма на одложено или неправилно користење на уредите за кочење од
страна на екипажот, или неадекватна идентификација и одговор на грешка во
системите за кочење на воздухопловот.
FAA и FSF препорачуваат дека стандардните оперативни процедури
треба да ги имаат следните акции од страна на екипажот кој управува со
воздухопловот за време на слетувањето.
● Мониторирање и отварање на флапсовите за кочење при слетување
веднаш по допирањето на пистата (touchdown) - тие се доста ефективни
во зголемувањето на влечењето при големи брзини.
● Селектирање на максимален повратен потисок што е можно побрзо - ова
овозможува максимално возможно намалување на снагата при големи
брзини.
● Мониторирање на брзината после слетување, намалување на моќноста
на моторите со повратен потисок за постигнување на бараната брзина
(според AFM).
● Мониторирање на автоматските кочници за осигурување на
забавувањето на воздухопловот според очекуваното - користење на
педала за кочење доколку е потребно за запирање на воздухопловот.
● Користење на мануелно ефективно кочење – отежнатото (грубо) кочење
при големи брзини не е ефективно, затоа што ја зголемува можноста
пролизгување или пукање на гума од тркалото (FAA, 2007a; FSF, 2000g).
Како генерално правило, екипажот не треба да прекине со кочењето се
додека не се осигура дека воздухопловот ќе застане на достапната и потребна
должина од пистата. Доколку воздухопловот е опремен со анти-пролизгувачки
кочници, пилотот треба да употреби цврст притисок на кочниците за време на
слетувањето следено со пролузгување. Доколку воздухопловот не е опремен со
анти-пролизгувачки кочници, притискање на кочниците треба да биде
употребено се додека факторот за пролизгување на тркалото не достигне 100 и
не се заклучи самото тркало. Во овој момент притисокот од кочниците треба да
биде ослободен (FSF, 2000g).
На влажна или контаминирана писта, особено при услови на бочен ветар,
рудата и/или диференцијалните кочници треба да се користат за да обезбедат
контрола на насоката. Користењето на предното тркало под носот на авионот,
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може да доведе пукање на гумата, целосно искорнување на предното тркало
или водено пролизгување (aquaplaning). Доколку се користи диференцијално
кочење, кочењето треба да се користи на бараната страна и да се отпушти на
друга. Користењето на обратен потисок треба внимателно да се мониторира во
услови на бочен ветар, затоа што ефектот на бочниот ветар може да
предизвика обратниот потисок да ја влоши ситуацијата и да го изврти целосно
воздухопловот. Диференцијален обратен потисок е можеби потребен. Слика 17
ја покажува корективната процедура при излизгување, предизвикана од бочен
ветар и ефектот од обратниот потисок (FSF, 2000d).

Слика 17.
FSF препорачува за време на слетувањето, член на екипажот мора да
мониторира и да го каже останатото растојание на пистата од точно одредена
точка за време на слетувањето. Менувањето на боите од осветлувањето на
пистата, знаците за означување на должината на пистата (RDRS) или други
визуелни показатели потребни за екипажот, како и патеките за поврзување на
пистата и рулната патека можат да послужат за референца во овие случаи.
Знаењето за тоа каде е крајот на пистата може да помогне за намалување на
дезориентацијата, особено во услови на слаба видливост (FSF, 2000f).

4.2.3. Автоматско кочење и анти – пролизгувачки системи
За заштита од ризик при оперирање во помалку адекватни услови на
пистата, воздухопловите со висок капацитет најчесто се опремени со системи
кои се дизајнирани да овозможат безбедно кочење (FSF, 2000g).
● Автоматско кочење - овозможува селективна стапка за намалување на
брзината при познати услови на пистата, најчесто помеѓу 3 и 6 јазли во
секунда.
● Анти-пролизгување - приспособува кочење поединечно на секое тркало
во зависност од нивото на триење на гумата со површината, за услови
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познати на пистата. Овој систем го одржува факторот на пролизгување
на тркалото на 10 проценти, што е максимална точка на пролизгување
(каде 0 проценти е слободно движење и 100 проценти е целосно
застанување - ”заклучување”).
Не може да се каже дека вакви безбедносни системи се вклучени или
инсталирани на сите комерцијални воздухоплови. Пилотите кои управуват со
комерцијалните воздухоплови од постарата генерација, генерална авијација,
или ниско капацитативни регуларни воздухоплови за јавен транспорт имаат
помала можност да користат автоматски кочници или анти-пролизгувачки
системи при управување во потенцијални опасни услови на пистата. Системите
како автоматско кочење, спојлери и повратен потисок се распоредени
автоматски, меѓутоа, тие можат да функционираат целосно ако постои
позитивна “тежина на тркалата” при слетување (touchdown) и мора да е
мануелно опремен за време приод од страна на екипажот. Доколку екипажот не
ги комплетира овие работи за време на приод според чек листата, има можност
системите да не бидат правилно распоредени при слетување.
Ова може да предизвик конфузија на палубата, одложувајќи го
аплицирањето на системите мануелно, и со тоа зголемувајќи го ризикот за
излетување од пистата. Ограничувањата или невклопувањето на вакви системи
ја зголемува потребата од овозможување на квалитетни полетнослетни
површини, а за операторите да имаат конкретни полиси за ограничувања на
операциите и потенцијални небезбедни временски услови.

4.2.4. Коректно промаршување при приод и процедури
за go – around (свртување одоколу)
Нестабилните приоди имаат придонесувачки фактор во повеќето несреќи
при слетување, вклучувајќи и излетувања од писта. Нестабилните приоди беа
придонесувачки фактор во 66 проценти од несреќите при приод и слетувања во
студијата од FSF помеѓу 1984 и 1997 (FSF, 2000e) и во 46 проценти од 120
излетувања од писта при слетувања забележано од Ascend помеѓу 1998 и 2007
година (погледајте го првиот извештај од ова издание).
FAA, FSF, French Directorate General of Civil Aviation (DGAC) и останати
авиациски безбедносни тела често ја потврдуваат и појачуваат пораката за тоа
дека критериумот за стабилен приод е критичен дел безбедноста при приод и
слетување, каде што нема полиси за обвинувања. Ваквите полиси значат дека
екипажот нема да сноси никакви казни или обвинувања доколку изведе goaround поради безбедносни причини (на пример, поради нестабилен приод),
без разлика за што се појавила небезбедната ситуација поради која е направен
go-around. Овие полиси водат кон безбедни операции со тоа што екипажот
може да донесе сигурна и безбедна одлука (кога е потребно да се осигура
47

безбедноста на нивниот воздухоплов) без грижа за профитабилноста, полисите
за операции или притисок поради распоредот на летање.
Критериуми за стабилен приод беа дискутирани детално во првиот
извештај во овој серијал, и беше заклучено следното:
● придржување кон наменети или одобрени патеки за пристап на тој
аеродром;
● брзина на ветерот и ограничувања на моќноста;
● минимални и максимални височини;
● граници и ограничувања за спуштање;
● коректна конфигурација на воздухопловот и
● спремност на екипажот за слетување (FSF, 2000a; FSF, 2000e;
Werfelman, 2008).
Последната точка од горенаброените критериуми за спремноста на
екипажот при слетување е круцијална. Избрзани приоди и продолжување со
понатамошна работа на екипажот иако треба да се донесе клучна одлука, ја
зголемуваат можноста за нестабилен приод. Доколку екипажот не се спремни
за да го овозможат или извршат слетувањето, конфузија, дезориентација и
проблеми со менаџирање на ресурсите на палубата можат да резултираат со
зголемување на ризикот за остварување на безбедно слетување.
Спроведувањето на go-around или промаршување при приод често е
најбезбедна опција во овие случаи. Од 120 несреќи со излетувања од писта
анализирани во Ascend World Aircraft Accident Извештајот, најмалку 16
вклучуваат неуспех од страна на екипажот за дивертирање и go-around
следејќи небезбедни услови за слетување или нестабилен приод.
Пред спуштање, FSF препорачува да се провери чек-листата за ризик и
закана од страна на екипажот за претстојниот приод. Ова ќе овозможи да се
индетификуваат било какви сериозни ризици кои можат да ја загрозат
безбедноста при слетувањето, како што е контаминирана полетнослетна патека
и да им даде на екипажот можност за мониторирање на стабилизирањето на
приодот (FSF, 2000h). Доколку било кој од овие критериуми не можат да бидат
извршени, SOPs и операционите полиси треба да покажат дека go-around е
потребен. Тренингот за екипажот треба да ги подобри и зголеми овие полиси и
да потврди “без обвинувања” пристап за go-around (Khatwa & Helmreich, 1990).
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4.2.5. Корелација помеѓу пријавените μ и перформансите на
сопирање
Информации обезбедени од страна на аеродромските
власти

4.2.5.1.

Органите на аеродромите даваат мерења на коефициентот на триење на
пистата. Резултатите се објавени преку стандардна форма дефинирана на
состанокот ICAO AGA 1981 наречен SNOWTAM (Види слика 18), каде што е
даден извештај за состојбата на оперативните површини во зимски услови.
ИЗВЕШТАЈ ЗА СОСТОЈБАТА НА ОПЕРАТИВНИТЕ ПОВРШИНИ
ВО ЗИМСКИ УСЛОВИ – SNOWTAM
(Пополнува дежурен во АКЛ)
(COM
(индикатор за
(Адреси)
приоритет)
натпис)
(датум и време на пополнување)

(индикатор на оригинаторот)

____. ____. 20 ___ година, ____
(UTC)
(скратен
натпис)

(SWAA сериски број)
S

W

*

(индикатор на
локација)

(датум и времне на
набљудување)

(алт. група)

*

(Пополнува дежурен во операторот на аеродромот)
SNOWTAM (сериски) број _______________________

Ознака на аеродромот

A

Дата и време на прегледот (месец/ден/час/минута во UTC)

B

Ознака на ПСП (помал/поголем број)

C

______/______/______/______ (UTC)

Должина на исчистена ПСП
D
(во метри, доколку е помала од објавената должина)
Широчина на исчистена ПСП (во метри, доколку е помала од
објавената)
E
(ако исчистениот дел е поместен лево или десно од ц/л означи
L,R гледано од прагот со помал број)
Наслаги на ПСП по третини: (гледано од прагот со помала
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F

1/3

2/3

3/3

ознака)
NIL – чисто и суво
1. – влажно
снег)

6. – лапавица (кашест

2. – мокро

7. – мраз

3. – иње или слана (испод 1мм)

8. – набиен снег

4. – сув снег
гребени

9. – замрзнати бразди и

5. – мокар снег
Средна дебелина на талогот:
(во мм, по третини на ПСП, гледано од прагот со помала
ознака)

G

Проценет коефициент на кочење
(по третини на ПСП гледано од прагот со помал број):
- добро

5

- средно до добро

4

- средно

3

- средно до лошо

2

- лошо

1

H

Критични наслаги (соспи) на снег
(висина во цм/оддалеченост од ивица на ПСП во м – лево (L)
десно (R) или LR)

J

Светла на ПСП
(ако се нејасни – YES пропратено со L,R или LR)

K

Наредно чистење (ако се планира - за цела ПСП – ТОТАЛ или
планирана должина/широчина)

L

Наредното чистење се очекува да заврши до

M

Патеки за возење
(ознака од колона F за состојбата, доколку се неупотребливи –
NO, со ознака на патеката)

N

Снежен нанос (соспи) на патеки за возење
(ако е повисок од 60цм – YES, пропратено со должината)

P

Пристанишна платформа
(ако е неупотреблива - NO)

R

Наредно планирано набљудување или мерење
(месец/ден/час во UTC)

S

___________

___________

____________

_________/_________/_________
___________ (UTC)
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Описни забелешки
(опис на неисчистена ПСП, опис на контаминант на ПСП по
третини, опис на уред за мерење на коефициент за кочење, и
сл. оперативни забелешки)

T

Примил, М-НАВ: ______________, време: _______
Примил, диспечер: __________, време: _______

Прегледот го извршил:
___________________________

Слика 18.
SNOWTAM содржи:
• Тип на загадувач,
• Средна длабочина за секоја третина од вкупната должина на пистата,
• Проценето дејство на сопирање и
• Пријавено μ.
Некои оператори побараа Ербас да обезбеди податоци за контаминирани
перформанси на пистата со пријавено μ или проценето дејство на сопирање
како запис, од типот и длабочина на загадувачот.
ПРИЈАВЕН μ
0,4 и погоре
од 0,39 до 0,36
од 0,35 до 0,30
од 0,29 до 0,26
од 0,25 и подолу
9 – неприфатливо

ПРОЦЕНЕТО СОПИРАЊЕ / КОЧЕЊЕ
ДОБРО
СРЕДНО ДОБРО
СРЕДНО
СРЕДНО ЛОШО
ЛОШО
НЕПРИФАТЛИВО
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-5
-4
-3
-2
-1
-9

4.2.5.2.

Потешкотии во оценувањето на ефективната μ

Двата големи проблеми воведени од страна на аеродромските власти за
евалуација на карактеристиките на пистата се:
1. Корелацијата помеѓу тест уреди, иако некои корелациони листи биле
основани.
2. Корелација помеѓу мерењата направени со уреди за тестирање или
мерење на триење со возила и перформанси на авиони.
Овие мерења се направени со голем избор на мерни возила, како што се:
Skidometer, Saab триење тестер (SFT), MU-Meter, Џејмс сопирачки
Decelerometer (JDB), Мерач на кабли, дијагонално сопирно возило (DBV).
Погледнете го ICAO, Прирачникот за аеродромски услуги, Дел 2 за
понатамошни информации за овие мерења на овие возила.
Главната потешкотија во оценувањето на дејството на сопирање на
загадената писта е тоа што не зависи единствено од карактеристиките на
прилепување на површината на пистата. Она што мора да се најде е резултат
на губење на триењето поради пневматикот за интеракција / писта.
Освен тоа, силите што произлегуваат од триењето зависат од товарот,
односно тежината на воздухопловот, носивоста на гумата, притисокот во гумите
и ефикасноста на противпожарниот систем. Со други зборови, за да се добие
добра проценка на дејството на сопирање на слетувањето на А340 со 150.000
килограми, 140 kt со притисок во гумата 240 PSI, аеродромот треба да користи
слична резервa како А340 ... Многу тешко и прилично скапо!
Единствениот излез е да се користат некои помали возила. Овие возила
функционираат со многу пониски брзини и тежини од авион. Потоа доаѓа
проблемот на корелација на бројките добиени од овие мерни возила и
вистинските перформанси на сопирање на авионите. Усвоениот метод беше да
се спроведат некои тестови со вистински авиони и да се споредат резултатите
со оние добиени од мерење на возилата.
Резултатите покажаа слаба корелација. На пример, кога мерачот на
Tapley чита 0,36, а MU-метар чита 0,4, SFT чита 0,43, JBD 12 ...
До денес, научниците се неуспешни во обезбедувањето на индустријата
со сигурни и универзални вредности. Тестовите и студиите се сеуште во тек.
Бидејќи е доста тешко да се поврзат измерените μ со вистинскиот μ,
именуван како ефективен μ, измерен μ се нарекува како "пријавен μ". Со други
зборови, не треба да се мешаат помеѓу:
- Ефикасно μ: Вистинскиот коефициент на триење предизвикан од
површината на пневматикот / пистата при интеракција помеѓу даден авион
и дадена писта, за условите на денот и
- Зададено (пријавено) μ: коефициент на триење, мерено од мерното возило.
Покрај тоа, перформансите на сопирање на авион на пистата покриени
со загадувач на течности (вода, лапавица и лесен снег) не зависи само од
коефициентот на триење μ.
Како што е прикажано во поглавјето 4.2.1. за основни спојлери и обратен
потисок, моделот на перформансите на сопирање на воздухопловот
(полетување и слетување) на контаминирана писта зема во предвид не само
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намалувањето од коефициентот на триење, исто така и поместување при
влечење.
Овие две дополнителни влечења (кои треба да се земат предвид според
прописите) бараат знаење за видот и длабочината на загадувачот. Со други
зборови, дури и претпоставувајќи го доаѓањето на нов уред за мерење на
триењето кој обезбедува пријавено μ, кое е еднакво на ефективното μ, би било
невозможно да се обезбеди полетување и слетување само како функција на
пријавените μ. Airbus Industrie сепак ќе бара информации во врска со
длабочината на течните загадувачи.

4.2.5.3.

Податоци обезбедени од Airbus Industrie

Ве молиме погледнете го § C6 за понатамошни детали
перформансите на контаминираната писта обезбедена од Airbus Industrie.
 Тешки загадувачи
За тврди загадувачи, имено набиен снег и мраз, Airbus Industrie
обезбедува перформансите на воздухопловите независно од количината
загадувачи на пистата. Зад овие термини се ефикасни μ. Овие две групи
податоци се сертифицирани.

за

ги
на
на

 Течни загадувачи:
Airbus Industrie
обезбедува полетување и слетување на пистата
контаминирана од течни загадувачи (вода, лапавица и лесен снег) како
функција на длабочината на загадувачи на пистата.
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На пример, листите за полетување или слетување се објавуваат за «1/4
инчен кашест слој», «1/2 инч слаш »,« 1/4 инчи вода »и« 1/2 инчи вода ». За
лесниот снег има линеарна варијација I е основана со киселина. Со други
зборови, пилотите не можат да добијат перформанси од пријавените μ или
сопирањето. Пилотите имаат потреба од видот и длабочината на загадувачот
на пистата.
КОРЕЛАЦИЈА МЕЃУ ИЗВЕСТЕНО μ И ИСПИТУВАЊЕ НА ЗАПИРАЊЕ
Ве молиме, имајте на ум:
 Аеродромите прикажуваат коефициенти на триење изведени од мерно
возило. Овој коефициент на триење се нарекува "пријавен μ".
Реалниот коефициент на триење, наречен како "ефективен μ", е резултат
на интеракција гума / писта и зависи од притисокот во гумите, носивоста на
гумите, брзината на авионот, тежината на авионот и ефикасноста на
противпожарниот систем.
До денес, не постои начин да се воспостави јасна корелација помеѓу
«Пријавени μ» и «ефективни μ». Постои дури и лоша корелација помеѓу
"пријавени μ" на различни мерни возила. Тогаш е многу тешко да се поврзат
објавените резултати на контаминирани полетно-слетни патеки до "пријавено
μ".

4.3. Подобрен тренинг и свесност за ризик на екипажот
Ефективна тренинг програма е уште една превентивна контрола на
ризикот која овозможува екипажот со операционо-фокусирано знаење на
факторите да влијаат на перформансите при слетувањето. Практичен тренинг,
како што е употребата на симулатор за летање, ја подобрува практичната
апликација за приод и слетување.
За да ја подобрат свесноста и знаењето за приодот и безбедноста при
слетувањето, FAA препорачува тренинг програмата за операторот да вклучува:
● покриеност на специфичниот пристап на операторот и SOPs слетување;
● стабилни приоди и критериуми за стабилни приоди;
● добри CRM принципи и нивната важност во спречување грешка кај
екипажот и акции за откажување на лет од страна на екипажот;
● изворот и точно користење на податоците за растојанието при слетување
од прирачникот за летање на воздухоплови (AFMs);
● калкулација за потребното растојание за слетување при приод;
● потребата од повторна оцена и калкулација на растојанието за
слетување за време на слетување (CASA (2002) и индицира дека CASR
дел 121 бара дека ова ќе биде извршено 30 минути пред слетувањето);
● последици од преголема брзина на слетување;
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● последици од долго слетување после предвидената touchdown зона;
● граница за бочни ветрови и ветар во опашот се специфични за различни
типови на воздухоплови и последици за спроведување на слетување
надвор од тие граници;
● коректно и правилно користење на уредите за кочење кои се различни за
различни типови на воздухоплови (автоматски кочници, спојлери,
обратен потисок);
● важноста да се биде свесен од неадеквтна опрема и системи на MEL или
DDG кои можат да влијаат на слетувањето;
● “правило на палци” за калкулирање на растојанието за слетување (како
што е FAA правилото “70 проценти”) и
● причини за започнување на go-around и како да се изврши истото.
Полисата за “не-обвинување” за go-around траба да биде подобрена
преку различни тренинг програми (FAA, 2007a).
Овие принципи можат да бидат подобрени со тековно ориентирани
тренинзи за летање (LOFT), каде пилотите можат да вежбаат програми за
приод и слетување со симулатор со што се овозможува практично укажување
на последиците во донесувањето на одлука на екипажот (како што е
нестабилен приод) и нивната поврзаност со несреќите при излетување од
пистата. Во овие сесии, инструкторите се во можност да ги демонстрираат
индикаторите кои се прелиминарни за несреќа, со цел пилотите да ги
распознаваат и кога е потребен go-around. Ова е сличен модел на успешните
симулатори за ветар, кои го зазедоа своето место во авиоиндустријата уште од
1980-те (CAA, 2002; McKinney, 2006).
FSF овозможува преглед на факторите кои придонесуваат за излетување
од писта преку бесплатниот Approach-and-Landing Accident Reduction (ALAR)
Tool Kit. ALAR Tool Kit исто така вклучува Risk Awareness Tool and Risk
Reduction Guide, кои се дизајнирани да му асистираат на екипажот при
слетување или некој вид пречка (FSF, 2000h; FSF, 2000i). Употребата на овие
алатки е препорачана од страна на ICAO Industry Safety Strategy Group (ISSG)
како дел од нивната Global Aviation Safety Roadmap. Global Aviation Safety
Roadmap е клучен дел од интернционалниот напор за подобрување на приодот
и безбедноста при слетувањата (ISSG, 2006).
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4.4. Свесност за организационен ризик и безбедносни
култури
Менаџментот исто така треба да биде свесен за безбедносните фактори
кои придонесуваат за излетувањата од писта. Ова вклучува, земање на активна
улога во имплементирањето на мерките за ублажување на придонесувачките
фактори. Истражувањата од некои сериозни пречекорувања на пистата
детерминираат дека помалку адекватни операторски полиси, организациони
безбедносни култури и менаџирање на теренски безбедносни тренинзи, се
организациони фактори на високо ниво што придонесуваат за овие несреќи.

4.4.1. Операторски полиси (политика на операторите)
За безбедносни, финансиски и оперативни причини, како и значењето на
јавната углед, во најдобар интерес на операторите е да се намали веројатноста
за нивните авиони дека биле вклучени во било каква форма на несреќа.
Излетите од писта не се исклучок.
На ниво на управување, операторите можат да ги намалат шансите за
закани на безбедноста и грешка на екипажот што доведува до несреќа при
приод и слетување (како излизгување од писта или скршнување) со
спроведување на политики кои промовираат култура на "Безбедноста на прво
место" во текот на сите нивоа на организацијата.
Преглед на политиките за обука и безбедноста кои влијаат и воздушните
операции и одржување поддршка ќе им помогне на операторите да се постигне
"Безбедноста на прво место". Спроведувањето на политиките препорачани од
страна на FSF наведени подолу (FSF, 2000a; FSF, 2000i) идеално ќе дадат
појасно разбирање во различни деловни области на организацијата за тоа како
поединечните активности може да придонесат кон посериозни несреќи.
1. Политиките кои влијаат врз екипажот


Зајакнување на политиката за “не обвинување” при промашен приод и да се
промовира подготвеност и посветеност да се изврши go-around и
обесхрабрување на какви било обиди за спасување на нестабилен пристап
или друга ситуација која би можел да резултира со небезбедно слетување.
 Обезбедување на стандардни процедури кои овозможуват јасни насоки на
екипажот во:
- Спроведување на ризик пред слетување и закана;
- Пресметување на потребното растојание пред слетување;
- Точни процедури за приод и слетување;
- Соодветна употреба на уредите за кочење и
- Ефектот на различни должински услови на полетно-слетната патека при
слетување.
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Обезбедување на соодветни CRM обуки за да се минимизира ризикот од
неправилна акција на екипажот и координација во лошите временски услови,
преку подобрен мониторинг, отстапувања и крос-проверка на акции.
Обезбедување на цврстата политика со која се забранува слетувања во
одредени услови (како на контаминирани писти).
2. Политиките кои влијаат и на персоналот за одржување и екипажот





Обезбедување на практична и теоретска обука која ја зголемува свеста за
сериозни безбедносни импликации за несреќи на приод и слетување.
Оперативно ниво, човечките и еколошки фактори кои можат да придонесат
за овие несреќи треба да се дискутираат.
Барање дека целосната неисправна опрема (како што се уреди за кочење и
обратен потисок) е пријавена во дневник на воздухопловот, а кои ги
добиваат внимание во согласност со MEL или DDG.

4.5. Индикатори за преостанато растојание на писта
4.5.1. Знаци за преостанато растојание
Знаците за преостанато растојание на писта (RDRS) се едноставни и
мерки со ниски трошоци за зголемување на просторната свест на екипажот за
време на слетување. Овие се големи, светлечки реклами од двете страни на
пистата кои укажуваат на далечина за преостанатите во илјадници стапки за
време на полетување или слетување. RDRS можат да бидат еднострани или
двострани, да обезбедат информации на пистата за растојание за во која било
насока.
FAA Advisory Circular AC 150/5340-18D, Standards for Airport Sign Systems,
одредува толеранции на дизајн и положба за овие знаци.
Додека CASR 139 Manual of Standards – Aerodromes во моментов не бара
инсталација на знаци за преостанато растојание на писта, тие се корисни за
пилоти и на полетување и слетување. При полетувањето, пилотите можат да ги
користат RDRS да се провери очекуваното наспроти моменталното забрзување
на воздухопловните авиони пред ротација. Овие знаци имаат неколку
предности за безбедност при слетување:
• ако воздухопловот слетува долго, тие обезбедуваат поголема свесност кај
пилотот за преостанатото растојание од пистата, дозволувајќи им на пилотите
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да донесат информирана одлука за тоа дали go-around е исправна одлука врз
основа на ризикот од пречекорување;
• тие се видливи во сите услови, а не се оневозможени од мраз или снег (за
разлика од стандардните оддалечени ознаки исцртани на површината од
полетно-слетната патека) и
• пилот е во можност брзо да заклучи ако воздухопловот се успорува доволно
брзо во слетување.
FAA во моментов препорачува RDRS да се инсталирани на сите писти
кои се користат од страна на млазни авиони (FАА, 2004a). Лоби групи, како што
е Airline Pilots Association (ALPA) и индустриски експерти ја повикаа FAA да се
направи RDRS задолжително за сите аеродроми во САД кои добиваат RPT
услуги (Rogers & Cook, 2007).
Ниту ICAO ниту пак CASA бараат или препорачуваат аеродромските
оператори да имаат инсталирано RDRS пистите. И покрај нивните потенцијални
бенефиции, безбедноста значи дека тие се инсталирани во многу аеродроми
(особено оние кои се во сопственост на Министерството за Одбрана кои се
издадени под закуп на цивилни оператори).

4.5.2. Осветлување на писта
Светлата на крајот на пистата се уште еден визуелен индикатор кој им
асистира на екипажот за одредување на растојанието до крајот на пистата за
време на слетувањето. Во Австралија CASR 139 Manual of Standards бара сите
писти кои се опремени со странични светла да имаат исто така шест
еквиваленто поставени црвени светла кои го означуваат крајот на пистата.
Овие крајни светла треба да бидат поставени нормално во однос на
централната линија од пистата, и да не бидат повеке од 3 метри надвор или
1 метар внатре во пистата.
ICAO Annex 14 дава слични препораки за крајните светла на пистата, но
дозволува за поголем број на светла и различна поставеност. Двата ICAO
Annex 14 и CASR 139 Manual of Standards им даваат понатамошна насока на
операторите за бараните препораки за крајните светла на пистата.

4.5.3. Подобрени системи за сигнализација во пилотската
кабина
Подобрената технологија во пилотските кабини може да му помогне на
екипажот во одредувањето дали има доволна должина на пистата пред
слетување, дадениот тип на приод, кои временски услови преовладуваат и
состојба на пистата.
The Honeywell Runway Awareness and Advisory System (RAAS) е пример
за сигнализирачки систем базиран за пилотски кабини кој веќе е во оперативна
функција. Системот е софтверски додаток на веќе постоечкиот подобрен
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систем за предупредување за висината (E-GPWS). The Honeywell RAAS користи
податоци од глобалниот систем за позиционирање (GPS), за одредување на
позицијата на воздухопловот релативно со пистата, отстранувајќи ја потребата
за каква и да било аеродромска структура (како што е опремата за мерење на
растојание) да биде поставена на аеродромот. Звучни сигнали за
преостанатото растојание од пистата им се овозможени на членовите од
екипажот во случај воздухопловот да поминал повеќе од половина од
растојанието од пистата. Системот работи кога радио алтиметарот индицира
дека воздухопловот е на помалку од 100ft (30м) над пистата и се движи со
брзина од 40ktn или повеќе (Air Safety Week, 2004; Honeywell, 2007).
Federal Express беше првиот оператор кој инсталира RAAS низ целиот
свој возен парк. Во Септември 2008 година, Alaska Airlines стана првата
Американска авиокомпанија која инсталира Honeywell RAAS единици низ
целата своја флота од 109 авиони (Croft, 2008). Останатите RPT комерцијални
авиони во САД, најверојатно, ќе бидат опремени со овој систем во иднина, на
што се должи посветеното финансирање од јули 2008 година од страна на
Канцеларијата на FAA за безбедност на писатата, да им се овозможат до 20
авиони да бидат опремени со инструменти за да се намали веројатноста за
упади на пистата и излети. Во рамките на оваа програма, FAA ќе обезбеди до
US $ 15,000 по електронска патна торба, а до US $ 4.000 за секој звучен
системот за предупредување (како што е Honeywell RAAS) (Aviation Week &
Space Technology, 2008).
Надвор од САД, Air France, исто така, инсталира Honeywell RAAS
единици во својата флота (Croft, 2008). Во Австралија, RAAS системи се
проценети од страна на главните австралиски авиокомпании, но не се користат
во моментов. Сепак, некои од странските авиокомпании кои оперираат во и од
Австралија (како што се Emirates Airline), користат воздухоплови опремени со
RAAS.
McKinney (2006) укажува дека идните воздухоплови би можеле да се со
поставен екран во пилотската кабина за предвиденоното движење наспроти
дадената писта, на кој ќе бидат видливи за пилотот преку приказ (HUD) и
прикажување на мулти-функција (MFD). Предвидената должина за движење ќе
биде пресметана од почетокот на финалниот приод (1,000 ft над земја) во текот
на движењето врз основа на мерењата од триењето на полетно-слетната
патека, тежината на воздухопловот при слетување и конфигурацијата на
пристап на воздухопловот. Таквиот екран ќе користи едноставни бои за
означување, за да му индицира на пилотот за тоа каква акција е потребна да се
превземе.
● Зелена - предвидена должина за движење е безбедна во рамките на
располагање на должината од пистата.
● Амбер - предвидената должина за движење надминува 80 проценти од
пистата на располагање. Ова ќе укажува на пилотот дека треба да се
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направи цврсто слетување со Vref во близина на зоната за touchdown и
дека спојлерите и повратниот потисок се користат за итно сопирање по
touchdown.
● Црвена - предвидената должина за движење надминува 90 проценти од
пистата на располагање и се извршува go-around или е потребно
пренасочување.
Системи како овој хипотетички може да го зголеми пристапот и
безбедноста за слетување во иднина со подобрување на свеста кај пилотите за
преостанатата достапна писта, особено во лоши услови на видливост и во
непознати аеродроми. Предизвиците со кои се соочува таковиот системот ќе
вклучува обезбедување на точноста на инструментите, на сметка на системот,
како и можноста да се интегрира со постојните авиони и писти (McKinney, 2006).
Потенцијалот за безбедност во системите, како што е тој на Honeywell
RAAS треба да се истражува понатаму од страна на операторите како и
производителите на авиони како превентивна контрола на ризикот за сите
видови на несреќи при приод и слетување.

4.6. Квалитет на површините од полетно-слетната патека
Квалитетен дизајн на пистата и редовно одржување се најважните
превентивни контроли на ризик кои аеродромските оператори можат да ги
користат за да се намали веројатноста на несреќи од излетувања од писта.
Една добара површина на пистата може да го подобри триењето помеѓу гумите
на полетно-слетната патека и авионот, намалување на веројатноста за појава
од лизгање, подобрување на одводнување на површинските води од пороен
дожд, и спречување формирање на наслаги од гума во еден ефективен начин.
Соодветното осветлување на полетно-слетната патека на централната линија и
рабовите има потенцијал да обезбеди подобра просторна свест кај пилотите во
текот на ноќта или во лоши услови на видливост и може да ја намали
веројатноста за појава на излетување.
Кога на пистата има вода или е контаминирана со стоечка вода,
квалитетот на површината од пистата со подобрена дренажа и одржување на
триењето ќе ја намали шансата за излегување надвор од пистата на авионите и
ќе ја минимизира должината од воденото пролизгување или излетување,
доколку се случи. Понатаму, ќе се намали важноста за аеродромски оператори
да им обезбедат безбедна област на крајот од полетно-слетната патека (RESA)
(види Дел 5.2).
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4.6.1. Подобрено одводнување
Добра дренажа на пистата е важна за да се обезбеди отпор од лизгање,
подобрување на триењето на полетно-слетната патека, превентива од стоечка
вода, и да се спречи лизгање од влијание на водата на пистите. Одводот може
да биде потпомогнати од:
● испакнатини на пистата;
● обезбедување на соодветна површина на пистата со помош на
соодветен третман (како што се влдабнатини/жлебови на полетнослетната патека или порозен асфалт) и
● одржување на површина на полетно-слетната патека без нерегуларности
како што се застој.
Само три милиметри на стоечка вода на површината на полетнослетната патека може да предизвика пролизгување на воздухопловот.
Анализата на 120 несреќи со излети од пистата при слетувањето во периодот
помеѓу 1998 и 2007 година презентирани во првиот извештај во оваа серија
(Taylor et al, 2009) покажа дека 64 отсто (n = 77) се случиле на мокра писта или
писта на која имало вода. Шест од овие несреќи се случија на писти на кои
имаше светло до средна покривка од снег, додека останатите 71 се случиле на
писти, кои биле влажни од врнежи од дожд. Не една од несреќите вклучуваат
површини погодени од мраз. Лизгањето беше еден од факторите што
придонесуваше во 17 несреќи.
Малиот квалитет на површините од пистата придонесува голема улога во
бројни несреќи на меѓународно ниво, кои беа анализирани во овој извештај,
особено оние каде што локалните временските услови имаа значење за
повисока веројатност за појава на други фактори на ризик (како што се
лизгање), придонесувајќи за несреќата.
1. Испакнувања на пистата и попречна падина
Испакнувањата на пистата или попречната падина овозможуваат водата
да истекува на страна од полетно-слетнта патека, со што се запира појавата на
вирови со вода. CASR 139 Manual of Standards бараат Австралискиот Код 3 и 4
пистите со ширина од 30 метри да имаат попречна падина помеѓу еден или два
проценти од ширината на пистата.
2. Микротекстура на полетно слетната патека
Обезбедување на соодветна површина микротекстура на пистата е
докажан, евтин и ефикасен начин за намалување на веројатноста за појава на
излети од пистата. Тоа ја подобрува во истекувањето на водата и го спречува
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формирањето на постојани вирови вода на површината на пистата, со што
може да го зголеми ризикот од лизгање.
International Civil Aviation Organization (ICAO) Annex 14, Attachment A,
Section 7.8, се наведува дека меѓу факторите кои влијаат на коефициентот на
триење помеѓу гумите на авионот и површината на полетно-слетната патека,
текстурата е особено важна. Ако пистата има добра микротекстура која им
овозможува на вода да се отстрани од под гумата, тогаш коефициентот на
триење (Mu28) ќе биде помалку погоден од брзината на земја од страна на
авионите. Спротивно на тоа, површината на пистата со ниски микротекстури ќе
произведува поголем пад на триењето со што брзината на земја на авионите ќе
се зголемува.
Кога нормални асфалтни и бетонски мешавини се користат на
површината на пистата, тие немаат доволно микротекстура, и е потребна
некаква форма на третман. Барањата на површината на пистата во CASR 139
Manual of Standards – Aerodromes се врз основа на тие во ICAO Annex 14. Тие и
двете имаат потреба нa површината од битумен, асфалт, или бетон каде мора
да имаат просечна текстура и длабочина од не помалку од еден милиметар во
текот на целата должина и ширина на пистата (CASA, 2008 година; ICAO, 2004).
Во него се вели дека површината на полетно-слетната патека "ќе биде
изградена без нерегуларности, што би резултирало со губење на
карактеристиките за триење ", и дека на површината "се конструирани така што
да се обезбедат добри карактеристики на триење кога е мокра" - и се
напоменува дека ова обично бара некаква форма на третман (ICAO, 2004).
Сепак, постојат различни регулаторни позиции за текстура на пистата во
целиот свет.
На Слика 19, се гледа дека најчесто се користи тип на полетно-слетната патека
за површинска обработка на текстурата, попречно вдлабнување, кои се широко
користени во Австралија. Вдлабнувањата генерално се користат на
аеродромите кои имаат обилни врнежи или имаат дренажи проблеми и може да
се користи на двете бетонски и асфалтни површини од пистата (TSB, 2007). Во
други делови на светот, други видови на површинска микроструктура (како што
се порозен асфалт) се почести.
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Слика 19.
Во 1983 година, National Aeronautics and Space Administration (NASA)
проучувале релативна сила на фактори кои влијаат на ефикасноста на кочење
на авионите, средни и големи млазни комерцијални воздухоплови, вклучувајќи
ја и брзината при touchdown, шарите на гумите и површинската микроструктура
на пистата. Една од областите кои се во фокусот беше на ефикасноста на
површината за влажни и суви писти. Преку серија на слетувања од Convair 990
Coronado29 тест, авионот на завршена бетонската површина покажа дека
попречно испакнување на пистата произведува значително поголемо
површинско триење со двете ребрасти и мазни гуми од се што е прикажано од
страна на слични слетувања на влажни неиспакнати писти. Во критичен
динамичен тест на авионот, брзината на лизгање (В.П.) на 115 KTS,
коефициентот на триење (MU) беше 0.3 / 0.35 кога на пистата беше влажна и со
испакнатини, во споредба со 0,04 / 0.1 кога пистата беше влажна и без
испакнатини (мазни гуми / ребрасти).
Додека вдлабнатините го зголемуваат абењето на гумите (намалување
триење при кочење) студијата покажа дека оваа загуба од триење се надомести
со значително подобрена способност за дренажа на водата од површината на
пистата со достапноста на вдлабнатините од пистата (Yager, 1983).
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FАА обрнува внимание на текстурата од површината на сите писти кои
опслужуваат (или се очекува да опослужи) воздухоплови како работата од
висок безбедносен приоритет, а во 1997 година се препорачува дека сите
постоечки писти без вдлабнатини треба да се променат што е можно поскоро.
Каде што постојната површина од пистата не е погодна за сечење на жлебови
(должина на материјал кој се користи) или постои аномалија на површината (на
пример, пукнатини, нерамнини, испакнатини или погрешни спојувања), FAA
препорача дека пистата треба повторно да се препокрие (PFC) со бетон а потоа
да се вдлаби (FАА, 1997). Повеќето аеродромски писти во САД сега имаат
површинска текстура.
На друго место во светот, други видови на површински текстури се
почести. Во Велика Британија и Јужна Африка, поголемиот дел од писти се
текстурирани со порозен асфалт или вдлабнувања. Во Франција,
специјализирано површинско асфалтирање се користи со подобрена текстура.
Во некои постудени клими, вдлабнувањата се користат само кога постојат
необични проблеми за дренажа. На пример, Канада има само четири
вдлабнати писти. Тоа е затоа што во ладни климатски услови во вдлабнатините
се акумулира мраз и снег, што резултира со намалување на триењето со
пистата, како и влошување на површината на полетно-слетната патека преку
циклусот на замрзнување / одмрзнување. Овој тип на деградација на тротоарот,
исто така, има несакан ефект на зголемување на формирање на страни објекти
на пистата (TSB, 2007). Во потопла клима, како што се Блискиот Исток,
повеќето писти немаат никакви текстура, поради нискиот просек на врнежи и
загриженост во врска со структурна стабилност на вдлабнатини на пистата за
време на периоди на одржливи високи температури.
Од 120 излети од писта што се случиле во светот во периодот меѓу 1998
и 2007 година, 77 се со слетување на влажна или водена писта. Доволно
податоци, генерално, не се достапни од Ascend WAAS или извештаи од истрага
(каде што е достапно) за да се утврди дали или не на пистата се користат
вдлабнатини за слетување или текстура на друг начин во времето на
несреќата.

4.6.2. Подобрено триење и микроструктура
1. Третман/одржување на површината
За да се подобри површинското триење и да се зголеми отпорноста на
површината од пистата, аеродромските оператори можат да употребат голем
број на третмани на површинската текстура кога пистите се реновираат или се
градат нови.
Површинските обработки не ги спречуваат авионите од лизгање, туку
служат за да се обезбеди подобро триење помеѓу пистата и гумите на авионот
во нормална функција и услови.
Бетонската површина од пистата може да се третира со текстура кога
уште е во мека состојба, откако се ќе се постави бетонот. Ова текстурирање
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обично се применува пред полетно-слетната патека да се вдлаби, ставајќи
вдлабнувања по површината на полетно-слетната патека, кои обезбедуваат
подобрување на контактот со гумите од авионот. Најчести методи на
текстурирање на конкретната површина од пистата се преку употреба на четка
или метла, парчиња ткаенина, или бодликава жица направена од флексибилен
челик која се влече низ површината на пистата.
Асфалтните површини на пистата, генерално, се мазни кога се
поставени, поради извршената работа за да се добие компактна површината и
да се постигне потребната густина. Текстурата може да се зголеми со сечење
или формирање жлебови во површината на полетно-слетната патека, со
примена на тенки слоеви (дебелина 25-40 mm) од порозен асфалт, на
површина со специјален битумен запечатени или од страна на преклоп со
специјализиран асфалт. Тестирање на PFC слоевите од страна на FAA покажа
дека слојот може да трае подолго и да се обезбеди подобра адхезија ако
честички од гума се додаваат во миксот. Сепак, PFC слоевите се високо
осетливи на гума, и може да се сериозно оштетени од страна на активности за
отстранување. За оваа причина, FAA не препорачува употреба на писти кои
имаат високо ниво на број на тешки слетувања од млазни авиони (над 91 на
ден) (FАА, 1997). Специјализирани асфалтни површини се развиени да
обезбедуваат добра микроструктура, вклучувајќи мешавина од камен, гума и
асфалт (SMA) и заштитен ултра-тенок асфалт како што е Novachip ™ и ULM ™.
Овие пломби се малку различни од оние што се користат на автопатите.
Триењето на асфалтните писти може да биде привремено подобрено со
изградба на агрегат од кашеста маса (Emery, 2008).
Додека изградбата и одржувањето на битумен (чип) пломбите е доста
слична на оние кои се применуваат за патиштата, поголема заштита во
проектирање / превентивно одржување е потребно во програмата за да се
избегне појава на камења што може да биде опасност за авионските операции
со зголемување на ризикот од оштетување од стран предмет (особено на
гумите од воздухопловите, мотори, елиси и ветробрански стакла). Чип печатите
се ефективен метод за површината на пистата за аеродромското сервисирање
на помали авиони и се користат на пистите на руралните Австралиски
аеродроми (повеќе од 200 регионални аеродроми во Австралија имаат
запечатени писти) (Emery, 2008).
2. Отстранување на остатоци од гума
Гума од тркалата на авионите се депонирани на сите писти, како дел од
нормалното функционирање, особено во зоната на touchdown и по централната
линија. Овие депозити може да се наталожат до неколку милиметри дебелина,
намалувајќи го триењето на писта (MU) до точка каде што безбедноста може да
биде намалена (FАА, 1997). Депозити од дебела гума може да растераат дожд
65

во базени на стоечка вода со различни длабочини, со што се зголемува
веројатноста за појава на лизгање (Ranganathan, 2006).
Да се осигура дека триење на писта се одржува, потребно е редовно
отстранување на гумени депозити. Контаминираните површини кои се
формираат од PFC се посебно подложни на густo зголемување на гума за
време на нормалните операции (FAA, 1997). Фреквенцијата на отстранување
може да зависи од бројот на дневни слетувања на полетно-слетната патека или
на редовна проценка од страна на операторот на воздухопловното
пристаниште на ниво на триење од површината на пистата. Во овие случаи,
активностите за отстранување на гумата се спроведуваат ако вредноста Мu
достигнува минимум на кој се смета дека е загадена. Во некои австралиски
аеродроми (како Перт), поволните климатски услови помагаат во спречување
на гумени депозити, при што, потребното одржување за отстранување на
гумени површини од страна на операторите на аеродромот не е потребно.
За аеродроми каде активноста за отстранување на гумен депозит е врз
основа на бројот на слетувања, Табела 3 дава фреквенции за отстранување на
гумен депозит препорачани од FAA in Advisory Circular AC 150/5320-12C,
Measurement, Construction and Maintenance of Skid-Resistant Airport Pavement
Surfaces.
ТАБЕЛА 2.
Број на слетувања на авиони со
млазни мотори дневно
помалку од 15
од 16 до 30
од 31 до 90
од 91 до 150
од 151 до 210
Повеќе од 210

Препорачана периодика на чистење
на наслаги од гума на ПСП
2 години
1 година
6 месеци
4 месеци
3 месеци
2 месеци

Голем број на методи се достапни за отстранување на гумени депозити,
како што се висок притисокот на водата, хемиски третмани (Слика 20), влијание
со голема брзина (прскање со песок) и механичко отстранување. По
отстранувањето, FAA препорачува на аеродромските оператори да се извршат
мерења на триењето, однесување на пистата и да се обезбеди дека вредноста
Мu е во границите од 10 проценти од онаа на неконтаминирани делови на
пистата. И двете мерењата треба да бидат во рамките на прифатливо ниво на
триење за безбедносни авионски операции (FAA, 1997).
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Слика 20.
3. Мерење длабочина на стоечка вода
Мерењето длабочина на стоечка вода е наметнато како можен начин на
замена за мерења на триењето на пистата, со тоа што ќе се обезбеди
аеродромските оператори и пилотите со квантитативни средства да извршат
утврдување на ризик од лизгање. Некои аеродромски оператори прават рачни
мерења на длабочина на стоечки води на изолирани локации на пистата за
време на периоди на интензивни или постојани врнежи од дожд, пријавувајќи ги
овие информации на пилотите преку NOTAM.
Една од потешкотиите со известување за резултатите од триењето до
екипажот е дека измерените вредности не се валиден доказ само во тоа време.
Ниво на триење пријавено до пилот дури и 15 минути по завршувањето на
тестот за триење може да се промени, со што и условите на пистата можат да
се променат значително во краток временски период.
Една студија била преземена од страна на ICAO за да се утврди и да се
документира дизајнот и условите за развој на постојани мерни уреди за вода
што може да проценуваат длабочината (и соодветно намалување на MU) низ
целата површина на полетно-слетната патека. Оваа студијата утврди дека во
моментов не е практично да се развие уред за мерење на стоечка вода кој
може да ги исполни сите потребни услови пропишани со дизајн од страна на
ICAO. Главното ограничување е бројот и локацијата на уредите кои ќе треба да
бидат инсталирани на полетно-слетната патека за да се обезбеди точна слика
на триење низ целата површина (TSB, 2007).
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4.7. Осветлување на писта
Во текот на ноќта или во лоши услови на видливост, осветлувањето на
пистата е важна безбедносна мерка за да се одржи просторната свесност на
пилотот и да помогне за одржување на стабилизиран пристап.
Двата Annex 14 на ICAO и Australian CASR 139 Manual of Standards
бараат аеродромите да ги обезбедат следните видови на осветлување за
полетно-слетната патека:
● светла на работ од пистата за писти кои се наменети за прецизни
пристапи или за употреба во текот на ноќта;
● осветлување на touchdown зоната за Cat II34 и III35 писти и
● осветлување на централната линија за Cat II и III писти, или писти кои се
користат за полетување со оперативен минимум на визуелен опсег на
пистата (RVR) под 400 метри (1312 стапки).
Annex 14 и CASR 139 Manual of Standards исто така препорачува дека
осветлувањето на централната линија од пистата да биде овозможено на
широки писти (поголеми од 50м) кои се Cat I (ICAO, 2004).
Излетувањето на Boeing 737-300 вo Дарвин (опишано во Дел 1)
илустрира како слетувањето на пистата со нестандардни димензии и
невообичаено осветлување и во инструментални услови (IMC) може да води
кон излетување од пистата. ICAO и CASA имаат препорачано дека треба да
биде овозможено осветлување на централната линија на пистата каде
ширината на пистата помеѓу двата рабови е поголема од 50м. Сепак, пистата
не треба да биде опремена со централна линија или пак осветлување на
touchdown зоната, затоа и не постоеле на оваа писта.

4.8. Процедури и алатки за пријавување на условите на
пистата
Како што беше дискутирано во првиот извештај во оваа серија (Taylor et
al, 2009), има малку стандардизација во известување за состојбата на пистата
меѓу државните и меѓународните Регулатори за воздухопловна безбедност,
систем-операторите за управување со воздушниот сообраќај и авио
операторите. Како што беше дискутирано во тој извештај, постојат многу
различни методи за да се пријави кочење и триење на пистата, вклучувајќи Mu
вредности, ICAO кодови за состојбата на пистата и генерички термини како што
се "добро", "среден" и "сиромашно". Недостатокот на универзална пракса за
известување задава потешкотии за екипажот да се одреди дали е безбедно да
се посветат на слетување на одредена писта.
FAA објави алатка која обезбедува проценета корелација помеѓу FАА,
ICAO и индустриско-усогласени дефиниции за триење. Овие корелации
овозможуваат екипажот подобро да пресуди за актуелната состојба на пистата
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каде што на екипажот му се презентирани конфликтни извештаи за состојбата
на пистата. Оваа алатка, вклучена во FAA AC 91-79 Runway Overrun Prevention,
е дадена во Appendix D.
Обезбедување на точни мерења за триењето на пистата е важно за да се
помогне во намалувањето на двосмисленоста за состојбата на пистата.
Барањето во Анекс 14 на ICAO е дека аеродромите во земјите членки
преземаат мерења на триењето на секоја третина од искористената полетнослетната патека со одобрен уред. Од земјата-членка се бара од страна на ICAO
да се дефинираат минимум прифатливите вредности на триење пред да се
прогласи пистата за водена или контаминирана, и да ги објави во Aeronautical
Information Publication (AIP).
Пред воведувањето на CaSR 139, Австралиските аеродромски оператори
користеа неколку различни методи за да се проверува периодичното триење на
пистата. Визуелни инспекции се прават дневно, како и примена на емпириски
методи на тестирање проследено со тестирање на Мu вредноста кое беше
побарано од страна на Department of Civil Aviation од 1970 до воспоставување
на Federal Airports Corporation во 1988 година. Од јануари 2006 година, CaSR
139 бара дека ICAO стандардот за мерење на триење на пистата се користи на
сите австралиски писти со код 4, користејќи меѓународни операции, што значи
дека мора да биде инсталиран уред за континуирано мерење со систем за
испуштање на вода прифатен од ICAO (CASA, 2008).
Почнувајќи од 2008 година, е направен напредок кон воспоставувањето
на стандарди за известување за условите на пистата во Соединетите
Американски Држави. Следејќи ја истрагата на National Transportation Safety
Board (NTSB) за лизгањето на Boeing 737 vo декември 2005 во Чикаго Мидвеј
аеродромot во Соединетите Американски Држави, FAA свика Aviation
Rulemaking Committee (ARC). Улогата на овој ARC беше да се разгледаат и
воспоставуват минимум прифатливите должини за полетување или слетување
на снег, лапавица или стоечка вода на пистите. ARC, исто така, воспоставија
стандарди за известување за состојбата на пистата, обезбедувајќи минимум
прифатливо ниво на триење во US AIP за продолжување на лет од вода,
лапавица, снег или мраз на пистуте (Croft, 2007).
Вклучувањето на информации за состојбата на пистата во метеоролошки
извештаи (на пример, METAR / SPECI), исто така, служи за да се подобри
безбедноста. Препораката на ICAO Анекс 3, со кој се регулираат
метеоролошките услуги за меѓународна воздухопловна навигација, е дека
информациите за состојбата на пистата ќе бидат обезбедени од страна на
соодветните воздухопловни овластувачи до метеоролошките обезбедувачи на
услуги за вклучување во METAR / SPECI метеоролошките извештаи (ICAO,
2007a). Бидејќи ова е само препорака и предмет на регионалните договори за
воздухопловна навигација и соработка, информациите не можат да бидат
достапни на глобално ниво. Светската метеоролошка организација (СМО) е
одговорна за регулирање на кодови кои се користат во METAR и конкретни
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извештаи во согласност со СМО документ 306, Прирачник за кодови,
Меѓународни кодови одредувајќи го форматот RDRDRERCReReRBRBR, каде
што:
● RDRDR дава одредници на полетно-слетната патека (на пример, "R27 'за
пистата 27 / 27L", R77' за 27R пистата ", R88 'за сите писти);
● ЕР дава вид на депозит на писта (на пример, '0' за јасни / суво, "2" за
влажно, "3" за мраз, "7" за мраз);
● CR го дава степенот на контаминација, како процент ("1" е 10 отсто или
помалку, "2" е 11 до 25 проценти, '5' е 26 до 50 проценти, "9" е за 51
проценти или повеќе);
● eReR дава длабочина на депозитот во милиметри (на пример, "00" е
помалку од еден милиметар, "05" е пет милиметри, "33" е 33 милиметри).
Ако одредниците се "92" или поголеми, длабочината на контаминација е
повеќе од 10 см. А одредниците на '99' укажуваат на читања кои се
несигурни и "//" покажува дека пистата не е во функција;
● BRBR дава или триење на пистата (MU) коефициент, или извештај на
акција за сопирање. Вредности од "00" до "90" укажуват на вредноста Мu
на пистата. Вредности од "91" (слабо) до '95 "(добар) укажуваат на
кочење. Вредноста "99" укажува на сигурен извештај на триење на
полетно-слетната патека или кочењето е на располагање (METAR група
на кодирање за состојба на писта, 2008).
Земји како што се САД и Канада користат модифицирана верзија на
кодирање, СМО систем, Federal Meteorological Handbook FMH-1, кој нема
METAR кодови доделен за информации за површината на пистата (со исклучок
на извештаите за длабочина на вода и снег на некои аеродроми) (OFCM, 2005).
Почнувајќи од март 2009 година, Австралиското биро за метеорологија не
вклучуваат вредности за триење на пистата во METAR или конкретни извештаи
за Австралија (Бирото за Метеорологија, 2009).
Во однос на истрагата на несреќа и известување за излетувања од
пистата, поголема стандардизација на состојбата на пистата и известување
преку ваквите системи и процедури ќе им помогне на истражувачите за
безбедност во воздухопловството да се добие појасна слика за каква била
улогата на површината на пистата во предизвукувањето на излетување од
пистата. Информации што треба да се соберат за времето на излетувањето (и
од страна на инспекторите и аеродромските оператори / специјалисти за писта)
вклучуваат:
• должина и ширина на полетно-слетната патека;
• проценка на староста и состојбата на површината на полетно-слетната патека
и сите третмани на триење;
• датумот кога пистата била последно обновена со нова површина;
• дали пистата е вдлабнувана, растојанието и локацијата на вдлабнувњата;
• ако некои работи на пистата се во тек;
• ако прагот на полетно-слетната патека е привремено преместен;
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• дали пистата е погодена од вода, мраз, лапавица, снег или други загадувачи,
и ако е така која е проценетата длабочината на загадувачот врз површината на
полетно-слетната патека и
• температурата на двете површината на полетно-слетната патека и гумите на
авионот во моментот на излетувањето.
ATSB и други истражувачки меѓународни безбедностни тела во
воздухопловството собираат докази како овие што се во текот на истрагите
каде површината на полетно-слетната патека веројатно придонесува за
несреќата или инцидентот.

71

М
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Технологии и дизајн на
аеродромот
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5.1. Обновување на контроли на ризик – подобри технологии и
дизајн на аеродромот
Како што е наведено во Поглавје 4, превентивни контроли на ризикот се
ставаат во употреба од страна на операторите за да се минимизира
веројатноста од појава на локални услови и индивидуални активности кои
влијаат на безбедноста на воздухопловот. Превентивните контроли на ризикот
се најважниот начинот на кој веројатноста за појава на несреќа со излетување
од пистата може да се намали. Примарниот фокус на иницијативите за
безбедност на пистата од страна на операторите и екипажите, регулаторите за
воздухопловна безбедност и аеродромските оператори секогаш треба да водат
кон минимизирање на можноста дека еден авиони ќе излизга или излета од
пистата. Доколку сеуште постои можност за излетување од полетно-слетната
патека, мерките за да се намали сериозноста од последиците од излетувањето
од пистата заедно со намалување на брзината на воздухопловот кога ја
пречекорува пистата, треба да се спроведат.
Имплементација и користење на превентивни контроли на ризикот не е
само одговорност за операторите и екипажите. Аеродромските оператори, исто
така, имаат обврска да се спречи несреќа на пистата со одржување на пистите
во стандардот на висока безбедност - преку редовно одржување на површините
на пистата (да се осигура дека тие се ослободени од пукнатини, гумени наслаги
и други контаминирања), тестирање на триењето и третман за обновување,
преку подобрување како што е вдлабнувањето / површинската текстура со што
може да се зголеми безбедноста (дискутирани во Глава 4). Додека веројатноста
за појава на излетување во голема мерка се намалува преку употреба на
превентивни контроли на ризикот кои се разгледани во Поглавје 4,
превентивните контроли на ризикот не може да се потпираат секогаш да бидат
употребени или секогаш да бидат ефикасни во избегнување на несреќа со
излетување во сите услови. Ако се случи излетување од полетно-слетна
патека, контролите на ризикот се потребни за безбедно да се контролира и да
се застане авионот со минимално оштетување. Ова се карактеристики на
дизајнот кои дејствуваат како "Последната линија на одбраната" односно
механизми за спречување или намалување на сериозноста од излетување или
излизгување на полетно-слетната патека.
Контролите на ризикот за несреќи од излетување од пистата се
имплементирани на аеродромите да ја намалат сериозноста од истата кај
екипажот и патниците, ако излетувањето од пистата не се случи. Тие можат да
ги вклучуваат следниве контроли:
● Ленти на пистата; кои се јасни, обележани области кои ја опкружуваат
областа веднаш околу пистата за да се намали ризикот (веројатноста и
последиците) на воздухопловот кој излетал или излизгал поради судир со
било каков предмет во областа;
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● Безбедносни области на крајот од пистата (RESAs); кои обезбедуваат
дополнителна јасна област, обележана земја надвор од крајот на пистата
за да им помогне во забавување на авионот во случај на лизгање;
● Меко тло за запирање поставено надвор од крајот на пистата; кој брзо
може да забави авион на контролиран начин додека преминува во тло од
специјално направен материјал;
● Запирачки кабли, бариери и мрежи на крајот од пистата; кои физички го
запираат воздухоплов кој излетал од пистата;
● Обележување на зони и имплементирање на ограничувањата околу
аеродромот; кои ограничуваат развој и комерцијални активности со што
го зголемуваат ризикот за јавноста доколку се поставени блиску до крајот
на пистата, како производство и складирање на опасни материјали,
училишта, болници, и коплекс згради.
Важно е да се напомене дека аеродромите не се безбедносно
дефицитарни со тоа што не ги имаат сите овие контроли на ризик. Ова поглавје
ги разгледува сите важни обновувања на контроли на ризик кои се на
располагање, кои може да се можни опции за аеродромските оператори да им
помогнат за ублажување на сериозни последици од излетување од пистата. Не
сите контроли на ризик се потребни или соодветни за сите аеродроми. Поради
разновидната животна и оперативна средина во Австралија (во смисла на
активност, движење, различни авиони, теренски пристап, околина и климатски
услови) пристап за управување со ризикот кој најдобро се вклопува во
превентивата и обновувањето на контролите на ризикот за секој аеродром е
најстариот соодветен начин за да се минимизира веројатноста и последиците
од излетување од пистата.

5.1.1. Ленти на пистата
Лентите на пистата се клучна контрола на ризикот дали ќе се случи
излетување од пистата, особено за излизгување. Тие се состојат од целосно
обележана околина на пистата на двата краја и надвор и од страна на пистата.
Целта на ова подрачје е да се намали ризикот од оштетување на авионите
излетувајќи надвор од краевите или страните од пистата.
Анекс 14 специфицира барањата на ICAO и препораки за ленти на писта.
За Cod 3 и 4 писти со прецизни пристапи, ICAO бара лентите на пистата да се
прошират за најмалку 60 метри во должина од секој крај на пистата, а најмалку
150 m во ширина од двете страни на централната линија на полетно-слетната
патека и проширената централна линија за целата должина на полетнослетната патека. За непрецизни и писти без инструменти, лента долга 60 метри
мора да биде обезбедена; сепак, ICAO не прецизира Барање за ширина на
лентата на пистата. Сепак, Анекс 14 препорачува Cod 3 и 4 пистите без
прецизни пристапи да имаат лента на пистата најмалку 150 m во ширина на
двете страни од централната линија и проширена централна линија по целата
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должина на полетно-слетната патека и ширина од најмалку 75 метри писта без
инструменти за приод.
Комплетните меѓународни барања за ленти на пистата може да се најдат
во Анекс 14 (ICAO, 2004 година).

5.1.2. Безбедносни зони на крајот од пистата (RESAs)
Civil Aviation Safety Regulation 139 Manual of Standards дефинира
безбедносни зони на крајот од пистата (RESAs), како категоризирани области,
рамна земја и по завршувањето на полетно-слетната патека и кој било знак за
стопирање, поширока лента на полетно-слетната патека, со цел да се подобри
забавувањето на авиони. RESAs може да биде во било која чиста зона што
постои надвор од крајот на пистата. Овие области се симетрични за
продолжена централна линија на полетно-слетната патека и се ослободени од
било какви пречки или опструкции.
Безбедносните зони на крајот од пистата се дизајнирани за да се намали
ризикот од оштетување на воздухоплов со тоа што:
• undershoots писта (допира пред прагот на полетно-слетната патека);
• го прекинува полетувањето и пречекорува на крајот од пистата или
• не може да го запре авионот по слетување и пречекорува на крајот од
пистата.
RESA ова го постигнува со помош на забавување на воздухопловот на
контролиран начин.
Површинските материјали кои се користат за RESAs варираат во голема
мера, од природни површини до изградени. Најчесто RESAs површинските
материјали вклучуваат компактен чакал, прашкаст пепел од гориво (PFA),
трева, бетон (PQC), почва, или комбинација од нив. Во сите случаи, силата на
RESAs мора да биде во можност да го обезбеди движењето на аеродромските
екипи за спасување и противпожарникарни (ARFF) возила и да биде отпорна на
експлозија, ерозија од издувните гасови на млазен мотор од авион во
секојдневните операции.
Областа RESAs не е вклучена во декларираните растојанија од пистата.

1. Безбедносни придобивки од RESAs
Обезбедување на RESAs на аеродромите беше иницирана од страна на
една студија од FAA на пребрзувањето и undershoot несреќите во периодот од
1975 до 1987 година. Оваа студија покажа дека околу 90 отсто од авионите
застанале после лизгањето на 1.000 ft (околу 330 метри) на крајот на пистата.
Половина од авионите кои пречекориле запреле на 300 стапки (90 м), а 80
отсто застанале на 700 ft (околу 210 м) (Слика 21). Тоа, исто така, покажа дека
повеќето пречекорувања на авиони не отстапува многу далеку од централната
линија на продолжената писта (FАА, 2005). Како што е наведено во Дел 3.1,
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анализата на 43 познати позиции на застанување од 120 несреќи со
излетувања од пистата при слетување разгледана во овој извештај од страна
на другите го потврдува заклучокот.

Слика 21.
Неколку неодамнешни пречекорувања на полетно-слетната патека имале
катастрофални резултати, бидејќи биле комбинација на недоволната големина
на области за пречекорување, како и близината на урбаниот развој на крајот на
пистата. Само во САД, се случија четири сериозни несреќи со пречекорување
во 1999 година каде имаше безбедносни зони, кои немаа доволна големина,
резултира со 12 жртви и 185 повредени (OIG, 2009). Во последниве години,
значителна штета на имот и јавна иснфраструктура резултираше со несреќи од
пречекорување на границата на аеродромот во Чикаго Мидвеј во 2003 и 2007
година во Congonhas.
Во поново време, пречекорувањето на Airbus А320 во Хондурас во мај
2008 година резултираше со пет загинати луѓе (вклучувајќи и две на терен) кога
авионот го премина крајот на пистата 02 на меѓународниот аеродром во
Toncontin во Тегусигалпа и удри на пат, оштетувајќи неколку возила. На
полетно-слетната патека, која беше водена за време на несреќата, има
растојание на располагање за слетување (ЛАР) од 1649 m. Авионот допре на
400 метри од прагот на крајот на пистата, пречекорувајќи со брзина од 54 KTS и
паѓаше 20 m надвор од крајот на пистата пред да се удри на патот (AAC, 2008).
RESAs надвор од крајот на пистата беше само 15 метри (50 стапки) долга
(Lacagnina, 2008b). Поголема безбедносна површина надвор од крајот на
пистата беше без стрмен терен и пречки каде можело да ги намали
последиците од ова несреќа. Несреќите при полетувањето како што е на
авионот Airbus A340 на аеродром во Мелбурн во март 2009 година, исто така,
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покажуваат на корисноста на големи и јасени, категоризирани области по на
крајот од пистите дека се минимизираат последиците за безбедноста на
патниците и на јавноста, ако воздухопловот не ги постигне очекуваните
перформанси при полетување.

2. Интернационални RESAs побарувања
Меѓународната организација за цивилно воздухопловство Анекс 14
обезбедува меѓународен стандард за RESAs. RESAs мора да бидат
обезбедени за сите Code 3 и 4 писти, и сите Code 1 и 2 писти со
инструментален приод. За Code 3 и 4 писти, RESA мора да се прошири со
најмалку 90 метри и по завршувањето на лентата од пистата (кој се протега 60
метри подалеку од прагот на полетно-слетната патека - види слика 11).
Врз основа на резултатите од студијата FAA прикажани на слика 10, 90
метри долг RESAs во додатната лента од 60 метри на долга писта треба да
содржи околу 70 отсто од пречекорувањето на пистата.
.
Ширината на ICAO бара RESAs да е двапати повеќе од ширината на
пистата.
Исто така, за Code 3 и 4 писти, ICAO препорачува дека треба RESAs да
се прошири (колку што е можно) во должина од најмалку 240 метри (787 стапки)
и по завршувањето на лентата на пистата. International Federation of Airline Pilots
(IFALPA) лобираа за RESAs препорака од 240 метри да се надгради со ICAO
стандард (IFALPA, 2008). Слика 21 покажува дека 90 проценти од
пречекорувањата на полетно-слетната патека ќе бидат содржани во рамките на
240 метри RESAs (околу 790 стапки).
Ширината на ICAO препорачува RESAs да е еднаква на ширината на
категоризираниот дел од лентата на пистата.
European Aviation Safety Agency (EASA) не објави конкретни RESAs
барања надвор од оние кои се поставени од страна на ICAO. Барање на
препорачаните ICAO 90 метри и 240 метри се експлицитно одобрени од страна
на Airports Council International (ACI), по ревизијата во октомври 2008 година до
ACI Policy and Recommended Practices Handbook (Sixth Edition).
САД усвои свои барања за RESAs кои се различни од ICAO Анекс 14
стандардот. Во САД, RESAs се нарекуваат области за безбедност на пистата
(RESAs).
Иако во најголем дел во согласност со барањата на ICAO, Австралија
RESAs барањата имаат некои разлики од оние пропишаните со ICAO. САД и
Австралиските стандарди се дискутирани подолу.
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Слика 22.

5.1.3. Меко тло/земја како запирачки површини
Меките запирачки површини се користат во просторно ограничени
аеродроми како дополнителна мерка за зголемување на безбедноста на
пистата. Во истиот начин на кој рампите на автопат се користат за камиони,
меките запирачки површини се направени од материјал кој се деформира лесно
и очекувано е кога авионот ќе направи пречекорување врз него. Како гумите на
авионот ќе се судрат со овој материјал, зголемени влечни сили ќе го забават
авионот (НТСБ, 1998).
Како резултат на тоа, пречекорувањето на авионот ќе достигне
значително пократко растојание отколку што би можеле само врз основа на
стандарден RESAs.
Меките запирачки површини се поставени во рамките на границите на
аеродромот, обично надвор од должината на RESAs или RSA која е достапна.
Тие се изработени од материјали кои можат да вклучуваат, но не се ограничени
на чакал и пропаѓачки бетон.
Меките запирачки површини не се дизајнирани да се заменат со RESAs.
Тие постојат за да ги дополнуваат RESAs или RSAs ако целосните барани
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димензии не можат да бидат предвидени. Тие исто така обезбедуваат
дополнително ниво на заштита од пречекорување на пистата за аеродромските
оператори, блиските села и инфраструктурата. Не сите излети од пистата може
да се контролираат од страна на Меките запирачки површини. За околу
половина од излетите од писта, конечното застанување на воздухопловот или
остатоците најверојатно ќе биде надвор од границите на стандардна површина
надвор од крајот на пистата. Овој недостаток ја зајакнува потребата да се има
јасна, обележана RESAs и области со лента на пистата, дури и ако е опремена
со меки запирачки површини.
Некои типови на меки запирачки површини вклучуваат големи капитални
инфраструктурни инвестиции, а со тоа и нивната инсталација треба да бидe
поддржана од страна на оценување на нивна корист и конкретна безбедносна
локација во однос на подобрување на другите контроли на ризици (како што се
вдлабнување на пистата/површинска текстура, осветлување, знаци, или
проширување на RESAs должините).
1. Која е потребата?
Повеќето писти во светот биле изградени за време на ерата кога
брзините на слетување на авионот беа значително побавни отколку што се сега
со модерните млазни авиони, пред постоење на прописи според кои RESAs,
или од претходни стандарди кои препорачуваат пократки должини на RESA.
Регулатори за воздухопловна безбедност, како што се CASA и на FАА, активно
работат за да се обезбеди овие аеродроми да може да обезбедат RESAs
области кои ги исполнуваат законските барања.
Понекогаш, аеродромските оператори во светот не може да ги исполнат
целосно RESAs барањата. Заедничките ограничувања за исполнување на овие
барања, локацијата на писти во непосредна близина на урбаниот развој,
патишта, водни живеалишта, водотеци, или непристапен терен, не дозволуваат
да биде обезбедена стандардна областа на безбедност (НТСБ, 1998).
Во овие случаи, градбата ќе бара и/или премногу високи трошоци за
животната средина за да се овозможи RESA да ги исполнуваат целосно
димензионалните стандарди (ICAO, 2007b). На FАА, CASA, за цивилна
воздушна пловидба на Обединетото Кралство (ACB), и други регулатори
обезбедуваат две прифатливи алтернативи за да им овозможи на овие писти
исполнување на стандардите на RESAs: скратување или преместување на
полетно-слетната патека или намалување на должината на декларираната
писта (Tora).
Проекти како што се релокација на писти можат да бидат непрактични,
или премногу скапи (во САД $ 10-30.000.000). Скратувањеto писти или
намалувањеto растојанија на пистата може да има негативно влијание врз
операциите на аеродромот (JDA, 2003b).
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Во САД, политика FAA на RSAs не дозволува намалување на должината
на полетно-слетната патека или употреба на пријавени растојанија ако има
оперативни влијанија врз авионot кој во моментот се планира да се користи na
аеродромот (FAA, 2005).
Во овие случаи, некои регулатори препорачувааат инсталација на меки
запирачки површини како ефективни и практични алтернативи за целосни
димензионални RESAс или RSA. Стандард за меки запирачки површини е
дизајниран за да обезбеди ниво на пребрзувањето и undershoot безбедност што
е еквивалентно на целосно RESAs или RSA (FAA, 2005).
2. Типови на меки запирачки површини
Неколку видови на меки запирачки површини се инсталирани на избрани
комерцијални аеродроми во целиот свет:
• Engineered Materials Arresting System (EMAS);
• Lytag, која е еден вид на прашкаст пепел од гориво;
• Engineered Rootzone Arresting System (ЕРАС);
• воздушно третиран бетон и
• Квалитетен бетон (PQC).
Употреба на меки запирачки површини резултира со минимална или
никаква штета на воздухопловот и драстично намалување на ризикот од појава
на пожар после несреќата.

5.1.4. Engineered Materials Arresting System (EMAS)
Engineered Materials Arresting System (EMAS) е широко употребуван вид
на меки запирачки површини. Во моментов е единствениот FAA-одобрен систем
(од 2008), а со тоа и се фокусира во овој извештај. EMAS е развиен од страна
на New Jersey-based Engineered Arresting Systems Organization (ESCO).
EMAS меки запирачки површини се површини од келии, воздушни
бетонски блокови кои колабираат под тежок товар. Тие се во состојба да ја
издржат тежината на аеродромските екипи за спасување и противпожарните
(ARFF) возила со ниту минимална деформација, но колабираат под тежината
на воздухопловот. Еден EMAS запирач работи со пренесување на кинетичката
енергија на авион кој пречекорил во акција на кршење на бетонски блокови,
создавајќи влечење на водечкото тркало и го забавува авионот (ЕСКО, 2008a).
Слика 23, покажува EMAS запорачи инсталирани по на крајот на полетнослетна патека.
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Слика 23.
EMAS обично се дизајнирани со кратка влезна рампа за да се даде
непречена транзиција од RESAs или RSA површината на авионот кој извршил
пречекорување (слика 24).
За да се заштити EMAS запирачот од оштетување на авионот или
експлозијата, тие мора да се вратат назад на минимум од 75 стапки (23 метри)
од крајот на површината на полетно-слетната патека, без оглед на должината
на RESAs или RSA кои се предвидени. Површината, исто така е прекриена со
специјален отпорен слој за експлозија на авионот од страна на производителот,
кој е дизајниран да трае помеѓу 5 и 10 години во служба (Rosenkrans, 2006).
EMAS бара минимално одржување, со повеќето работи, вклучувајќи и
заштита на површински облоги (премачкување). Премачкување на целиот
EMAS може да биде потребно на секои 3 до 5 години (ЕСКО, 2009). Одржување
на пистата од страна на персоналот е препорачано од производителот (ЕСКО)
со спроведување неделни и месечни инспекции за отстранување на
надворешни влијанија и полнење на фугите помеѓу индивидуалните келии,
(Питерс, 2007).
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Слика 24.
Ако воздухопловот изврши пречекорување на пистата и запре или забави
на запирач од EMAS, запирачот може да се врати назад во неговата
оригинална состојба со замена на бетонските келии кои биле оштетени од
страна на воздухопловот. Ова значително ги намалува трошоците за
аеродромските оператори по излизгањето од пистата и ги минимизира
оперативните влијание на писта за други авиони.
Врз основа на работното искуство од три главни излетувања од пистата
на Џон Ф. Кенеди, Меѓународниот аеродром во Њујорк, каде EMAS запре авион
(Дел 5.3.4), каде авионот може да се отстрани за неколку часа со користење на
неколку затегачи за влечење на авионот назад кон пистата. Роковите за
поправка зависат од нивото на оштетеност на EMAS келиите, но сепак,
максимално дозволено време за поправки од страна на FAA е 45 дена. Во едно
од овие три пречекорувања, вклучувајќи Saab 340 авиони, EMAS запирачот бил
поправен во рок од 12 дена. За време на периодот на поправка, FAA им
овозможува на операторите повторно да се отвори пистата ако известување
(NOTAM) се издава каде се наведува дека EMAS е надвор од употреба (ЕСКО,
2009).
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Заклучок
Според претходно образложеното, може да се констатира дека
превентивните мерки континуирано и без одстапки треба да се применат и
следат сите параметри како би се делувало навремено со сите расположливи
сретства и механизација за да се постигне максимален ефект во
деконтаминирање, чистење и заштита на полетно-слетната патека со која би се
овозможило безбедно слетување. Најважно од се е, да се напомене дека
проследувањето на податоците од фактичката состојба на ПСП во момент на
мерење како и метеролошките услови се многу битен фактор до водачот на
воздухопловот, а со цел до водењето на воздухопловот по безбедна патека на
слетување. Со постојаното пратење на метеролошките услови како и тоа каква
временска прогноза не очекува треба и мора Воздухопловното пристаниште да
биде подготвено со постоечката механизација, средства и оператори, а да не
се заборави и техничката поддршка во случај на откажување на опремата која
ќе доведе до воспоставување на нова тактика на делување во случај на
намалување на бројот на возилата.
Исто така од претходно образложеното може да се заклучи дека
безбедноста на патниците и воздухопловите се најзначајна причина за која ние
операраторите мораме да ги обезбедиме сите услови за нивната безбедост.
Причините и доказите кои довеле до излети од писта кои се
идентификувани и анализирани, а се направени врз база на несреќи и сериозни
инциденти на транспортните воздухоплови, турбо проп и комерцијалните
воздухоплови, ги алармираа меѓународните воздухопловни организации да
преземат кокретни чекори и имплементирање на акциски планови за
намалување на можните излети од пистата. При тоа, се мисли на превенцијата
од доведување на можен ризик на воздухоплот, а со него и повреда и
загрозување на животот на патниците и екипажот.
За таа цел, превентивните мерки се многу битен елемент за намалување
на ризикот на излети од полетно-слетната патека. За оваа цел може да
придонесат CAA, Airlines Operators, ATC и Airport Operators за да се
минимизираат последиците од излети од полетно-слетната патека, a, кои се
однесуваат на мерките и активностите за безбедно одвивање на воздушниот
сообраќај (намалување на ризикот од несакани последици), со цел да се
обезбеди непречено одвивање на воздушниот сообраќај на воздушните
пристаништа во услови кога ризикот од излети од полетно-слетната патека е
зголемен при контаминирани и влажни полетно-слетни патеки во комбинација
на налети од ветер и опасни ветрови.
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