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Өмнөх үг

Энэхүү аюулгүй байдлын шинжлэн шалгах ажиллагаа нь зөвхөн бодит үнэнийг
тодорхойлох зорилготой бөгөөд Шинжлэн шалгах албаны эцсийн тайлан нь уг
тохиолдлын нөхцөл байдал болон байж болох шалтгаануудыг тогтооход оршино.

Олон улсын иргэний нисэхийн Конвенцийн Хавсралт 13, Монгол Улсын Иргэний
нисэхийн тухай хуулийн [9-р бүлэг] болон Иргэний Нисэхийн Багц Дүрэм 203-т заасны
дагуу, шинжлэн шалгах ажиллагаа нь ямар ч тохиолдолд хэн нэгнийг буруутгах,
хариуцлага тооцоход чиглэгдэхгүй. Шинжлэн шалгах ажиллагаа нь хэн нэгний гэм бурууг
тогтоох, хариуцлага тооцох хууль хяналт, захиргааны арга хэмжээнээс ангид  бие даасан,
хараат бус байна. Шинжлэн шалгах ажиллагаа болон эцсийн тайлангийн гол зорилго нь
осол, зөрчлийг давтагдахаас урьдчилан сэргийлэхэд оршино.

Иймд, дээрхи зорилгоор гарсан шинжлэн шалгах ажиллагааны тайланг хэн нэгний
гэм буруутайг тогтоох эсвэл хариуцлага тооцоход ашиглаж болохгүй.

Тайлангийн ишлэлийг ашиглахдаа эх үүсвэр нь тодорхой, агуулгыг гуйвуулахгүйгээр
хэвлэн нийтэлж болох бөгөөд гутаан доромжлох, төөрөлдүүлэх зорилгоор ашиглахыг
хориглоно.

Foreword

This safety investigation is exclusively of a technical nature and the Final Report reflects
the determination of the AAIB regarding the circumstances of this occurrence and its
probable causes.

In accordance with the provisions of Annex 13 to the Convention on International Civil
Aviation, Civil Aviation Law of Mongolia [Chapter 9] and MCAR’s 203.12, safety investigations
are in no case concerned with apportioning blame or liability. They are independent of,
separate from and without prejudice to any judicial or administrative proceedings to
apportion blame or liability. The sole objective of this safety investigation and Final Report is
the prevention of accidents and incidents.

Accordingly, it is inappropriate that AAIB Reports should be used to assign fault or blame
or determine liability, since neither the safety investigation nor the reporting process has
been undertaken for that purpose.

Extracts from this Report may be published providing that the source is acknowledged,
the material is accurately reproduced and that it is not used in a derogatory or misleading
context.
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Тайлангийн дугаар/Report No: SI.20150505.01
Тайлангийн төрөл/Report Format: Эцсийн тайлан
Огноо/Published: 2015.06.23

In  accordance  with  Annex  13  to  the  Convention  on  International  Civil
Aviation, Civil Aviation Law of Mongolia [Chapter 9] and MCAR’s 203.12, the
General Investigator of AAIB, on 2015.04.19, appointed Kh. Narankhuu as the
Investigator in Charge to carry out an Investigation into this serious incident and
prepare a Report.

Агаарын хөлгийн маяг/Aircraft Type: L-410UVP

Бүртгэлийн дугаар/Registration: JU-2032

Хөдөлгүүрийн тоо, маяг/No. and Type of Engines: 2 х M601D

Агаарын хөлгийн сериал/Aircraft Serial Number: 810602

Үйлдвэрлэсэн он/Year of Manufacture: 1981

Огноо, цаг/Date and Time: 2014.07.29, 09:31 (L)

Байршил/Location: Өмнөговь, Даланзадгад

Үйл ажиллагааны төрөл/Type of Operation: Зорчигч тээвэр – Захиалгат нислэг

Хөлөгт байсан хүний тоо/Persons on Board: 14

Багийн гишүүн/Crew: 2 Зорчигч/Passengers: 12

Бэртсэн хүний тоо/Injuries: 0

Багийн гишүүн/Crew: 0 Зорчигч/Passengers: 0

Хохирлын хэмжээ/Nature of Damage: Зүүн хөдөлгүүрийн турбины бүтцийн
гэмтэл

Агаарын хөлгийн даргын гэрчилгээ/Commander’s Licence: Тээврийн
нисгэгчийн үнэмлэх

Агаарын хөлгийн даргын мэдээлэл/Commander’s Details: Эрэгтэй, 56 настай

Агаарын хөлгийн даргын туршлага/Commander’s flying Experience: 17020 н.цаг,
үүнээс 1168 цагыг тухайн агаарын хөлгөөр ниссэн

Мэдэгдлийн эх сурвалж/Notification Source: Нислэгийн хөдөлгөөний
үйлчилгээний газар

Мэдээллийн эх сурвалж/Information Source: Утсаар
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Нислэгийн товч мэдээлэл /Executive summary/

Өмнөговь аймгийн Даланзадгад хотын “Гурван сайхан” нисэх буудлын
аэродромоос нисэхээр Л410УВП, JU2032 агаарын хөлөг 2014.07.29-ний өдрийн
орон нутгийн цагаар 09:31 цагт зурвасанд хөөрөлт үйлдэх зорилгоор ороод зүүн
хөдөлгүүрт гэмтэл гарсан гэсэн шалтгаанаар эргэж зогсоолд ирсэн байна.

1. БОДИТ МЭДЭЭЛЭЛ /Factual information/

1.1. Нислэгийн түүх /History of the flight/

“Тэнгэрийн Улаач Шинэ” (“ТУШ”) ХХК-ний Л410 УВП, JU2032 агаарын
хөлгөөр Улаанбаатар-Даланзадгад-Овоот-Арвайхээр-Мөрөн-Улаанбаатарын
чиглэлд 2014.07.29-ний өдөр “Алтайн хүдэр” компаний захиалгаар 12 зорчигчтой
нислэг үйлдэж байжээ.
JU2032 агаарын хөлөг нь 2014.07.29-ний өдрийн 07:01 цагт Улаанбаатар хотын
“Чингис хаан” нисэх буудлаас хөөрч, мөн өдрийн 08:34 цагт Даланзадгадын
нисэх буудалд шатахуун авахаар буусан байна. Буух үед гадна агаарын
температур 25 хэм дулаан, QNH 1007гПа (далайн түвшинтэй харьцуулсан
даралт) байсан.

JU2032 агаарын хөлөг Даланзадгадын нисэх буудлаас 449,1кг ТС-1
шатахуун авч, нийт 1009кг шатахуунтай, 12 том хүн, 78кг тээштэй, хөөрөлтийн
6045кг жинтэй нислэгийг үргэлжлүүлэхээр бэлтгэгдсэн байна.
Нислэгийн төлөвлөгөөг Даланзадгадаас Овоот чиглэлийн нислэгт Даланзадгад
болон Арвайхээрийн нисэх буудлуудыг бэлтгэлээр сонгож, 3000м-ийн өндөртэй
хэрэглэлийн журмаар нисэхээр өгсөн байна.
Нисэх баг тухайн өдрийн 09:25 цагт зогсоол дээр хөдөлгүүрийг асаан нислэгийг
цааш үргэлжлүүлэхээр явгалан хөөрөлтийн зурвасны эхэнд очилгүй зурвасны
эхнээс 700м буюу 1500м уртыг ашиглан хөөрөлт үйлдэх шийдвэрийг гарган, ХБЗ-
29 зурвасанд 9:31 цагт орсон байна. Энэ үед агаарын температур 27 хэм дулаан,
QNH 1007гПа, аэродромын өндөр 1458м байжээ.

Зураг 1. Даланзадгад нисэх буудлын хөөрөх буух зурвас (ХБЗ)
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Нисэх баг хөөрөлт үйлдэхээр  хөдөлгүүрийн чадлыг 50-60% хүргэхэд зүүн
хөдөлгүүрийн турбин хоорондох температур огцом өсөж хэвийн хэмжээнээс
хэтэрсэн тул уг хөдөлгүүрийг унтрааж, нэг хөдөлгүүрээр зогсоолд эргэн ирсэн гэж
мэдээлсэн.
Нислэгийн хөдөлгөөний удирдагчийн тодорхойлолтонд нисэх багт хөөрөх
зөвшөөрөл өгсөний дараах мөчид хөдөлгүүр галаар буудсан гэж дурьджээ.
Мөн галын ажилтан өөрийн тодорхойлолтондоо зүүн хөдөлгүүрээс бага зэрэг хөх
гал гарсан гэж бичжээ.
Улаанбаатараас агаарын хөлөгт үзлэг хийхээр техникийн ажилтан ирж хэд хэдэн
удаа зүүн хөдөлгүүрийг асаах оролдлого хийсэн ба эцэст нь дурангийн үзлэг
хийж уг хөдөлгүүрийн турбины хүрзнүүдийн үзүүрийн хэсгүүд хайлж гэмтсэнийг
илрүүлжээ.

1.2. Гэмтэлийн мэдээ /Injuries to persons/

Агаарын хөлөгт 2 нисэх багийн  гишүүн, 12 зорчигч байсан ба хэн ч биеийн
бэртэл гэмтэл аваагүй байна.

Гэмтэл / injuries Нисэх баг
/Crew

Зорчигчид
/Passengers

Бусад
/Others

Бүгд
/Total

Амь эрсэдсэн / Fatal - - - -

Хүнд гэмтсэн /Serious - - - -

Хөнгөн гэмтсэн /Minor - - - -
Хохироогүй /None 2 12 - 14
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1.3. Агаарын хөлгийн гэмтэл /Damage to aircraft/

Вальтер М601Д(8), 901015 дугаартай зүүн хөдөлгүүрийн турбины хэсэгт
дурангийн үзлэгээр илэрсэн эвдрэл гэмтлийг фото зураг 3 ба 4-өөс үзэхэд
турбины хүрзнүүдийн үзүүрийн хэсгүүд хайлж их хэмжээгээр гэмтсэн байна.

Зураг 2. М601Д хөдөлгүүрийн турбин (жишээ)

Зураг 3. Рабочие лопатки Зураг 4. Сопловые лопатки

1.4. Бусад гэмтэл /Other damage/

Агаарын хөлгийн их бие болон бусад эд ангид эвдрэл, гэмтэл илрээгүй
байна.



Эцсийн тайлан Л-410 JU-2032 Ажлын хэрэгцээнд

Dated 2015.06.23 Page 9 of 36

1.5. Ажилтны мэдээлэл /Personnel information/

1.5.1. Агаарын хөлгийн дарга /Captain /
Агаарын хөлгийн дарга нь Монгол улсын иргэн, 56 настай, эрэгтэй, 1977

онд ОХУ-ын Омск хотын Иргэний нисэхийн нислэг-техникийн дунд сургууль
/летно-техническое училище гражданской авиации/-ийг агаарын хөлгийн
нислэгийн ашиглалтын мэргэжлээр төгсөж Ан-2, Ан-24, Ан-26 онгоцоор нисэж
байжээ.
Агаарын хөлгийн дарга нь Л410 онгоцны шилжин сургалтыг Украин улсын
Кировоград хотын Үндэсний Нислэгийн Академи /Statе Flight Academy/-д
суралцаж 2009.06.20-нд төгссөн, 2009.09.18-нд Л410 онгоцны дарга, 2011.10.06-
нд багш нисгэгч болсон байна. Нийт 17020 цаг нислэг үйлдсэн бөгөөд үүнээс
Л410 онгоцоор 1168 цаг нисжээ.

Тээврийн нисгэгчийн ТА-0058 дугаарын үнэмлэхтэй, мэргэжлийн “L-410
PIC FI” зэрэглэлтэй, хүчин төгөлдөр хугацаа 2015.05.01 хүртэл, 0534007
дугаартай 1-р ангилалын эрүүл мэндийн гэрчилгээ нь 2014.10.21 хүртэл хүчинтэй
байсан.
Жил бүрийн нислэгийн дадлагажуурын сургалтыг Украин улсын Кировоград
хотын Үндэсний Нислэгийн Академид болон ОХУ-ын Сасово хотын Иргэний
Нисэхийн дунд сургуульд тус тус хийж иржээ.

Хүснэгт 1. Агаарын хөлгийн даргын мэргэжлийн үнэмлэхний байдал

ИНЕГ-т хадгалагдаж буй агаарын хөлгийн даргын хувийн хэргийг судлан
үзэхэд:

- мэргэжлийн үнэмлэхний хүчинтэй хугацаа 5, 123 болон 228
хоногуудаар 3 удаа завсардаж байсан,

- 2010.09.27-ний өдөр хүчин төгөлдөр бус үнэмлэхтэй нислэг үйлдсэн
нь ИНД 61.5 (а)1 заалтыг зөрчжээ,

- дадлагажуурын хугацааг 112 болон 298 хоног хэтрүүлж байсан,
- “flight test” нислэгийн шалгалт хоорондын хугацааг 6 болон 954

хоногоор хэтрүүлж байсан зэрэг нь ИНД 135.455, заалтыг зөрчсөн
байна.
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Хүснэгт 2. Агаарын хөлгийн даргын эрүүл мэндийн гэрчилгээний байдал

Эрүүл мэндийн гэрчилгээний хувьд:
- 7 удаа хугацаандаа сунгагдаагүй 27-оос 202 хоногуудаар

завсардсан,
- 29 удаа эрүүл мэндийн хүчинтэй гэрчилгээгүй нислэг үйлдсэн байна.

Энэ нь ИНД 61.35 a) 1/ 1.2, ИНД 67.51 заалтыг зөрчсөн байна.
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1.5.2. 2-р нисгэгч /Co-pilot/
Агаарын хөлгийн 2-р нисгэгч нь 57 настай, эрэгтэй, Монгол улсын иргэн,

1984 онд ОХУ-ын Омск хотын Иргэний нисэхийн нислэг-техникийн дунд сургууль
/летно-техническое училище гражданской авиации/-ийг агаарын хөлгийн
нислэгийн ашиглалтын мэргэжлээр төгсөж, Ан-2, Ан-24, Ан-26 онгоцоор нисэж
байсан.
Агаарын хөлгийн 2-р нисгэгч нь Л410 онгоцны шилжин сургалтыг Украин улсын
Кировоград хотын Үндэсний Нислэгийн Академид суралцаж 2012.05.25-нд төгсөн,
2013.05.01-нд уг онгоцны 2-р нисэгч болсон байна.

Нийт 6070 цагийн нислэг үйлдсэнээс Л410 онгоцоор 236 цаг нисчээ.
Тээврийн нисгэгчийн ТА-0130 дугаарын үнэмлэхтэй, мэргэжлийн “L410 VFR”
зэрэглэлтэй, хүчин төгөлдөр хугацаа 2015.05.01-н хүртэл, 053979 дугаарын 1-р
ангилалын эрүүл мэндийн гэрчилгээ нь 2014.09.02-н хүртэл хүчинтэй байсан.
Жил бүрийн нислэгийн дадлагажуурын сургалтыг Украин улсын Кировоград
хотын Үндэсний Нислэгийн Академид хийж иржээ.

Агаарын хөлгийн 2-р нисгэгчийн эрүүл мэндийн гэрчилгээний хүчинтэй
байдлыг доорх хүснэгтэд үзүүллээ.

Хүснэгт 3. 2-р нисгэгчийн эрүүл мэндийн үнэмлэхний байдал

2-р нисгэгчийн “Эрүүл мэндийн гэрчилгээ”-нд хүчинтэй хугацаа завсардсан
тохиолдлууд гарч байсан байна.



Эцсийн тайлан Л-410 JU-2032 Ажлын хэрэгцээнд

Dated 2015.06.23 Page 12 of 36

1.6. Агаарын хөлгийн мэдээлэл /Aircraft information/

1.6.1. Их бие /Airframe/
JU2032 агаарын хөлгийн их биений үндсэн эх бичиг баримт болох

формуляр нь байхгүй, 2008.12.12-нд Украин улсын Харьков хотын агаарын
хөлгийн “ТОРА” засварын газарт их засвар хийлгэх үед  их  биений дубликат
формулярийг нөхөн бичсэн байна. Энэхүү дубликат формуляраас их биений
дараах мэдээллүүдийг авлаа.

Үүнд:
- Тус агаарын хөлөг нь 1981.01.14-нд Чехословак улсын ЛЕТ Угерське-

Градиште-Куновице үйлдвэрт, заводын 810602 дугаар, серийн 06-02
дугаартай бүтээгджээ.

- Агаарын хөлөг нь 1987 оны 6-р сараас 12-р сард Чехословак улсад их
засварт орсон байна (дубликатын 93-р хуудас).

- “ТОРА” засварын газарт сүүлчийн их засварыг 2008.12.12-оос
2009.08.26-ны хооронд хийжээ (дубликатын 94,119-р хуудас).

Их биений дубликат формулярт JU2032 агаарын хөлгийг 1981.01.14-нд
үйлдвэрлэснээс хойш 2008.12.12-нд их засварт орох хүртлэх 27 жилийн
хугацаанд хийгдсэн техник үйлчилгээний баримт бичиг байхгүй байна.

эхэлсэн маяг бүртгэл эзэмшигч байдал
1981.03 Л-410 УВП CCCP-67001 Аэрофлот- 1-й Казанский ОАО Нисч байсан

1989.02.17 Л-410 УВП CCCP-67001 Аэрофлот- Кировоградское ВЛУ
ГА Нисч байсан

1993.07.15 Л-410 УВП UR-67001 Кировоградская ЛА НАУ Нисч байсан

1997.03.21 Л-410 УВП UR-67001 Кировоградская ЛА НАУ Хадгалагдсан

2001 Л-410 УВП Кировоградская ЛА НАУ хадгалагдсан

2009.08.20 Л-410 УВП JU-2032 Тэнгэрийн улаач компани Нисч байсан

Хүснэгт 4. 810602 дугаартай агаарын хөлгийн ашиглалтын түүхийн талаар
russianplanes.net сайтаас авсан мэдээлэл.

Их биений ашиглалтын нийт нөөц 20000 цаг, 30000 нислэг, их засвар
хоорондын ашиглалтын нөөц нь 4000 цаг, 8000 нислэг, 5 жилийн хугацаанд
ашиглагдахаар тус тус төлөвлөгджээ.
2008.12.12-нд шинээр дубликат-формуляр нөхөж бичихэд агаарын хөлөг нийт
5284 цаг, 9062 нислэг, сүүлчийн засвараас хойш 2600 цаг, 4938 нислэг тус тус
үйлдсэнээр тэмдэглэгдсэн байна.
2014.07.29-ний байдлаар агаарын хөлгийг анх ашиглаж эхэлснээс хойш нийт
5860 цаг 38 минут, 9543 нислэг, сүүлчийн засвараас хойш 589 цаг, 493 нислэг
үйлджээ.
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Үйлдвэрлэгч /Manufacturer/ ЛЕТ Угерське-Градиште-Куновице

Маяг /Model/ Л-410 УВП
Серийн дугаар /Serial number/ 810602
Нийт ниссэн цаг /Total flight hours/ 5860
Нийт нислэг /Total cycle/ 9543
Сүүлчийн Засвараас Хойшхи цаг /Time since
overhaul / 576

Сүүлчийн Засвараас Хойшхи нислэг /Cycle
since overhaul / 481

Хүснэгт 5. 810602 дугаартай агаарын хөлгийн мэдээлэл 2014 оны 7-р
сарын 29-ний байдлаар

Л410 УВП маягийн 810602 үйлдвэрийн дугаартай агаарын хөлөгт JU2032
бүртгэлийн дугаарыг 602/09 тоот агаарын хөлгийн бүртгэлийн гэрчилгээгээр
Монгол улсын ИНЕГ-аас 2009.08.12-ний өдөр олгосон байна.

1.6.2. Хөдөлгүүр /Engine/

Хөдөлгүүр #1 #2

Үйлдвэрлэгч /Manufacturer/ Моторлет Н.П. Моторлет Н.П.

Маяг /Model/ М-601Д(8) М-601Д(8)
Серийн дугаар /Manufacturer Serial number/ 901015 862017
Нийт ниссэн цаг /Total flight hours/ 2051 3355
Нийт нислэг /Total cycle/ 1506 2886
Сүүлчийн Засвараас Хойшхи цаг /Time since
overhaul / 589 589

Сүүлчийн Засвараас Хойшхи нислэг / Cycle
since overhaul / 435 437

Хүснэгт 6. Хөдөлгүүрүүдийн мэдээлэл 2014.07.29-ний байдлаар.

Вальтер М601Д(8) маягийн, 901015 дугаартай хөдөлгүүр нь 1990 оны 1-р
сард үйлдвэрлэгдсэн. Үйлдвэрээс засвар хоорондын нөөцийг 1500 нислэгийн цаг,
2250 нислэг, 5 жилийн хугацаагаар төлөвлөгдсөн байна.
Вальтер М601Д(8) маягийн 901015 дугаартай хөдөлгүүрийн агаарын хөлөгт
тавигдсан байдал. Үүнд:

Огноо бүртгэлийн дугаар / байрлал үлдэгдэл цаг тайлбар

1990.06 сар 67555 / баруун 1500 шинээр
1993.09 сар 67408 / зүүн
1994.10 сар 67129 / зүүн 688
1996.08 сар 67001 / зүүн 56
2008.10.10 JU2032 / зүүн (67001) 1500 их засв. дараа

Хүснэгт 7. Хөдөлгүүрийн шилжилтийн түүх
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1991.05.14-нд хөдөлгүүр нийт нислэгийн 610 цаг 47 минут, 1305 нислэг
буюу засварт орохоос 889 цаг 13 минут, 945 нислэг дутуу байхад “двигатель
согласно рекламационного акта №50 от 21.05.91г снят и отправлен в ЧССР
на исследование.” гэсэн шалтгаанаар их засварт явуулсан байна.
1992.10.01-нд их засвараас хөдөлгүүрт үлдэгдэл 885 цаг, календарийн хугацааг
13 сар буюу 1994.02.13 хүртэл ашиглах зөвшөөрөл өгчээ.
1997-2009 он хүртэл 12 жил ашиглагдаагүй хадгалагдаж байсан байна.
2008 оны 8-р сард 1447 цаг, 1070 нислэг хийгээд “ТОРА” засварын газарт их
засварт орсон.

2008 оны 10-р сард их засвараас 1500 цаг, 2250 нислэг, 5 жилийн
хугацаатай гарсан ба 2013.12.25-нд календарийн хугацааг нэг жилээр сунгалт
хийсэн байна.
Хөдөлгүүрийн формулярт 19 нэр төрлийн эд ангийн паспортууд байгаагаас 13 эд
ангийн паспортонд 2009 оны 8-р сард “ТОРА” их засварт дубликат бичсэн байна.

GE Aviation Czech үйлдвэрлэгчээс “ТОРА” засварын газар тухайн үед тус
хөдөлгүүрт их засвар хийх зөвшөөрөлгүй байсан тухай 2015.03.31-нд мэдээлсэн
байна.

1.7. Техникийн ашиглалтын талаар /Technical operation/

1.7.1. Маягийн гэрчилгээ /Type certificate/
Монгол улсын ИНЕГ-ын НТЧ-ын хэлтсээс Л410УВП агаарын хөлгийн TYPE
ACCEPTANCE CERTIFICATE-ийг Үйлдвэрлэгч улсын “Type-certificate data sheet
EASA.A.026 L-410”-ыг ашиглаагүй, харин Украин улсын Type certificate data sheet
No.TL 0014-г үндэслэн 2009.02.16-нд олгосон нь ИНД 21.19, 21.41, 21.43
заалтуудыг зөрчсөн байна. (Хавсралт 1. Маягийг хүлээн зөвшөөрөх)
ИНЕГ “Үйлдвэрлэгчээс гаргаж буй мэдээллээр хангах гэрээ”-г үйлдвэрлэгч Чех
улсын агаарын хөлгийн ЛЕТ үйлдвэртэй бус, харин Украин улсын Харьков хотын
агаарын хөлгийн “ТОРА” засварын газартай 2009.03.16-нд байгуулсан нь ИНД
21.43 (a) 7/ заалтыг мөрдөөгүй байна. (Хавсралт 2. Техникийн бичиг баримтаар
хангах гэрээ)

1.7.2. Загварын өөрчлөлт / Modifications/
Kannad 406 ослын байршил дамжуулагч, RDR 2000 радиолокатор, GPS Garmin
хүлээн авагч, GTX 327 автомат хариулагч, ВМФ-50КГ өндрийн хэрэглэл зэрэг
төхөөрөмжийг ТОРА засварын заводын бичиг баримт ашиглан агаарын хөлөгт
суурилуулжээ. Харин VX-1700 холын холбооны тоноглолыг суурилуулсан талаар
ямар нэг техникийн баталгаажсан бичиг баримт байхгүй байгаа нь загварын
өөрчлөлт баталгаажуулах ИНД 21.73, 21.79 (а)2 дүрмийн шаардлагыг хангахгүй
байна.

JU2032 агаарын хөлөгт “Нислэгт Тэнцэх Чадварын Гэрчилгээ”-г
2014.01.16-нд олгосон  ба 2014.09.19-н хүртэлх хугацаанд хүчин төгөлдөр байсан.
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1.7.3. Техник үйлчилгээний хөтөлбөр / Maintenance program/
“ТОРА” засварын газраас гарган Украины Иргэний нисэхийн удирдах

байгууллагаас баталсан РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
САМОЛЕТА Л410УВП (БЕЗ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА С ВЫПОЛНЕНИЕМ
МНОГОУРАВНЕВОЙ ОЦЕНКИ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ САМОЛЕТА)
зааврыг 2009 онд Монгол улсын ИНЕГ-ын НТЧ хэлтэс баталгаажуулж тус “ТУШ”-
д ашиглах зөвшөөрлийг олгож үйл ажиллагаандаа мөрдөж байгаа нь ИНД
135.303 (в)-д заасан “техник үйлчилгээний хөтөлбөр нь үйлдвэрлэгчийн
техник үйлчилгээний хөтөлбөрт тусгагдсан стандартуудаас бүрдэх” тухай
шаардлагыг хангахгүй байна. (Хавсралт 3. Техник үйлчилгээний хөтөлбөр)
Техник үйлчилгээний хөтөлбөрийг үндэслэн карт нарядыг боловсруулж техник
үйлчилгээнд хэрэгжүүлэхдээ өөрчлөгдсөн эд ангийн үзлэг, үйлчилгээний
заалтууд заавар болон цаг үеийн техник үйлчилгээний картанд тусгагдаагүй
байна.

1.7.4. Техник үйлчилгээний гүйцэтгэл /Maintenance status/
ИНЕГ-аас “ТУШ” -нд АТ-016 дугаартай Агаарын Тээвэрлэгчийн Гэрчилгээ /АОС/-г
2012.06.26-нд шинэчлэн олгосон ба түүний “Үйл ажиллагааны тодорхойлолт”-д
шуурхай ТҮ-ийн Форм А,Б,В, цаг үеийн ТҮ Ф1,Ф2, улиралын ТҮ, хадгалалтын ТҮ
хийх эрх өгөгдсөн байхад 2014.05.02-нд олгосон “Зөвшөөрөгдсөн техник
үйлчилгээний байгууллага” /ИНД-145/-ийн гэрчилгээний “Үйл ажиллагааны
тодорхойлолт”-д шуурхай ТҮ Форм А,Б,В,Г,Д,Е,Ж, улирлын ТҮ, хадгалалтын ТҮ
хийх эрхийг тус тус өөр өөр хязгаарлалтаар олгосон байна.
Гэтэл “ТУШ” нь ИНД-145 гэрчилгээний дагуу олгогдсон эрхээ хэтрүүлэн цаг үеийн
Ф4, үечилсэн хэлбэрийн №1, №2 техник үйлчилгээг хийсэн нь ИНД 145.5 заалтыг
зөрчсөн байна. (Хавсралт 4. Техник үйлчилгээний олгогдсон эрх)
ИНЕГ-аас JU2032 агаарын хөлөгт цаг үеийн техник үйлчилгээ хийх зөвшөөрлийг
олгосон боловч “ТУШ” томоохон техник үйлчилгээ хийх техник, тоног
төхөөрөмжийн боломжгүй, лабораторт хийх эд ангийн үзлэг, үйлчилгээг
ашиглалтын хугацаанд хийгээгүй байна.

Тус агаарын хөлгийн хамгийн сүүлчийн их засварын үеэр хийгдсэн ажлын
мэдээлэл байхгүй тул хатуу цагтай эд ангийн тавигдсан хугацаа, дуусах хугацаа
зэргийг тодорхойлох боломжгүй байна. “ТУШ”-аас JU2032 агаарын хөлгийн хатуу
цагтай эд ангийн жагсаалтыг 2013 оны 1-р сар, 2014 оны 6-р сард тус тус ИНЕГ-т
гаргаж өгсөн, жагсаалт нь батлагдсан Техник үйлчилгээний заавар дахь
жагсаалтаас дутуу, хугацаа дууссан эд ангиудад хийсэн ажлын хэрэгжилт
тодорхой бус ИНД 43.103 (a), (б) заалтын шаардлагыг хангахгүй байна.

1.7.5. НТЧ-ын удирдамжийн хэрэгжилт /AD performance/
ИНД 39.52-д нислэгт тэнцэх чадварын удирдамжийн талаар дараах шаардлага
тавьжээ:

(a) Агаарын тээвэрлэгч нь ИНД-39.55 (а)-д зааснаас бусад тохиолдолд
дараах шаардлагыг хангаагүй тохиолдолд агаарын хөлгөөр аливаа үйл
ажиллагаа явуулахыг хориглоно:
1/ ИНЕГ-ын даргын гаргасан, тухайн агаарын хөлөгт хамаарах НТЧ-ын

удирдамж бүрийг гүйцэтгэсэн байх
2/ хөөрөлтийн дээд жин нь 5700 кг-аас дээш бүх агаарын хөлгийн хөлөгт

дараах НТЧ-ын удирдамжийг гүйцэтгэсэн байна:
2.1 агаарын хөлгийн зохион бүтээгч улсаас гаргасан тухайн
агаарын хөлөгт хамаарах НТЧ-ын удирдамж бүрийг; болон
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2.2 агаарын хөлөгт ашиглагдаж буй нисэхийн бүтээгдэхүүний
зохион бүтээгч улсаас гаргасан хамаарал бүхий НТЧ-ын удирдамж

Гэтэл сүүлийн жилүүдэд ИНЕГ-аас Л410 болон бусад агаарын хөлгүүдтэй
холбоотой нэг ч НТЧ-ын удирдамж гаргаагүй байна.
Үйлдвэрлэгчийг харьяалах Европын холбооны улсаас дараах нислэгт тэнцэх
чадварын удирдамжийг гаргажээ (Хавсралт 5. НТЧ-ын удирдамж). Үүнд:

- EASA AD 2008-0103 (Bulletin IB №. L410UVP/149b. Jul.2010. Introduction of
Cabin and Aircraft Systems Safety Modifications),

- Mandatory Bul. MB № L410UVP/193a. Aug.2012. Check of main spar caps on
outer surface of a wing,

- CAA-AD-016/1999. Walter M601D Engine-Gas Generator Blade Exchange г.м.
Үйлдвэрлэгчийг харьяалах улсаас гаргасан эдгээр удирдамжууд JU2032 агаарын
хөлөгт хэрэгжээгүй байна. Ер нь “ТУШ” нь НТЧ-ын удирдамжийн гүйцэтгэлийн
хяналтыг хийдэггүй байна.

JU2032 агаарын хөлгийн Вальтер М601Д(8) хөдөлгүүрт ашиглагдаж байгаа
“Турбоникойл-98” төрлийн тос нь үйлдвэрлэгчээс хүлээн зөвшөөрөгдсөн тосны
жагсаалтанд байхгүй байна.

ИНЕГ-аас тус компаний үйл ажиллагаатай холбоотой ямар нэг дүрмийн
шаардлагаас чөлөөлсөн шийдвэр гаргаагүй байна.
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1.8. Нислэгийн ашиглалт /Flight operation/

1.8.1. Шаардлагатай түлшний тооцоо /Minimum Trip Fuel calculation/
JU2032 агаарын хөлгийн 2014.07.29-ний өдрийн нислэгийн төлөвлөгөөний

дагуу Улаанбаатар-Даланзадгад-Овоот-Арвайхээр-Мөрөн-Улаанбаатар чиглэлд
нислэг хийгдэж байсан.
Даланзадгадад шатахуун авах зорилгоор бууж 449.1кг ТС-1 шатахуун авч нийт
1009кг болгосон /хөөрөлтийн үеийн шатахууны жин 999кг/.

Даланзадгадаас Овоот, Арвайхээрийн чиглэлд нислэг үйлдэхэд
шаардагдах хамгийн бага шатахууны хэмжээ:

- Мандалговиор бэлтгэл аэродром авахад 1270кг,
- Баянхонгороор  бэлтгэл аэродром авахад 1180кг байна.

Нислэгийн ашиглалтын РЛЭ зааварт Л410УВП агаарын хөлөг нь 1290л буюу
ойролцоогоор 1000кг шатахуун авах багтаамжтай байна гэж зааснаас үзэхэд
тухайн агаарын хөлгийн боломжоос хэтэрсэн шатахуунтай нислэг үйлдэх
төлөвлөгөө гаргасан байна. (Хавсралт 6. Расчет необходимого количества
заправляемого топлива)

Зураг 5. Даланзадгадаас Овоот, Арвайхээр чиглэлд нисэхэд шаардагдах
шатахууны тооцоо
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1.8.2. Жин, төвлөрөлтийн тооцоо /Weight and Balance/
Даланзадгадаас явгалах үед агаарын хөлөгт:

- багийн гишүүн 2 /2х75=150кг/,
- түлш 1009кг,
- зорчигч 12 том хүн /12х75=900кг/,
- тээш 78 кг,
- агаарын хөлгийн хоосон жинг 3918кг гэж тооцоолбол

Явгалах үеийн бодит жин 6055кг болж байна.

Энэ нь РЛЭ2.5.1-1д заагдсан явгалах үеийн зөвшөөрөгдсөн дээд жин 5730кг-аас
даруй 325кг-аар хэтэрсэн байна.
РЛЭ2.5.1-1д заасан зөвшөөрөгдсөн хөөрөлтийн жин 5700кг-аас 345кг-аар
хэтрүүлсэн нь ИНД 135.203 a) 1, 2, 3 заалтуудыг мөрдөөгүй байна.

Тухайн нислэгт ашиглаж байсан 12 зорчигчийн суудлын байрлалтай
нөхцөлөөр тооцсон ИНД 135.203a)-ийн дагуу шаардсан батлагдсан жин
төвлөрөлтийн график байхгүй, харин батлагдсан “Нислэгийн ашиглалтын заавар”
/РЛЭ3.1.7-2/-т 15 зорчигчийн суудлын байрлалтай, мөн агаарын хөлгийг анх
Монгол улсад бүртгүүлэхдээ 9 зорчигчийн суудлын байрлалтайгаар ашиглахаар
зөвшөөрөгдсөн байжээ. (Хавсралт 7. Расчет фактического взлетного веса и
центровки)

1.8.3. Хөөрөлт, буултын жингийн тооцоо /Take-Off and landing weight/
ИНД 135.155 2/2.1 заалтын дагуу нислэгийн ашиглалтын заавар “РЛЭ Гл.3.

Подготовка к полету, Гл.7. Летные характеристики” болон “РЛЭ 3.1.5-2/8/”-т
зааснаар тухайн нислэгт зөвшөөрөгдөх хөөрөлтийн дээд жинг тодорхойлохдоо
дараах хязгаарлагдсан жин тус бүрийн хамгийн бага жинг авч тухайн нөхцөлд
хөөрөлтийн жин болгон ашиглана. Үүнд:

- Хөөрөлтийг үргэлжлүүлэх болон зогсоох Р нөхцлөөр,
- Хөөрөлтийг үргэлжлүүлэх болон зогсоох Д нөхцлөөр,
- Өндөр авалтын цэвэр градиент хөөрөлтийн 1-р үеэр,
- Өндөр авалтын цэвэр градиент хөөрөлтийн 2-р үеэр,
- Өндөр авалтын цэвэр градиент хөөрөлтийн 3-р үеэр,
- Өндөр авалтын цэвэр градиент хөөрөлтийн 4-р үеэр,
- Хөөрөлтийн дээд жингээр,
- Маршрутын дагуу саадын өндрөөр,
- Аэродромын өндөр, гаднах агаарын температураар зэрэг болно.

Даланзадгад нисэх буудалд тухайн өдрийн 9:30 цагийн байдлаар:
- Аэродромын код ZMDZ
- Аэродромын өндөр 1458м
- Зурвасны урт ХБЗ-11/29 2200м
- Хөөрөлтөнд төлөвлөсөн ХБЗ-29 урт 1500м
- ХБЗ-29ын налуу +0.3% өгсүүр
- Зурвасны нөхцөл Хуурай
- Цаг уурын үзэгдэл байхгүй
- Гаднах агаарын хэм 27°С
- Салхи 340°/2м/с
- QFE/QNH 638мм/1007гПа

Ачаалалын мэдээ:
- Агаарын хөлгийн хоосон жин 3918кг
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- Нисэх баг 2 нисгэгч 150кг
- Зорчигч 12 том хүн 900кг
- Тээш 78кг
- Шатахуун 1009кг
- Бодит хөөрөлтийн жин 6045кг

Дээрх нөхцөлөөр тооцоолоход дараах жин гарч байна. Үүнд:
- Р нөхцлөөр номограмын гадна буюу тодорхойлох боломжгүй.
- Д нөхцлөөр номограмын гадна буюу тодорхойлох боломжгүй.
- Хөөрөлтийн 1-р үеэр нэмэх тэмдэгтэй буюу хөөрөх боломжтой.
- Хөөрөлтийн 2-р үеэр (-0.2%) буюу жин хэтэрсэн, өндөр авах боломжгүй.
- Хөөрөлтийн 3-р үеэр (-0.1%) буюу жин хэтэрсэн, өндөр авах боломжгүй.
- Хөөрөлтийн 4-р үеэр (-1.3%) буюу жин хэтэрсэн, өндөр авах боломжгүй.
- Хөөрөлтийн дээд жин 5700кг 345кг хэтэрсэн
- Маршрутын дагуу саадын өндрөөр 4260кг 1785кг (31%) хэтэрсэн
- Аэродромын өндөр, температураар 4870кг 1175кг хэтэрсэн

Зураг 6. Хөдөлгүүрийн чадал, температур, өндрийн хамаарал

Дээрх тооцоонуудаас харахад тухайн нислэгт үндсэн хязгаарлах нөхцөл нь
маршрутын дагуух саадын өндөр байсан ба хязгаарлагдсан жин нь 4260кг
байжээ. Бодит хөөрөлтийн жин 6045кг нь хөөрөлтийн аюулгүй жингээс 1785кг
буюу 31%–иар хэтэрсэн байна.
Овоотын аэродромд тооцоот буух жин нь 5715кг байгаа нь зөвшөөрөгдсөн
суултын дээд жин 5500кг-аас 215кг-аар хэтэрсэн байна. (Хавсралт 8. Расчет
взлетного и посадочного весов самолета)
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1.8.4. Нислэгийн зааврын хязгаарлалт /Aircraft flight manual limitations/
Тус агаарын хөлгийн нислэгийн зааврын хязгаарлалтууд болон ИНД135.5, ИНД
91.109a) заалтуудыг дараахи байдлаар хэтрүүлж байжээ.
Үүнд:

- Хөөрөлт буулт үйлдэх аэродромын өндрийг 2000м-ээр хязгаарласан
байхад 2200м-ийн өндөрт байрлах Говь-Алтайн нисэх буудалд 6 удаа
хөөрөлт буулт үйлджээ (РЛЭ 2.2.1/1).

- Хөөрөх буух зурвасны налууг нэмэх, хасах 2 хувиар хязгаарлагдсан
байхад 2.5% налуу бүхий зурвастай буудалд нислэг үйлдсэн байна (РЛЭ
7).

- 12-оос дээш настай зорчигчийн тоог 9-өөр хязгаарласан байхад 12
зорчигчтой нислэг үйлдэж байжээ (Дополнение к РЛЭ 2.4.1-1).(Хавсралт 9.
Эксплуатационные ограничения)

2014 оны 6, 7 сарын УБ-Баруун-Урт-УБ чиглэлийн 4 нислэгийн гүйцэтгэлийн
мэдээлэл дээр үндэслэн тооцоолоход агаарын хөлөг дундажаар 346 км/цаг-ийн
жинхэнэ агаарын хурдтай нислэг үйлдэж байжээ.

Хүснэгт 8. Нислэгийн дундаж хурдын тооцоо

Агаарын хөлөг 346 км/цаг жинхэнэ агаарын  хурдтай ниссэн нь РЛЭ 7.7.1-1
зааврын дагуу хэрэглэлийн 300 км/цаг буюу максимальный крейсерский режим
(МКР)-д тогтмол нислэг үйлдэж байсан байх магадлалтай байна.

1.9. Цаг агаарын мэдээлэл /Meteorological information/

Цаг агаарын TAF мэдээнд Өмнөговь аймгийн Даланзадгад хотод
2015.07.29-ний өдөр 08-17 цагийн хооронд салхи тогтворгүй чиглэлийн 2 м/сек,
алсын барааны харагдац 10км-ээс их, 0-2 баллын үүлтэй, үүлний өндөр 1050м
/TAF ZMDZ  282300Z 2900/2909 VRB02MPS 9999 FEW035/ байна.

Өмнөговь аймгийн Даланзадгад хотод 7-р сарын 29-ний өдрийн 08 цагийн
бодит ажиглалтын цаг агаарын мэдээнд салхи 350 градусаас 02 м/сек, цэлмэг,
температур 23 градус, шүүдэр цэг 00 градус, QNH 1007өөрчлөлтгүй, QFE634.0
чийг 22%/
METAR  ZMDZ  290000Z  35002MPS CAVOK 23/00 Q1007 NOSIG RMK QFE634.0
22/ байна.

Тухайн нислэгийн зөрчил нь газар дээр явгалах үед гарсан тул шинжлэн
шалгах ажиллагаанд аэросиноптикийн зураг ашиглах шаардлага байхгүй гэж
үзлээ.

Замын агаар НИ-5-ын мэдээнд Нам өндрийн нислэгт зориулсан НИ-5 хуудас,
№235, онгоцны маяг 2032, НИСЛЭГИЙН ЧИГЛЭЛ: Даланзадгад – Овоот, НИСЭХ
ХУГАЦАА: 09.00-12.00, Өндрийн салхи 4000-д 270/40, 3000-д 270/30, 2000-д
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270/20 температур 13, үүлшилт FEW033/XXXCU, Газрын гадаргуугийн алсын
бараа 9999, цаг агаарын онцгой үзэгдэл ////, Рmin 996.0 Гпа байна.
Өмнөговийн орчмоор тухайн өдөр цаг уурын онцгой үзэгдэл ажиглагдаагүй,
сансарын зураг ашиглах шаардлага байгаагүй.
Өмнөговь аймгийн нисэх буудлын нислэгийн цаг уурын техникч 2015.07.29-ний
өдрийн цаг агаарын байдлыг тодорхойлохдоо “7-р сарын 29-ний өдөр 8-10
цагийн хооронд салхи баруунаасаа 2-4 м/сек, 23-28 хэм дулаан байсан ба
JU2032 агаарын хөлгийг 09 цаг 25 минутын орчим хөдөлгүүр асааж, явгалах үед
салхи 34002-34004, QNH1007, Tемператур +27 градус байсан” гэжээ.

1.10. Холбоо /Communications/

JU2032 агаарын хөлгийн нисгэх баг “Гурван сайхан” нисэх буудлын
нислэгийн удирдагч нарын хоорондын ярианы радио холбооны бичлэг.

1.10.1. Буултын үеийн радио холбоо /ATC Transcriptions at landing/
НУ:  08.08,14 “2032-оо Хонгор хариулж байна.Өглөөний мэнд, 140

ойлголоо. Аэродромын байдал аваарай. Суултын курс 29, QNH 1007,
температур +25, салхи нь 32003,QFE 634,0 634,0 аэродромын өндөр
1490,1490”

НБ:  08.09,09 “Ойлголоо өндөр алдахдаа илтгэе” 2032
НБ:  08.24,54  “29-ийн тойрогт ил хараагаар IV-өө илтгэе даралт 634,0”
НУ:  08.32,43   “ 2032 34003 суултанд зөвшөөрөнө”
НУ:  08.34,27  “2032-ын суулт 34, зурвасны төгсгөлд 180, зурвас чөлөөлөөд

илтгэе”
НБ:  08.39,03  “2032 зогсоол нэг дээр команд түр завсарлая”

1.10.2. Хөөрөлтийн өмнөх үеийн радио холбоо /ATC Transcriptions before
take off/
НУ: 09.31,36    “2032 Гараанд зөвшөөрнө, Хөөрөлтийг 29-өөр”

НУ: 09.32,39    “ 340-ын 03 хөөрөлтөнд зөвшөөрнө”
НУ: 09.33,18    “2032 Хонгор, За буцаад зогсоолд ирэх үү?”
НБ: 09.34,18    “ Температур хэд байна”
НУ:                    “27”
НБ:  09.35,49   “Зогсоол хоёр дээр”
НУ:                   “За ойлголоо хоёр дээр 2032-оо Хонгор”

1.11. Аэродромын мэдээлэл /Aerodrome information/

Өмнөговь аймгийн Даланзадгад хотын Гурван сайхан нисэх буудлын
аэродром нь 29/11 чиглэлийн 2200х30 хэмжээний асфальтан хөөрч буух
зурвастай, даац нь 27F/B/Y/U ба газар дээрх хөдөлгөөнийг чиглүүлэх
тэмдэглэгээтэй.
Зурвасны өндөр нь 29 талаасаа 1452 м, 11 талаасаа 1458 м. Явгалах зам нь 25
м өргөн даац нь  27F/B/Y/U
Аэродромын хөөрөлт буултын бүс нь 20 км радиустай, дээд хил нь 3150 м болно.
Буултын 29-ийн чиглэлд SALS 420 m ногоон зүүн талдаа PAPI гэрлийн системтэй,
гэрэл хоорондох зай нь 60 м ба гулгалтын өнцөг нь 3 градус.
Оролт үйлдэх схемийг Нислэгийн мэдээллийн эмхэтгэлд AIP-ийн AD 2-ZMDZ-7-
1-д заасан ба гаралт үйлдэх схем байхгүй байна.
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1.12. Нислэгийн бичлэг /Flight data readout/

Тусгаар Улсуудын Хамтын Нөхөрлөлийн орнуудын Нислэгийн осол,
зөрчлийг шинжлэн шалгах байгууллага “Межгосударственный авиационный
комитет” /МАК/-ын лабораторт JU2032 агаарын хөлгийнбичлэгийн БУР-1-2Г
системийн мэдээлэл хураагч МЛП-23-1 төхөөрөмжийн бичлэгийг тайлах ажлыг
2015.03.29-өөс 4-р сарын 5-ны хооронд хийсэн.
Гадна талын байдалд үзлэг хийхэд механик болон дулаанаас үүдэлтэй эвдрэл,
гэмтэл бичлэгийн төхөөрөмжинд илрээгүй (Зураг.7, 8, 9, 10).

Зураг 7. МЛП-23-1 мэдээлэл хураагчийн Зураг 8. МЛП-23-1 мэдээлэл хураагчийн
гадна байдал (баруун тал) гадна байдал (зүүн тал)

Мэдээлэл цуглуулагчийг задлан үзэхэд туузанд тасарсан байдал илрээгүй,
дамар болон туузнууд байран дээрээ суурилагдсан байсан (зураг 9).
Бүх тууз зүүн дамарт хураагдсан буцах дохиолол өгөх туузан дээрх нүхнээс
хэтэрч байрласан, бичлэг хийх боломжгүй байдалтай байсан (зураг 10).
Дамрыг гар аргаар эргүүлж туузан дээрх буцах дохиолол өгөх нүхний эсрэг талд
ажлын байрлалд тавьж бичлэгийг тайлах боломжтой болгосон.

Зураг 9. МЛП-23-1 мэдээлэл Зураг 10. Бичлэгийн тууз
хураагчийг задалсан байдал

Бичлэгийг тайлахад:
- Нислэг хийгдсэн цаг, өдрийн мэдээллүүд байхгүй байна. Нислэгийн

өмнө ПУ-25 хэрэглэлд нисгэгч мэдээллээ нэг ч удаа оруулаагүй байна.
- Бичлэгийн чанар дунд зэргийн байдалтай байна.
- Газар дээр тасралтгүй 14 цаг 05 минут ажилласан бичлэг байна.
- Бичлэг хураагчид нийт 47 цаг 58 минутын мэдээлэл бичигдсэн байна.
- Бичлэгт JU2032 агаарын хөлгийн 2011.09.15-наас 2012.05.31 хүртлэх

хугацаанд 20 нислэг бичигдсэн нь нислэгийн үргэлжилсэн цаг
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хугацаагаар тус албанаас гаргасан мэдээлэлтэй тус тус тохирч байна.
Энэ мэдээллээс үзэхэд 2012.05.31-нээс хойш бичлэг хийгдээгүй байна
(Зураг 11, 12).

- 2012.05.31-нээс хойш 2014.07.29–ийг дуустал бичлэг хийгдээгүй байна.
- JU2032 агаарын хөлгийн 2014.07.29–ний өдрийн нислэгийн бичлэг

хийгдээгүй байна.

Зураг 11. 2011.09.15-наас 2012.05.31 хүртлэх бичлэг

Зураг 12. 2012.05.31-нээс хойш бичлэг хийгдээгүй байдал
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2012.05.31-ээс хойш нислэгийн бичлэг хийгдээгүй байхад 2013, 2014
онуудад хоёр удаа Улаан-Үдийн засварын газарт JU2032 агаарын хөлгийн
нислэгийн өгөгдлийн бичлэг тайлах ажиллагаа хийгдсэн мэтээр акт үйлджээ.

2012.05.31-ний өдрөөс хойш бүрэн ажиллагаагүй бичлэгийн төхөөрөмжтэйгээр
агаарын хөлөг нислэг үйлдэж явсан ба энэ хугацаанд үйлдвэрлэгчээс гаргасан
ашиглалтын зааврын дагуу бичлэгийн төхөөрөмж БУР-1-2Г-д техник
үйлчилгээний зааврын дагуу үзлэг үйлчилгээг цаг тухай бүрт нь хийгээгүй байна.
Улаан-Үдийн засварын газарт бичлэгийн төхөөрөмж байх хугацаанд уг агаарын
хөлгөөр 6 сар бичлэгийн төхөөрөмжгүй нислэг үйлдэж байсан нь ИНД 135.269 а)
заалтыг зөрчсөн байна.
Цаг үеийн техник үйлчилгээний ажлын картанд БУР-1-2Г төхөөрөмжийн техник
үйлчилгээний хөтөлбөрийн дагуу хийгдэх ажлууд тусгагдаагүй байна.
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2. ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ /ANALYSIS/

2.1. Техникийн ашиглалтын талаар /Technical Operation/

2.1.1. Маягийн зөвшөөрөл /Type acceptance/
ИНЕГ, “ТУШ” нь Л410 агаарын хөлгийн үйлдвэрлэгч ЛЕТ, хөдөлгүүрийн
үйлдвэрлэгч Walter /GE aviation Czech/-тэй уг агаарын хөлгийн ашиглалтын
хугацаанд харилцаа тогтоогоогүй, харин “ТОРА” агаарын хөлгийн засварын
газрыг уг агаарын хөлгийн үйлдвэрлэгчтэй адилтган хүлээн зөвшөөрч, JU2032
агаарын хөлгийн нислэг, техникийн ашиглалтын асуудлыг шийдвэрлэж байсан
нь иргэний нисэхийн багц дүрмийн ИНД 21.19; 21.41; 21.43 болон ИНД 135.303(в)
заалтуудыг тус тус зөрчиж байна. (Хавсралт 1. Маягийг хүлээн зөвшөөрөх,
Хавсралт 2. Техникийн бичиг баримтаар хангах гэрээ)

2.1.2. Техник үйлчилгээний хөтөлбөр /Maintenance program/
Үйлдвэрлэгчийн “Техник үйлчилгээний хөтөлбөр”-ийг “”ТОРА” засварын
байгууллагаас гаргасан хөтөлбөрөөр төлөөлүүлэн ИНЕГ-аас
баталгаажуулж, ”ТУШ” JU2032 хөлгийн техник үйлчилгээнд хэрэгжүүлж ирсэн
байна. (Хавсралт 3. Техник үйлчилгээний хөтөлбөр)

2.1.3. Техник үйлчилгээний зөвшөөрөл /Maintenance approval/
“Агаарын Тээвэрлэгчийн Гэрчилгээ”-ний “Үйл ажиллагааны зөвшөөрөл” болон
“Техник Үйлчилгээний байгууллага” ИНД-145-ын зөвшөөрөлд техник
үйлчилгээний хязгаарлалтууд нь өөрөөр тусгагдсан байна. ”ТУШ” нь
зөвшөөрөгдсөн хязгаарлалтаас хэтэрсэн техник үйлчилгээний ажлууд хийж
байсан байна. (Хавсралт 4. Техник үйлчилгээний олгогдсон эрх)

2.1.4. Хөдөлгүүрийн тос /Engine oil/
Үйлдвэрлэгчээс зөвшөөрөгдөөгүй “Турбоникойл-98” тосыг Л410 агаарын хөлгийн
хөдөлгүүрт ашиглаж ирсэн байсан. (Хавсралт 11. Зөвшөөрөгдсөн хөдөлгүүрийн
тос)
2.1.5. Хатуу цагтай эд ангийн хяналт /Hard time component/
Агаарын хөлгийн хатуу цагтай эд анги, түүнд тавих хяналт, зохицуулалтыг
Иргэний Нисэхийн Ерөнхий Газраас хийгээгүй байна. Үүнд нийт ашиглалтын
хугацааны хязгаарлалт бүхий 269 эд ангиас 33, их засвар хоорондын
хугацаагаар хязгаарлагддаг нийт 51 эд ангийн 33-ийг хянаж байсан бүртгэл
байна.
2.1.6. Эд ангийн техник үйлчилгээ /Component maintenance/
Сүүлчийн их засвараас хойш буюу Монгол улсад ашиглагдаж байх хугацаанд
техник үйлчилгээний хөтөлбөрийн дагуу хөдөлгүүрийн эд ангиудад лабораторид
хийгдэх ажлууд бүгд хийгдээгүй байна (Хавсралт 10. Эд ангийн цаг үеийн
техник үйлчилгээ). Тухайлбал:

- Төв хязгаарлагч блок /Центральный электронный блок ограничителей
Лун 5260.01/-ийн 600 цаг эсвэл улирлын техник үйлчилгээ тутам
лабораторид хийгдэх техник үйлчилгээний ажлууд,
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- Хөдөлгүүрийн эргэлтийн датчик /Датчик крутяшего момента Лун
1540.01-8/ -ийн 2 жил эсвэл 600 цаг тутам лабораторид хийгдэх техник
үйлчилгээ, тохируулгыг шалгаагүй,

- Хөдөлгүүрийн турбин хоорондох температурыг заагч /указатель
температура газа между турбинамы Лун 1370.01-8 /-ийг 2 жил эсвэл
600 цаг тутам лабораторид хийгдэх техник үйлчилгээ, тохируулгыг
шалгаагүй  болон бусад үйлчилгээг хийгээгүй,

- Хөдөлгүүрийн эргэлтийн момент заагч /Указатель крутяшего момента
Лун 1539.01-8/-ийн 2 жил эсвэл 600 цаг тутам лабораторид хийгдэх
техник үйлчилгээ, тохируулгыг шалгах ажлууд тус тус хийгдээгүй байна.

2.1.7. ЦЭБО /Electronic limiter/
Төв хязгаарлагч блок ЦЭБО нь хөдөлгүүрийн эргэлтийн датчик, турбины
температурын датчик зэргээс мэдээлэл аван Хүснэгт 9-д заасан үзүүлэлтүүд
хязгаараас хэтрэхээс сэргийлэх үүрэгтэй.

Зураг 12. М-601 хөдөлгүүрийн хамгаалалтын систем

1- датчики параметров двигателя, 2- светосигнальные табло, 3- светосигнализатор
ГОТОВНОСТЬ ЦЭБО, 4- АЗС ЦЭБО, 5- микровыключатель обязательного включения в
“диапазоне β“, 6- отключение ЦЭБО на чрезвычайном режиме, “аварийном контуре”,
при флюгирований другого двигателя, 7- кнопка контроля, 8-электрогидравлический
преобразователь, 9- электронный блок

Предельные значения ограничиваемых ЦЭБО параметров
двигателя М-601Д

Датчики

1. Частота вращения газогенератора,  % 102.5 Лун1333.18-8

2. Частота вращения воздушного винта, об.мин 2120 Лун1333.12-8

3. Крутящий момент, % 103 - 109 Лун 1540.01-8

4. Температура газа (ТМТ), °С 750 Лун 1371-8

5. Скорость нарастания ТМТ, °С/с 140 - 180 Лун 1371-8

Хүснэгт 9. ЦЭБО хязгаарлалт хийгдэх үзүүлэлтүүд
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2.2. Нислэгийн ашиглалтын талаар /Flight operation/

2.2.1. РЛЭ /AFM/
ИНЕГ-ын хүлээн зөвшөөрсөн нислэгийн ашиглалтын заавар нь JU2032
агаарын хөлөгтэй бүрэн нийцэхгүй байна. “ТОРА” засварын газарт
хийгдсэн загварын өөрчлөлттэй холбоотой өөрчлөлтийг РЛЭ зааварт
оруулж мөрдөөгүй. 1988.10.27-ний 24-р өөрчлөлтөөс хойш өөрчлөлт
хийгдээгүй.

2.2.2. Хяналтын карт /Checklist/
Хэвийн болон онцгой тохиолдолын хяналтын карт /Контрольная карта/-ууд
нь хоорондоо зөрөөтэй, хэн хэзээ баталгаажуулсан нь тодорхойгүй бичиг
баримтыг ашиглаж байжээ.

2.2.3. Жин төвлөрөлт /Load sheet/
Ашиглалтын бүх хугацаанд JU2032 агаарын хөлгийн зорчигчийн
бүхээгийн 9 болон 12 зорчигчтой зохион байгуулалттай нийцсэн жин
төвлөрөлтийн хуудас байхгүй байсан нь ИНД 135.203 a) 1, 2, 3 заалтыг
зөрчиж байна.

2.2.4. Нислэгийн ашиглалтын зөрчлүүд /Operational discrepancies/
Нислэгийн ашиглалтын явцад дараах зөрчилүүд гарч байсан байна:

- Нислэг төлөвлөлт болон нислэгийн үед нислэгийн үзүүлэлт,
ашиглалтын хязгаарлалтуудыг дагаж мөрддөггүй байжээ (ИНД
135.153; 135.155),

- Нислэгийн бичлэгээс харахад нислэгийн чиг шулууны өндөр
барьдаггүй, хэрэглэлийн нислэгийн журмаар шаардагдах минимум
шатахуунаас бага нөөцтэй нислэг удаа дараа үйлдсэн, агаарын
хөлгийн ашиглалтын өндрийн хязгаарлалтаас давсан
аэродромуудад хөөрөлт, буулт үйлдэж байсан зэрэг болно.
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2.3. Удирдлага, зохион байгуулалтын талаар /Management factors/

2.3.1. “ТУШ” ХХК / Operator/
“ТУШ” компанийн төлөөлөн удирдах этгээдээс гүйцэтгэх захиралд

санхүүгийн захиран зарцуулах эрх олгоогүй байна.
Компанийн удирдах ажилтнууд нь 2-3 албан тушаалын ажлыг давхар гүйцэтгэдэг
ба Гүйцэтгэх захирал нь мөн техникийн менежер, инженерийн үүрэгт ажлуудыг
тус тус давхар гүйцэтгэдэг, шаардлагатай боловсон хүчин хүрэлцээгүй байдал нь
аюулгүй ажиллагааг дүрмийн дагуу гүйцэтгэхэд сөргөөр нөлөөлж байна.

2.3.2. ИНЕГ /MCAA/
ИНЕГ нь Л410 агаарын хөлгийн үйлдвэрлэгч болон түүнийг харъяалах

иргэний нисэхийн эрх бүхий байгууллагын бичиг баримтыг үндэслэл болголгүй
дараах зөвшөөрлүүдийг олгож байсан байна. Үүнд:

- Маягийг хүлээн зөвшөөрөх гэрчилгээ
- Агаарын тээвэрлэгчийн гэрчилгээ
- НТЧ-ын гэрчилгээ
- Техник үйлчилгээний хөтөлбөр
- Нислэг- Техникийн ашиглалтын зааврууд

“Агаарын тээвэрлэгчийн гэрчилгээ”-ний үйл ажиллагааны тодорхойлолтонд
өөрчлөлт оруулах, НТЧ-ын гэрчилгээг сунгах зорилгоор ИНЕГ-аас удаа дараа
шалгалт хийсэн боловч агаарын хөлгийн ашиглалт, нислэгт тэнцэх чадварын
хадгалалт, техник үйлчилгээний хөтөлбөрийн биелэлттэй холбоотой өмнө
дурьдсан зөрчлүүдийг олж илрүүлж засаагүй байна.

Үйлдвэрлэгч улсаас гаргасан нислэгт тэнцэх чадварын удирдамжийн
хэрэгжүүлэх талаар ИНД39 дүрмэнд тодорхой заагаагүй бөгөөд удирдамжийн
хэрэгжилтээс чөлөөлсөн шийдвэр гаргаагүй байна.

Иймд нисэхийн аюулгүй ажиллагааны хяналтын байцаагч нарын мэдлэг,
мэргэшил болон сургалтанд тавигдах шаардлагыг сайжруулан үйл
ажиллагаандаа тогтвортой мөрдөх шаардлагатай байна. “ТУШ” компанийн
нислэг, техникийн үйл ажиллагаанд гарсан зөрчлүүд нь ИНЕГ-ын хяналт,
зохицуулалтын үйл ажиллагаа хэвийн явж чадаагүй, түүнд тавигдах ИНЕГ-ын
дотоод хяналтын систем ажиллахгүй байгааг харуулж байна.
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3. ДҮГНЭЛТ / CONCLUSIONS /

3.1. Үл тохирлууд /Findings/

JU2032 агаарын хөлгийн нисгэх баг хөөрөлт үйлдэхээр хөдөлгүүрийн хүчийг
нэмэгдүүлэхэд турбин хоорондын температур зөвшөөрөгдсөн хэмжээнээс хэтэрч
хэт халалт үүссэнээс турбины ажлын хүрзнүүдийн үзүүр хайлж, чиглүүлэх
хүрзнүүд гэмтэн хөдөлгүүр ашиглалтын зааварт заагдсан хүчин чадлаар
ажиллах боломжгүй болсон.

Хөдөлгүүрийн турбин хоорондын температур болон бусад үзүүлэлтүүд
зөвшөөрөгдсөн хэмжээнээс хэтрэхээс сэргийлэх ЦЭБО эд анги болон түүний
датчикуудын лабораторид хийгдэх техник үйлчилгээ их засвараас хойш цаг
хугацаандаа хийгдээгүй байна.

Нислэгийн бичлэгийн БУР-1-2Г төхөөрөмжинд тухайн нислэгийн бичлэг
хийгдээгүй тул тухайн өдрийн болсон үйл явдлыг баримтаар нарийвчлан сэргээж
тогтоох боломж хязгаарлагдсан.

3.2. Боломжит шалтгаан /Probable causes/

Шинжлэн шалгах ажиллагаа хийж байхад илэрсэн зөрчлүүд болон холбогдох
бичиг баримтуудад тулгуурлан хийсэн дүн шинжилгээ, судалгаанаас үзэхэд
хөдөлгүүрийн гэмтэл дараах шалтгаантай байж болзошгүй байна.

Үүнд:

- Хөдөлгүүрийг РЛЭ6.2.1/02 дагуу хөөрөлтийн горимд шилжүүлэхэд ЦЭБО
үүргээ гүйцэтгээгүйгээс үүдэн турбин хоорондын температур огцом өсөх
үед нисгэгч хөдөлгүүрийн удирдлагыг буцааж татахдаа хугацаа алдсан,

- Хөдөлгүүрийн түлшийг хязгаарлагч ЦЭБО болон турбин хоорондын
температур, компрессор, сэнсний эргэлт заагчид, тэдгээрийн
датчикуудад технологийн дагуу техник үйлчилгээг цаг тухайд нь
хийгээгүй нь хөдөлгүүрийн турбины хэсгийн температурыг нисгэгч хянах,
ЦЭБО хязгаарлах боломжийг бүрэн олгоогүй зэрэг болно.

3.3. Нөлөөлсөн байж болзошгүй хүчин зүйлүүд /Contributing factors/

Агаарын хөлгийн ашиглалтанд гардаг байсан дараах зөрчлүүд нь хөдөлгүүрийн
эд ангиудыг хэт ачаалал, температурын ядаргаанд оруулсон байх магадлалтай
байна. Үүнд:

o Өндөр хурдаар нислэг үйлддэг,
o Хөөрөлтийн жин хэтрүүлдэг,
o ЦЭБО-г зааврын дагуу ашигладаггүй,
o Хөдөлгүүрийн хөөрөлтийн горимын 5 минут буюу 4%-ийн

хязгаарлалтыг мөрддөггүй,
o 2000м-ээс өндөр аэродромд ашигладаг байсан зэрэг орно.
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4. АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААНЫ ЗӨВЛӨМЖ /SAFETY RECOMMENDATION/

4.1. Аюулгүй ажиллагааны шинэ зөвлөмж /New safety recommendations/

4.1.1. Аюулгүй ажиллагааны зөвлөмж 201505/11. ИНЕГ-т
/Safety recommendation 201505/11. MCAA/

Нисэхийн аюулгүй ажиллагааны хяналтын байцаагч нарт тавигдах мэдлэг,
туршлагын шаардлагыг Олон улсын Иргэний Нисэхийн байгууллага ИКАО-ын
Doc9760-ын 4-р, Doc8335-ын 6-р бүлгүүдэд тавигдсан минимум шаардлагатай
нийцүүлэн холбогдох заавар, журамд тусган мөрдөж ажиллах

Doc9760-ын 4-р бүлэг. Үүнд:
- Нислэгт тэнцэх чадварын гэрчилгээжилт, хяналтын байцаагч нь

шалгуулах этгээдтэй дүйцэхүйц эсвэл давуу мэдлэг, туршлагатай
байх

- Агаарын хөлгийн техник үйлчилгээний ажилтаны үнэмлэхтэй байх
- Агаарын хөлөг, түүний эд ангийн техник үйлчилгээний дараа

нислэгт тэнцэх чадварыг гэрчилгээжүүлж байсан туршлагатай
байх

- Агаарын хөлгийг техник үйлчилгээнээс гаргаж байсан
туршлагатай байх

Doc8335-ын 6-р бүлэг.Үүнд:
- Нислэгийн үйл ажиллагааны байцаагч нь шалгуулах этгээдтэй

дүйцэхүйц эсвэл давуу мэдлэг, туршлагатай байх
- Нислэгийн үйл ажиллагааны байцаагч нь агаарын хөлгийн даргаар

5000 цагаас багагүй ниссэн байх
- Нислэгт шалгах байцаагч нь тухайн агаарын хөлөг эсвэл ижил

нислэгийн үзүүлэлттэй агаарын хөлгийн эрхтэй, зохих нислэгийн
чиглэлд ниссэн туршлагатай байх

- Нисгэгчийг шугамын болон үнэмлэх баталгаажуулах нислэгт
шалгах байцаагч нь агаарын тээврийн нисгэгчийн хүчин төгөлдөр
үнэмлэхтэй байх

- Нислэгийн үйл ажиллагааны байцаагч болох этгээд өмнө нь
нислэгийн үйл ажиллагааны удирдлагад агаарын тээврийн нисгэгч
болон итгэмжлэгдсэн шалгагч эсвэл багш нисгэгч байсан байх г.м.
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4.1.2. Аюулгүй ажиллагааны зөвлөмж 201505/12. ИНЕГ-т
/Safety recommendation 201505/12. MCAA/

ИНД121, 135 дүрмийн дагуу гэрчилгээжсэн агаарын тээвэрлэгчийн удирдах
албан тушаалтаны мэргэжлийн ур чадварт тавигдах ИНД119 Хавсралт А, Б-д
заагдсан шаардлагыг иргэний нисэхийн олон улсын нийтлэг шаардлагад (NZCAR)
нийцүүлэн дараахи байдлаар өөрчлөх:

119.51. Боловсон хүчинд тавигдах шаардлага/ Personnel requirements

(в) Өргөдөл гаргагчийн агаарын тээврийн үйл ажиллагааны цар хүрээнээс
шалтгаалан ИНЕГ-ын дарга бүтэц зохион байгуулалтыг өөрөөр
зөвшөөрсөн тохиолдолд дараах албан тушаалын үүрэг хариуцлагуудыг
нэгтгэж болно:

1/ энэ зүйлийн (б)-ийн 1.4-т заасан нисэх багийн сургалт дадлага, ур
чадварыг дүгнэх үүрэг хариуцлагыг тус хэсгийн 1.1-д заасан нислэгийн
үйл ажиллагаа хариуцсан удирдах албан тушаалтан хүлээх;

119.101. Боловсон хүчинд тавигдах шаардлага/ Personnel requirements

(в) Өргөдөл гаргагчийн бүтэц зохион байгуулалтаас хамааран энэ зүйлийн
(б)-ийн 1.2-т заасан нисэх багийн сургалт дадлага, ур чадварыг дүгнэх
үүрэг хариуцлагыг, мөн хэсгийн 1.1-д заасан агаарын тээврийн үйл
ажиллагаа хариуцсан албан тушаалтан нэгтгэн гүйцэтгэж болно.

ХАВСРАЛТ "А".
А-2. Удирдах албан тушаалтан нь мэргэжил, дадлага туршлагын талаар
ИНД-121-ийн хүрээнд тавигдах шаардлагаас гадна дараах шаардлагыг
хангасан байна. Үүнд:

1/ Нислэгийн үйл ажиллагаа хариуцсан албан тушаалтан нь:
1.1 нисгэгч мэргэжилтэй тээврийн нисгэгчийн үнэмлэхтэй;

1.2 сүүлийн 6 жилийн 3-аас доошгүй жилд нь аль нэг маягийн ижил
ангилалын агаарын хөлгийн даргын үүрэг гүйцэтгэсэн дадлага
туршлагатай;

1.3 нисэхийн аюулгүй ажиллагааны нислэг үйлдвэрлэлийн хяналтын
ажлын 3 жилийн дадлага туршлагатай байна.

2/ Техникийн үйл ажиллагаа хариуцсан албан тушаалтан нь:
2.1 агаарын хөлгийн их бие, хөдөлгүүрийн, эсхүл авионикийн инженер;

2.2 сүүлийн 6 жилийн 3-аас доошгүй жил агаарын хөлгийн техник
үйлчилгээний хангалтууд, байгууллагын үйл ажиллагааны зааварт
тусгагдсан техник үйлчилгээний ажил гүйцэтгэсэн гэрчилгээжүүлсэн
дадлага туршлагатай;

2.3 техник үйлчилгээг удирдах, хянах, төлөвлөх, инженерингийн



Эцсийн тайлан Л-410 JU-2032 Ажлын хэрэгцээнд

Dated 2015.06.23 Page 32 of 36

боловсруулалт гүйцэтгэх буюу лаборатори цехийн орчинд
ажилласан 2 жилийн дадлага туршлагатай.

3/ Нислэгийн аюулгүй ажиллагаа хариуцсан удирдах албан тушаалтан
нь:

3.1 иргэний нисэхийн дээд боловсролтой;

3.2 мэргэжлийн дагуу нисэхийн салбарт 6-аас доошгүй жил ажилласан,
үүнээс 3-аас доошгүй жилд нь удирдах ажил хийсэн;

3.3 Иргэний нисэхийн тухай хууль, Иргэний нисэхийн багц дүрмүүд
болон
аюулгүй ажиллагааны талаар зохих мэдлэгтэй, энэ нь ИНЕГ-аар
зөвшөөрөгдсөн.

4/ Нисэх багийн сургалт, дадлага болон ур чадварыг дүгнэх ажлыг
хариуцсан удирдах албан тушаалтан нь:

4.1 нисгэгч мэргэжилтэй тээврийн нисгэгчийн үнэмлэхтэй;

4.2 сүүлийн 6 жилийн 3 жилд нь аль нэг маягийн ижил ангилалын
агаарын хөлгийн даргын үүрэг гүйцэтгэсэн дадлага туршлагатай,
даргаар нисдэг байх;
4.3 нисэхийн аюулгүй ажиллагааны хяналтын ажлын дадлага
туршлагатай, 2 жил багш нисгэгчээр ажилласан байх
байна.

5/ Чанарын дотоод баталгаажуулалт хариуцсан удирдах албан
тушаалтан нь:

5.1 Чанарын баталгаажуулалтын сургалтанд хамрагдсан
гэрчилгээтэй, эсхүл түүнтэй адилтгах хэмжээний мэргэшлийн бичиг
баримттай, эсхүл
5.2 Иргэний нисэхийн үйлдвэрлэлийн чанар баталгаажуулалтын
тогтолцооны нэгж хэсэгт таваас доошгүй жил ажилласан дадлага
туршлагатай;

5.3 5.2 Нисгэгч болон эсвэл агаарын хөлгийн инженерийн үндсэн
мэргэжил эзэмшсэн, иргэний нисэхийн салбарт таваас доошгүй жил
ажилласан дадлага
туршлагатай;

5.4 5.3 Компанийн үйл ажиллагааны тодорхойлолтыг нарийвчлан
судалж, түүний дагуу дотоод хяналтыг зохион байгуулах чадвартай
байх.

ХАВСРАЛТ "Б".
Б-2 Удирдах албан тушаалтны мэргэжил, дадлага туршлагын талаар
ИНД-135-д тавигдах шаардлагаас гадна дараах шаардлагыг хангасан
байна. Үүнд:

1/ Нислэгийн аюулгүй ажиллагаа хариуцсан удирдах албан тушаалтан
нь:

1.1 нисгэгчийн мэргэжилтэй байх коммерийн нисгэгчийн үнэмлэхтэй,
хэрэв шаардлагатай бол хэрэглэлийн нислэгийн зэрэглэлтэй,
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1.2 сүүлийн 6 жилийн 3-аас доошгүй жилд нь аль нэг маягийн ижил
ангилалын агаарын хөлгийн даргын үүрэг гүйцэтгэсэн дадлага
туршлагатай байна.

2/ Техникийн үйл ажиллагаа хариуцсан удирдах албан тушаалтан нь:
2.1 агаарын хөлгийн их бие, хөдөлгүүрийн болон авионикийн инженер,

2.2 агаарын хөлгийн техник үйлчилгээг төлөвлөх, удирдах, ТҮ-ний
гүйцэтгэлийг хянах ажлын дадлага туршлагатай /энэ чиглэлээр 3–
аас доошгүй жил ажилласан/

2.3 сүүлийн 6 жилийн 3- аас доошгүй жилд нь аль нэг маягийн ижил
ангилалын агаарын хөлгийнг техник үйлчилгээнийээс гаргах ажил
гүйцэтгэсэн дадлага туршлагатай;

3/ Нисэх багийн гишүүдийн сургалт, дадлага болон ур чадварыг дүгнэх
ажлыг хариуцсан удирдах албан тушаалтан нь:

3.1 нисгэгчийн мэргэжилтэй байх коммерийн нисгэгчийн үнэмлэхтэй,
хэрэв шаардлагатай бол хэрэглэлийн нислэгийн зэрэглэлтэй байх,

3.2 сүүлийн 6 жилийн 3 -аас доошгүй жилд нь аль нэг маягийн ижил
ангилалын агаарын хөлгийн даргын үүрэг гүйцэтгэсэн дадлага
туршлагатай, даргаар нисдэг байх

4/ Чанарын дотоод баталгаажуулалт хариуцсан удирдах албан
тушаалтан нь:

4.1 Чанарын баталгаажуулалтын сургалтанд хамрагдсан
гэрчилгээтэй, эсхүл түүнтэй адилтгах хэмжээний мэргэшлийн бичиг
баримттай, эсхүл иргэний нисэхийн үйлдвэрлэлийн чанар
баталгаажуулалтын тогтолцооны нэгж хэсэгт таваас доошгүй жил
ажилласан дадлага туршлагатай;

4.2 Нисгэгч эсвэл агаарын хөлгийн инженерийн үндсэн мэргэжил
эзэмшсэн,
иргэний нисэхийн салбарт таваас доошгүй жил ажилласан дадлага
туршлагатай;

4.3 Компанийн үйл ажиллагааны тодорхойлолтыг нарийвчлан судалж,
түүний дагуу дотоод хяналтыг зохион байгуулах чадвартай байх.
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4.1.3. Аюулгүй ажиллагааны зөвлөмж 201505/13. ИНЕГ-т
/Safety recommendation 201505/13. MCAA/

ИНД 39.52(а)2/-д 5700кг-аас доош жинтэй агаарын хөлөгт зохион бүтээгч улсын
НТЧ удирдамжийг биелүүлэхгүй байж болохоор заасныг Олон улсын иргэний
нисэхийн байгууллага ИКАО-ын Хавсралт 8-ын 4.2.3 “State of Registry” бүлгийн
шаардлагатай нийцүүлэн зохион бүтээгч улсын НТЧ удирдамжийг заавал
хэрэгжүүлэх болгож нэн даруй өөрчлөх

4.1.4. Аюулгүй ажиллагааны зөвлөмж 201505/14. ИНЕГ, Агаарын тээвэрлэгчдэд
/Safety recommendation 201505/14. MCAA, Air operators/

Агаарын тээвэрлэгчид ИНЕГ-тай хамтран Нислэгийн ашиглалтын зааврын
хязгаарлалт /Limitations/, нислэгийн өмнөх бэлтгэл /Flight planning/, агаарын
хөлгийн нислэгийн үзүүлэлт /Aircraft performance/ болон хөөрөлтийн үеийн
аюулгүй ажиллагаа /FAA Take Off Safety Aid/ зэрэг сэдвүүдийг хамарсан
сургалтыг хүчинтэй жин төвлөрөлтийн хуудас /validated weight & balance sheet/
ашиглан нисгэгч, диспатчер нарт 2015.07.01-ээс өмнө зохион байгуулах
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4.2. Аюулгүй ажиллагааны өмнө өгсөн зөвлөмж
/Previously issued safety recommendations/

4.2.1. Аюулгүй ажиллагааны зөвлөмж 201504/08. ИНЕГ, Агаарын тээвэрлэгчидэд
/Safety recommendation 201504/08. MCAA, Air operators/

Иргэний нисэхийн дүрэм, Техник үйлчилгээний хөтөлбөрт FDR, CVR-ийн
бичлэгийн системийн ашиглалтын үед хийгдэх техникийн үзлэг шалгалт
/inspection/ , тохируулга /calibration/-ыг  Чикагогийн Конвенцийн Хавсралт 6,
түүний  Part I, App 9-ийн 7 ба Part III, App 5-ын 6  дугаар зүйлд тус тус заасны
дагуу тусгаж хэрэгжүүлэх.

4.2.2. Аюулгүй ажиллагааны зөвлөмж 201504/09. ИНЕГ-т
/Safety recommendation 201504/09. MCAA/

Чикагогийн Конвенцийн Хавсралт 6, түүний Part I-ын 6.3-д Агаарын хөлгийн
бичлэгийн FDR, CVR системд соронзон тууз /magnetic tape/-ийг  2016 оны 1
дүгээр сарын 1-ээс хойш ашиглахыг хориглосон заалтын дагуу Аэромонголиа
компанийн F50 маягийн JU8250, JU8251, JU8258 агаарын хөлгүүдийн ярианы
бичлэгийн CVR системийн соронзон туузан төхөөрөмж, Тэнгэрийн улаач шинэ
компанийн Л410 УВП, JU2032 агаарын хөлгийн бичлэгийн БУР-1-2Г системийн
соронзон туузан төхөөрөмжийг уг шаардлагад нийцүүлэн солих.

Мөн Чикагогийн Конвенцийн Хавсралт 6, түүний Part III -ын 4.3-д Агаарын
хөлгийн бичлэгийн FDR, CVR системд  соронзон тууз ба утас /magnetic tape and
wire/-ийг  2016 оны 1 дүгээр сарын 1-ээс хойш ашиглахыг хориглосон  заалтын
дагуу  МАК-ын Ми-8 маягийн JU6600, JU6601 агаарын хөлгүүдийн ярианы
бичлэгийн П-503Б төхөөрөмжийг уг шаардлагад нийцүүлэн тус тус солих.
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Produced by the Aircraft Accident Investigation Bureau of Mongolia

AAIB Reports are available on the website at www.aaib.gov.mn

Aircraft Accident Investigation Bureau,
Ministry of Road and Transport
Nisekhiin Street, 10th khoroo
Khan-Uul District
Ulaanbaatar 17120
Mongolia
Tel:           (976) 11 282026

(976) 9595-3399 (mobile)
Fax:             (976) 70049974
E-mail: aaib@aaib.gov.mn
Website: www.aaib.gov.mn

Олон улсын иргэний нисэхийн Конвенцийн Хавсралт 13, Монгол Улсын Иргэний нисэхийн тухай
хуулийн [9-р бүлэг] болон Иргэний Нисэхийн Багц Дүрэм 203-т заасны дагуу, шинжлэн шалгах
ажиллагааны гол зорилго нь осол, ноцтой зөрчил давтагдан гарахаас урьдчилан сэргийлэхэд оршино.
Аливаа ослыг шинжлэн шалгасан үйл ажиллагаа болон түүнтэй холбоотой тайлан нь хэн нэгнийг
буруутгах, хариуцлага тооцох зорилгогүй.

Аюулгүй ажиллагааны зөвлөмж нь тухайн хэрэг явдалд хэн нэгнийг буруутгах, хариуцлага тооцох
дүгнэлт гаргах үндэслэл болохгүй.

In accordance with Annex 13 to the Convention on International Civil Aviation, Civil Aviation Law of
Mongolia [Chapter 9] and Mongolian Civil Aviation Rule’s, the sole purpose of this investigation is to prevent
aviation accidents and serious incidents. It is not the purpose of any such investigation and the associated
investigation report to apportion blame or liability.

A safety recommendation shall in no case create a presumption of blame or liability for an occurrence.
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L - 410 M Turbolet

L - 410 UVP - Turbolet

L - 410 UVP-E

L 410 UVP-E9

L 410 UVP-LW

L 410 UVP-E-LW

L 410 UVP-E20

L 410 UVP-E20 CARGO

L-420zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Aircraft Industries, a.s
Na Z6honech 1177

686 04 Kunovice

CZECH REPUBLIC

Type C ertificate H older:
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EAsA.A.026
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MaRzmzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMHEr 2171XyyoaczyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Xasr: YKpaV1Ha, 61031, r. XapbKOS, yn. POMawKV1Ha,5

Address:

,H3pV1J11H.e9~eec:OT VlMeHV1 3asoAa "TaPA" XfAnn

, 'QniJef1alf of'

5yx M3A33nnV1~rnapaax xasraap V1nr33H3: All data is will be sent to.
Mo-rren Ync, YnaaH6aaTap-17120 Mongolia, Ulaanbaatar-17120
V1pr3HV1CiHV1C3XV1CiHEpeHxV1~ia3ap Civil Aviation Authority of Mongolia
HV1Cn3rTT3HLl3X4BASapblH X3nT3C Airworthiness Division
YYH33C ransa 5V1 3H3 aaraapsrs HT4-bIH xaaranarrr 6ytOy r3p4V1nr33~n3nTV1J11rXV1J11Xaopunroop
V1pr3HI-lCiHV1C3XV1CiHEpeHxV1J11ia3pblH AaprblH XYC3nTV1CiHAaryy AV13aJl1Hbl6onoH r3p4V1nr33~yn3mV1J11H
xonoornorrroa Ta~naHrV1CiHxysV1~ryH3 renoeprvaraep V1nr33H3.
In addition, I hereby agree to supply at no charge copies of any design or certification reports as maybe
requested by the Director of Civil Aviation, in support of certification or continuing airworthiness of this
model, as listed in the following document:

5l3blKe no Aopa60TKaM caMoneTa L410UVP-E no AOKYMeHTa14V1V1,pa3pa60TaHHoJil

3aSOAOM "TOPA" xrxnn.

Pne ,[\0-n41 0-1 019.3, PT3 ,[I,0-n41 0-1131.2, A3 ,[1,0-410-1064.2, Ha PYCCKOM

51-1A33p AypbAcaH sarsapun TeXHI-IKy~n4V1nr33 60noH alOynry~ axannaraaan uiaapanararaa, napaax
YJI1nAS3pn3rYV1J11H3aasPYYA, y~n4V1nr33HV1~3aXV1AnYYA,6tOnneTeHYYA, HV1cn3raurarnanrua aaasap 33p3rT
eep-merrr OPCOH,3CS3n WV1H33prapcaa TOXV10nAonAans 6onox xYPAaH xyrauaasn, yH3 renoeprvarsap
T3W33PV1J11HH3r xyauap V1pr3HV1~HV1C3XV1J11HEpeHXV1J11ia3pblrxaurax yyprV1J11rxyn33)!( 6aJl1Ha.YYHA:
I hereby undertake to supply to the Director of Civil Aviation, at no charge and as soon as practicable after
issue, one copy of all amendments and re-issues to the following manufacturer's manuals necessary for the
maintenance and safe operation of the above model, including service letters and bulletins and the aircraft flight
manual, if applicable:

V13MeHeHIMl VI ,[I,ononHeHVl51 K PTO cavonera L410UVP ,[I,0-n410-1053.7.T,

L410UVP3arBap:

Model:

OrHOO: 16-Map-2009zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
------~----------Date:

T3MA3rn3n 3Ar33p M3A33nn33p I-ITr3M)f(Jl3m1~HYHAC3HA33p xasrax 6ereeA M3A33nnV1~r333MWV1rYV1~H
6w'lr33p vL71nAc3Haesuieepenrvarasp 6YCAaAAaM)KJ'ynaxblr xoparnouo.
Note: Such propriety data is held on a confidential basis and not supplied to any other party without the
written perrnfS$i9n,of the owner of the data

';" ia;~I~ YY3r~:=::'?~:~~----:=:=:~~

"'Sif!1~~i,

Atl6afi ryw~a1rlVI.o. AV1peKTOpa Ca~YK fa.C.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

; PoM;b'rl!
. /..: _.:::"_ /;

. .:i/

Jk12~Eg~Z~~~'~;Rs>~";r".'
XI-IC'll.r Aircraft Industries, a.s.

Make:

I1Pr3HI1t1 HI1C3XI1titH
EPeHXI1t1 iA3AP

V1HEi-bIH AaprblH 2003 OHbl

187 TOOTryiuaansu- 14-p xascparrrzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

VI.1I1,[J,83PI13r433C rAPrA>K 6YI.1 M3,[J,33I1I133P

XAHrAX r3P33

AGREEMENT TO SUPPL Y MANUFACTURER'S DA TA
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Best Regards,

Please attach this Approval Letter in the appropriate section of

"MAINTENANCE SCHEDULE OF AIRCRAFT L 410 UVP".

Therefore I am informing you that the "MAINTENANCE SCHEDULE OF

AIRCRAFT L 410 UVP" is approved.

The "MAINTENANCE SCHEDULE OF AIRCRAFT L 410 UVP" issued on

05.06.2008 was reviewed and found in compliance with Mongolian Civil Aviation

Regulation Part 135.

Dear Sir,

SUBJECT: Maintenance schedule of aircraft I 410 uvp

1)~lkzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIf 0 C OS-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I<c'lzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-J3rJ.3

To: CYBOPOB. B.H

,QV1PEKTOPY3ABO,QA

"TOPA" xr-rm

I '7 l .;.1) i ~I ~ .'. ; I i I (.·1 : i.: h;!, I

.WLyrIO:'\SAFVIY I<E(;1 L'dlO\ DLPART,VIE:\T

CIVIL AVLH!O:'-< AiTIIOHrn OF ,\10:-';(;0!.1.-\
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.ae~cTByeTzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAllrJ caraonerazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3aB. NQ810602 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-,>

-~-:..---
L_______:__Ji .t I " {)':H~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr- ----,-l:.2.lllt:..__fH.:.::..'(___:.s::.L-1 ___:f/.:J_ :_ ::' ":..__ ' ('____.,J

-M~Clet;~;;;--;rI~~lllOP'-Y-"~'~' -- .. - t'Aini!.;Y~;-f rAn~r~\:-
30'flH.y Yl(paillYl COlntnll"i,(\\i~H\ o U'':f,)ine

ACP)4(;)S<lHO f!Hii!l~i~~lii.l

aw.1iHiCrpnljlR s ta te Av l a t io n

(AeplKoo iilaAMi~icTpal1iH) ,'I.e! fill n is t r a t io n

CXBAJlEHO
; (. __ APPROVEq __ , ' )

i ;It ,-~2~_!L ]_ .! . /C_"f_L_(_.!_!:_~--:";!_ -: (, c.

1l0( "H,) uu.. ILl l. N .Y Il(!

l.t'13,o,aHlf1eOT - 05.06.2008r.

(5E3 KAnV1TAJlbHOrO PEMOHTA

C BblnOJlHEHV1EM MHOrOYPOBHEBO~ 0WEHKV1

TEXHV1LJECKOrO COCT051Hl!151CAMOJlETA)

PErnAMEHT

TEXHtI14ECKOrO 06CJlY>KVlBAHVlfI

CAMOflETA fl410 YBn

", .r. ;j
,lJ,lf1peKTOp aasona

«TOPA» xr-nn

. ','

B.H. CYBOPOB

Yraepxna to:

NQzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAn410.0000 .000 .000 PO
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Earriarncan orHOO 2¢ 12 06 26 8ep'-!Jlem NQ 000

,C\yycax orHOO -JOj5.06~26------~-------------r--3pYVlJlr33HV1V,Ni2 AT -016--' -----.----

r=~~~==·T-O==~~-- = .- _0_. -=.~,~~~-----. --~~-- ..--------.~====.=-'='==~~=~-'=="~'f

i 6yn3r 0 i T3Hr3P~lI1HzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAynAAY - W VlH3 XXK IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA14/17 !

IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

LjaxuM xene.iapblH VG.'l2

CDaKC.vme :

1 . V1pr~lHlt1ii!HV1C3XVlLI1HEpeHxV1111Caspaac onros

2 Yiiin a>KlllnnaraaHbl ronopxoanorm,u 6aTancaH

I~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

###

! 4. Xa,o,rananTblH TeXHV1KYLl1nLlV1Jlr33
I I
I I

! \ It._~_:,..___,_.._~ .__.....___. __ ..L.... . -_. •.. • .. _j

3, YJlIl1PJlblH aun-rnarrraua w~'ln>KyyJl3X

reXHII1I( yiiinYV1nr33

11-410 YBn

¢opMa 1

ocpwa 2

2. War yeV1iiiH TeXHV1KYLl1Jl4l11Jlr33

I-A - ..--- - ----. ~
I raapblH XeJlrll1l11H T - - 6 T - -
I eXHI"K YIl1Jl4I11Jlr33HII1V1X3Jl ap eXHV1KYV1Jl4V1nf33HII1I11ve-man
1..._ '_'"' __''''' .~.a..~~..__....--.,L-------.---.-".---.-----.".------.. ------.---,-.-------".---.---------~-- -.-.-------------------------.

i I

, 1 Wyypxaii! TeXHV1KyiiiJl\!V1nr33 I oopwa A
I

I
, cDOPM8 5

. cDopMa B

XYCH3rT - 5

13p\~lI1nr33 333MWlI1fL! Hb YC'1n a>t<II1JlJlaraaHbl TO,D,OpXOIl1JlOnTbIH A03-,o, 61114111r,o,c3Haraacs-

xenryy,o,3fJ, XYCH3rT 5-,0, aaaracau TeXHV1I< YIl1JlYV1nr33r V1HEr-aap 6aTaJlraa>KCaH TeXH~H

v~nLlll1nr33HII1~ xeTen6epll1iiiH ,o,aryy napaaxs yeLlJl3nV1L1r6apll1MTJlaH fYIl1L13Tr3H3

003. TEXHIIlK Y~nYVlnr33HVl~ X~3rAApnAnT

Ar aapsu« T33B3pn3rLlIl1L1H 13pYII1nr33 333MLLJII1fYIIlll1H

YlI1n A)KlIlnnArAAHbl TO,QOPXO~nOnT
, I

v1pr3HV1~ H\IlC3XV1~H

EpeHXV1~ ia3ap
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5. BaplJnanmUUH aY2aap: 00/00

Revision number:

4. 13plJUn233Huu oyeeep: MCAA.145.1510

Certificate Number:

3. XYlluHm3u 02HOO: 2014.05.01

DatezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAof expiry: 01 May, 2014

2. Bemencen 02HOO: 2013.05.01

Date ofzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAissue: 01 May, 2013

II
n......"'" ......-t

ynAAH6AATA? XOT

Yiut a>KUnna2aaHblzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmooopxoimonmnie 6amancaH AXHTLfX-uuH aap2a I \ I

These Operations Specifications are approved by Director of Airworthim1s§, Di~VisiQFlr; '"7, ,7 '1 m I

I :21 -~- '- ", ~,
c· \! &;>

H3P /Name/: lapblH YC32 (Sig'natUl:e)':" .: - 'r', \ :
; ,,,,, ..• -~ ·,'1:

1.

06cnY>KVlBaHVle npVl xpaHeHVlVl

Ce30HHoe TeXHVl4eCKoe

o6cnY>KVlBaHVle

Xyrauaar TeXHVlK ylitn4Vlnr33

Peeneueum rexau-reckoro

o6cnY>KVlBaHVl5'l cavonera
11-410 YBn

NQ11410.0000.000.000 PO

<PopMa A pacoru no BCTpe4e

<PopMa 6, S, r pacers: no

OCMOTPY Vl o6cnY>KVlBaHVlIO

<PopMa .Q pa60Tbi no

otiecnevenmo nocne kaxnoro

nocnenyiourero ssinera

<PopMa E patiors: no ooecneveumo

nepeoro aunera
<PopMa )I{ paoors. no

ooecnexeumo CT05'lHKVl

l.lar yeVlIitH TeXHVlK ylitn4Vlnr33

YlitnAB3pmr4VllitH 3aaBap

Manufacturer's Manual

X5'l3raapnanT

Limitations

TeXHVlK ylitn4Vlnr33

Maintenance

(3SSXSH "T3Hr3pIl1I11H Ynaa-t WII1H3" XXK-II1I11H)

(Only on aircraft "Sky Horse New" LLC)

n-410 YBn
L-410 UVP

1. AraapblH xsnsr

Aircraft

13p4Vlnr33 333MWVlr4 Hb napaaxs anrunan 6onoH xasraapnanruu XYP33HA TeXHVlK ylitn4Vlnr33r rylitLj3Tr3X

3PXT31it.

The Certificate Holder is authorized to accomplish maintenance of the following Rating and/or Limitations:

AHrVlnan 6a X5'maapnam - A2 (V1HJ]-145)

Rating and Limitations - A2 (MCAR, Part 145)

.- -
3H3XYY ManITblr I1HEr-blH

naprsm 281 TOOT

'ryuraanaap 6aTJIaB.
Thisform approved by General

Director oj'MCAA Order N!!281.

YMJI A)KIIJIJIAr AAHbI TO)J; 0 PX 0 MJIOJIT
OPERATIONS SPECIFICATIONS

I1pnHHH HHC3XHHH

EpoHXHH Taaap
Civil A viation Authority (!j'

Mongolia

38BIll88P8r,[(C8H TEXHMK YMJIQMJIr33HMM EAMrYYJIJIArA

APPROVEDMAINTENANCE ORGANISATION
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EASA AD No.: 2008-0103 

EASA Form 110  Page 1/3 

EASA AIRWORTHINESS DIRECTIVE 

 

AD No.: 2008-0103 
 
 
 
Date: 29 May 2008 
 
Note: This Airworthiness Directive (AD) is issued by EASA, acting in accordance with 
Regulation (EC) No 216/2008 on behalf of the European Community, its Member States and 
of the European third countries that participate in the activities of EASA under Article 66 of 
that Regulation. 

This AD is issued in accordance with EC 1702/2003, Part 21A.3B. In accordance with EC 2042/2003 Annex I, Part M.A.301, the 
continuing airworthiness of an aircraft shall be ensured by accomplishing any applicable ADs. Consequently, no person may operate 
an aircraft to which an Airworthiness Directive applies, except in accordance with the requirements of that Airworthiness Directive 
unless otherwise specified by the Agency [EC 2042/2003 Annex I, Part M.A.303] or agreed with the Authority of the State of Registry 
[EC 216/2008, Article 14(4) exemption]. 

Type Approval Holder’s Name : 
 

Aircraft Industries a.s. 

Type/Model designation(s) : 
 

LET L410UVP 

TCDS Number :  EASA A.026 

Foreign AD :  Not applicable 

Supersedure :  None 

 

ATA: Multiple  Introduction of Cabin and Aircraft Systems Safety Modifications 

 

Manufacturer(s): Aircraft Industries a.s. (formerly known as Letecké Závody a.s.  al ias LET) 

Applicability: All L410UVP Turbolet aircraft 

Reason: Early variants of the LET L410 series had certification bases that precluded 
them from being certificated in EU member states.  On accession to the EU, 
these aircraft were transferred on the basis that essential safety 
improvements would be introduced to enable continuing operation in EU 
member states.  

The purpose of these improvements is to bring the aircraft to a safety 
standard equivalent to other similar types certificated in EU member states. 

In effect, analysis of the LET-410 safety records has revealed a higher 
accident rate than other types of similar vintage undertaking similar 
operations. To mitigate this, it is necessary to improve the cabin safety of the 
LET-410 aeroplanes to optimize the passenger evacuation in case of 
emergency and to incorporate a series of aircraft systems modifications 
which, if not implemented, could lead to unsafe conditions that would result 
in safety of flight issues. Consequently, this Airworthiness Directive (AD) 
mandates embodiment of several modifications which consist of two 
separate sets: 

Part A “Additional emergency exits installation under wings and related 
modifications”  

and 
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Part B:  Remaining minimum essential safety modifications  

For details refer to the compliance block 

Effective Date: 12 June 2008 

Required action(s) and 
Compliance Time(s): 

Before 01 July 2010, Modify the airplane in accordance with Aircraft 
Industries a.s. Information Bulletin IB No. L410UVP/149b to embody 
either Part A and Part B or Part B solely of the following sets of 
compulsory modifications as listed below:  

Part A:  Additional emergency exits installation under wings on left-hand 
fuselage side and related modifications: 

1.Modification of fuselage structure 
2.Installation of emergency exits 
3.Modification of fuselage insulation and upholstery 
4.Anti-skid carpeting on landing gear nacelles 
5.Emergency path lighting 
6.Emergency exit signs and placards 
7.Emergency lighting wiring 
8.Other related modifications 

Part B:  Remaining minimum essential safety modifications: 

1.Modification of locking mechanism of the front emergency exit 
2.Installation of indication of closing of the front emergency exit and 
covers of the front baggage compartment 
3.Installation of handle at front emergency exit 
4.Installation of labels on front emergency exit 
5.Installation of temperature indicator of onboard storage batteries 
6.Installation of non-return valves in wing fuel tank filler necks and 
elimination of internal fuel filler necks on wing 
7.Installation of fuel flow meters 
8.Installation of warning device of exceeding maximum operating 
speed VMO 
9.Re-routing of rudder and aileron trim tab cables 
10.Installation of protective fire-resistant coating on hoses in engine 
nacelle area 
11.Modification of passenger seats to prevent shifting of baggage in 
under-seat area 
12.Installation of water collector into pressure air piping of de-icing 
system of tail units 
13.Modification of fuselage harness 
14.Replacement of rudder blocking device 

The modifications are to be implemented by Aircraft Industries a.s. although 
alternative methods of compliance may be accepted (see Remark 1 below). 

FOR AIRCRAFT MODIFIED IN ACCORDANCE WITH PARTS A AND B, 
THERE ARE NO ADDITIONAL LIMITATIONS beyond those listed in Type 
Certificate Data Sheet EASA.A.026. 

AIRCRAFT MODIFIED IN ACCORDANCE WITH PART B ONLY WILL BE 
LIMITED TO A MAXIMUM OF NINE PASSENGERS after 30 June 2010. 
(This restriction does not apply to aircraft used in parachuting operations.) 

NOTE: These limitations are set out in Type Certificate Data Sheet 
EASA.A.026, taking effect on the compliance date of this AD. 

Ref. Publications: Aircraft Industries a.s. Information Bulletin IB No. L410UVP/149b 
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Remarks : 1. If requested and appropriately substantiated, EASA can approve 
Alternative Methods of Compliance for this AD. 

2. This AD was posted on 15 February 2008 as PAD 08-021 for 
consultation until 14 March 2008.The Comment Response Document 
can be found at http://ad.easa.europa.eu. 

3. Enquiries regarding this AD should be referred to the Airworthiness 
Directives, Safety Management & Research Section, Certification 
Directorate, EASA. E-mail ADs@easa.europa.eu  

4. For any questions concerning the technical content of the requirements 
in this AD, please contact: 

AIRCRAFT INDUSTRIES, a.s. 

Na Záhonech 1177, 686 04 Kunovice, CZECH REPUBLIC 

Customer Support: Phone:+420-572817660  Fax:+420-572816112 

E-mail: ots@let.cz 
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Q 0501 Př.2/C Aircraft Industries, a.s., 686 04 Kunovice, Czech Republic, phone: +420 572 817 660, fax: +420 572 816 112, e-mail: ots@let.cz 

 

MANDATORY BULLETIN 

MB No.: L410UVP/193a 

Concerns: L410 UVP aircraft all versions and modifications. 

Subject: Check of main spar caps on outer surface of a wing. 

Reason: Corrosion occurrence on main spar caps of a wing. 

To be carried out 
at the latest by: At the earliest Check 1. 

To be performed by: Maintenance engineer having aircraft maintenance license 
(AML). 

Costs to be covered by: Operator. 

Necessary material 
to be delivered by: Not required. 

Bulletin becomes effective: On the date of its issue. 

Total No. of pages: 4 + 4 

........................... 
Miroslav Pešák 
Chief Designer 

Technical content of this document has been approved based on the Design Organization 
Approval No. EASA.21J.119. 

August 20, 2012 
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AIRWORTHINESS 
DIRECTIVE 

CIVIL AVIATION AUTHORITY 
CZECH REPUBLIC 

 

Airport Ruzyne, 160 08 Prague 6 
tel: 420-2-33320922, fax: 420-2-20562270 

 Number: CAA-AD-016/1999R1 
 

Date of issue: May 25, 1999 

 

Walter a.s. 
M601D, M601E, M601E-21 

 
 
 

ENGINE - TURBINE BLADE - REPLACEMENT 

 
 
Applicability: Walter M601D, M601E, M601E-21 series engines, serial numbers are mentioned at 

the enclosures of the Mandatory bulletins no.: M601D/27a, M601E/20a, M601E-
21/1a. 

 
 
Reason: Gas generator turbine blade was broken in operation due to reduced fatigue strength 

caused by increased content of zirconium in used ŽS6KVI alloy. 
 
 
Effective date:  July 15, 1999 
 
 
Compliance :  (a) Gas generator turbine blades must be replaced by exhausting determined life of 

1000 cycles or 1000 hrs at latest. 
(b) Blade replacement will be carried by the maintenance engineers of the WALTER 
a.s. Product Support Dept. after agreement or on request of the operator at operators 
facility (in case of necessity of replacement 5 turbine blades or less on 1 engine) or at 
manufacturer (in case of necessity of replacement more than 5 turbine blades on 1 
engine) before gas generator turbine blade life termination above mentioned and as 
determined by Mandatory bulletins no.: M601D/27a, M601E/20a, M601E-21/1a. 

 
 
 

Remarks: - Where applicable, the requirements of this AD must be integrated into the Aircraft´s Logbook(s). 

  - Address inquiries concerning this AD to: Civil Aviation Authority, Airworthiness Division, 

    Ruzyne Airport, 160 08 Prague 6, Czech Republic, tel: 420 2 33320922, fax: 420 2 20562270. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Pavel MATOUŠEK 
Director of Airworthiness Division 

CAA CZ 
 
 

CAA-AD-016/1999R1 
1/1 
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Расчет необходимого количества заправляемого топлива

Тип самолета Л-410 УВП Н аэр. 1458 м
Регистрационы номер JU-2032 ВПП 11/29
Командир самолета Ветер тихо
Аэродром/ИКАО код Даланзадгад/ZMDZ Видимость CAVOK
Экипаж 2 чел Явление Нет
Пассажиры 12 чел ТНВ +27°С
Груз 78 кг QFE 638.0 мм
Взлетный вес 6045 кг QNH 1007 Hpa

Топлива на полет на запасной аэродром с Арвайхээр РЛЭ 7.7.1-2
Запасной аэродром Баянхонгор (175 км) 230 кг
Запасной аэродром Мандалговь (270 км) 320 кг

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 

Аэронавигационный запас топлива Qзап + Qож
Запасной аэродром Баянхонгор 355 кг
Запасной аэродром Мандалговь 475 кг

Расход толива при полете в зоне ожидания РЛЭ 7.8.1-3
Расход топлива на эшелоне 3000 м за 30 минут 125 кг/ч

Количество заправляемого топлива по участкам полета (РЛЭ 3.1.4-1)
Топлива для полета с Даланзадгад на Овоот 330 кг

Топлива для полета с Овоот на Арвайхээр
Запасной аэродром Баянхонгор 830 кг
Запасной аэродром Мандалговь 930 кг

Запасной аэродром Баянхонгор 1180 кг
Запасной аэродром Мандалговь 1270 кг

Количество заправляемого топлива с аэропорта Даланзадгад
Топлива для полета с Далазадгад на Арвайхээр

zaya
Sticky Note
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nYHKTzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAHa~MeHOBaH~e 06beKTa nep~OA.
np~Me~aH~ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

pernaueura ~ COAep>KaH~epa60Tbl sac. MeC.

77 npII160Pbl KOHTPOJlfl ,llBlI1rATEJlfl

·7"7:'1tB.04:1\ CH~M~Te c casionera ysasarens 060POTOB 600 -
- raaoreueparopa nYH 1343.XX ,[IJlS'lnaooparopuoa,~

npoaepxa.
(~ npa

Ka)KJ\O~

Ilocne nposepxn yCTaHoB~Te Ha CaMOJleT. eM.AB.)

#?~10.04.6 • npoBepbTe B natioparopna: 600 -

- norpewHocTb ~3MepeH~S'l. (~ npa
,[lopa604Hblll1

Ka)KJ\O~

OCMoTp~Te yxaaarens. eM.AB.) HOMep .XX

np~6opa

oxaasraaer

TOJlbKO
"Z.7·.tO .05 A CH~M~Te c cavonera yxasarens 060POTOB 600 - ~CnOJlHeH~e
__.--"''''''"' B03,[1YWHOroB~HTa nYH 1344.XX ,[IJlS'l

(~ npa WKaJlbl np~6opa.
na6opaTOpHOll1npOBepK~.

Ka)KJ\O~

Ilocne nposepka yCTaHoB~Te Ha CaMOJleT. eM.AB.)

7"7".10.05.6 npoBepbTe B nacoparopan: 600 -

- norpewHocTb ~3MepeH~S'l. (~ np~

Ka)KJ\O~

OCMoTp~Te ykaaarens. eM.AB.)

7"1~·1·1.00".A CH~M~Te KOMnneKT,[IaT4~Ka xpyrauiero MOMeHTa 600 - Bsmoru-ars npa
( PT3 ,[IB~raTeJlS'l nYH 1540.01-8 ~ yxasarenn kpyrauiero MOMeHTa Ka)K,[lOIl1

T.K. 77.11.00.6) nYH 1539.01-8 ,[InS'lnaooparopuca nposepka. YCTaHoBKe
Ilocne npoaepka yCTaHoB~Te Ha CaMOneT. ,[IB~raTeJlS'l

7.7::1+:0'0.6 Ilpoaepsre B natioparopaa: 600 - BbInOnHS'lTbnp~

( PT3 AB~raTenS'l
- .nOrpewHocTb cpatiarueaaas:

Ka)K,[lOIl1

T.K. 77.11.00.a ) YCTaHoBKe

- conpOT~BJleH~e ~30nS'lLl~~.
,[IB~raTeJlS'l

OCMoTp~Te ,[IaT4~K.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

_U:-2·0·,-Q.2 .A CH~M~Te C CaMOJleTayxaaarens reraneparypsizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~e. - Bsmonasn, npa
_---- rasa Me)K,[lyTyp6~HaM~ nYH 1370.01-8 ,[InS'l Ka)K,[lCII1

naooparopuoa nposepxa. YCTaHoBKe
Flocne npoaepxa yCTaHoB~Te Ha CaMOJleT. nsararenszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

PErflAMEHT TEXHU4ECKOrO OECflY>KUBAHUH

Ngfl410.0000.000.000.PO

fl410 YBn

TIWT zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

rr
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nYHKT Half1M eHO BaHlf1e 06beKTazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAFlepaon,
nplf1M e'laH lilezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

pemaraearazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIf1 conepxaaae pa60Tbi 'lac. M ec.

76.10.00.)1{ npoBepbTe CPYHKLlVloHVlpoBaHVleynpasneaaa 300 -
( PT3 ,qBVlraTen51 ,qBVlraTeneM. CMa>KbTe psr-rar BblKnfOyeHIiI51

T.K. 76.10.00.9) aarorpruorepa, uiapuapnsre no,qWlilnHIiIKIiIT51riii

«a-ranox.

76.10.00.3 npOMolliTe iii CMa>KbTepbl4a>KOKasrxruosarena 600 -
( PT3 ,qBlilraTen51 aBTOMaTVlyeCKOrOcpnfOrlilpOBaHIiI51.

T.K. 76.10.00.h)

7S•.14.0J.A CHIiIMIiITe C cawonera LleHTpanbHbl1ll 3neKTpOHHblill 600 nplil
76.J4.03.A 6noK orpaan-mrenea nYH 5260.01 IiInlil no,qrzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~_""<I'i~ __ "'-" nYH 5260.02 ,qn51naooparopuoa nposepxa. K03n
Flocne nposepxa YCTaHoBIiITe Ha cavorter.

76,14.01.6 Flpoaepsre B naooparopaa: 600 npVl
76.14.03.6

- nopor cpaoarusaaws iii YClilneHIiI51
no,qr

K03n
orpaaa-urrenea,

- BenVlYIiIHYnorpeonaeworo TOKa.

OCMoTpliITe Ll360.

76,..14:04.A CHIiIMIiITe C cavonera ,qlilcpcpepeHLjIilPYfOllIee 600 -
3BeHO 060POTOB raaoreaeparopa nYH 5223 ,o,n51

na6opaTopHoill npoBepKIiI.

Ilocne nposepxu YCTaHoBIiITe Ha cavoner.

( Y cavoneroe c 3aB. NQ831013 ).

76.14.04.6 Flpoaepsre B nacoparopua: 600 -

- BenlilYIiIHY BbIXO,qHOroHanpaBneHIiI51;

- CPYHKLlIiIO.HlilpoBaHVle.

OCMoTpVlTe ,qVlcpcpepeHLlVlPYfOllIee3BeHO

060POTOB raaoreueparopa VIero MOHTa>K.

( e..T~:,l:IB·VlfaTen51CHVlMVlTeC caaonera orpaaa-urreru, KpYT51Ujero 1200 -
T.K. 77.12.00.B ) MOMeHTa nYH 1541-8 ,qn51rtatioparopsoa

--- nposepxa.

nocne npoaepkn YCTaHoBVITeHa caaoner.

(Y cauoneroe no 3aB. NQ831012).zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

PErflAMEHT TEXHI!1LfECKOrO 05CflY>KI!1BAHI!1R

Ng fl410.0000.000.000.PO
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N2 XapaKTepHCn1KMzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEAHHIIILlbl Me-rOAbl lDaKT. npeAenbIDEF.$TA npeAenbl
H3MepeHH peayns'rar NzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA91-9812 H8 MeCTe

R aa MaeYazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnpWMeHeHMS1

..... . npOK:lBOp,CTBa

1 2 3 4 5
.'

6 7

1. B.wWKH-M Q.M,Q BI13yanbHblill ~po!}r~4H\'lv npo3pa4HblIA nPo3pa'"lHb!~
. ,

2. nilQTIlOCTb np14 20 QCzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKf/JJ.N l3 ASTM D4052 o ~l,.(_ 0,937 - 0,947
rocr 39QP . j 0;937-0,947 .

3. KMKeMaTMqeCKlUl' P>;'IM</C ASTMD445

Bfl3,KoCTb rocr 33
?/t-ft- npfll 100 QC 7,35 MIo1H, 7,35 [vII1H.

- npVt -4O·C A o4B'f- 13000 MaKe. 13000 MaKC.

4. TeMileparyp8 °C ASTM D97
£:·f

. '-54 MaKe,

3aCTbtBaHKfl rocr 20287 - - 54 MaKe.

.
5. KHcnoTHoe '!~Cho .'MrKOH/r ASTM 0664 o ,~,9 0,1 MaKC.

.Maena rocr 5985
/v

0.1 MaKe.
i,

6. TeMrlflp.n)'pa BCnblWK"1 . °C ASTM 092 z_ ~L,
216 M~H.

B OTKpblTOMrarne rocr 4333
!

216 M~H.

7. iVlCJCCOB~ AOml SOAbl . %

!
rOCT 2477 OTcyTCTB~e

,8, COA~p)KaHl<fe I fOCT 6370 oTcyrCTB~e

Mex."A'l1'laCKIo1X i
npHMece~ L_-. J

1. TeXtH1'-tecKHe Tpe6oBaHH5I Ir1 HOPMbl

Macno TYP50HV1KOLlln ;98 aansercs nOJlHblM 3KBt-1BaneHTOMMacna 5-38.

000 "HHKO 80CTOK"

POCCIM1, 121069, Mocxaa. Xne6HblV! nep 195

Ten: (7-495) 69533 52, 956 90 14 - WaKe: (7-495) 956 90 14
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5700 kg

5800 kg

6000 kg
5700kg

5500 kg
5300 kg

17% MAC
28% MAC

Forward c.g. limit
Aft c.g. limit

12. MaximumWeight:

Maximum take-off weight
(VSP= 230 km/h) - (see note no.5)
Maximum take-off weight

(VSP= 180 km/h) - (see note no.6)
Maximum take-off weight- (see note no.8)
Maximum take-off weight for L 410 UVP-LW
- (see note no.9)
Maximum landing weight
Maximum zero-fuel weight

13. Centre of Gravity Range:

The aircraft is approved for Day and Night
VFR and IFR flights.

11. All-weather Capability:

4200 m10. Maximum Operating Altitude

Maximum speed Vo 410 km/h lAS
Maximum operating speed VMO 355 km/h lAS
Maximumflaps extended speed, landing
configurationzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA35° VFE 205 km/h lAS
Maximumflaps extended speed,
take-off configuration 15° VFE 250 km/h lAS
Maximum landing gear operating speed VLO 250 km/h lAS
Maximum landing gear extended speed VLE 250 km/h lAS
Maximum spoiler operating speed VSP

- for MTOW 5700 kg (see note no.4) 230 km/h lAS
- for MTOW 5800 kg (see note no.7) 180 km/h lAS
Minimum control speed on ground Vmin ER 125 km/h lAS
Minimum control speed, take-off Vmin EV 130 km/h lAS
Minimum control speed, balked landing Vmin EK 125 km/h lAS
Minimum control speed, landing Vmin EP 120 km/h lAS

7.2. Oil Aero Shell Turbo Oil 500

Aero Shell Turbo Oil 555

Aero Shell Turbo Oil 560

Mobil Jet 0 II

B3V (Russian production)

Exon TO 2380

Castrol599

8. Fluid capacities:

8.1. Fuel: Standard Tank Total: 1000 kg

Usable: 991 kg

8.2. Oil: Engine Maximum: 11 Litre

Minimum: 5,5 Litre

9. Air Speeds:

T1 according to ST SEV 5024-85, or GOST 10227-86

TS 1 according to ST SEV 5024-85, or GOST 10227-86, or CSN 656 520

RT according to ST SEV 5024-85, or GOST 10227-86, or CSN 656 520

PL 6 according to PND 25005-76

PL 7 according to PND 25005-92

JET A according to ASTMD 1655-89

JET A-1 according to ASTMD 1655-89, or DERD 2494

PSM 2 according to PN-86/C-96026

Page 13 of 51

7. Fluids:

7.1. Fuel

L-410TCDS EASAA026

Issue 17, May 12, 2014

Тайлан Л-410 JU-2032 Appendix 11. Page 2

Oyun
Rectangle


	Report L410 JU2032
	Table of contents
	Executive summary
	1. Factual information
	1.1 History of the flight
	1.2 Injuries to persons
	1.3 Damage to aircraft
	1.4 Other damage
	1.5 Personnel information
	1.6 Aircraft information
	1.7 Technical operation
	1.8 Flight operation
	1.9 Meteorological information
	1.10 Communications
	1.11 Aerodrome information
	1.12 Flight data readout

	2. Analysis
	2.1 Technical operation
	2.2 Flight operation
	2.3 Management factors

	3. Conclusions
	3.1 Findings
	3.2 Probable causes
	3.3 Contributing factors

	4. Safety recomendation
	4.1 New safety recomendations
	4.2 Previously issued safety recomendations

	Appendix
	Appendix1. Type acceptance
	Appendix 2. Publication support
	Appendix 3. Maintenance program
	Appendix 4. Maintenance approvals
	Appendix 5. EASA AD's
	Appendix 6. Minimum trip fuel calculation
	Appendix 7. Take-off weight and balance calculation
	Appendix 8. Take-off landing weight assumption
	Appendix 9. Aircraft flight manual limitations
	Appendix 10. Component maintenance requirements
	Appendix 11. Approved engine oil





