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1. ALGEMEENHEDEN

Helicopter :Alouette

Eigenaar en uitbater :Ministerie van Binnenlandse Zaken

:Civiele Bescherming

Vlucht :Luchtvervoer – Inoefenen van

reddingsoperaties – evacuatie van

personen met een net

Vluchtfase :Kruisvlucht

Aard van het ongeval :Loskomen van de last

Personen :1 piloot aan boord: ongedeerd

:5 personen vervoerd in een net: allen

zijn overleden.

Plaats van het ongeval :Ter hoogte van de fabriek VAREC,

Antwerpse steenweg, 128, aan de

grensscheiding Mechelen - Sint

Katelijne Waver, 100 m van het

vertrekpunt: fort van Walem.

Datum en tijd :29 april 1975 om llu. 28 lokale tijd.

Beschrijving

Tijdens het inoefenen van reddingsoperaties, namelijk het

evacueren van personen in een net bevestigd aan de helikopter, is

in kruisvlucht de haak opengegaan en zijn het net en de vervoerde

personen neergestort.



2. ONDERZOEK.

2.1. BESCHRIJVING VAN DE VLUCHT

Op 29 april was de Civiele Bescherming met een helikopter,

type SA 319 B Alouette III bezig met het inoefenen van

reddingsoperaties: evacuatie van personen met een net

bevestigd onderaan de helikopter.

Met de vluchten werd gestart rond 10u 55.

Eerst werden twee vaten van 200 1 in het net geplaatst en de

drie methodes voor het loslaten van het net uitgetest,

namelijk: mechanisch en elektrisch door de piloot en

mechanisch door het grondpersoneel.

Daarna werden 2, 3, 4 en uiteindelijk 5 personen met het net

vervoerd. Bij deze laatste proef is in kruisvlucht

de haak opengegaan en het net met de personen erin neergestort

(foto nr 1).

2.2. SLACHTOFFERS

2.2.1. Samenvatting

Bemanning Passagiers Derden

Gedood - 5 -

Gekwetst - - -

Ongedeerd 1 - -

2.2.2. Namen der slachtoffers

2.2.2.1. J. wonende te Mechelen. Geboren op 5 augustus 1943.

2.2.2.2. P. wonende te Mechelen. Geboren op 3 maart 1943.

2.2.2.3. C. wonende te Mechelen. Geboren op 16 april 1933.

2.2.2.4. L. wonende te Mechelen. Geboren op 27 november 1945.

2.2.2.5. L. wonende te St.Maartens Lierde. Geboren op 30 juli 1950.



2.3. SCHADE AAN DE HELIKOPTER

De helikopter werd niet beschadigd.

2.4. SCHADE AAN DERDEN

Er was geen schade aan derden.

2.5. GEGEVENS OVER DE PILOOT

2.5.1. Naam: W.

2.5.2. Beroep: Beroepspiloot op helikopter

2.5.3. Geboren: 3 februari 1935 te Spa

2.5.4. Vergunning: Vergunning van beroepspiloot nr.2725/4483

Afgeleverd op 17 april 1970

en wedergeldig gemaakt tot 18 april 1976

Bevoegdheden: Alouette, Hughes 250 en 300

2.5.5. Laatste medisch onderzoek: 15 april 1975 en goedgekeurd

als beroepspiloot voor 12

maanden.

2.5.6. Totaal aantal vlieguren als piloot op Alouette II en III

tussen augustus 1962 en 14 april 1975:

Dagvluchten Nachtvluchten

Alouette II 1502.08 18.15

Alouette III 973.20 101.15

2.6. GEGEVENS OVER DE HELIKOPTER

2.6.1.Op de romp van de helikopter waren volgende kenmerken

aangebracht : O-PCB (foto nr. 2).

2.6.2.Type SA 319 B - Alouette III.

Serienummer: 2151.

Bouwjaar: 1974.

Bouwer: SNIAS (Societé Nationale Industrielle Aéro

Spaciale, Marignane, Frankrijk. 2.6.3.



2.6.3.Voor de eerste maal in gebruik genomen op 9 juli 1974.

Vluchturen op de Jaeger urenteller: 314u.

2.6.4.Eigenaar: Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Civiele Bescherming.

2.6.5.Boorddocumenten: De helikopter was niet in het bezit

van een inschrijvingsbewijs noch van een

luchtwaardigheidsbewijs afgeleverd door het Belgische

Bestuur der Luchtvaart.

Er was wel een luchtwaardigheidsbewijs voor uitvoer

afgeleverd door het SGAC (Frankrijk) op datum van 11

juli 1974. Met dit bewijs mogen geen vluchten

uitgevoerd worden.

2.6.6.Onderhoud: Het onderhoud van de helikopter wordt

gedaan door werktuigkundigen van de Civiele

Bescherming.

2.7. WEERSGESTELDHEID

Gegevens opgenomen te Melsbroek op 29 april 1975 om 10h 40 (lokale tijd).

Wind : 210°/15 Kts.

Zichtbaarheid : 15 kin.

Wolkendek : 3/8 cumulus op 6000 m.

Temperatuur : 20,3°C.

Dauwpunt : 7,5 °C.

QNH : 1005,6 mb.

QFE : 1000,9 mb.

Relatieve vochtigheid : 44 %.

Rond 13.00u zijn cumulussen gekomen, dus wel wat turbulent weer.



2.8. NAVIGATIEMIDDELEN

Van geen belang voor het onderzoek. 2.9. RADIOVERBINDING

De radioverbinding met de helikopter werd door Dr LIESSENS

Jean van Helihulp verzekerd van uit de brandweerwagen die ter

plaatse was.

2.10. VLIEGVELD

De helikopter is vertrokken uit het fort van Walem.

2.11. HANDELWIJZE OM DE HAAK TE BEDIENEN

2.11.1. Bijlagen

Bijlage 1: Installatie "cargo swing" (fig.1) en

ophangmechanisme (fig.2).

Bijlage 2: Bevel en controle van "cargo swing"(fig. 4).

Bijlage 3: Elektrisch schema (fig. 5).

2.11.2. Bediening en controle

2.11.2.1. Vasthechten van de last (bijlage 1)

Het vasthechten van de last kan niet bevolen worden door de

piloot maar moet manueel uitgevoerd worden door derden; met

handgreep (7) moet de ophanghaak gesloten worden.

2.11.2.2. Losmaken van de last

De haak kan op drie manieren geopend worden:

 elektrisch, door de piloot (normale werkwijze);

 mechanisch, door de piloot;

 mechanisch, door derden op de grond.



2.11.2.2.1. Elektrische bediening door de piloot (normale werkwijze

bijlage 3).

Vereist is dat schakelaar 5M gesloten is (marche),

klem 4 met 2 verbonden is in 6M -(plafondschakelaar)

(Mission) en keuze schakelaar 10M op stand "elingue"

staat.

Wanneer de vlindervormige schakelaar (foto 3 en 4) op

het handvat van de piloot (bijlage 2 nr.4 en bijlage

3; 1M) gesloten wordt, schakelt relais 13M om (bijlage

3) en brengt de elektromagneet in het

schakelmechanisme (bijlage 3; délesteur de charge en

in bijlage 1 nr.3) onder spanning.

Deze maakt de pal (bijlage 1 nr.5 en bijlage 3

délesteur de charge) vrij en de haak opent (foto nr.

5, 6, 7, 8, 9.)

2.11.2.2.2. Mechanische bediening door de piloot (noodgeval)

Dit systeem wordt gebruikt als de elektrische

bediening onmogelijk is. Een handvat met handgreep

(bijlage 2, nr.3) laat toe door middel van een soepele

kabel de pal te bevelen op dezelfde wijze als door de

elektromagneet.

2.11.2.2.3. Mechanisch openen door derden (bijlage l)

De ophanghaak kan op de grond manueel geopend worden

door derden: een drukknop 6 laat toe de elektromagneet

in te duwen en de pal vrij te maken.

2.11.2.3. Controle van de haak door de piloot (bijlage 3)

Wanneer het ophangmechanisme geïnstalleerd is en

de haak geopend is brandt het lampje "elingue" op

het instrumentenbord (zie bijlage 2 nr.1 en bijlage 3

nr.14M)

Elektrische kring: 20 op 60 Y + spanning,

- spanning door 30 van 60 Y, 2 in 100 Y (12M),

2 in 101 Y, schakelaar (a) in "délesteur de charge" is

omlaag, dan 3 in 102 Y, 1 in 101 Y, 1 in 100 Y (12M) en

56 en 38 in 60 Y.

Als de haak dicht is, is de elektrische kring van de

lamp geopend in de "délesteur de charge" omdat de

schakelaar (a) naar boven staat.



2.12. TESTEN EN ONDERZOEK

2.12.1. Bijlagen

Bijlage 3 : Elektrisch schema.

Bijlage 4 : Nazicht en proeven.

Bijlage 5 : Testprogramma Aerospatiale.

Bijlage 6 : Proeven uitgevoerd door Aerospatiale.

2.12.2. Elektrische proeven op de helikopter te Walem

Op de helikopter werden testen uitgevoerd op de hele elektrische

installatie van de "cargo-swing" installatie volgens

testprogramma van SNIAS (bijlage 5 punt 1).

Alle schakelaars en "breakers" zijn gesloten zoals in normale

werkwijze.

Gebruikte spanning is 45 V.

Bekomen resultaten (voor schema zie bijlage 3) : - Doos

12M 1) blok 101 Y.

Metingen tussen Resultaat:

1 - massa in orde

2 - andere aansluitpunten in orde

5 - andere aansluitpunten in orde

2) blok 100 Y.

Meetpunten : Resultaat:

1 - 3

4 - 5

3 - 4 (met 1 uit)

5 – 3

5 - 1

in orde

in orde

in orde

in orde

in orde

- Visuele controle 60 Y: alle kontakten zijn gescheiden door kunststoffen

plaatjes: niets abnormaals vastgesteld.



2.12.3. Proefvlucht

De dag na het ongeval werden proefvluchten uitgevoerd met

de helikopter. In het net werden 2 vaten van 200 1. water

geplaatst.

De drie methodes voor het openen van de haak werden

uitgevoerd en er werd niets abnormaals opgemerkt.

Daarna is de helikopter opgestegen en heeft de piloot de

last doen schommelen. Er werd niets abnormaals vastge-

steld.

2.12.4. Testen uitgevoerd te Haren, op het Bestuur der Luchtvaart.

2.12.4.1. Mechanische proeven op het sluitsysteem

 De haak is ofwel volledig vergrendeld ofwel volledig

geopend, een tussenstand is onmogelijk.

 Op de trekbank werden trekproeven uitgevoerd zoals vermeld

in "Notice technique et tableau de composition illustré du

Délesteur Siren Type A 90 B, édition septembre 1968".

Tabel der proeven is in bijlage 4 weergegeven.

De proeven werden alleen uitgevoerd met een spanning van

27V.

Er werd niets abnormaals vastgesteld.

2.12.4.2. Elektrische proeven op de verschillende onderdelen

(schema bijlage 3)

A. Ontvangen onderdelen :

Voor verder onderzoek na de eerste proeven te Walem werden

de stuurknuppel met vlindervormige schakelaar 1M,

omschakeldoos 10M, schakeldoos 12M, ophanghaak met

verbindingsdraad tussen 101 Y en 102 Y in beslag genomen, en

overgemaakt aan het Bestuur der Luchtvaart te Haren, nadat op

de rechtbank te Mechelen er nummers werden aangegeven.



B. Uitgevoerde proeven:

a) Handgreep stuurknuppel:

1. Voor het openen van de haak is vereist dat schakelaar

10M op "Elingue" staat en de vlindervormige

schakelaar 1M, klem T met S verbindt in 32 Y.

De schakelaar verbindt alleen T met S als de

schakelaar omklikt, even aanraken of licht bewegen

is niet voldoende.

2. Afdekplaatje op de handgreep van de stuurknuppel is

vastgemaakt met een op een punt uitlopende schroef,

toch werd er geen beschadiging van de draden

vastgesteld.

3. Vlindervormige schakelaar 1M: de soldeerpunten aan de

schakelaar zijn afgedekt door een overgeschoven

isolatie.

4. 32 Y - 29 Y.

 Er werd geen kortsluiting tussen de

verschillende draden in de stuurknuppel

vastgesteld.

 De draden die uit stekker 29 Y komen hebben

een verhard uitzicht en zijn lichtbruin

gekleurd.

 32 Y: de draden op soldeerbusjes zijn zonder

overgeschoven isolatie.

Draad MX 45, isolatie wat afgevlakt (met een

soldeerbout aangeraakt?) Draden MX 43, MX 44

aan uiteinden bloot ( 1mm).



b) Omschakelaar 10 M

- 1. Weerstandmetingen:

Standen HW H-V H-d H-e H-d V-e W-d W-e

-        

Elingue 0 0      

Treuil        

Engins        

ARM        

Harpon  0      

 2. 55Y soldeerpunten zijn speciaal geïsoleerd

 3. Aan de verschillende contacten in de omschakelaar

werd niets abnormaals vastgesteld.

c) Schakeldoos 12 M

1. Relais 13 M:

- Weerstand tussen 8 en 1 (bobijn) is  120 Ω

gemeten tussen 1 en 3 op 100 Y.

 Minimum vereiste stroom voor omschakelen van

relais 13 M is + 112 mA.

 Trilproef.

Doos 12 M werd op een triltafel bevestigd. Een

omslaan van het relais werd niet bekomen wel een

loskomen van de stand 6 - 3 in relais 13 M, zonder

evenwel over te slaan naar de stand 4 - 5.

 Indien er tussen 3 en 4 (100 Y) een geleidende

vloeistof is, bekomt men een omslaan van het relais

13 M en opent de haak.



 want deze verbinding 3 - 4, wordt verwezenlijkt

door de vlindervormige schakelaar op de

stuurknuppel en de functie van de vlindervormige

schakelaar wordt in dit geval overgenomen door de

vloeistof.

Verschillende proeven werden uitgevoerd met

geleidende vloeistoffen aangebracht op 100 Y. Een

mengsel van 10 gr keukenzout per liter water gaf

geen omslag. Een grotere concentratie van zout wel.

Met hydraulische olie geen omslag van het relais.

Met batterij vloeistof onmiddellijke omslag van het

relais.

2. Aansluitblok 100 Y: (bijlage 6)

De schroeven voor het vasthechten van de

verbindingsdraden zijn links; rechts en boven

afgesloten met kunststoffen plaatjes, maar ze

komen een weinig (+ 0,2 mm) boven de

tussenschotjes uit, wat het onderlinge contact

tussen de schroeven door vocht zou kunnen

vergemakkelijken.

Aan de schroeven en de isolatie werd niets

abnormaals vastgesteld.

Door de verschillende uitgevoerde proeven is blok

100 Y beschadigd: de schroeven zijn gecorrodeerd,

de tussenisolatie is ingevreten en het

afdekplaatje is verruwd.

3. Aan het afsluitdeksel en de rubberen rand van 12 M

werd niets abnormaals vastgestéld. Voor de

plaatsing van 12 M in de helikopter zie foto’s

nr. 12 en nr. 13 in bijlage.

4. Aan stekker 101Y werd niets abnormaals vastgesteld.



d) Haak

1. Verbinding 102 Y - 101 Y. De verbindingen zijn zoals

aangeduid op het schema "installatie cargo - swing"

in bijlage 3 en er is geen verwisseling van draden

vastgesteld.

2. Er werd niets abnormaals vastgesteld aan stekker

102 Y.

3. De weerstand van de bobijn in het

schakelmechanisme (délesteur de charge) is

 5Ω. De minimum stroom die vereist is voor het

openen van de haak is :

Gewicht Stroom

10 kg + 1,3 A

625 kg + 1,4 A

1.250 kg + 1,7 A

1.875 kg + 1,7 A

Deze stroom kan niet verkregen worden door een

kortsluiting met vloeistof in de stekkers 101 Y of

102 Y.

2.12.5. Proeven uitgevoerd te Brasschaat

Er werd te Brasschaat onderzocht of de mechanische ont-

grendeling mogelijk was door een heen en weer bewegen

van de geleider waarin de bedieningskabel voor het

mechanisch ontgrendelen (zie § 2.11.2.2.2.) loopt. Op

die manier is geen ontgrendeling gebeurd.



3. ANALYSE EN BESLUITEN

3.1. ANALYSE

3.1.1. Haak SIREN A 90 B

De haak SIREN A 90 B is goedgekeurd in Frankrijk door

Ministeriële beslissing "nr 289/SC/Aero, Document du 23

janvier 1968".

Door de firma Aérospatiale werd de helikopter zo uitgevoerd dat

er een "cargo swing" kon geplaatst worden.

De plaatsing werd door de werktuigkundigen van de Civiele

Bescherming gedaan.

Tijdens de mechanische proeven werden geen onregelmatig-

heden vastgesteld in de werking van de haak.

In de elektrische proeven werd het volgende vastgesteld:

 het relais 13 M, die een zeer kleine stroom vraagt ( 112

mA) zou kunnen bekrachtigd worden indien de contactenrij 100

Y bevochtigd wordt door een goed geleidende vloeistof;

 relais schakelmechanisme (délesteur de charge) vraagt te veel

stroom ( 1,5 A) opdat het zou kunnen omschakelen door een

geleidende vloeistof;

 trillen van de verbindingsdoos 12 M kan het relais 13 M

niet doen omslaan;

 in de elektrische installatie werden geen defecten of

verkeerde verbindingen vastgesteld.

3.1.2. Voorschriften volgens het vluchthandboek

Volgens het vluchthandboek, goedgekeurd door SGAC (Sécretariat

Général á l'Aviation Civile - Frankrijk) is het alleen de

vlinderschakelaar op de stuurknuppel die moet omlaag gedrukt

worden opdat de haak zou opengaan.



Andere veiligheidsvoorschriften voor het openen van de haak zijn

niet voorzien, aangezien de last onmiddellijk moet kunnen

gelost zijn in een noodgeval. Deze haakinstallatie is normaal

voorzien om cargolasten te vervoeren.

3.1.3. Loskomen van de last

Nadat de Heer Chaspierre Marcel, werktuigkundige bij de

Civiele Bescherming, het net onder de helikopter vastgemaakt

had is de helikopter vanuit het Fort van Walem opgestegen

om op een hoogte van 70 m in kruisvlucht te komen.

Ongeveer een minuut na het opstijgen, is het net losgekomen en

neergestort. De piloot werd er van op de hoogte gebracht per

radio door Dr. Liessens. Hij bevestigde onmiddellijk dat het

seinlampje "élingue" op het instrumentenbord brandde.

3.1.4. Vervoerde last

De vijf mannen hadden plaatsgenomen in een net dat, nadat de vier

hoeken samengebonden waren in een lus, 2,95 m hoog was.

Het net was vastgemaakt aan een stalen kabel van 2,12 m

waarvan het bovenste uiteinde in de haak van de helikopter kwam.

Het was niet mogelijk voor de vijf mannen om zich in het net

te bewegen. Het is, uitgesloten dat een van hen het

ontgrendelingsmechanisme zou kunnen aangeraakt hebben.

3.2. BESLUITEN

 De piloot was in het bezit van de vereiste vergunning.

 De helikopter was niet ingeschreven in het Belgische

Luchtvaartregister.

 De helikopter had een luchtwaardigheidsbewijs voor uitvoer

afgeleverd door S.G.A.C. (Frankrijk) dat niet geldig is om

te vliegen.



 De haak en het ophangmechanisme waren goedgekeurd door

S.G.A.C. (Frankrijk).

 Het onderhoud van de helikopter werd uitgevoerd door

personeel van de Civiele Bescherming. Dit personeel

heeft de haak onder de helikopter aangebracht.

 Er werden geen technische defecten vastgesteld.

 De proeven uitgevoerd door Aérospatiale gaven hetzelfde

resultaat als deze uitgevoerd door het Bestuur der Luchtvaart

te Haren. (zie bijlage 6).

3.3. OORZAAK VAN HET ONGEVAL

De oorzaak van het ongeval is het openen van de haak en het

loskomen van de last.

Er werd niets abnormaals vastgesteld in de werking van de haak

noch in het bedieningsmechanisme.

De oorzaak van het openen van de haak is onbekend.

_____________________________
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Les essais seront effectués suivant le tableau ci-dessous :

Nbre de largages
électriques
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essai
Charge

-en Kg.
Tension

alimentation
Nbre de largages

mécaniques

I 27V

20v
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2.500
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nv
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200
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tiOTA : Lors des essais, les opérateurs ne
élingues de suspension (rupture et

devront pas se trouver dans lc champ des
projection de cirble.)
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