اﻧﻔﺠﺎر ﻣﻮﺗﻮر ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی ﺑﻮﺋﯿﻨﮓ  ۷۷۷ﻣﺪت
ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﭘﺲ از ﺷﺮوع ﭘﺮواز ]ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ[ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۰۳ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۹
ﯾﮏ ﭘﺮواز »ﯾﻮﻧﺎﯾﺘﺪ اﯾﺮﻻﯾﻨﺰ« ﺑﺎ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی ﺑﻮﺋﯿﻨﮓ  ۷۷۷و  ۲۴۱ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ ،ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﭘﺲ از ﭘﺮواز ﺑﺎ
ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ و ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی اﯾﻦ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ در ﻫﻮا آﺗﺶ ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﻨﻔﺠﺮ ﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ

ﺑﺨﺸﯽ از ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻮﺗﻮر روی زﻣﯿﻦ ﺳﻘﻮط ﮐﺮد.

اﯾﻦ ﭘﺮواز ﺑﺎ ﺷﻤﺎره  ۳۲۸از ﻓﺮودﮔﺎه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ »دﻧﻮر« از زﻣﯿﻦ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ و ﻃﺒﻖ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ رﺳﻤﯽ ،ﻣﺪت
ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﭘﺲ از ﺷﺮوع ﭘﺮواز ،ﻣﻮﺗﻮر ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ و در ﻣﺴﯿﺮ ﭘﺮواز ﻗﻄﻌﺎﺗﯽ روی

زﻣﯿﻦ ﭘﺮﺗﺎب ﺷﺪ.

اﯾﻦ ﭘﺮواز ﮐﻪ ﻣﻘﺼﺪش ﺷﻬﺮ »ﻫﻮﻧﻮﻟﻮﻟﻮ« ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮﺗﻮر ﺑﻪ دﻧﻮر ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ

ﯾﻮﻧﺎﯾﺘﺪ اﯾﺮﻻﯾﻨﺰ ،اﯾﻦ ﭘﺮواز ﺷﺎﻣﻞ  ۲۳۱ﻣﺴﺎﻓﺮ و  ۱۰ﺧﺪﻣﻪ ﺑﻮده ﮐﻪ در ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻌﺪاد ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﺎن آن را
ﺑﻪ  ۲۴۱ﻧﻔﺮ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ.

اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ اﻋﻼم ﮐﺮده ﺗﻤﺎم ﻣﺴﺎﻓﺮان و ﺧﺪﻣﻪ از ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﭘﯿﺎده ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺑﻪ ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل ﻓﺮودﮔﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ
ﺷﺪهاﻧﺪ:

»ﻣﺎ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در ﺣﺎل ﺗﻼش ﺑﺮای اراﺋﻪ ﭘﺮواز ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﻫﻮﻧﻮﻟﻮﻟﻮ در ﭼﻨﺪ
ﺳﺎﻋﺖ آﯾﻨﺪه ﻫﺴﺘﯿﻢ«.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ،در اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﻓﺮدی آﺳﯿﺐ ﻧﺪﯾﺪه ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﭘﻠﯿﺲ در ﺷﻬﺮ »ﺑﺮوﻣﻔﯿﻠﺪ« اﯾﺎﻟﺖ
ﮐﻠﺮادو آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺳﻘﻮط ﻗﻄﻌﺎت ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ را ﮔﺰارش ﮐﺮده .در وﯾﺪﯾﻮی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ،ﻣﻮﺗﻮر ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ آﺗﺶ
ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺎﻗﺪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻗﻄﻌﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی ﺑﻮﺋﯿﻨﮓ  ۲۰۰-۷۷۷در ﺳﺎل  ۱۹۹۴ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه و از ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی  PW4000ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد.
ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی  N773UAﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﭘﺮواز  DEN-HNLﯾﻮﻧﺎﯾﺘﺪ اﯾﺮﻻﯾﻨﺰ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ،در ﺳﺎل ۲۰۱۸
ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ در »ﻫﺎواﯾﯽ« ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ.
در آن ﺳﺎل ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی  N773UAدر ﭘﺮواز ﺷﻤﺎره  ۱۱۷۵از ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ در ﺣﺎل ﭘﺮواز ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻫﻮﻧﻮﻟﻮﻟﻮ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﯿﻐﻪ ﻣﻮﺗﻮر و ﻓﻦ ﻣﻮﺗﻮر » «Pratt @ Whitney PW4077آن آﺳﯿﺐ دﯾﺪ.
در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ،ﺑﺎ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی ﺑﻮﺋﯿﻨﮓ  ۷۳۷ﻣﮑﺲ ﺑﺎ
ﺳﻘﻮطﻫﺎی ﻣﺮﮔﺒﺎر ﺗﻔﺎوت دارد ،اﻟﺒﺘﻪ ﭘﺮوازﻫﺎ ﺑﺎ  ۷۳۷ﻣﮑﺲ دوﺑﺎره از ﺳﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ.
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