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Răspunsul la această întrebare este foarte subiectiv. Am cerut părerea unui specialist, care 
este CONTRA rezervelor dirijabile. Este vorba de Stefan Kurrle, conducătorul firmei 
PERCHÉ/ INDEPENDENCE, unde de 15 ani se ocupă de dezvoltarea paraşutelor de 
rezervă. Fratele lui, Uri Kurrle este fondatorul firmei CHARLY, ulterior cumpărată de 
către FINSTERWALDER. Primele paraşute de rezervă circulare cu suspantă centrală au 
fost dezvoltate de către CHARLY. 
 

 
                                                                Figura 1 - Paraşuta circulară cu suspantă centrală 
 
În 1993 am studiat un sistem de rezervă format dintr-o paraşută cu 9 celule şi un sistem 
special de largare (Cut-Away System). Pe parcursul testărilor s-au executat peste 1000 de 
deschideri, fără probleme. PreŃul cu mult mai mare, raportând la preŃul paraşutelor 
circulare, întreŃinerea mai pretenŃioasă, şi lipsa unei campanii publicitare de anvergură 
mare au împiedicat răspândirea acestor sisteme. 



În 1997/98 am reacŃionat la apariŃia rezervelor tip Rogallo, ne-am aşteptat, că aceste 
sisteme vor fi simple ca rezervele circulare şi vor fi dirijabile ca sistemele Cut-Away. 
În 1998, după finalizarea testelor DHV, am început testările practice, care ne-au 
dezamăgit (deşi am cheltuit foarte mulŃi bani pe testele DHV!). Problema principală a 
fost coborârea în V (Dowplane), adică parapanta şi paraşuta de rezervă formează un 
sistem cu viteza de coborâre mai mare decât cea admisibilă. Pe parcursul testelor la 70% 
din numărul deschiderilor apare această situaŃie. Sunt două soluŃii pentru evitarea 
coborârii în V: adunarea parapantei cu ajutorul suspantelor (manevra necesită 4 mâini, 
două pentru dirijarea rezervei şi două pentru adunarea suspantelor parapantei) sau 
largarea complectă a parapantei (primele carabiniere de largare nu au fost prea sigure). 
 

 
                                               Figura 2 – Paraşută tip Rogallo 
 
Am văzut un caz la cupa Bregenzerwald, care demonstrează că această problemă nu este 
doar una teoretică. Un concurent a fost nevoit să utilizeze paraşuta de rezervă. Aripa 
Rogallo s-a deschis impecabil, dar seleta nu era echipată cu carabiniere de largare. 
Sistemul paraşuta Rogallo – parapanta a început să se rotească şi pilotul a căzut în 
pădure, între copaci. Spre norocul lui nu păŃit nimic. 
 
Parapanta adunată parŃial reduce fineŃea rezervei Rogallo, deoarece măreşte mult 
rezistenŃa la înaintare. Dacă parapanta se află sub nivelul pilotului există riscul agăŃării de 
vegetaŃie sau pietre la aterizare. 
 
Paraşutele Rogallo sunt mai sensibile la perturbaŃiile aerodinamice. De exemplu, dacă 
deschiderea este împiedicată de suspantele parapantei voalura se deschide mai greu în 
comparaŃie cu paraşutele circulare. Un caz şi mai nefericit este dacă se încâlcesc 
suspantele de la bordul de atac, situaŃie în care paraşuta Rogallo nu mai funcŃionează.  
 



O altă problemă este că pilotul aflat într-o situaŃie de stres are de executat următoarele 
operaŃii: aruncarea rezervei, controlul deschiderii rezervei, verificarea distanŃei faŃă de 
sol, largarea sau adunarea parapantei, găsirea şi prinderea comenzilor, dirijarea rezervei, 
căutarea unui loc de aterizare, stabilirea direcŃiei vântului, ridicarea din seletă şi 
aterizarea. Eu nu sunt sigur că m-aş descurca. În cazul rezervelor circulare lucrurile se 
simplifică: se aruncă rezerva, ne ridicăm din seletă, verificăm înălŃimea faŃă de sol şi 
aşteptăm contactul cu solul. – dar cu parapanta ce facem?- not. traducătorului  
 
La rezervele tip Rogallo mai există un risc: viteza de înaintare este în jur de 15 km/h, deci 
dacă din greşeală aterizăm cu vântul din spate (de exemplu 15 km/h) viteza noastră faŃă 
de sol va fi de 30 km/h.  
 
Thomas Finsterwalder (CHARLY) ne mai atrage atenŃia asupra faptului că după 
deschiderea rezervei tip Rogallo este cu totul aleator în ce direcŃie va porni paraşuta. În 
concepŃia lui aceste sisteme sunt pentru profesionişti, nu pentru piloŃii amatori. 
 
În concluzie pot să afirm că avantajele indiscutabile ale sistemelor dirijabile sunt obŃinute 
prin prea multe compromisuri. Efectele acestor compromisuri se vor vedea în practică 
(legile lui Murphy nu pot fi ocolite), testele şi înregistrările video nu sunt întotdeauna 
concludente.  
 
Nu vreu să spun că rezervele circulare actuale reprezintă soluŃia optimă. Se lucrează 
intens pentru rezolvarea următoarelor priorităŃi: reducerea timpului de deschidere, 
deschidere cât mai sigură şi reducerea oscilaŃiilor (pendulărilor). Nu cunosc cazuri în care 
s-au produs accidentări mai grave din cauza rezervelor nedirijabile, în schimb se cunosc 
mai multe accidente mortale din cauza rezervelor care s-au deschis prea târziu sau de loc.  
 
Paraşutele de rezervă sunt concepute să salveze vieŃi, adică timpul de deschidere trebuie 
să fie cât mai scurt. Preferăm un picior fracturat faŃă de un accident mortal. 
 
 
 
În continuare o părere PRO: 
Să vedem ce spune Elmar Vonblon (producător de paraşute tip Rogallo) 
 
Paraşutele de rezervă PAPILLON concepute şi construite de noi nu seamănă cu nici un 
alt sistem Rogallo. De 13 ani producem rezerve circulare, am colaborat la dezvoltarea 
sistemelor Cut-Away, în colaborare cu Krippenfolder şi Schenk am realizat un sistem de 
largare, deci avem experienŃă în domeniu. Paraşutele PAPILLON sunt unice pe piaŃă, 
corespund testelor (foarte severe) DHV, alte firme, care ne critică, nu au reuşit să-şi 
omologheze  paraşutele dirijabile tip Rogallo. Doresc, ca în câteva puncte să-mi prezint 
părerea: 
 
 
 
 



 
Caracteristici aerodinamice avantajoase 
 
În cazul angajării aripii sistemele Rogallo nu produc închideri, ci coboară ca o paraşută 
clasică bazată pe rezistenŃa aerodinamică. Viteza de coborâre va fi cu numai aprox.1,5 
m/s mai mare dacât în mod normal. Prin suprafaŃa portantă mare, profilul special şi 
limitarea cursei comenzilor am eliminat posibilitatea de angajare a aripii. Sunt convins că 
în cazul accidentului de la Bregenzerwald rezerva nu era Papillon. 
 
Încâlcirea suspantelor 
 
Dacă pliajul este executat cu atenŃie nu sunt probleme. Rezervele noastre au fost folosite 
de sute de ori, dar niciodată nu s-au produs accidente din cauza suspantelor încâlcite.  
 
Timpul de deschidere 
 
Timpul de deschidere este foarte scurt, deoarece umplerea aripii se produce dealungul 
bordului de atac. Umplerea rezervelor circulare se produce numai de jos. În cazul 
paraşutelor Papillon putem vorbi despre 8 voaluri mici care se încarcă simultan cu aer. La 
rezervele circulare voalura iese cu întârziere din container (capotă), la rezervele Papillon 
acest inconvenient este complect eliminat. 
 
 Aterizarea cu vântul din spate 
 
Avem pretenŃia, ca un pilot de parapanta să fie capabil să aterizeze cu vântul din fată.  
– dacă înălŃimea faŃă de sol şi configuraŃia terenului permit o aterizare corectă – not. 

traducătorului. Din cauza vitezei orizontale a aripii contactul cu solul se va efectua sub 
un unghi ascuŃit, deci prin alergare sau rostogolire putem reduce şocul  produs la 
aterizare, pe când cu o paraşută circulară pilotul va ateriza întotdeauna perpendicular pe 
sol. – nu este chiar aşa, la un vânt chiar slăbuŃ coborârea nu mai este verticală – not. 

traducătorului. 

 

Sistemele de largare 
 
Sistemele de largare nu sunt oblogatorii la rezervele Papillon, deşi la teste au fost foarte 
utile. În cazurile de incidente de zbor reale voalura parapantei este închisă, deci timp de 
câteva secunde după deschiderea rezervei nu crează greutăŃi. În schimb la teste 
deschiderile rezervei au fost efectuate cu parapanta normal deschisă, adunarea voalurii 
fiind mult mai complicată, de aceea am utilizat sistemele de largare. Dealtfel la toate 
sistemele voalura parapantei trebuie închisă (adunată)  pentru evitarea coborârii în V . 
- fără sistem de largare la aripile Rogallo avem nevoie de cel puŃin 3 mâini – not. 

traducătorului.  

 
 
 
 



Şi o ultimă observaŃie: 
Timpul mai lung de coborâre şi planarea dirijată asigură o aterizare fără stress. Paraşutele 
circulare sunt testate deasupra lacurilor pe când testele rezervelor Papillon se desfăşoară 
deasupra solului.  
 

 
Figura 3 – Aterizare cu paraşuta PAPILLON 
 
 
  
Această polemică nu este nici pe departe încheiată, eu cred că momentan la alegerea 

paraşutelor de rezervă ar trebui să Ńinem cont de următoarele criterii: 

- experienŃa pilotului 

- felul zborului (la pantă, în termică etc) 

- configuraŃia terenului, natura obstacolelor  

Dar până nu aveŃi acasă în dulap cel puŃin două sisteme de paraşute de rezervă, vă urez 

mult noroc …. 


