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Vliegoperasies word reeds sedert die vroee sewentigs deur SuidAfrikaanse Lugmagvlieeniers uitgevoer ter ondersteuning van die
RSA se betrokkenheid by Antarktiese navorsingsprogramme.
Hierdie ondersteuning het deur die jare in intensiteit toegeneem
en is van onskatbare waarde. Sommige programme is bv totaal af
hanklik van lugsteun. In die toekoms sal lugsteun dus eerder toeneem
as afneem. Die artikel handel net oor vliegoperasies wat deur personeel van die Suid-Afrikaanse Lugrnag in Antarktika, die Suidelike oseane en eilande (Marion, Gough en Bouvet) uitgevoer is.

Flight operations by the South African Air Force in support of
aational research in Antarctica have been carried out since the
early 1970s. Initially support Wt1S rendered by Westland Wclsp
helicopters, but in 1980 two Puma SA330 I-model helicopters
with radar, a Tans G navigational system and de-icing equipment
were specifically purchased and deployed. These aircraft are scill
in use. The helicopters are used, inter alia, to transport equipment, including skidoos, sledges and provisons for field teams.
They render essential logistical support and participate in loading
and unloading supplies from the mv SA Agulhas. The South
African Air Force has also rendered support to international
programmes, such as the census of mink whales in cooperation
with a Japanese whaler and the installation of automatic weather
stlltions on the islands of Southern Thule and Zavodovsky. The
German base NEUMAYER is also visited annually to transfer
the German team members from the SA Agulhas. The need for
helicopter support is likely to increase in the future.

KRILEKSPEDISIE 1978
Op 11 Februarie 1978 het die SAS Protea met 'n Westland Wasphelikopter, uitgerus met spesiale toerusting vir die opsporing van
kril , na die Gerlache-seestraat vertrek. Sekere van die toerusting
was afkomstig van NASA. Die doel van die vaart was die
kalibrering van toerusting asook weenvaarnemings en ander
moniteringsaksies. Die skip het via Deception-eiland, Elephant-eiland
en Suid-Georgia teruggekeer en in Kaapstad gearriveer op 21 April
1978. Dit was die eerste Lugmagbetrokkenheid by 'n vaart na Antarktika en die begin van wat later 'n jaarlikse instelling sou word.

'n Pwna £4 330 J-modclhelikoptcr
154

S. Afr. T. Nav. Antarlct., Vol 21 No 2, 1991

p

EVALUASIE VAN VLIEGOPERASIES IN

ANTARKTIKA
Met sy tweede vaart na Antarktika in Januarie 1980 het die ms
SA Agulhas twee Westland Wasp-helikopters aan board gehad
met die opdrag om vliegomstandighede te evalueer en te
dokumenteer. Ook moes vasgestel word in hoe 'n mate die omoewing
die logistieke ondersteuning van 'n helikopter be1nvloed.
0
In die drie weke wat hulle op die ys deurgebring lhet, het die
span twee storms van. v~f dae elk on~erv!nd. ~aardevolle waarnemings aangaande w1ts1gtoestande, die u1twerking van temperatuur en sneeuakkumulasie op die lugraam sowel as die
gepaardgaande probleme wat ondervind is om onder subzerotoestande versienings uit te voer kon gedokumenteer word.
Die waarnemings is sonder enige voorvalle suksesvol voltooi en
die span keer op 10 Februarie 1981 na Kaapstad terug.

NOODVAART NASANAE
Gedurende Mei 1980 vertrek die ms SA Agulhas weer na
Antarktika om 'n SANAE-spanlid wat ernstig siek geword het te
gaan haal. As gevolg van die groot afstande is twee militere
Puma-helikopters vir die operasie gebruik. Geen spesiale toerusting soos teenverysingsmaatreels, navigasiesisteme of radar was
aan boord van die helikopters beskikbaar nie. Nogtans is die
operasie suksesvol uitgevoer en waardevolle ondervinding is
opgedoen.

DEPARTEMENT VAN VERVOER SE J-MODEL
PUMA-HELIKOPTERS
Om aardwetenskaplike navorsing in Dronning Maud Land te kon
uitvoer, die gebied te karteer en logistieke ondersteuning met die
aflaai van die skip te verleen was lugvervoer noodsaaklik.
Helikopters was die enigste oplossing.
Twee Puma SA330 J-modelhelikopters, toegerus met
teenystoerusting, 'n radar, 'n Tans-G-navigasiesisteem en geverf
in die Suid-Afrikaanse kleure oranje, wit en blou, is gevolglik
deur die Departement van Vervoer aangekoop en het die ms SA
Agulhas op sy 1980/81-somervaart na Antarktika vergesel.
Die helikopters word gebruik om:
(a) Ondersteuning te verleen aan die veldspanne. Dit behels die
vervoer van alle toerusting insluitende skidoo's en slee, en
voorraad om 'n span van twee vir 'n maand in die veld te
onderhou.
(b) 'n 24-uur-bystandsdiens te bied aan spanne wat in nood
verkeer.
(c) Enige logistieke ondersteuning te gee wat nodig mag wees.
(d) Die skeepsvrag af te laai. Alhoewel hierdie nie as 'n primere
taak gesien word nie, is dit soms die prioriteitstaak wanneer
daar nie geskikte aflaaitoestande heers nie, bv as baaiys of 'n
lae yswal voorkom, of wanneer 'n bevredigende afrit vanaf
die yswal op die baaiys nie bestaan nie. Tydens sulke
toestande verskuif die twee helikopters, waarvan daar gewoonlik net een aan die aflaai deelneem, tot 900 ton vrag per
vaart. Die beskikbaarheid van die helikopters is van onskatbare waarde aangesien dit andersins onn1oontlik of baie
gevaarlik sou wees om met die aflaai van die skip voort te
gaan. Terselfdertyd word die wetenskaplike programme min
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of geensins vertraag nie, aangesien die tweede helikopter na
hulle behoeftes kan omsien.
(e) Die vrag weer terug te laai op die skip wanneer geskikte
baaiys nie voorkom nie.

LOGISTIEKE ONDERSTEUNING
Die logistieke ondersteuning van 'n Puma-helikopter weg van sy
basis !ewer 'n aansienlike aantal probleme op. Wanneer daar
twee helikopters is kompliseer dit die probleem. Verskuif nou
die operasie na 'n onvriendelike see-omgewing soos Antarktika,
'n yswoestyn, en die probleme word legio.
Eerstens moet besef word dat alle ondersteuning wat benodig
mag word gedurende die operasie saan1geneem moet word. Daar
word dus 'n so volledig moontlike onderdelepakket saamgestel en
tesame met die spesialis-grondsteuntoerusting aan boord van die
skip geplaas. Wanneer beskikbaar, maak 'n volledige stet
hoofrotor- en stertrotorlemme, twee enjins en alle denkbare elektroniese onderdele dee! uit van die pakket. Die pakket moet ook
lugvervoerbaar wees.
Om die lugvervoerbaarheid te verseker word alle klein items
in trommels verpak. Nege trommels word in 'n raamwerk
gepas en daar is drie stelle raamwerke. Die res van die
toerusting en onderdele word in kratte verpak. Alles moet ook
deeglik verseel word om jagsneeu uit te hou. Die koue maak die
hantering van klein en delikate komponente baie moeilik, veral
omdat beskermende klere en handskoene gedra moet word. Personeel kan ook nie vir lank buite werk nie, veral as daar 'n
wind waai wat die aanvoelbare temperatuur verlaag.
Standaard lugvaartbrandstof, Jet Al (in 200 1-<lromme), word
gebruik. Daar word jaarliks ongeveer 400 dromme gebmik, afhangende van die programme. Weens die koue en afwesigheid
van vogtigheid is die raklewe van 'n verseelde drom na 18
maande verleng, wat tot gevolg het dat brandstof 'n jaar vooruit
gestapel kan word. Die dromme word egter baie gou toe gesneeu
en <lit is 'n enorme taak om die brandstof uit te lig vir gebruik.
Aangesien daar geen loodsgeriewe bestaan nie moet die
helikopters oop op die ys staan. Dit veroorsaak dat die vliegtuie
blootgestel word aan die uiterste elemente denkbaar, nl subzerotemperature, sneeu en winde van meer as JOO km/uur, wat
soms dae kan aanhou. Om hierdie toestande die hoof te bied
word die vliegtuig met kettings aan die ys geanker en die lemme
in klampe met pale en twee ankertoue op die ys vasgetrek. Die
lugraam word met 'n oortreksel tot agter sy deure bedek. Hierdie metode is stelselmatig ontwikkel en werk goed omdat die
heersende stormwinde altyd uit dieselfde rigting kom. Aangesien die
ingrawery so 'n enorme taak is, gebruik die vliegtuie verkieslik hulle
oorspronklike staanplekke vir die hele seisoen tensy die akkumulasie na 'n storm die vliegveiligheid kan benadeel. Dan
word 'n nuwe vasmaakpunt gegrawe.

VEILIGHEIDSREKORD
Afgesien van kleiner insidente waar komponente gefaal het, .~
daar tot nou toe net een insident waar 'n helikopter beskadig is
en nie op eie vermoe herwin kon word nie. In Jan~arie 198? het
een van die helikopters 'n kragverlies net na opstygmg by die
Sarie Marias-veldbasis te Grunehogna ondervind. In die noodlanding wat gevolg het is die onderstel in die sagte sneeu beskadig en die stert het afgebreek. Niemand is beseer nie en aange-
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sicn die voorval by die veldbasis gebeur het kon die herwinning
per slee oor land tangs 'n bekende roete plaasvind. Die SA
Agulhas was ten tye van die voorval in Kaapstad en kon 'n militere Puma en herwinningstoerusting saambring. Die hele operasie
het. danksy die uitstekende samewerking van alma!. vlot verloop
en die vlicgruig het geen verdere skade opgedoen nie.

In Januarie 1991. tydens ·n uitvlug baie ver suid van Grunehogna. moes die helikopter ·n voorsorglanding uitvoer nadat enjinprobleme ondervind is. Die ander helikopter was ten tye van
die voorval ook ondiensbaar. Die Duitsers is versoek om hulp te
verleen met die vervoer van bemanning terwyl ·n militere Puma
en onderdele aan boord van die SA Drakensberg op pad was.
Tydens die reddingsaksie het die Duitsers se B105 se enjin aan die
brand geslaan met aanskakeling, dus wa albei helikopters gesrrand - ver van enige hulp oor land. Met die aankoms van die
onderdele en 'n ekstra vliegtuig, is die twee Pumas en die 8105
na die SA AE-basis teruggebring. Jn al die gevalle ,vas dit
moontlik om die vliegtuie te hersteI en uit te vlieg aangesicn
hulle nie oor land met swaar kruiptrekkers bereik kon word nie.
Sou ·n vliegtuig oor land herwin moes word en daar bestaan nie
'n veilige roete nie, sou dit meebring dat die vliegtuig, soos vele
ander, 'n statistiek van Antarktika word.

REDDINGSOPERAS~
'n Wasp aan boord van die SAS Simon van der Ste/ het in
Julie 1969 deelgeneem aan die soektog na lede van die weerspan
wat tydens ongure weer op Gough eiland vennis geraak het. Die
ongure weersomstandighede en die digte plantbedekking het die
soektog bemoeilik en die hulp van 'n soekgeselskap, afkomstig
van Tristan da Cunha, is ook aangewend. Hulle het egter te laat
opgedaag en die vermistes het aan blootstelling gesterf. In Januarie 1979 het daar weer 'n oproep om redding plaasgevind toe
die SAS President Pretorius versoek is om 'n lid van die Gough-

weerspan te gaan afhaal. 'n Wasp is vir die doel aangewend. Op
15 Januarie 1986 moes 'n Suid-Afrikaanse helikopter inderhaas
na NEUMAYER, die Duitse basis, vertrek om vyf Duitse spanledt
wat op 'n ysskots beland en die see in gedryf het, te gaan red.

BESOEKE
Die Duitse basis, NEUMAYER, word jaarliks besoek om voorrade en spanlede aan boord van die ms SA Agulhas by hulle
basis tc besorg. ·n Besoek is ook aan die Ru iese basis
NOYOLAZAREVSKAYA. gebring. 'n Rus was baie trots op ·n
tarnatieplant wat hy gekweek het en een mooi rooi ryp tamatie
aangehad het. Hy kon nie wag om sy trots en pre tasie aan die
besoekers te wys nie. Taal was die groot probleem en. in die
misverstand \V'dt volg. verstaan een van die vlieeniers dat die Ru~
wit he hy moet die tamatie eet. wat hy dan toe ook doen tot absolute onbeskrytlike skok en afkeur van die trotse tuinier.

ANDERTAKE VERRIG TER ONDERSTEUNING
VAN INTERNASIONALE PROGRAMME
~ bergbeweging. Tydens die vaa11 in 1980 met die Wasps aan
boord is 'n satellietbaken namens die Noorweegse Antarktiese
program op 'n ysberg geplaas om te help met die bepaling van
die beweging van ysberge in die suidelike oseane.
Kusl~·,werkenning en plasing van mobiele satellietbakens. Die
kuslyn na die ooste in die rigting van NOYOLAZAREYSKAYA
en na die weste tot by NEUMAYER is per lug verken en bakens
is tangs die roetes gelaat ter ondersteuning van ·n interna ionale
program.
Oprigting en onderhoud van outomatiese weerstasies. In 1966
is Bouvet-eiland met behulp van 'n Wasp-helikopter verken om
die geskik.1heid vir die oprigting van 'n outomatiese weerstasie

Besig om die skip al te laai
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Wlsankering van vliegtuig
aldaar te bepaal. 'n Weerstasie is opgerig en sedertdien is die
eiland met gereelde tussenposes besoek om die fasiliteit te <liens
of te herstel. Tydens die 1989/90-vaart na Antarktika is outomatiese weerstasies ook op die eilande Southern Thule en
Savodovsky opgerig. Die eilande is tydens die daaropvolgende
vaart in 1990/91 weer besoek om herstelwerk aan die stasies uit
te voer.
Japannese minkewalvisprogram. Tydens die 1986/87-vaart na
Antarktika was 'n helikopter betrokke in die opsporing van
minkewalvisse vir 'n Japannese walvisjagter wat besig was met
·n navorsingsprograrn om die verspreiding van die spesie te

bepaal.

ONDERSTEUNINGAAN DIE EILANDE
MARIONENGOUGH
Oprigting van hutte op Marion-eiland. In 1974 is 'n Wasphelikopter aangewend om panele vir die bou van oornaghutte op
Marion vanaf die SAS Protea na die eiland te vervoer. Aangesien
die Wasp se effektiewe loonvrag beperk is. en omdat die panele
wat maklik kon breek nie in 'n net onder die vliegtuig vervoer
kon word nie. is spesiale houers wat onder die heli~opter aanbaak ontwerp. Die panele is hierin vervoer.
Die katgriepprogram. In 1977 is 'n Wasp-helikopter vanaf die
SAS Protea gebruik om die katgriepprogram van stapel te stuur.
Katte wat met die griepvirus ingespuit is. is deur middel van die
helikopter op vooratbepaalde plekke op die eiland vrygelaat.
Hoewel die poging baie suksesvol was. het dit nog nie die
probleem totaal opgelos nie.
Helikopteraanwending. Een Puma van die Departement van
Omgewingsake vergesel die ms SA Agulhas op sy jaarlikse
vaarte na Marion en Gough. By die eilande word die helikopter
aangewend om te help met die aflaai indien nodig, asook met
die vervoer van navorsingspanne en met lugfotografie.
By Marion word die hutte wat oor die eiland versprei is van
voorraad voorsien en alle rommel word teruggebring na die skip
om in die RSA vernietig te word. Besoekers aan Prince Edwardeiland word ook per lug vervoer wanneer goedkeuring daartoe
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verleen is. Tydens sulke vlugte word spesiale voorsorg getref om
te verseker dat geen indringerspesie op die eiland gelaat word
nie deur die wiele van die helikopter aan boord van die skip te
was voordat daar op die eiland geland word.
Wanneer die skip by Gough aandoen. word besoek afgele by
Tristan da Cunha, Nightingale- en Inaccessable-eiland om die
walvisverspreiding in die gebied te fotografeer en programme wat
in die gebied plaasvind te onderste}Jn. Hierdie programme is dikwels nie Suid-Afrikaans nie maar ter ondersteuning van ander
Verdragslande.
By twee geleenthede tydens vaarte na Gough-eiland moes die
helikopter aan boord van die ms SA Agulhas ingespan word om
aan 'n redding of soektog deel te neem. Daar was byvoorbeeld
'n Wasp aan boord in 1980 toe die olie/ertsdraer, die Bergawanga
vergaan het. Die Wasp is gebruik om wrakstukke op te spoor en
te identifiseer. waarna die skip die posisie en omvang daarvan
gestip en aan die soekvliegtuie verskaf het. In 1981 moes die
Puma aan boord, 'n siek bemanningslid van die Patriotic gaan
haal en na Tristan da Cunha bring waar ·n noodoperasie op horn
uitgevoer is.

SLOT
Die helikopter het die afgelope twee dekades sy plek in die Antarktiese progra11UJ1e volgestaan. Programme is as gevolg van die
helikopter se verskeidenheid van aanwendingsmoontlikhede
moontlik gemaak. Baie man-ure is gespaar en lewens is gered.
Op hierdie manier het die helikopter 'n bydrae gelewer om erkenning vir Suid-Afrika op intemasionale vlak te bewerkstellig
en daar kan haas nie gedink word hoe die programme kan vlot
sonder helikopterlugvervoer nie. Daar word voorsien dat die behoefte net sal vergroot. Die helikopter het gekom om te bly,
selfs in die Suidpool.
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