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NR FABRYCZNY:

02113200712

ZNAKI ROZPOZNAWCZE:

SP- XELA

INSTRUKCJA ZATWIERDZONA DECYZJĄ PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
Z DNIA …………………………………. R. NR ………………………

KKAATTEEG
GO
OR
RIIAA ““U
ULLTTR
RAALLEEKKKKII””
TEN WIATRAKOWIEC MOśE BYĆ UśYTKOWANY W KATEGORII “ULTRALEKKI” W
CELACH REKREACYJNYCH, SPORTOWYCH I POKAZOWYCH ORAZ INNYCH Z
WYŁĄCZENIEM PRZEWOZU LOTNICZEGO.
UśYTKOWANIE TEGO WIATRAKOWCA DO SZKOLENIA I TRENINGU W CELU
UZYSKANIA
ŚWIADECTWA
KWALIFIKACJI
PILOTA
WIATRAKOWCA
ULTRALEKKIEGO ORAZ WPISU UPRAWNIEŃ DO TEGO ŚWIADECTWA MOśE
ODBYWAĆ SIĘ WYŁĄCZNIE W CERTYFIKOWANYM OŚRODKU SZKOLENIOWYM.
WIATRAKOWIEC MUSI BYĆ UśYTKOWANY ZGODNIE Z OGRANICZENIAMI
I INFORMACJAMI PODANYMI W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI.
NINIEJSZA INSTRUKCJA MUSI ZAWSZE ZNAJDOWAĆ SIĘ
NA POKŁADZIE WIATRAKOWCA.
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Instrukcja została opracowana według oryginalnej angielskojęzycznej
instrukcji „ELA 07-07S PILOT OPERATOR´S HANDBOOK Version: V07-04”
i została dopasowana do wymagań przepisów Załącznika nr 5 „Ultralekkie
Statki Powietrzne”- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25
kwietnia 2005 r. w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych
przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków
powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących
uŜywania tych statków (Dz. U. 107 poz. 904) z późniejszymi zmianami.
W niniejszej instrukcji został zachowany oryginalny układ stron
odpowiadający instrukcji anglojęzycznej.
W razie jakichkolwiek wątpliwości co do sensu, lub znaczenia naleŜy
odnieść się do oryginalnej instrukcji „„ELA 07-07S PILOT OPERATOR´S
HANDBOOK Version: V07-04” i traktować ją jako podstawowe źródło
informacji.
W niniejszej „Instrukcji UŜytkowania w Locie” nie wolno dokonywać
Ŝadnych wpisów i uzupełnień bez zgody Urzędu Lotnictwa Cywilnego.
W razie zgubienia niniejszej Instrukcji naleŜy niezwłocznie zawiadomić
Urząd Lotnictwa Cywilnego, a poza granicami państwa – placówkę
równorzędną.
KaŜda osoba, która znajdzie niniejszą Instrukcję proszona jest o
przesłanie jej niezwłocznie do Urzędu Lotnictwa Cywilnego, 02-247
Warszawa, ul. Marcina Flisa 2, a poza granicami państwa do placówki
równorzędnej.

OstrzeŜenie
Aby nauczyć się pilotować wiatrakowiec naleŜy przejść odpowiednie
szkolenie. Nie próbuj latać tym statkiem powietrznym na własną rękę,
chyba, Ŝe przeszedłeś kompletny kurs pilotaŜu przeprowadzony przez
wykwalifikowanego instruktora pilotaŜu wiatrakowców ELA07 i posiadasz
odpowiednie uprawnienia.
Przed lotem przeczytaj niniejszą instrukcję, poniewaŜ zawiera ona waŜne
informacje mające wpływ na bezpieczeństwo.
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Strona Celowo Pozostawiona Pusta
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INSTRUKCJA UśYTKOWANIA W LOCIE WIATRAKOWCA ELA 07-07S

- Model wiatrakowca

ELA 07.

- Numer seryjny wiatrakowca

02113200712

- Model silnika

Rotax

- Numer seryjny silnika

67777409

- Znaki rejestracyjne

SP-XELA

- Producent statku powietrznego i właściciel
certyfikatu typu:

ELA Aviación, S.L.

Kamil Antkowiak
ul. Kamienna 72a

- Właściciel:

84-230 Rumia
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Zmiany do niniejszej instrukcji
Jeśli zajdzie taka potrzeba, ELA Aviation S.L wyda zmiany do niniejszej
instrukcji i powiadomi właścicieli o formie wymienionych stron, a zmiany
oznaczy pionowymi liniami na marginesie.
UŜytkownicy statku powietrznego muszą zapewnić natychmiastowe
wprowadzenie zmian do instrukcji, zgodnie z wytycznymi wprowadzania
zmian przekazanymi przez wydawcę zmiany.

Wykaz Zmian
Zmiana
Nr.

Opis Zmiany

Dotyczy
Stron

5

Data

INSTRUKCJA UśYTKOWANIA W LOCIE ELA 07-07S
Wersja: V07-04

Zawartość

SEKCJA I – WPROWADZENIE ...............................................................9
1.1 OGÓLNE ............................................................................................. 9
1.2 ZASTOSOWANIE ................................................................................ 10

Sekcja II – OPIS WIATRAKOWCA ........................................................ 14
2.1
2.2
2.3
2.5
2.6

OGÓLNE ........................................................................................... 14
SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE ............................................................. 14
WYMIARY .......................................................................................... 15
SILNIK ............................................................................................. 16
IDENTYFIKACJA WIATRAKOWCA........................................................... 17

Sekcja III – OGRANICZENIA UśYTKOWE .............................................. 25
3.1 OGÓLNE ........................................................................................... 25
3.2 OGRANICZENIA PRĘDKOŚCI ................................................................ 26
3.3 AKROBACJA....................................................................................... 26
3.4 OBCIĄśENIE POWIEśCHNI .................................................................. 26
3.5 MASY ............................................................................................... 26
3.5 OGRANICZENIA PRĘDKOŚCI MINIMALNEJ W FUKCJI WYSOKOŚCI LOTU ..... 27
3.6 WARUNKI METEOROLOGICZNE ............................................................ 28
3.7 WIATR .............................................................................................. 28
3.9 PALIWO ............................................................................................ 29
3.10 CIĘśAR I WYWAśENIE ...................................................................... 30

Sekcja IV – PROCEDURY NORMALNE ................................................... 31
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9

KONTROLA PRZEDLOTOWA.................................................................. 31
URUCHOMIENIE SILNIKA..................................................................... 35
PROCEDURA KOŁOWANIA.................................................................... 37
KONTROLA PRZEDSTARTOWA .............................................................. 37
PREROTACJA WIRNIKA NOŚNEGO ........................................................ 38
START .............................................................................................. 39
MANEWRY W LOCIE ............................................................................ 40
LĄDOWANIE ...................................................................................... 42
PO LĄDOWANIU ................................................................................. 43

6

INSTRUKCJA UśYTKOWANIA W LOCIE ELA 07-07S
Wersja: V07-04

Sekcja V - PROCEDURY AWARYJNE .................................................... 44
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8

AWARIA SILNIKA PODCZAS ROZBIEGU ................................................. 44
AWARIA SILNIKA PODCZAS STARTU (poniŜej 150 ft) .............................. 45
AWARIA SILNIKA PODCZAS STARTU (powyŜej 150 ft) ............................. 45
AWARIA SILNIKA W LOCIE .................................................................. 46
PROCEDURA URUCHOMIENIA SILNIKA W LOCIE ..................................... 46
POśAR SILNIKA NA ZIEMI ................................................................... 47
POśAR SILNIKA, BĄDŹ UKŁADU ELEKTRYCZNEGO PODCZAS LOTU............ 47
FLATTER STERU KIERUNKU ................................................................. 48

Sekcja VI – TRANSPORT I I OBSŁUGA TECHNICZNA ............................. 49
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9

OBSŁUGA TECHNICZNA ...................................................................... 49
OGÓLNE ........................................................................................... 49
TRANSPORT NA ZIEMI ........................................................................ 49
CZYSZCZENIE ................................................................................... 50
TANKOWANIE .................................................................................... 50
KONTROLA POZIOMU OLEJU ................................................................ 51
SPRAWDZANIE POZIOMU PŁYNU CHŁODZĄCEGO .................................... 51
CIŚNIENIA W OPONACH ...................................................................... 51
TRANSPORT PO DROGACH PUBLICZNYCH .............................................. 52

Sekcja VII – NAPISY I TABLICZKI OGRANICZEŃ ................................... 52

7

INSTRUKCJA UśYTKOWANIA W LOCIE ELA 07-07S
Wersja: V07-04

Strona Celowo Pozostawiona Pusta

8

INSTRUKCJA UśYTKOWANIA W LOCIE ELA 07-07S
Wersja: V07-04

SEKCJA I – WPROWADZENIE
1.1 OGÓLNE
Niniejsza instrukcja
musi zawsze znajdować się na pokładzie statku
powietrznego, i musi być utrzymywana w stałej aktualności. Aktualne
zmiany i wersje instrukcji dostępne są na www.elaaviation.com.
Niniejsza instrukcja zawiera niezbędne informacje do bezpiecznego i
efektywnego uŜytkowania wiatrakowców typu ELA 07. Dostarcza ona
podstawowej wiedzy dotyczącej statku powietrznego, jego charakterystyk,
ograniczeń i określonych procedur uŜytkowania w sytuacjach Normalnych i
Awaryjnych. Instrukcja ta jest napisana przez doświadczonych pilotów, ale
nie zawiera podstaw pilotaŜu. Instrukcja ta nie moŜe zastępować w Ŝadnym
wypadku
szkolenia
praktycznego
przeprowadzonego
przez
wykwalifikowanego instruktora.
Niniejszy dokument dostarcza kompletnych instrukcji dotyczących
uŜytkowania tego statku powietrznego w warunkach do jakich został
zaprojektowany. Mimo to, nie jest moŜliwe zawarcie w tej instrukcji
wszelkich moŜliwych sytuacji, które mogą wystąpić podczas uŜytkowania
wiatrakowca.
W
wielu
sytuacjach
awaryjnych,
tj.
wystąpienia
niespodziewanego
pogorszenia
warunków
meteorologicznych,
niekorzystnego ukształtowania terenu itp. pilot po ocenie sytuacji, bazując
na posiadanym doświadczeniu moŜe podjąć odpowiednie decyzje
zmieniające standardowe procedury pilotaŜowe opisane w tej instrukcji.
Sekcje takie jak: Opis samolotu, Ograniczenia uŜytkowe, Procedury
normalne, Procedury awaryjne, Procedury naziemne i Obsługa techniczna,
dostarczą ci wszelkich wymaganych informacji potrzebnych dla poznania i
uŜytkowania twojego statku powietrznego w bezpieczny sposób.
Procedury uŜytkowe zostały opracowane przez doświadczonych pilotów
doświadczalnych
i
inŜynierów
zakładowych
celem
dostarczenia
uŜytkownikowi najlepszych informacji.
Przed wykonaniem lotu wiatrakowcem uwaŜnie przeczytaj tą instrukcję, a
takŜe instrukcje obsługi płatowca i silnika. Dobry pilot jest zawsze w pełni
zaznajomiony ze swoim wiatrakowcem, jego parametrami lotu i
dopuszczalnymi ograniczeniami uŜytkowymi. Posiadanie dogłębnej wiedzy
na ten temat ma istotny wpływ na bezpieczeństwo uŜytkowania
wiatrakowca. Ten statek powietrzny został zaprojektowany i zbudowany tak,
aby w zakresie ograniczeń zawartych w tej instrukcji jego poprawne
uŜytkowanie było bezpieczne.
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Umiejętności lotnicze w połączeniu z prawidłową i przeprowadzaną w
odpowiednim czasie obsługą techniczną, opisaną szczegółowo w Instrukcji
Obsługi Technicznej, pozwoli na utrzymanie optymalnych parametrów
wiatrakowca podczas całego okresu jego eksploatacji.
OstrzeŜenie

Aby pilotować wiatrakowiec naleŜy przejść odpowiednie szkolenie. Nie
próbuj latać tym statkiem powietrznym na własną rękę, chyba, Ŝe
przeszedłeś
kompletny
kurs
pilotaŜu
przeprowadzony
przez
wykwalifikowanego instruktora pilotaŜu wiatrakowców ELA07 i posiadasz
odpowiednie uprawnienia.

1.2 ZASTOSOWANIE

Niniejsza instrukcja odnosi sie do wszystkich wiatrakowców ELA 07/07S.

1.3 ZAAKCEPTOWANIE RYZYKA
Lot załogowy statkiem powietrznym nie jest całkowicie pozbawiony ryzyka.
Nabywając i uŜywając ten statek powietrzny, właściciel i pilot, a takŜe kaŜdy
pasaŜer, niepodwaŜalne akceptuje ten rodzaj ryzyka. Podczas kaŜdego lotu
naleŜy nieprzerwanie obierać awaryjne miejsce lądowania do wykorzystania
w przypadku wystąpienia usterki silnika. Pilot dowódca podczas uŜytkowania
wiatrakowca ponosi prawne konsekwencje i jest odpowiedzialny za
bezpieczeństwo uŜytkowania statku powietrznego i jego pasaŜerów.
Wiedząc, Ŝe ryzyko jest zaakceptowanie, ELA Aviation S.L. nie ponosi Ŝadnej
odpowiedzialności prawnej i finansowej za poniesienie śmierci, doznanie
obraŜeń ciała, lub spowodowanie zniszczeń powstałych na wskutek
uŜytkowania tego statku powietrznego, włączając w to uszkodzenia osób,
lub ich dobytku wskutek lądowania z uszkodzonym silnikiem, lub na skutek
sytuacji do których przyczynił się błąd pilota, lub jego nieostroŜność.
Odpowiedzialność ELA Aviation S.L jest ograniczona do wykonywania
napraw, lub wymiany części, w których stwierdzono wystąpienie wady
produkcyjnej w czasie trwania ustawowego okresu gwarancji.
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1.4 TERMINOLOGIA
W niniejszej instrukcji poniŜsze sformułowania oznaczają:
OstrzeŜenie
Procedura uŜytkowania, bądź procedura techniczna itp, której
nieprzestrzeganie, bądź niedokładne wykonanie moŜe doprowadzić w
rezultacie do poniesienia obraŜeń, bądź utraty Ŝycia.
Przestroga
Procedura uŜytkowania, bądź procedura techniczna itp, której
nieprzestrzeganie, bądź niedokładne wykonanie moŜe doprowadzić w
rezultacie do uszkodzenia wiatrakowca i jego wyposaŜenia.

Uwaga
Procedura uŜytkowania, bądź procedura techniczna itp, która jest
istotna, bądź niezwyczajna, ale nie jest związana bezpośrednio z
bezpieczeństwem.

Aerodynamika
CAS

Prędkość kalibrowana. Prędkość wskazywana skorygowana o poprawkę przyrządu i
poprawkę aerodynamiczną.

IAS

Prędkość wskazywana.

TAS

Prędkość rzeczywista. Prędkość kalibrowana z uwzględnioną poprawką związaną za
zmianą wysokości i temperatury.

Vno

Prędkość w burzliwym powietrzu. Maksymalna prędkość w turbulentnym powietrzu.

Vne

Prędkość nieprzekraczalna. Maksymalna dopuszczalna prędkość.

Vy

Prędkość lotu dla maksymalnej prędkości wznoszenia.

Vx

Prędkość najlepszego kąta wznoszenia i prędkość najlepszego szybowania.

Prędkość wskazywana przez prędkościomierz.
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Meterologia
OAT

Temperatura powietrza zewnętrznego wyraŜona w stopniach Celsjusza (°C).

ISA

Międzynarodowa atmosfera wzorcowa.

Hp

Standardowa nastawa wysokościomierza 1013 mb (lub hektopaskale).

1.5 TABELA PRZELICZEŃ JEDNOSTEK
Temperatura

Waga

Prędkość

Ciśnienie

z

Symbol

na

Symbol

Współczynnik

Fahrenheit

Fº

Celsiusz

Cº

5/9*(F-32)

Celsiusz

Cº

Fahrenheit

Fº

9/5*C+32

z

na

Kilogramy

Kg

Funty

Lb

*2,205

Funty

Lb

Kilogramy

Kg

* 0,4536

z

na

Metry na
sekundę

m/s

Stopy na minutę

ft/min

* 196,86

Stopy na minutę

ft/min

Metry na sekundę

m/s

* 0,00508

Kilometry na
godzinę

km/h

Węzły

Kts

* 0,54

Węzły

kts

Kilometry na
godzinę

Km/h

* 1,852

Węzły

Kts

Mile na godzinę

mph

* 1,15

Mile na godzinę

mph

Węzły

Kts

* 0,87

z

na
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Atmosfera
Funt na cal
kwadratowy
Odległość

Objętość

Powierzchnia

Atm

Funt na cal
kwadratowy

psi

* 14,8

psi

Atmosfera

Atm

* 0,06756

z

na

Kilometry

Km

Mile morskie

nm

* 0,540

Mile morskie

nm

Kilometry

Km.

* 1.852

Statute miles

sm

Nautical Miles

nm

* 0,87

Mila morska

nm

Mila lądowa

sm

* 1,15

Metry

m

Stopy

ft

* 3.281

Centymetry

cm

Cale

in

* 0,3937

Cale

in

Centymetry

cm.

* 2.54

z

na

Litry

l

Gallony US

US gal

* 0,2642

Gallony US

US gal

Litrey

l

* 3.785

z

na

Metry
kwadratowe

m²

Stopy
kwadratowe

ft²

* 10,76

Stopy
kwadratowe

ft²

Metry
kwadratowe

m²

* 0,0929
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Sekcja II – OPIS WIATRAKOWCA
2.1 OGÓLNE
Wiatrakowiec ELA 07 jest jednosilnikowym, 2 osobowym, z siedzeniami
rozmieszczonymi w układzie tandem ze zdwojonym układem sterowania,
sterowanym w trzech osiach, , idealnie nadającym się do szkolenia
statkiem powietrznym. Dodatkowo po uzyskaniu zgody nadzoru
lotniczego państwa rejestracji oprócz szkolenia i uŜytkowania
rekreacyjnego, właściwości pilotaŜowe tego wiatrakowca pozwalają idealnie
wykorzystywać go w transporcie powietrznym, leśnictwie, patrolowaniu
granic,
przy
hodowli
zwierząt,
patrolowaniu
ruchu
drogowego,
kontrolowaniu słupów wysokiego napięcia, pracach agrolotniczych,
fotografii, przy opryskach, odymianiu itp. Są to typowe rodzaje prac, przy
których wymagana jest bardzo mała prędkość postępowa, z którą moŜe
operować ten wiatrakowiec. Sterowność statku powietrznego we wszystkich
konfiguracjach jest wyjątkowo wysoka, a poniewaŜ nie jest moŜliwe
wprowadzenie maszyny w przeciągniecie, lub korkociąg, to wiatrakowiec ten
charakteryzuje się bardzo wysokim współczynnikiem bezpieczeństwa. Krótki
start i lądowanie pozwala na operowanie tym statkiem powietrznym ze
startowisk o niewielkich wymiarach.

2.2 SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE
Rama płatowca jest jednoczęściowa i została wykonana ze stali
nierdzewnej pospawanej metodą TIG (ang. tungsten inert gas), co
gwarantuje wysoką odporność na korozję w trakcie eksploatacji.
Wiatrakowiec wyposaŜony jest w trójkołowe podwozie z kółkiem przednim.
Kokpit jest wykonany z kompozytu, co zapewnia duŜą wytrzymałość przy
niskiej masie. Wysoko umieszczona niezabudowana kabina jest wyposaŜona
w owiewki chroniące załogę przed wiatrem i zapewnia znakomitą
widoczność we wszystkich kierunkach.
Na tablicy przyrządów zostały rozmieszczone wyłączniki i zestawy
przyrządów do których zapewniony jest łatwy dostęp.
Łopaty wirnika są wykonane z aluminium i materiałów kompozytowych.
Jednostka napędowa składa się z silnika tłokowego w układzie pchającym
i trójłopatowego śmigła kompozytowego.
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Usterzenie ogonowe jest wykonane z materiałów kompozytowych i składa
się z nieruchomego statecznika poziomego wyposaŜonego na końcówkach w
winglety i przymocowanego w jego środkowej części nieruchomego
statecznika pionowego wraz ze sterem kierunku.

2.3 WYMIARY
Długość całkowita:

5,0 metrów

Szerokość kabiny:

0,75 metra

Rozstaw podwozia: 1,8 metra
Średnica wirnika:

8,25 / 8,50 metra.

1,73m
2,8m

1,3m

0,9m

1,76m
5m
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2.4 DANE TECHNICZNE I OSIĄGI
PoniŜsze dane osiągowe zostały określone podczas lotów testowych
wykonywanych przez pilota o umiarkowanych umiejętnościach pilotaŜowych
i na statku powietrznym w dobrym stanie technicznym z czystymi łopatami
wirnika nośnego i śmigła. Osiągi odnoszą do warunków atmosfery
wzorcowej ISA (temperatura 15ºC, poziom morza i ciśnienie standardowe).

Dane wiatrakowca

ZZ R
Roottaaxx 991144 TTU
UR
RBBO
O ((111155

ZZ R
Roottaaxx 991122 U
ULLSS ((110000 H
HPP))

H
HPP))

NIE DOTYCZY

CięŜar wiatrakowca pustego
(wyposaŜenie standardowe)

258 kg

MTOW

450 kg

ObciąŜenie uŜytkowe

192 kg

Vne

100 mph

Prędkość przelotowa

60 – 85 mph

60 – 90 mph

Prędkość min (lot poziomy/pełna
moc)

25 mph

20 mph

Prędkość wznoszenia

650 ft/min

1000 ft/min

Długość startu

100 m

70 m

Długość lądowania

0 – 30 m

264 kg
450 kg
186 kg

100 mph

0 – 30 m

Paliwo

Benzyna (patrz instrukcja silnika)

Pojemność zbiornika paliwa

75 l

NiezuŜywalna ilość paliwa

3l

ZuŜycie paliwa

15 – 20 l/h

2.5 SILNIK

-

Producent ……………………………………………………………………………… Rotax

o
o

Moc startowa:
912 ULS……………………………………………………………….………… 100 hp
914 UL………………………………………………………………………….. 115 hp

-

Maksymalna prędkość obrotowa silnika………………. ……

16
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-

Układ chłodzenia………………………………………………………………………. Powietrze/płyn

-

Plyn chłodzący……………………………………………50% wody/płyn przeciw zamarzaniu

-

Układ elektryczny…………………………………………………………………............………. 12V

2.6 IDENTYFIKACJA WIATRAKOWCA

Tabliczka identyfikacyjna wiatrakowca znajduje się po lewej stronie masztu
na wsporniku zbiornika oleju.
Jeśli z jakiegokolwiek powodu potrzebujesz skontaktować się z ELA
Aviación, S.L. to do celów identyfikacji odczytaj proszę numer seryjny
swojego wiatrakowca.

Tabliczka Identyfikacyjna
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2.7 GŁÓWNE PODZESPOŁY
1
2

3
4
12
11

13

9

5
6
10

7
8

Parts:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

– Łopaty wirnika.
– Piasta.
– Głowica wirnika.
– Maszt.
– Belka ogonowa.
– Podwozie główne.
– Koła podwozia głównego.
– Koło przednie.
– Kokpit.
– Światło do lądowania.
– Owiewki.
– Silnik.
– Usterzenie ogonowe.
18
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1

8

4

2

3

Części:
1
2
3
4
5
6
7
8

–
–
–
–
–
–
–
–

Śmigło.
Chłodnica oleju.
Chłodnica wody.
Statecznik pionowy.
Ster kierunku.
Winglet.
Statecznik poziomy.
Popychacze sterowe wirnika.

19
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2

5

6

7

Parts:
1
2
3
4
5
6
7

–
–
–
–
–
–
–

Silnik.
Zbiornik płynu chłodzącego.
Wałek napędowy prerotacji wirnika nośnego.
Układ prerotacji.
Gaźnik.
Zbiornik Oleju.
Filtr Powietrza (914).

20
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5

1

2
3
4

Parts:
1
2
3
4
5

–
–
–
–
–

Siłownik prerotatora.
Chłodnica wody.
Tłumik wydechu.
Wlew paliwa.
Akumulator.

21
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1

2

3

4
6

5
8

9

10

11

12

7
13 14
16

15

Parts:
1 – Busola.
2 – Wysokościomierz.
3 – Prędkościomierz.
4 – Wariometr (opcjonalnie).
5 – Obrotomierz wirnika nośnego.
6 – Obrotomierz silnika.
7 – Ciśnienie oleju.
8 – Ciśnienie w układzie trymera.
9 – Radio (opcjonalnie).
10 – Temperatura spalin EGT (opcjonalnie).
11 – Ciśnienie ładowania (opcjonalnie).
12 – Ciśnienie Paliwa.
13 – Temperatura oleju
14 – Temperatura głowic cylindrów CHT.
15 – Zawór pneumatyczny.
16 – Kluczyk zapłonu.

22
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1

2

3

4

5

6

7

Części:
1
2
3
4
5
6
7

–
–
–
–
–
–
–

Lampka kontrolna ostrzeŜenia i przestrogi (tylko w silniku 914).
Gniazdo zestawu słuchawkowego.
Kontrolka ładowania akumulatora.
Światło lądowania i stroboskop (opcjonalnie).
Bezpieczniki.
Wyłącznik główny.
Pompy paliwa (tylko jedna w silniku 912).

23
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Przedni/tylny drąŜek sterowy

Pedały sterowe przednie

Trymer
Prerotacja
PTT Radio

Przepustnica, Hamulec i trymer

Przepustnica

Hamulec kół

Trymer

24
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Sekcja III – OGRANICZENIA UśYTKOWE
3.1 OGÓLNE
Ta sekcja zawiera ograniczenia uŜytkowe statku powietrznego. Aby
zapewnić bezpieczne działanie wiatrakowca i jego układów ograniczenia te
nie mogą zostać przekroczone.

OstrzeŜenie
JeŜeli nawet jedno z podanych w tej sekcji ograniczeń zostanie
przekroczone, to wszystkie części na które miało wpływ to
przekroczenie muszą zostać poddane dokładnemu przeglądowi i
remontowi.

OstrzeŜenie
Pilotowanie tego wiatrakowca wymaga specjalistycznej wiedzy
pilotaŜowej nabytej od uprawnionego instruktora. Pilotowanie
wiatrakowca bez waŜnych uprawnień jest zabronione.

OstrzeŜenie
Palenie na pokładzie zabronione!

25
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3.2 OGRANICZENIA PRĘDKOŚCI
-

Prędkość nieprzekraczalna (Vne): 100 mph. (160 km/h)
Nie przekraczać tej prędkość poniewaŜ
uszkodzenie struktury wiatrakowca.

-

moŜe

to

spowodować

Prędkość w burzliwej atmosferze (VRA): 70 mph. (112 km/h)
Podczas wykonywaniu lotu w burzliwej atmosferze zmniejszyć
prędkość, poniewaŜ moŜe to spowodować uszkodzenie struktury
wiatrakowca.

3.3 AKROBACJA
-

Figury akrobacji zabronione

-

Współczynniki obciąŜeń manewrowych: Jakiekolwiek manewry, w
których przeciąŜenia „g” są niŜsze od +1g są zabronione.

OstrzeŜenie
Manewry które pociągają za sobą zmniejszanie normalnego
przeciąŜenia g, powinny być unikane, poniewaŜ mogą spowodować
znaczący spadek obrotów wirnika nośnego, co w rezultacie moŜe
doprowadzić do utraty sterowania i stanowić zagroŜenie dla Ŝycia.

3.4 OBCIĄśENIA POWIERZCHNI
-

Maksymalny dopuszczalny współczynnik przeciąŜeń manewrowych
wynosi +3g. Przekroczenie tego współczynnika moŜe doprowadzić do
trwałej deformacji struktury wiatrakowca.

-

Maksymalny kąt przechylenia: Nie przekraczać 60˚.

-

Prędkość obrotowa wirnika nośnego: Maksymalna prędkość obrotowa
wirnika nośnego to 550 obr/min.
Przestroga

Ten wiatrakowiec został zaprojektowany i poddany próbom przy
MTOW i dla dopuszczalnego współczynnika obciąŜeń manewrowych
równego 3g. Wykonywanie agresywnych manewrów przy wysokiej
prędkości, bądź głębokich zakrętów, moŜe łatwo doprowadzić do
przekroczenia
dopuszczalnych
współczynników
obciąŜeń
3.5
MASY
manewrowych statku powietrznego.
26
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-

Maksymalna masa do startu: 450 kg.

-

Podczas lotów jednoosobowych pilot powinien siedzieć na przednim
fotelu.
Uwaga

Podczas lotów jednoosobowych, tylne pasy bezpieczeństwa powinny
być zapięte.

-

Minimalny cięŜar pilota na przednim fotelu: 60 kg.

-

Maksymalny cięŜar pilota na przednim fotelu: 100 kg.

3.5 OGRANICZENIA PRĘDKOŚCI MINIMALNEJ W FUKCJI WYSOKOŚCI
LOTU

Wysokość (stopy)

Obszar zakazany

Prędkość
(km/h)

27
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3.6 WARUNKI METEOROLOGICZNE
-

Ten statek powietrzny został dopuszczony wyłącznie do lotów dziennych z
widocznością według warunków meterologicznych (VFR) dzień.

-

UŜytkowanie tego statku powietrznego podczas burz jest zabronione.

-

Ten statek powietrzny moŜe być uŜytkowany od -20ºC do +40ºC.

-

Podczas wykonywania lotu w atmosferze burzliwej naleŜy zredukować
prędkość do 70 mph (112 km/h), w przeciwnym razie na wiatrakowcu
mogą wystąpić uszkodzenia struktury.

-

Wiatrakowiec nie posiada instalacji przeciwoblodzeniowej łopat wirnika
nośnego i śmigła. Wykonywanie lotów w warunkach oblodzenia
zabronione.

-

Wykonywanie lotów podczas ulewnego deszczu doprowadza do uszkodzeń
łopat wirnika i śmigła. Wykonywanie lotów podczas drobnego deszczu jest
dopuszczalne, o ile zapewniona jest odpowiednia widoczność do wykonania
bezpiecznego lotu.

-

Zabrania się wykonywania startów z terenów pokrytych lodem, śniegiem,
lub podmokłych.

3.7 WIATR
-

-

Wiatr boczny: Maksymalna prędkość wiatru bocznego dla startu i lądowania
wynosi 16 węzłów (30 km/h), po lądowaniu podczas dobiegu zawsze
utrzymuj podniesione nad ziemią kółko przednie aŜ do pełnego zatrzymania.
Wiatr Tylny: Maksymalna prędkość wiatru bocznego dla startu i lądowania
wynosi 5 węzłów (9 km/h).

Przestroga
Podczas lądowania z silnym wiatrem bocznym istnieje ryzyko
przewrócenia się wiatrakowca. W takich warunkach naleŜy zawsze
starać się lądować pod wiatr.

Wykonywanie lotów podczas silnego porywistego wiatru, lub podczas wiatru
wiejącego z prędkością większą niŜ 40 węzłów jest zabronione.
28
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-

3.8 ZAKRESY PRZYRZĄDÓW

Zakres
wzmoŜonej
ostroŜności

Normalne
UŜytkowanie

Zakres
wzmoŜonej
ostroŜności

Ograniczenie
maksymalne

Jednostki

Prędkość

0 - 50

50 - 95

95 - 100

100<

mph

Prędkość obrotowa wirnika

300*

300 - 500

500 - 550

550<

obr/min

Prędkość obrotowa silnika

0 - 1400

1400 - 5500

5500 - 5800

5800<

obr/min

Temperatura oleju

50

90 - 110

110 - 130

130<

ºC

Ciśnienie oleju

0-2

2-5

5-7

7<

Bar

Temp. Cylindrów CHT

-

60 - 110

110 - 120

120<

ºC

Temp. Spalin EGT

-

750 - 850

-

880<

ºC

Ciśnienie ładowania. 912uls

-

0 – 27

27<

30

In Hg

Ciśnienie ładowania 914ul

-

0 - 31

31 - 35

40

In Hg

Data

*) Maksymalna prędkość obrotowa prerotacji: 300 obr/min.

3.9 PALIWO
Stosowane paliwa:
-

MOGAS
Europejska norma -------- EN228 Super lub EN228 Super Plus (min ROZ 95)

-

AVGAS
Norma US --------------------------------------- AVGAS 100LL (ASTM D910)

Pojemność zbiornika paliwa ---------------------------------------75 litrów.
NiezuŜywalna ilość paliwa ------------------------------------------ 3 litrów.
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3.10 CIĘśAR I WYWAśENIE
Maksymalny

dopuszczalny

cięŜar

do

startu

wiatrakowca

ELA

wynosi 450 kg. CięŜar ten zawiera w sobie cięŜar pustego wiatrakowca
wraz z wyposaŜeniem dodatkowym, cięŜarem załogi, paliwem i bagaŜem.
Obowiązkiem

pilota

jest

sprawdzenie

czy

wiatrakowiec

nie

jest

przewaŜony.
CięŜar wiatrakowca pustego odnosi się do standardowej konfiguracji
wiatrakowca wraz z olejem, płynami eksploatacyjnymi uzupełnionymi do
prawidłowego poziomu i 3 litrami niezuŜywalnego paliwa. PoniewaŜ przy
Ŝadnej dopuszczalnej konfiguracji obciąŜenia wiatrakowca nie jest
wymagany balast, to nie uwzględniono go takŜe przy wyznaczaniu
cięŜaru wiatrakowca pustego.
Protokół waŜenia i wywaŜenia, lista wyposaŜenia opisująca konfigurację
wiatrakowca,

oraz

protokół

waŜenia

i

połoŜenia

środka

cięŜkości

dostarczane są z kaŜdym wiatrakowcem. Wprowadzanie jakichkolwiek
zmian

w

konfiguracji

wykwalifikowany

wiatrakowca

personel

działający

moŜe
w

obsługowej i musi zostać udokumentowany.
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Sekcja IV – PROCEDURY NORMALNE

4.1 KONTROLA PRZEDLOTOWA
Procedurę kontroli przedlotowej wiatrakowca wykonuje się celem sprawdzenia
czy wiatrakowiec jest w dobrym stanie technicznym, oraz czy zapewnia
wykonanie bezpiecznego lotu i wykonuje się ją przed pierwszym
uruchomieniem silnika w danym dniu lotnym.
Jeśli z jakiegokolwiek powodu rezultat któregokolwiek z punktów procedury
kontroli przedlotowej nie jest satysfakcjonujący, to naleŜy skonsultować się z
wykwalifikowanym personelem obsługowym i nie moŜna podjąć lotu przed
wykryciem i usunięciem przyczyny niesprawności.
PROCEDURA KONTROLI PRZEDLOTOWEJ:
Przed przystąpieniem do wykonywania procedury kontroli przedlotowej ustaw
wiatrakowiec w dogodnym miejscu na płaskiej powierzchni skierowany pod
wiatr. Włącz zasilanie (wciśnij wyłącznik master w pozycję ON), aby naładować
zbiornik hamulca powietrznego wirnika nośnego. Wyłącz zasilanie kiedy
spręŜarka powietrza przestanie pracować. Zaciągnij hamulec parkingowy i
ustaw łopaty wirnika nośnego ułoŜone w linii wiatrakowca. Upewnij się, Ŝe
wiatrakowiec nie jest opływany strugami powietrza wytwarzanymi przez śmigła
innych statków powietrznych. Procedurę kontroli rozpoczyna się po zdjęciu
pokrowców zabezpieczających począwszy od nosa wiatrakowca, a następnie
przemieszczając się zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara.
1. Pokrowce i osłonę rurki Pitota ………………………………………… Zdjąć
Zdjąć z wiatrakowca i schować wszystkie pokrowce zabezpieczające. Dotyczy to
(jeśli są zastosowane): pokrowców łopat wirnika, pokrowca kabiny, pokrowca
usterzenia ogonowego itp. Zachować ostroŜność, aby nie uszkodzić i nie
załamać anten, oraz nie zerwać mocowania ”icka” z przedniej owiewki. Zdjąć
osłonę rurki Pitota znajdującą się na nosie wiatrakowca.
2. Przednie koło ……………………………………………………… Stan, ciśnienie
Sprawdzić stan techniczny przedniego koła. Aby to zrobić, uklęknij
podnieś nos wiatrakowca ramieniem. Upewnij się czy koło
swobodnie. Sprawdź czy nie występują jakiekolwiek uszkodzenia i
opony nie jest nadmiernie zuŜyty, bądź uszkodzony. Prawidłowe
oponie to 1,5 bara.

na kolano i
obraca się
czy bieŜnik
ciśnienie w

3. Anteny radia i transpondera ………………………………….…..…. Dokręcić
Upewnić się czy anteny radia i transpondera (jeśli takowe występują) są dobrze
dokręcone. Spróbuj poruszyć antenami, aby upewnić się Ŝe nie są poluzowane.
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4. Dźwignia prerotacji …………………………………………..………………Sprawdzić
Pociągnąć dźwignię prerotacji (jeśli taką zamontowano)
samoczynnie powraca do połoŜenia przedniego.

i

sprawdzić

czy

5. Płyn hamulcowy ……………………………………………………………………Poziom
Sprawdzić poziom płynu hamulcowego.
6. Przepustnica …………………………………………….……………………

Sprawdzić

Wychylić przepustnicę w pełnym zakresie ruchu. Sprawdzić swobodę ruchu
przepustnicy i czy stawia odpowiedni opór.
Sprawdzić czy: Przepustnica pełne otwarcie (pełna moc) = Gaźniki pełne otwarcie.
Zamknąć przepustnicę.
7. Dźwignia hamulca …………………………………………………….……. Sprawdzić
Skontrolować i sprawdzić poprawność działania dźwigni hamulców kół.
8. Lewa strona kabiny……………………….....…………………….……… Mocowanie
Sprawdzić, czy lewa strona kabiny jest prawidłowo zamocowane do ramy płatowca.
9. Lewa goleń podwozia, koło i hamulec ………………..……….Stan Techniczny
Sprawdzić stan techniczny lewej goleni podwozia głównego, koła, owiewki koła i
hamulca. Sprawdzić stan techniczny opony i ciśnienie w oponie. Prawidłowe
ciśnienie w oponie 2 bary.
10. Poziom oleju w silniku ………………………....….……………………..Sprawdzić
Odkręcić korek zbiornika oleju i wyciągnąć bagnet poziomu oleju. Wyczyścić bagnet
czystym papierem i ostroŜnie włoŜyć go do końca w zbiornik oleju. Wyciągnąć
ponownie bagnet i sprawdzić czy poziom oleju zawiera się pomiędzy oznaczeniami
granicznymi. Jeśli zachodzi taka potrzeba uzupełnić olej i sprawdzić ponownie jego
poziom.
11. Popychacz sterowania wirnikiem (Lewy)................................Sprawdzić
Przeprowadzić kontrolę
popychacz i sprawdzić
kulowym, sprawdzić
popychacza z masztem
linii.

lewego popychacza sterowania wirnikiem. Poruszyć ręką
swobodę ruchu popychacza na końcówce z przegubem
poprawność mocowania i zabezpieczenie połączenia
i czy wszystkie czerwone oznaczenia barwne są ułoŜone w

12. Przewody chłodzenia, układ wydechowy i świece zapłonowe (lewa
strona)………………………………………………………………..……..…..Zamocowanie
Upewnić się, czy przewody chłodzenia silnika (znajdujące się po lewej stronie
silnika) wraz z chłodnicą, układ wydechowy i połączenia świec zapłonowych są
poprawnie zamocowane i zabezpieczone, oraz czy nie ma oznak uszkodzeń bądź
wycieków.
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13. Śmigło ……………………………………….................……....……… Stan
Sprawdzić kaŜdą łopatę śmigła i piastę śmigła, czy nie występują oznaki
uszkodzenia, rozwarstwienia itp.
14. Kołpak śmigła (jeśli wyposaŜony) ……………………. Zamocowanie
Sprawdzić czy kołpak śmigła (jeśli występuje) jest poprawnie zamocowany.
25. Usterzenie ogonowe i ster kierunku………………
stan techniczny

Zamocowanie,

Sprawdzić stan techniczny usterzenia ogonowego pod względem
występowania uszkodzeń i poprawności zamocowania. Upewnić się czy
sworznie mocujące usterzenie poziome do ramy są zabezpieczone. Poruszać
ręką za ster kierunku i sprawdzić, czy wychyla się swobodnie w swoim
zakresie wychyleń bez jakichkolwiek luzów. Sprawdzić, czy przednie koło
wychyla się w tym samym kierunku co ster kierunku. Sprawdzić czy na
kółku ogonowym nie występują oznaki uszkodzenia.
16. Linki sterujące …………………………………….……………..

Napięcie

Sprawdzić ręką napięcie linek sterowych. Aby to sprawdzić pociągnij i puść
gwałtownie linkę. Linka powinna drgać z niską częstotliwością i wydawać
dźwięk.
17. Kołpak śmigła (jeśli wyposaŜony) ……………………. Zamocowanie
Sprawdzić czy kołpak śmigła (jeśli występuje) jest poprawnie zamocowany.
18. Układ prerotacji:
Koło pasowe . . . .Ruch, sprawdzić samopowracanie i hamowanie
Przeprowadzić kontrolę elementów przekazania napędu układu prerotacji.
Upewnić się, Ŝe pasek napędowy jest w dobrym stanie technicznym.
Nacisnąć siłownik ręką aŜ do dotknięcia paska. Puścić siłownik i upewnić się,
czy koło pasowe powraca do pozycji „nienapędzanej”. Spróbować poruszyć
przekładnie ręką – upewnić się Ŝe się nie obraca. Sprawdzić czy przeguby
uniwersalne są poprawnie zamocowane i zabezpieczone i czy nie ma oznak
odkształcenia.
19. Przewody chłodzenia, układ wydechowy i świece zapłonowe
(prawa strona)…………………………..………..……..…..Zamocowanie
Upewnić się, czy przewody chłodzenia silnika (znajdujące się po prawej
stronie silnika) wraz z chłodnicą, układ wydechowy i połączenia świec
zapłonowych są poprawnie zamocowane i zabezpieczone, oraz czy nie ma
oznak uszkodzeń bądź wycieków.
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20. Płyn chłodzący silnika ………………………………...........………… Poziom
Upewnić się, czy w białym zbiorniczku znajduje się co najmniej ¼ jego
pojemności płynu chłodzącego.
Upewnić się, czy czarny zbiorniczek jest pełny. Otwierać tylko przy zimnym
silniku!
21. Lewa goleń podwozia, koło i hamulec …..………….….Stan Techniczny
Sprawdzić stan techniczny lewej goleni podwozia głównego, koła, owiewki koła i
hamulca. Sprawdzić stan techniczny opony i ciśnienie w oponie. Prawidłowe
ciśnienie w oponie 2 bary.
22. Przewody elektryczne(Prawe) ……………………………Stan Techniczny
Sprawdzić wiązkę przewodów elektrycznych biegnących po prawej stronie
masztu. do głowicy wirnika. Upewnić się, czy wszystkie przewody są
zamocowane i nie są uszkodzone. Upewnić się, czy tylne światło znajdujące się
na maszcie jest poprawnie zamocowane.
23.Popychacz sterowania wirnikiem (Prawy)....................Sprawdzić
Przeprowadzić kontrolę prawego popychacza sterowania wirnikiem. Poruszyć
ręką popychacz i sprawdzić swobodę ruchu popychacza na końcówce z
przegubem kulowym, sprawdzić poprawność mocowania i zabezpieczenie
połączenia popychacza z masztem i czy wszystkie czerwone oznaczenia barwne
są ułoŜone w linii.
24. Widelec popychaczy sterowania…………………………………

Sprawdzić

Upewnić się czy śruby widelca popychaczy sterowania wirnika są dokręcone i
zabezpieczone i czy czerwone oznaczenia są ułoŜone w linii.
25. Głowica wirnika i łopaty …………………...............…………

Sprawdzić

Skontrolować, czy głowica wirnika jest czysta i czy wszystkie śruby są
zabezpieczone (zawleczki znajdują się na swoim miejscu i są zabezpieczone).
Skontrolować, czy czerwone oznaczenia (malowanie zabezpieczające) na
śrubach są ułoŜone w linii. Sprawdzić wałek zębaty Bendixa prerotatora.
26. Paliwo ………….....………..

Spuścić, sprawdzić czy nie zawiera wody

Spuścić próbkę paliwa z odstojnika paliwa. Upewnić się, czy nie ma wody w
paliwie.
27. Ilość paliwa ……………………...............……………..….

Według potrzeb

Sprawdzić, czy jest wystarczająca ilość paliwa do podjęcia zaplanowanego lotu.
(Pełny zbiornik: 75 litrów, w czym około 3 litrów paliwa niezuŜywalnego.)
28. Lewa strona kabiny …………………………..………………..

Zamocowanie

Sprawdzić czy lewa strona kabiny jest poprawnie przymocowana do ramy.
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29. Przy lotach jednoosobowych: Tylnie pasy bezpieczeństwa
……………………….………………………………………………………………Zapiąć
Podczas lotów jednoosobowych pilot musi znajdować się na przednim fotelu
(upewnić się, Ŝe cięŜar pilota z wyposaŜeniem zawiera się w przedziale
60 - 100 kg). Pasy bezpieczeństwa pasaŜera muszą być zapięte i
zabezpieczone w taki sposób, aby nie spowodowały uszkodzeń podczas lotu.
30. DrąŜek sterowy wirnika …………………..........………….. Brak luzów
Przytrzymać przedni drąŜek sterowy i sprawdzić, czy nie występują luzy
podczas sterowania.

4.2 URUCHOMIENIE SILNIKA
Silnik naleŜy uruchamiać zgodnie z procedurą opisaną w powiązanym,
najnowszym aktualnym wydaniu instrukcji uŜytkowania silnika Rotax.
PROCEDURA URUCHAMIANIA SILNIKA:
1.

Kontrola przedlotowa: Wykonana

2. Ustawienie wiatrakowca: Upewnić sie, czy wiatrakowiec znajduje się
w odpowiednim miejscu, w którym podmuch od łopat śmigła nie spowoduje
obraŜeń ciała, bądź uszkodzeń innych statków powietrznych.
3.
Zaciągnąć hamulec kół: Pociągnąć do góry dźwignię hamulca
postojowego znajdującą się na dźwigni przepustnicy w przedniej kabinie i
zablokować hamulce.
4. Zapiąć pasy i kask bezpieczeństwa: Zarówno pilot jak i pasaŜer
muszą sprawdzić, czy ich pasy bezpieczeństwa są zapięte.
5.
Włączyć hamulec wirnika głównego: Upewnić się, czy zawór
Flight/Brake (Lot/Hamulec) jest ustawiony w pozycji “Brake” (Hamulec).
Przy pomocy przełącznika trymera znajdującego się na rękojeści drąŜka
sterowego wytrymować wiatrakowiec na „zero”.
6. Właczyć Zasilanie:
7. Uwaga: Kontrolka ładowania akumulatora powinna się świecić.
8. Kontrolki TCU (914 UL tylko): Sprawdzić czy kontrolki TCU zaświeciły
się i czy zgasną po kilku sekundach.
9. Włączyć pompy paliwa: Włączyć pompę(y) paliwa. 2 pompy dla silnika
914 i 1 dla silnika 912.
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10. Ciśnienie paliwa: Sprawdzić czy wskaźnik ciśnienia paliwa wskazuje
od 0,2 do 0,4 bara.
11. Ssanie: Pociągnąć dźwignię ssania, gdy silnik jest zimny i jest niska
temperatura powietrza zewnętrznego. Przy rozgrzanym silniku nie uŜywać
ssania.
12. Śmigło o zmiennym skoku (jeśli takie zastosowano) ustawić na
wznoszenie.
13. Śmigło: Krzyknąć “OD ŚMIGŁA”

OstrzeŜenie
Nigdy nie uruchamiaj silnika kiedy obszar wokół silnika nie jest
całkowicie wolny od osób, bądź rzeczy. Nie uruchamiaj silnika stojąc
obok wiatrakowca, bo w przypadku awarii układu hamulcowego, bądź
po popełnieniu błędu uruchamiania moŜesz zostać uderzony śmigłem.

14. Przepustnica: PołóŜ swoją lewą rękę na przepustnicy. Jeśli włączono
ssanie, to przestaw przepustnicę na zakres obrotów jałowych silnika. Jeśli
ssanie nie jest włączone przestaw przepustnicę nieco do przodu.
15. Uruchomienie: Aby uruchomić silnik przekręć prawą ręką w prawo
włącznik rozrusznika.

Uwaga
Jeśli rozruch silnika sprawia trudności, to utrzymuj rozrusznik
włączony przez maksymalnie 10 sekund, i odczekaj 1 minutę, aby nie
uszkodzić układu rozruchowego, a następnie spróbuj ponownie
uruchomić silnik.

PO URUCHOMIENIU SILNIKA
1. Ciśnienie oleju: Po uruchomieniu silnika upewnij się, czy wartość
ciśnienia oleju na wskaźniku zawiera się pomiędzy 1,5 a 7 barami.
Jeśli ciśnienie oleju nie osiągnie minimalnej wartości po 10
sekundach, wyłącz natychmiast silnik.
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2. Ssanie: Jeśli ssanie jest włączone wyłącz je po kilku sekundach.
3. Rozgrzewanie: Ustaw przepustnicę w połoŜeniu utrzymującym obroty
silnika na poziomie 2500 obr/min aŜ do momentu, gdy olej silnikowy
osiągnie 50˚C.
4. Radio: Włączyć jeśli zachodzi taka potrzeba.
5. Transponder: Włączyć jeśli zachodzi taka potrzeba.
6. Wysokościomierz: ustawić QNH, lub QFE.
7. Układ Nawigacji(GPS): Włączyć jeśli zachodzi taka potrzeba.

4.3 PROCEDURA KOŁOWANIA

Podczas kołowania naleŜy bardzo ostroŜnie wykonać następujące czynności.
1. Wirnik: podczas kołowania ustawić wirnik nośny w linii wiatrakowca.
2. Silnik: Upewnić się, czy przed rozpoczęciem kołowania na pas startowy
temperatura oleju osiągnęła conajmniej 50°C.
3. Obroty silnika: Do kołowania ustawić obroty silnika w zakresie pomiędzy
1800 a 2000 obr/min , a prędkość postępową regulować hamulcami.
4. Sterowanie: Samolotem kieruje się za pomocą pedałów, które sterują
kołem przednim w standardowy sposób (wciśnięta prawa noga, koło przednie
skręca w prawo). Kołować powoli zwracając szczególna uwagę na nierówności
terenu.
Przestroga
Kołując na nierównym terenie przytrzymaj draŜek sterowy, aby uniknąć
uderzenia łopat wirnika i układu sterowania.

4.4 KONTROLA PRZEDSTARTOWA
Przed startem wykonać następujące czynności::
1. Sprawdzić ciśnienie paliwa (tylko 914): Wyłączyć lewą pompę i
sprawdzić czy wskazania ciśnienia paliwa są prawidłowe. Włączyć ponownie
lewą pompę paliwa i wyłaczyc prawą pompę paliwa i sprawdzić ciśnienie paliwa.
Ponownie właczyć praswą pompę.
Podczas lotu obie pompy paliwa muszą być włączone.
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2.

Sprawdzenie iskrowników: Zaciągnąć hamulec parkingowy

Ustawić przepustnicą obroty silnika o wartości 3500 obr/min. Ustawić
przełącznik iskrowników w pozycję „R” („PRAWY”), następnie przestawić
przełącznik iskrowników w pozycję „L” (Lewy) a następnie ustawić
przełącznik w pozycję „BOTH” („Oba”). Maksymalny dopuszczalny spadek
obrotów to 300 obr/min, a spadek obrotów pomiędzy ustawieniem
iskrowników „R” i “L” nie moŜe być większy niŜ 150 obr/min.
(Maksymalny spadek 300 obr/min, maksymalna róŜnica spadku
150 obr/min).
3. Parametry pracy silnika: Potwierdzić, czy parametry silnika są
odpowiednie do rozpoczęcia startu.

4.5 PREROTACJA WIRNIKA NOŚNEGO
Ustawienie: Ustawić się w osi drogi startowej.
1. Silnik: Przestawić przepustnicę w połoŜenie, w którym obroty silnika
osiągną 2200 obr/min.
2. Ustawienie do lotu: Przytrzymać prawą ręką drąŜek sterowy
wychylony wpełni do przodu bez wychylenia na boki. Lewą ręką
ustawić zawór pnęumatyczny w pozycję “Flight” (“Lot”). Odczekać pięc
sekund, aŜ układ pneumatyczny się całkowicie naładuje.
3. Prerotacja: Nacisnąć kciukiem i przytrzymać wciśnięty przycisk
prerotacji znajdujący się na rękojeści drąŜka sterowego. Wywoła to
zasprzęglenie prerotatora. Usłyszysz pisk paska napędzającego
prerotator, odczekaj, aŜ pisk paska prerotatora ustanie i zwiększ powoli i
stopniowo obroty silnika, aŜ obroty wirnika osiągną 220 obr/min.
OstrzeŜenie
Przed załączeniem prerotacji sprawdź czy obszar wokół jest wolny i czy
nie ma ryzyka wkręcenia się włosów, lub ubrania pasaŜera w wałek
napędowy prerotatora.
Dla uzyskania krótszego startu wskazane jest zwiększenie
obrotów wirnika nośnego do 300 obr/min, ale wiąŜe się to z
powstawaniem większych napręŜeń w układzie prerotacji, więc
nie naleŜy tego robić jeśli nie jest to konieczne.
Przestroga
Wykonie startu przy obrotach wirnika w zakresie 150 – 200 obr/min
wymaga wysokich umiejętności pliotaŜowych. Zabrania się wykonywania
startu przy obrotach wirnika mniejszych
niŜ 150 obr/min.
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4.6 START
Po

zakończeniu

procedury

prerotacji

(rozkręcania

wstępnego

wirnika

nośnego) delikatnie ściągnąć drąŜek sterowy całkowicie na siebie, aŜ do
jego zatrzymania, zwolnić hamulec kół i zwiększyć stopniowo moc silnika.
OstrzeŜenie
Przed rozpoczęciem rozbiegu upewnij się, czy drąŜek sterowy
całkowicie ściągnięty na siebie.

jest

Wykonywanie startu w wirnikiem ustawionym na płasko moŜe mieć
straszne konsekwencje.
Utrzymywać kierunek przy pomocy pedałów steru kierunku (prawy pedał).
Podczas przyspieszania wiatrakowca oddać drąŜek sterowy do przodu i
unieść nad ziemie przednie koło na około 10 cm.
Po oderwaniu się wiatrakowca od ziemi wykonywać lot poziomy, aŜ do
osiągnięcia prędkości 100 km/h (prędkość najlepszego tempa wznoszenia),
a następnie tak unosić nos, aby utrzymywać tą prędkość.
UŜyć trymera pochylenia do wyregulowania prędkości wiatrakowca:
Trymer na ogon = Nos do góry = zmniejszenie prędkości.
Trymer na nos = Nos w dół = zwiększanie prędkości.

Uwaga
Pamiętaj: prędkość reguluj

drąŜkiem sterowym, a wznoszenie i

opadanie mocą silnika.

Po osiągnięciu bezpiecznej wysokości zmniejszyć moc silnika do takiej
wartości,

aby

utrzymywać

zamierzoną

prędkości.
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START Z BOCZNYM WIATREM:
Dopuszczalna wartość wiatru bocznego do startu wynosi 16 węzłów
(≈ 30km/h).
Procedura startu z wiatrem bocznym jest taka sama jak podczas startu w
bezwietrzu, ale konieczne jest odpowiednie uŜycie sterów.
Podczas startu z wiatrem bocznym drąŜek sterowy naleŜy wychylić w stronę
nawietrzną, aby utrzymać kierunek wiatrakowca i korygować kierunek
startu za pomocą pedałów sterowych.
PRZERWANIE STARTU
Jeśli podczas prerotacji, lub startu wystąpią niekorzystne okoliczności takie
jak np. niewystarczająca długość pasa potrzebna o startu, pilot powinien
przerwać procedurę startu. NaleŜy wówczas odciąć moc silnika, przy
pomocy lewego pedała sterowego utrzymać kierunek i zaciągnąć drąŜek do
lądowania. WaŜnym jest, aby trenować ten manewr celem poprawienia
bezpieczeństwa lotu.

4.7 MANEWRY W LOCIE
WZNOSZENIE i OPADANIE
Prędkość lotu dla maksymalnej prędkości wznoszenia: 60 mph (≈ 96 km/h).
Prędkość najlepszego kąta wznoszenia: 55 mph (≈ 88 km/h)
Prędkość maksymalnej skuteczności: 65 mph (≈ 104 km/h)
Ustawić odpowiednią moc silnika, aby zapewnić wznoszenie, lub opadanie, a
przy pomocy drąŜka sterowego (trymera) ustawić prędkość lotu.
ZAKRĘT BEZ UTRATY WYSOKOŚCI
Wybrać punkt odniesienia, wprowadzić w zakręt drąŜkiem sterowym i
zarządzać prędkością trymerem.
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Przy wykonywaniu zakrętów większych niŜ 15º, moŜe koniecznym być
zwiększenie mocy silnika w celu utrzymania wysokości i prędkości lotu i
uŜyć pedałów sterowych do pogłębienia zakrętu.
Maksymalny kąt przechylenia: 60º.

LOT Z MAŁĄ PRĘDKOŚCIĄ
Przed przystąpieniem do tego manewru upewnij się czy znajdujesz się na
wysokości conajmniej 500 m nad ziemią i jesteś ustawiony pod wiatr.
Zmniejsz moc silnika z zakresu prędkości przelotowej utrzymując przy tym
nos wiatrakowca na tym samym poziomie, wiatrakowiec zacznie zwalniać.
Po osiągnięciu zamierzonej prędkości zwiększyć moc silnika, aby utrzymać
zamierzony poziom lotu.
Aby powrócić do poprzedniej prędkości opuść łagodnie nos wiatrakowca i
ustaw moc silnika, aby uzyskać zamierzoną prędkość.

OPADANIE W PIONIE
Aby wykonać pionowe opadanie bez prędkości postępowej naleŜy:
Przed przystąpieniem do tego manewru upewnij się czy znajdujesz się na
wysokości conajmniej 500 m nad ziemią i jesteś ustawiony pod wiatr.
Zmniejszyć obroty silnika do około 3000 obr/min, delikatnie podnieść nos,
wiatrakowiec zacznie zwalniać.
Przy pomocy steru kierunku i drąŜka sterowego utrzymuj ustawienie
względem horyzontu.
Pionowe opadanie jest dozwolone, ale nie lot do tyłu.
Nie

wykonuj

tego

manewru

przy

moŜliwość sterowania.
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Aby powrócić do normalnego stanu lotu opuść łagodnie nos wiatrakowca i ustaw
moc silnika, aby uzyskać zamierzoną prędkość.

4.8 LĄDOWANIE
Skontaktować się przez radio z lotniskiem, aby uzyskać informacje o ruchu
nadlotniskowym i o dostępności pasa. (jeśli jest to konieczne).
Ustawić prędkość 65 mph i wejść w krąg nadlotniskowy. Przy końcowym
podejściu zmniejszyć moc silnika do opadania

i utrzymywać prędkość

60 – 65 mph. Utrzymywać kierunek wiatrakowca przy pomocy lewego
pedała i drąŜka sterowego.
Na 5 metrach nad ziemią zaciągnąć po raz pierwszy drąŜek sterowy aby
załamać ścieŜkę schodzenia i zmniejszyć nieco prędkość wiatrakowca.
Znajdując się blisko ziemi zaciągnąć drąŜek sterowy po raz drugi, unieść do
góry nos wiatrakowca, aby zmniejszyć prędkość i lądować na podwoziu
głównym. Po dotknięciu kołami podwozia głównego ziemi, delikatnie i
stopniowo zaciągnąć do siebie drąŜek sterowy aŜ do jego maksymalnego
wychylenia i utrzymywać drąŜek w tej pozycji aŜ do zatrzymania się
wiatrakowca.
Nie oddawać drąŜka do momentu, kiedy przednie kółko samoczynnie nie
opadnie na ziemię.
Przez cały czas wykonywania tej procedury, od momentu pierwszego
zmniejszenia

mocy

silnika,

aŜ

do

zakończenia

lądowania

zachowaj

ostroŜnośc i utrzymuj poprawny kierunek w osi pasa przy pomocy pedałów
steru kierunku.
Drugie zaciągnięcie

Pierwsze zaciągnięcie
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LĄDOWANIE Z BOCZNYM WIATREM
Maksymalna dozwolona do startu i lądowania wartość bocznego wiatru wynosi
16 węzłów.

Przestroga
Podczas lądowania z silnym wiatrem bocznym istniej ryzyko
przewrócenia się na bok wiatrakowca. W takich warunkach zawsze staraj
się lądować pod wiatr.

Procedura lądowania z bocznym wiatrem jest taka sama jak w warunkach
bezwietrznych.
Wychyl drąŜek sterowy w stronę nawietrzną, i za pomocą przeciwnego pedała
utrzymuj kierunek.
Zaleca się przy lądowaniu utrzymywać moc silnika równą obrotom silnika 3000
obr/min, aby w przypadku zbaczania z kursu wiatrakowca

przy niskiej

prędkości (drugie zaciągnięcie) móc kontrolować kierunek. Po przyziemieniu
wiatrakowca zmniejszyć obroty silnika do wartości biegu jałowego i w
momencie kiedy przednie koło dotknie ziemi wychylić drąŜek sterowy na wiatr.
PRZERWANIE LĄDOWANIA
Jeśli podczas podejścia do lądowania, lub podczas samego zaciągnięcia
wystąpią

jakiekolwiek

anomalia,

to

pilot

powinien

przerwać

procedurę

lądowania. Według procedury naleŜy wówczas zwiększyć moc silnika, przy
pomocy prawego pedała korygować moment obrotowy od śmigła, utrzymywać
lot poziomy aŜ do uzyskania prędkości 60 mph (≈ 96 km/h) i rozpocząć
wznoszenie.

4.9 PO LĄDOWANIU
Po wylądowaniu oddać drąŜek sterowy od siebie, załączyć hamulec wirnika
nośnego i zmniejszyć ciśnienie trymera. Zkołować z pasa. Nie kołować z
pracującym wirnikiem nośnym i śmigłem w pobliŜu przeszkód, bądź ludzi.
Wyłączyć (pozycja OFF) radio i światła, pompę paliwa, silnik i wyłącznik główny.
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Sekcja V - PROCEDURY AWARYJNE
W tej sekcji zawarte są procedury według których naleŜy postępować w
sytuacjach awaryjnych. WaŜnym jest, aby znać te procedury w przypadku
wystąpienia sytuacji awaryjnej, aby być w stanie wybrnąć z sytuacji
niebezpiecznej z zachowaniem maksymalnego bezpieczeństwa.
Ten wiatrakowiec jak większość rekreacyjnych urządzeń latających jest
wyposazony w niecertyfikowany silnik. Znaczy to, Ŝe ryzyko wystąpienia
usterki silnka i powiązanych z nią zagroŜeń, uszkodzeń, bądź obraŜeń ciała
wynikłych z niezaplanowanego lądowania moŜe być większe niŜ w
certyfikowanym silniku lotniczym.
“Procedury Awaryjne” zawarte w tym rozdziale zawierają zbiory postępowań
odnoszących się do:
5.1 Awaria silnika podczas rozbiegu.
5.2 Awaria silnika podczas startu (poniŜej 150 ft).
5.3 Awaria silnika podczas startu (powyŜej 150 ft).
5.4 Awaria silnika w locie.
5.5 Procedura uruchomienia silnika w locie.
5.6 PoŜar silnika na ziemi.
5.7 PoŜar silnika, bądź układu elektrycznego podczas lotu.

5.1 AWARIA SILNIKA PODCZAS ROZBIEGU
INSTRUKCJE:
1.

2.
3.
4.
5.

Zamknąć przepustnicę, awaria silnika moŜe być nagła,
lub poprzedzona przerywaniem zapłonu, typowa przy
braku paliwa.
Utrzymywać kierunek i zaciągnięty drąŜek z nosem
uniesionym do góry.
Wyłączyć zapłon i pompę paliwa - (pozycja OFF).
Włączyć hamulec wirnika głównego - (pozycja ON).
Wyłączyć wyłącznik główny - (pozycja OFF).
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5.2 AWARIA SILNIKA PODCZAS STARTU (poniŜej 150 ft)
INSTRUKCJE:
1. Zamknąć przepustnicę, awaria silnika moŜe być nagła, lub poprzedzona
przerywaniem zapłonu, typowa przy braku paliwa.
2. Utrzymywać kierunek, opuścić trochę nos w dół, aby uzyskać i
utrzymywać prędkość najlepszego szybowania ( 60 mph ≈ 96 km/h),
znaleźć przed sobą dogodne miejsce do lądowania, nie zawracać jeśli nie
ma się zapasu wysokości.
3. Jeśli teren do lądowania jest nierówny, bądź znajdują się tam przeszkody
wykonać mocniejsze zaciągnięcie nad przeszkodami, aby zmniejszyć
prędkość postępową.
4. Wyłączyć zapłon i pompę paliwa - (pozycja OFF).
5. Włączyć hamulec wirnika głównego - (pozycja ON).
6.Wyłączyć wyłącznik główny - (pozycja OFF).
Po włączeniu hamulca wirnika nośnego (pozycja ON) wirnik zacznie się
zatrzymywać. Mimo to nadal występuje niebezpieczeństwo odniesienia obraŜeń,
przed opuszczeniem wiatrakowca poczekaj, aŜ wirnik się zatrzyma.
Opuść wiatrakowiec bez paniki. Jeśli zachodzi taka potrzeba pomóŜ pasaŜerowi
znajdującemu się na tylnym siedzeniu opuścić wiatrakowiec.

5.3 AWARIA SILNIKA PODCZAS STARTU (powyŜej 150 ft)
INSTRUKCJE:
1. Zamknąć przepustnicę, awaria silnika moŜe być nagła, lub poprzedzona
przerywaniem zapłonu, typowa przy braku paliwa.
2. Opuścić trochę nos w dół, aby uzyskać i utrzymywać prędkość
najlepszego szybowania ( 60 mph ≈ 96 km/h), znaleźć dogodne miejsce
do lądowania pod wiatr.
3. Jeśli czas na to pozwoli i moŜna podjąć próbę uruchomienia silnika, patrz
“Procedura uruchomienia silnika w locie”.
4. Jeśli teren do lądowania jest nierówny, bądź znajdują się tam przeszkody
wykonać mocniejsze zaciągnięcie nad przeszkodami, aby zmniejszyć
prędkość postępową.
5. Wyłączyć zapłon i pompę paliwa - (pozycja OFF).
6. Włączyć hamulec wirnika głównego - (pozycja ON).
7. Wyłączyć wyłącznik główny - (pozycja OFF).
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Po włączeniu hamulca wirnika nośnego (pozycja ON) wirnik zacznie się
zatrzymywać. Mimo to nadal występuje niebezpieczeństwo odniesienia
obraŜeń, przed opuszczeniem wiatrakowca poczekaj, aŜ wirnik się zatrzyma.
Opuść wiatrakowiec bez paniki. Jeśli zachodzi taka potrzeba pomóŜ
pasaŜerowi znajdującemu się na tylnym siedzeniu opuścić wiatrakowiec.

5.4 AWARIA SILNIKA W LOCIE
INSTRUKCJE:
1. Zamknąć przepustnicę, awaria silnika moŜe być nagła, lub
poprzedzona przerywaniem zapłonu, typowa przy braku paliwa.
2. Opuścić nos w dół, aby uzyskać i utrzymywać prędkość najlepszego
szybowania ( 60 mph ≈ 96 km/h), znaleźć dogodne miejsce do
lądowania pod wiatr.
3. Jeśli czas na to pozwoli i moŜna podjąć próbę uruchomienia silnika,
patrz “Procedura uruchomienia silnika w locie”.
4. Jeśli teren do lądowania jest nierówny, bądź znajdują się tam
przeszkody wykonać mocniejsze zaciągnięcie nad przeszkodami, aby
zmniejszyć prędkość postępową.
5. Po wylądowaniu wyłączyć zapłon i pompę paliwa - (pozycja OFF).
6. Włączyć hamulec wirnika głównego - (pozycja ON).
7. Wyłączyć wyłącznik główny - (pozycja OFF).

5.5 PROCEDURA URUCHOMIENIA SILNIKA W LOCIE
INSTRUKCJE:
1. Sprawdzić czy pompa/y paliwa jest włączona (pozycja ON), sprawdzić
ciśnienie paliwa.
2. Sprawdzić czy zapłon jest włączony (pozycja ON).
3. Przepustnica nieco otwarta.
4. Lewą ręką spróbuj uruchomić silnik.
5. Skontrolować, czy parametry pracy silnika są w odpowiednich
zakresach (temp oleju/ciśnienie CHT-temp głowic cylindrów). Jeśli nie
spróbuj bezpiecznie wylądować.
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5.6 POśAR SILNIKA NA ZIEMI
INSTRUKCJE:
1.
2.
3.
4.

Zamknąć przepustnicę i zaciągnąć hamulec.
Jeśli wirnik nośny się obraca włączyć hamulec wirnika.
Wyłączyć (pozycja OFF) silnik pompę i Wyłącznik Główny.
Jeśli wirnik się obraca opuścić wiatrakowiec z zachowaniem
szczególnej ostroŜności. PomóŜ pasaŜerowi znajdującemu się na
tylnym siedzeniu opuścić wiatrakowiec.
5. Ugasić poŜar

Przestroga: Nigdy nie uŜywaj gaśnic wodnych do gaszenia palącego się
paliwa. Taki sposób gaszenia paliwa powoduje rozprzestrzenianie się ognia.

5.7 POśAR SILNIKA, BĄDŹ UKŁADU ELEKTRYCZNEGO PODCZAS
LOTU
INSTRUKCJE:
1. Zamknąć przepustnicę natychmiast po zauwaŜeniu ognia.
2. Wyłączyć (pozycja OFF) zapłon i pompę paliwa.
3. Wyłączyć (pozycja OFF) Wyłącznik Główny.
NIE PODEJMOWAĆ PRÓBY PONOWNEGO URUCHOMIENIA SILNIKA
4. Zamknąć przepustnicę, awaria silnika moŜe być nagła, lub
poprzedzona przerywaniem zapłonu, typowa przy braku paliwa.
5. Utrzymywać kierunek, i utrzymywać prędkość najlepszego
szybowania
( 60 mph ≈ 96 km/h), znaleźć dogodne miejsce do lądowania pod
wiatr.
6. Jeśli teren do lądowania jest nierówny, bądź znajdują się tam
przeszkody wykonać mocniejsze zaciągnięcie nad przeszkodami.
7. Po przyziemieniu wyłączyć zapłon i pompę paliwa - (pozycje OFF).
8. Włączyć hamulec wirnika głównego - (pozycja ON).
9. Wyłączyć wyłącznik główny - (pozycja OFF). Jeśli wirnik się obraca
opuścić wiatrakowiec z zachowaniem szczególnej ostroŜności. PomóŜ
pasaŜerowi znajdującemu się na tylnym siedzeniu opuścić
wiatrakowiec.
10.Ugasić poŜar
Przestroga: Nigdy nie uŜywaj gaśnic wodnych do gaszenia palącego się
paliwa. Taki sposób gaszenia paliwa powoduje rozprzestrzenianie się
ognia.
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5.8 FLATTER STERU KIERUNKU

Flatter to samowzbudzające się drgania wywołane niestabilnością
aerodynamiczną. Na ster kierunku oddziałuje strumień powietrza
zaśmigłowego, które moŜe wywołać powstanie flatteru na sterze kierunku w
przypadku, gdy linki sterujące sterem nie są właściwie napięte. Dla twojego
bezpieczeństwa bardzo waŜne jest, aby wykonywać czynności obsługowe
zawarte w instrukcji obsługi technicznej.
Jeśli z jakiegokolwiek powodu odczuwasz jakiekolwiek drgania steru
kierunku i samoczynne ruchy pedałów sterowych, powinieneś zmniejszyć
prędkość poprzez zmniejszenie mocy silnika
i zmieniać połoŜenie
wiatrakowca, aŜ wibracje ustaną.
Następnie skieruj się ostroŜnie do najbliŜszego lotniska celem
przeprowadzenia przeglądu.
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Sekcja VI – Transport i i Obsługa Techniczna
Ta sekcja zawiera wytyczne jakie są zalecane do prawidłowego
transportowania i wykonywania obsługi technicznej wiatrakowca, aby
utrzymywać go w dobrym stanie technicznym.

6.1 OBSŁUGA TECHNICZNA
Właściciel/uŜytkownik tego statku powietrznego jest odpowiedzialny za
utrzymywanie wiatrakowca w odpowiednim stanie technicznym i
zapewnienie prawidłowej obsługi technicznej opisanej w instrukcjach obsługi
technicznej dostarczonych wraz z wiatrakowcem.
Czynności obsługowe muszą być wykonywane przez uprawnionych i
wykwalifikowanych mechaników obsługi statku powietrznego.
Po wystąpieniu kaŜdego z niŜej wymienionych incydentów uŜytkowych musi
zostać przeprowadzony specjalny przegląd:
-

Twarde lądowanie.
Zderzenie w locie z ptakiem, drzewem...
Uderzenie wirnikiem w przeszkodę.
Uderzenie piorunem.
Przekroczenie dopuszczalnej prędkości obrotowej wirnika nośnego.
Awaria silnika.

6.2 OGÓLNE
Wysoka wilgotność powietrza w szczególności w połączeniu z zasolonym
środowiskiem, nasłonecznieniem i uderzeniami gorąca prowadzi do
wcześniejszego zuŜycia, bądź do powstania ognisk korozji na niektórych
częściach wiatrakowca. Zawsze więc przechowuj wiatrakowiec w
zabezpieczonym miejscu. Producent nie ponosi odpowiedzialności za
uszkodzenia powstałe wskutek nieprawidłowego uŜytkowania wiatrakowca.

6.3 TRANSPORT NA ZIEMI
Bądź bardzo ostroŜny podczas transportu wiatrakowca na ziemi, a w
szczególności podczas kołowania na nierównym terenie przy zatrzymanym
wirniku nośnym. Łopaty wirnika nie zostały zaprojektowane do przenoszenia
wysokich obciąŜeń zginających, więc naleŜy unikać nadmiernego kołysania
łopatami podczas kołowania, bądź parkowania przy silnym wietrze,
poniewaŜ moŜe to doprowadzić do uszkodzenia, lub zniszczenia łopat
wirnika.
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6.4 CZYSZCZENIE

WaŜne jest, aby utrzymywać wiatrakowiec i jego silnik w czystości i
utrzymywać je w dobrym stanie technicznym. Podczas mycia moŜna dostrzec
powstałe uszkodzenia, bądź usterki.
Łopaty wirnika nośnego i śmigła powinny zawsze być utrzymywane w czystości,
poniewaŜ bardzo waŜnym jest zapewnienie przez nie najlepszych osiągów.
Aby ochronić wiatrakowiec przed pyłem, wilgocią, odchodami ptasimi wskazane
jest podczas parkowania w hangarze przykryć wiatrakowiec pokrowcami.
Przestroga
Nie stosować myjek ciśnieniowych poniewaŜ mogą one uszkodzić złącza
elektryczne, uszczelki i lakier.
Nie stosować rozpuszczalników i benzyn, poniewaŜ mogą one uszkodzić
niektóre części wiatrakowca.
Do mycia zewnętrznych części wiatrakowca uŜywać wody z mydłem
samochodowym. Szyba owiewki powinna być czyszczona jedynie przy pomocy
zawiesiny poliwęglanowej, lub środkiem do polerowania (ELA part Nº071717).
Chronić metalowe części wiatrakowca i silnika przed korozją zwłaszcza w
środowisku o duŜej wilgotności przy pomocy sprayu „WD-40”, lub jego
zamiennika.

6.5 TANKOWANIE
Zatwierdzone paliwa do stosowania:
-

MOGAS
Norma Europejska -

-

EN228 Super lub EN228 Super Plus (min ROZ 95)

AVGAS
US standard --------------------------------- AVGAS 100LL (ASTM D910)

Paliwo AVGAS 100LL wywołuje powstawanie większych napręŜeń na gniazdach
zaworowych z powodu większej zawartości ołowiu i zwiększonego odkładania
się produktów spalania ołowiu w komorze spalania i osadów ołowianych w
układzie olejowym. Dlatego teŜ paliwo to powinno być uŜywane w przypadku
problemów z korkami paliwowymi, bądź gdy inne rekomendowane paliwo nie
jest dostępne.
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Aby zapobiec zanieczyszczeniu podczas tankowania z karnistrów uŜywać
lejka z siatką, lub filtrem.

6.6 KONTROLA POZIOMU OLEJU

Przed przystąpieniem do sprawdzenia poziomu oleju upewnij się, czy zapłon
jest wyłączony (wyłącznik zapłonu w pozycji OFF). Poziom oleju powinien
być sprawdzany po ustawieniu wiatrakowca na wypoziomowanym terenie.
Odkręcić korek zbiornika oleju, pokręcać śmigłem zgodnie z kierunkiem
obrotu, aŜ do usłyszenia bulgotania w zbiorniku oleju. WłoŜyć spowrotem do
końca czysty bagnet, wyciągnąć go, i sprawdzić poziom oleju. Poziom oleju
powinien znajdować się w górnej połówce zakresu pomiarowego bagnetu
(pomiędzy „50%” a max) i nigdy nie powinien spaść poniŜej znaku min.
RóŜnica pomiędzy oznaczeniem min. i max to 0,45 litra.

6.7 SPRAWDZANIE POZIOMU PŁYNU CHŁODZĄCEGO

Sprawdzać poziom płynu chłodzącego przy zimnym silniku!
Otworzyć czarny zbiorniczek rozpręŜny i sprawdzić, czy jest pełny, w biały
zbiorniczek powinien być wypełniony około do połowy.
Rodzaj płynu chłodzącego: Mieszanka koncentratu przeciwzamarzającego i
wody w stosunku 50% do 50%.

6.8 CIŚNIENIA W OPONACH

Koła główne ----------------------------------------- 2 bary.
Koło przednie-------------------------------------- 1,5 bara.
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6.9 TRANSPORT PO DROGACH PUBLICZNYCH
Zdemontować łopaty wirnika nośnego i zapakować je z zachowaniem
szczególnej ostroŜności, poniewaŜ mogą się uszkodzić podczas transportu.
Dla zwiększenia bezpieczeństwa transportować wiatrakowiec z minimalną
ilością paliwa.

Sekcja VII – Napisy i Tabliczki Ograniczeń
W kabinie:

Figury akrobacji ZABRONIONE
Maksymalna masa samolotu do startu:

450 kg

Lot bez pasaŜera tylko z przedniego fotela
Minimalna masa pilota na przednim fotelu:

60 kg

Maksymalna masa pilota na przednim fotelu

100 kg

Dopuszczalny ładunek uŜyteczny - Patrz aktualny protokół
waŜenia

Prędkość nigdy nieprzekraczalna
Prędkość w burzliwej atmosferze
Max. obroty wirnika nośnego

VNE
VRA

100 mph [IAS]
70 mph [IAS]
550 obr/min

Ten statek powietrzny otrzymał Pozwolenie na Wykonywanie
Lotów w Kategorii „ULTRALEKKI” i nie spełnia wymagań
odnoszących się do szerokich i szczegółowych przepisów
na temat zdatności do lotu, które są oparte na
Aneksie 8 do Konwencji o Międzynarodowym
Lotnictwie Cywilnym.

Napis na zewnątrz kabiny w pobliŜu drzwi po stronie pilota i pasaŜera:

ULTRALEKKI
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