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Příloha 1

1. Týká se:
Všech motorů MIKRON III vybavených unášečem pro pevnou vrtuli.
2. Důvod vydání:
Vzhledem k tomu, že došlo v provozu na motorovém kluzáku L 13 SE Vivat s motorem Mikron III
k poruchám upevňovacích šroubů vrtule č. 662030 s následným upadnutím vrtule je nutno pro zajištění
letové způsobilosti před objasněním příčiny a vydáním konečného opatření provést kontrolu stavu těchto
šroubů.
Kontrolu provede provozovatel nebo servisní středisko.
3. Lhůta provedení:
Ihned
4. Postup prací:
Demontovat Kryt vrtule 726660 a kontrolovat zajištění matic, zda je provedeno závlačkami nebo vázacím
drátem (zda je drát bez porušení či porušen).
Matice mírně povolit a znovu utáhnout momentem 23 Nm. Sledovat, zda nedochází k natahování
šroubu. Poté demontovat matice a související díly a demontovat vrtuli.
Kontrolovat pevnost všech šroubů ohybem silným stiskem rukama vždy dva šrouby proti sobě tak, aby
každý šroub byl ohýbán z obou stran. Šroub nesmí povolit, musí vykazovat výrazný odpor proti ohybu.
Kontrolovat vizuálně lupou (4x zvětšující) neporušenost všech šroubů po celém obvodu v místě ukotvení
v přírubě vrtule – viz Příloha 1. Pokud není zjištěna žádná známka poškození, namontovat vrtuli zpět.
Matice utáhnout předepsaným postupem a utahovacím momentem viz Technický popis a provozní
instrukce vrtule V218B (VZLÚ) nebo Uživatelská příručka UM-1 pro vrtuli V218B (Woodcomp).
Matice zajistit nerezovým drátem o průměru 1 mm v souladu s předpisem AC 43.13-1B, section 7.
5. Náklady na provedení hradí:
Provozovatel
6. Poznámky, vysvětlení:
Po provedené kontrole udělat zápis do motorové knihy s uvedením čísla bulletinu, datem, jménem a
podpisem oprávněné osoby, která kontrolu provedla.
Písemně na výše uvedený e-mail sdělit držiteli TO motoru výsledek kontroly s uvedením v.č. motoru a
aktuálního počtu provozních hodin.
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