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INSTRUKCJA TA ZATWIERDZONA DECYZJĄ PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO 

 
Z DNIA ………………………………….  NR. ……………………… 

 
 

KKKAAATTTEEEGGGOOORRRIIIAAA   “““UUULLLTTTRRRAAALLLEEEKKKKKKIII””” 
TEN WIATRAKOWIEC MOŻE BYĆ UŻYTKOWANY W KATEGORII “ULTRALEKKI”  
W CELACH REKREACYJNYCH, SPORTOWYCH I POKAZOWYCH ORAZ INNYCH,  
Z WYŁĄCZENIEM PRZEWOZU LOTNICZEGO. 

UŻYTKOWANIE TEGO WIATRAKOWCA DO SZKOLENIA I TRENINGU W CELU 
UZYSKANIA ŚWIADECTWA KWALIFIKACJI PILOTA WIATRAKOWCA ULTRA-
LEKKIEGO ORAZ WPISU UPRAWNIEŃ DO TEGO ŚWIADECTWA MOŻE ODBYWAĆ 
SIĘ WYŁĄCZNIE W CERTYFIKOWANYM OŚRODKU SZKOLENIOWYM. 

WIATRAKOWIEC MUSI BYĆ UŻYTKOWANY ZGODNIE Z OGRANICZENIAMI  
I INFORMACJAMI PODANYMI W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI  

 
NINIEJSZA INSTRUKCJA MUSI BYĆ ZAWSZE DOSTĘPNA PODCZAS 

WYKONYWANIA CZYNNOŚCI OBSŁUGOWYCH, PRZEGLĄDÓW I PRAC 
OKRESOWYCH NA WIATRAKOWCU 
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Instrukcja została opracowana według 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 używania tych statków 

(Dz. U. 107 poz. 904) wraz z późniejszymi zmianami. 

 

 

 

 

 

 

 

W niniejszej „Instrukcji Obsługi Technicznej” nie wolno dokonywać żadnych wpisów i uzupeł-

nień bez zgody Urzędu Lotnictwa Cywilnego. 

 

W razie zgubienia niniejszej Instrukcji należy niezwłocznie zawiadomić Urząd Lotnictwa 

Cywilnego, a poza granicami państwa – placówkę równorzędną. 

 

Każda 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. 
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Rozdział  0 Informacje porządkowe 

0.1 Rejestr zmian 

W razie potrzeby firma AVIATION Artur Trendak & Son będzie wydawać aktualizacje do 

tej instrukcji i będzie je publikować w postaci biuletynów na swojej stronie internetowej. 

Wszelkie zmiany niniejszej instrukcji muszą być niezwłocznie wprowadzone i zapisane w 

poniższej tabeli oraz zostać zatwierdzone przez ULC. 

Nowy lub poprawiony tekst na zmienionych stronach musi być oznaczony czarną pionową 

linią na marginesie oraz numerem zmiany. Numer ostatniej zmiany na danej stronie oraz jej data 

muszą być umieszczone w stopce strony. Przy każdym wprowadzeniu zmiany, strony wyszczegól-

nione w poniższej tabeli muszą być wymienione. 

 

Nr Zmiany Opis Zmiany Dotyczy Stron 
Data 

Wprowadzenia 
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Nr Zmiany Opis Zmiany Dotyczy Stron 
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Wprowadzenia 
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0.2 Wydział aktualnych stron 

Rozdział Strona Data Rozdział Strona Data 

 Tytułowa 21.08.2014 4 4-1 21.08.2014 

 Rewers 21.08.2014  4-2 21.08.2014 

0 0-1 21.08.2014  4-3 21.08.2014 

 0-2 21.08.2014  4-4 21.08.2014 

 0-3 21.08.2014  4-5 21.08.2014 

 0-4 21.08.2014  4-6 21.08.2014 

1 1-1 21.08.2014 5 5-1 21.08.2014 

 1-2 21.08.2014  5-2 21.08.2014 

 1-3 21.08.2014  5-3 21.08.2014 

 1-4 21.08.2014  5-4 21.08.2014 

2 2-1 21.08.2014  5-5 21.08.2014 

 2-2 21.08.2014  5-6 21.08.2014 

 2-3 21.08.2014  5-7 21.08.2014 

 2-4 21.08.2014  5-8 21.08.2014 

 2-5 21.08.2014 6 6-1 21.08.2014 

 2-6 21.08.2014  6-2 21.08.2014 

 2-7 21.08.2014  6-3 21.08.2014 

 2-8 21.08.2014  6-4 21.08.2014 

 2-9 21.08.2014 7 7-1 21.08.2014 

 2-10 21.08.2014  7-2 21.08.2014 

 2-11 21.08.2014 8 8-1 21.08.2014 

 2-12 21.08.2014  8-2 21.08.2014 

3 3-1 21.08.2014  8-3 21.08.2014 

 3-2 21.08.2014  8-4 21.08.2014 

 3-3 21.08.2014  8-5 21.08.2014 

 3-4 21.08.2014  8-6 21.08.2014 

 3-5 21.08.2014  8-7 21.08.2014 

 3-6 21.08.2014  8-8 21.08.2014 

 3-7 21.08.2014 9 9-1 21.08.2014 

 3-8 21.08.2014  9-2 21.08.2014 

 3-9 21.08.2014 10 10-1 21.08.2014 

 3-10 21.08.2014  10-2 21.08.2014 

 3-11 21.08.2014    

 3-12 21.08.2014    

 3-13 21.08.2014    

 3-14 21.08.2014    
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0.3 Spis treści  

 

Rozdział Tytuł 

0 Informacje porządkowe 

1 Informacje ogólne 

2 Opis wiatrakowca i jego układów 

3 Montaż i demontaż 

4 Prace obsługowe, materiały eksploatacyjne 

5 Harmonogram przeglądów i prac obsługowych 

6 Ważenie i określanie położenia środka ciężkości 

7 Trwałość elementów konstrukcyjnych 

8 Układ sterowania lotem 

9 Pozostałe informacje obsługowe 

10 Uzupełnienia 
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1.  strona 

1.1 Wprowadzenie  ...........................................................................................  1-2 

1.2 Podstawa uznania zdatności do lotu  ...........................................................  1-2 

1.3 Dyrektywy i ogłoszenia zdatności do lotu  .................................................  1-2 

1.4 Odpowiedzialność  ......................................................................................  1-3 
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1.1 Wprowadzenie  

 

Ta instrukcja została napisana, aby przekazać pilotom oraz mechanikom informacje, które są 

niezbędne do poprawnej obsługi i właściwego obchodzenia się z wiatrakowcem , w celu 

zapewnienia jego zdatności do lotu oraz bezpiecznej i efektywnej eksploatacji. 

Wiatrakowiec powinien być obsługiwany zgodnie z niniejszą instrukcją i zgodnie z obowią-

zującymi przepisami. Za tę zgodność odpowiedzialny jest właściciel/użytkownik wiatrakowca. 

Do lotu może być użytkowany wiatrakowiec wyłącznie wtedy, gdy jest sprawny technicznie  

i posiada ważne pozwolenie na wykonywanie lotów. Pozwolenie na wykonywanie lotów wpisuje 

się w książkę ultralekkiego statku powietrznego, która jest dokumentem identyfikującym USP  

i jego podzespoły oraz zawierającym dane dotyczące przebiegu użytkowania. 

Wszelkie modyfikacje wiatrakowca, podjęte bez zgody producenta i nadzoru lotniczego, 

sprawią, że ta instrukcja będzie nieważna dla zmodyfikowanego egzemplarza. 

 

1.2 Podstawa uznania zdatności do lotu 

Wiatrakowiec  spełnia wymagania BUT – Niemieckie Wymagania dotyczące 

budowy ultralekkich wiatrakowców. 

 

1.3 Dyrektywy i ogłoszenia zdatności do lotu 

Wszystkie obowiązujące dyrektywy zdatności do lotu lub inne dokumenty (noty, rozporzą-

dzenia) wydawane przez władze lotnictwa cywilnego muszą być przestrzegane. Zgodność z dy-

rektywami powinna być odnotowana w Książce Ultralekkiego Statku Powietrznego (Książce 

wiatrakowca) lub równoważnie zatwierdzona. 
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1.4 Odpowiedzialność 

Za przeprowadzenie we właściwym terminie przeglądów i obsługi technicznej opisanej w 

niniejszej instrukcji odpowiedzialny jest użytkownik. 

Terminy przeglądów i prac obsługowych powinny być takie, jakie zostały zalecone przez  

Aviation Artur Trendak. ULC może nakazać zmienić te terminy poprzez wydanie biuletynów lub 

not dotyczących bezpieczeństwa.  

Osoby poświadczające obsługę powinny wykorzystać swoją wiedzę i umiejętności 

inżynierskie w celu określenia zakresu potrzebnych napraw i kontroli oraz innych kwestii, które 

mogą mieć wpływ na zdatność wiatrakowca do lotu.  

Naprawy i przeglądy wiatrakowca powinny być rejestrowane (z wyszczególnieniem 

wszelkich usterek, braków oraz dodatkowej obsługi wynikającej z realizacji harmonogramu prac) 

w postaci protokołów oraz odnotowane w Książce wiatrakowca. Za prowadzenie tych zapisów 

odpowiedzialne są osoby poświadczające obsługę. Każda kolejna naprawa lub przegląd powinien 

być prowadzony po uprzednim zapoznaniu się z historią napraw i przeglądów. 

Informacje obsługowe (biuletyny, noty itp.) publikowane przez  Aviation Artur Trendak 

powinny być ocenione i uwzględnione przez użytkownika/właściciela, w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa i niezawodności podczas użytkowania. Zastosowanie się do zaleceń informacji 

serwisowych powinno być odnotowane w Książce wiatrakowca 
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Rozdział  2 Opis wiatrakowca i jego układów 

 

 

Spis treści 
 

2.1 Opis ogólny ......................................................................................................................... 2-2 
2.1.1 Dane techniczne ........................................................................................................... 2-2 

2.2 Rysunek w trzech rzutach ................................................................................................... 2-3 
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2.3.1 Schemat układu sterowania wirnikiem ........................................................................ 2-5 
2.3.2 Schemat układu sterowania kierunkowego .................................................................. 2-6 

2.4 Instalacja paliwowa (schemat) ............................................................................................ 2-8 

2.5 Instalacja olejowa (Schemat) .............................................................................................. 2-9 
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2.1 Opis ogólny 

 jest dwumiejscowym wiatrakowcem ultralekkim. Głównym elementem strukturalnym 

jest kadłub o konstrukcji kompozytowej. Z kadłuba wyprowadzone są dwie smukłe metalowe belki 

ogonowe, na których zabudowane jest zdwojone usterzenie pionowe (stateczniki i stery kierunku), 

na których z kolei osadzony jest statecznik poziomy o symetrycznym profilu. Usterzenie jest 

również konstrukcji kompozytowej. Do struktury kadłuba przytwierdzony jest metalowy maszt, na 

którym osadzona jest głowica sterująca z wirnikiem nośnym. 

Łopaty, wykonane z ciągnionego aluminium, są całkowicie anodowane i doskonale 

wyważone. 

 napędzany jest silnikiem CA 912 ULT. Jest to silnik Rotax 912 UL, zmody-

fikowany przez firmę CELIER AVIATION poprzez dodanie turbosprężarki Iveco. Wyposażony 

jest w trójłopatowe kompozytowe śmigło marki KASPAR AERO, które posiada możliwość 

ręcznej zmiany skoku. 

Podwozie stałe, trójkołowe, w układzie z kołem przednim. Golenie główne sprężyste, 

wykonane z kompozytu. Goleń przednia jest sterowana z kabiny, amortyzowana pneumatykiem 

koła. Podwozie wyposażone jest w koła o średnicy 350 mm. 

Przestronna kabina o szerokości 136 cm wyposażona jest w duże przeszklone drzwi po lewej 

i prawej stronie. Bogate oszklenie całej kabiny zapewnia optymalną widoczność. Odpowiedni 

komfort lotu zapewniają dwa ergonomiczne i przesuwalne kubełkowe siedzenia, z których każde 

wyposażone jest w regulowane czteropunktowe pasy bezpieczeństwa. 

 

 

2.1.1 Dane techniczne 

Dane geometryczne 

Średnica wirnika 8.60 m  

Powierzchnia wirnika 60.82 m
2
  

Cięciwa łopaty wirnika 0.20 m  

Długość całkowita (bez wirnika) 5.04 m  

Szerokość całkowita  2.35 m  

Rozstaw kół 2.20 m  

Szerokość kabiny 1.36 m  

Wysokość całkowita 2.87 m  

Średnica kół 0.35 m 

Dane masowe 

Maksymalna masa startowa 560 kg 

Masa pustego 315 kg 

Ładowność 245 kg 
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Dane zespołu napędowego 

Typ silnika CA 912 ULT 

Moc 122 KM przy 5800rpm 

Przełożenie śmigła 1 : 2.43 

Śmigło KASPAR AERO 2/3 LT 

Średnica śmigła 1.72m  

Pojemność 

zbiorników paliwa 

120 l 

 

2.2 Rysunek w trzech rzutach 
 

 
Rys. 2.2-1 Tercel – widok izometryczny 
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Rys. 2.2-2 Tercel – Trzy rzuty 
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2.3 Układy sterowania 

2.3.1 Schemat ;układu sterowania wirnikiem 

 

                  
Rys. 2.3-1 Układ sterowania wirnikiem 

 

Numer Nazwa 

1 Maszt 

2 Drążek 

3 Głowica wirnika 

4 Popychacz 

5 ---------- 

6 ---------- 

7 Uchwyt 

8 Uchwyt 
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2.3.2 Schemat układu sterowania kierunkowego 

 

Rys. 2.3-2 Układ sterowania kierunkowego - pedały 
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Rys. 2.3-3 Układ sterowania kierunkowego – stery kierunku 
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2.4 Instalacja paliwowa (schemat) 

 

Rys. 2.4-1 Instalacja paliwowa 
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2.5 Instalacja olejowa (Schemat) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Rys. 2.55-1 Instalacja olejowa 

 

Przewód 8mm 

Zbiornik oleju 

Wąż 12mm 

Wąż z króćcem 

Uszczelka 

Zbiorniczek oleju turbiny 

Śruby z podkładkami blokującymi 

Chłodnica oleju 

Zbiornik przelewowy lub 
Przewód odpowietrzający 

Turbosprężarka 

Od strony 
śmigła 
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2.6 Instalacja chłodzenia silnika (Schemat) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rys. 2.6-1 Układ chłodzenia silnika 

 

 

ZBIORNIK 

CHŁODNICA 

CHŁODNICA 

POMPA 
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Rys. 2.6-2Układ chłodzenia silnika 

 

 

 

CHŁODNICA 

CHŁODNICA 
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2.7 Instalacja elektryczna (Schemat) 
 

Głównym źródłem energii elektrycznej wiatrakowca jest zabudowana na silniku prądnica 

prądu stałego (14V, 250W przy 5800 obr/min). Instalacja elektryczna jest instalacją dwuprze-

wodową ze względu na kompozytową strukturę kabiny. Wyłącznik główny umieszczony jest na 

panelu centralnym i jest uruchamiany wyjmowanym czerwonym kluczem. 

Instalacja elektryczna służy do zasilania: instalacji zapłonowej, rozruchu silnika, oświetlenia 

kabiny, świateł pozycyjnych, pomp paliwa, czujnika poziomu paliwa, przyrządów kontroli pracy 

silnika wraz z czujnikami, pomiaru prędkości obrotowej wirnika oraz innych podłączonych 

urządzeń. Z boku tablicy przyrządów znajduje się gniazdo(+12V, typowe samochodowe gniazdo 

do zapalniczki) oraz USB(+5V) dające możliwość podłączenia dodatkowych urządzeń. 

Poszczególne obwody są włączane odpowiednimi opisanymi włącznikami i zabezpieczone 

bezpiecznikami topikowymi. W trakcie gdy nie pracuje prądnica (np. silnik wyłączony, na niskich 

obrotach lub w przypadku awarii), zapala się pomarańczowa kontrolka ładowania na tablicy 

przyrządów, a urządzenia elektryczne są wówczas zasilane z akumulatora (12V, 10Ah). 

 

Objaśnienie oznaczeń na schemacie instalacji elektrycznej: 

 

1 AKUMULATOR  21 TRANSPONDER 

2 PRĄDNICA 22 TRYMER 

3 ROZRUSZNIK 23 WENTYLATOR 

4 REGULATOR NAPIĘCIA   

5 PRZEKAŹNIK STARTERA   

6 PRZEŁĄCZNIK STARTERA OAT Temperatura Powietrza 

7 KONDENSATOR CHT Temperatura Głowic Cylindrów 

8 OŚWIETLENIE KABINY EGT Temperatura Gazów Wylotowych 

9 WYŁĄCZNIK GŁÓWNY(KLUCZ) OT Temperatura Oleju 

10 OPCJA 1 OP Ciśnienie Oleju 

11 KONSOLA 4-PRZEŁĄCZNIKOWA RRC Czujnik Prędkości Obrotowej Wirnika 

12 GŁÓWNA POMPA ELEKTRYCZNA ABT Temperatura Air-Box  

13 ZAPASOWA POMPA ELEKTRYCZNA MAP Ciśnienie Ładowania 

14 PRZEŁĄCZNIK ISKROWNIKÓW FLS Czujnik Poziomu Paliwa 

15 PRZEŁĄCZNIK ISKROWNIKÓW   

16 MODUŁ ZAPŁONOWY “A”   

17 MODUŁ ZAPŁONOWY “B”   

18 KONTROLKA ŁADOWANIA   

19 PANEL BEZPIECZNIKÓW   

20 RADIOSTACJA   
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Rys. 2.7-1 Schemat instalacji elektrycznej 
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2.8 Układ prerotacji 
 

Układ prerotacji (schemat poniżej) składa się ze sprzęgła pasowego (przekładni), giętkiego 

wałka napędowego i sprzęgła zębatego (Bendix). 

Układ jest uruchamiany dźwignią przez pilota, co powoduje napięcie pasków klinowych w 

sprzęgle pasowym i rozkręcanie wałka giętkiego i wału w sprzęgle zębatym (Bendix). Pod 

wpływem momentu obrotowego zębatka Bendixa wysuwa się samoczynnie i sprzęga się z 

wieńcem zębatym na tarczy głowicy wirnika 

 
Rys. 2.8-1 Układ prerotacji 
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3.1 Montaż i demontaż wirnika 

3.1.1 Montaż piasty wirnika 
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Rys. 3.1-1 Montaż piasty wirnika (Uwaga: Po złożeniu, piasta wirnika nie może być rozbierana!) 
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Rys. 3.1-2 Montaż łopat 

 

 
Rys. 3.1-3 Montaż wirnika na głowicy 

3.1.2 Demontaż wirnika 

Wirnik należy zdemontować z wiatrakowca przed transportem drogowym. 

 

UWAGA: Podczas zdejmowania wirnika zabrania się stawania w miejscach innych niż 

wyznaczonych do tego celu! 

 

 Upewnij się, że hamulce kół są załączone (pozycja 1). 

 Ustaw i unieruchom taśmą drążek sterowy w skrajnie przednim położeniu, tak aby tarcza 

głowicy wirnika oparła się na hamulcu. 

 Wyjmij zawleczkę zabezpieczającą (5, Rys. 3.1-3) i odkręć nakrętkę (3,Rys. 3.1-23) ze 

sworznia (4, Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.1) zawieszenia piasty wirnika 

w głowicy (sworzeń przegubu wahliwego). 

 Z pomocą drugiej osoby przytrzymującej wirnik wysuń sworzeń (4, Rys. 3.1-3) 

(upewniając się, że tuleje pozostały na swych miejscach) i zdejmij wirnik z głowicy. 

 Odkręć nakrętki (5, Rys. 3.1-2), wyciągnij śruby M10 (4, Rys. 3.1-2) i wysuń łopaty (2, 

Rys. 3.1-2) z gniazd w piaście. 

 Skompletuj i złóż z powrotem piastę, gniazda, śruby M10 (4, Rys. 3.1-2), podkładki (3, 

Rys. 3.1-2) oraz nakrętki (5, Rys. 3.1-2). 
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 Umieść w piaście sworzeń (4, Rys. 3.1-3) (teeter bolt) wraz z tulejami, nakręć nakrętkę 

(3, Rys. 3.1-3) i przełóż zawleczkę (5, Rys. 3.1-3). 

 

Zdemontowane łopaty, do przechowywania lub transportu, należy odpowiednio zamocować 

i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
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3.1.3 Montaż i liniowanie wirnika 

 

Łopaty i piasta wirnika są zaopatrzone w numery określające ich orientację w komplecie 

montażowym. Dopasowując oznaczenia numerowo-literowe, włóż łopaty wirnika do gniazd w 

piaście. Zamontuj po dwie śruby na łopatę (w skrajnych otworach na śruby montażowe i z 

podkładkami po obu stronach). Następnie przykręć nakrętki do pierwszego kontaktu.  

Następnie ułóż sznur do liniowania w sposób jak na (Rys. 3.1 - 4). Linka powinna 

przechodzić przez środek obrotu w sposób przedstawiony na (Rys. 3.1 - 5). Jeśli tak się nie dzieje, 

należy dokonać regulacji mocowania łopat. 

Następnie umieść kolejną parę śrub i sprawdź wyliniowanie. Czynność powtórzyć dla 

pozostałych śrub. 

. Jeśli wirnik nie jest wyliniowany poprawnie, to efektem tego będą drgania. Im lepsze 

wyliniowanie wirnika tym większy komfort lotu, mniejsze drgania i większa żywotność maszyny i 

jej zespołów. Gdy sznurek nie pokrywa się z osią piasty, wtedy potrzebne są dwie osoby do 

pomocy: należy przytrzymać końcówki łopat, następnie popchnąć piastę we właściwym kierunku. 

Po wyliniowaniu należy dokręcić nakrętki kluczem dynamometrycznym momentem 24 Nm. 

Poprawność wyliniowania należy sprawdzić w pierwszym locie 

 
Rys. 3.1-4 Liniowanie wirnika 
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Rys. 3.1-5 Liniowanie wirnika 

3.1.4 Montaż wirnika na wiatrakowcu 

 

UWAGA: Podczas zakładania wirnika zabrania się stawania w miejscach innych niż 

wyznaczonych do tego celu! 

 

 Upewnij się, że hamulce kół są załączone (pozycja 1). 

 Ustaw i unieruchom taśmą drążek sterowy w skrajnie przednim położeniu, tak aby tarcza 

głowicy wirnika oparła się na hamulcu. 

 Nasmaruj sworzeń główny (4, Figure 3.1) oraz tulejki ślizgowe specjalnym smarem WHS 

2002. 

 Z pomocą drugiej osoby (oraz drabiny) podnieś wirnik i włóż go na głowicę. 

 Włóż sworzeń poprzez głowicę i piastę (upewniając się, że tuleje pozostały na swych 

miejscach) i dociśnij go do końca. 

 Dokręć nakrętkę do końca, następnie odkręć ją o ¼ obrotu i przełóż zawleczkę 

zabezpieczającą przez otwór na końcu sworznia 

 Sprawdź zakres ruchu głowicy wirnika 
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3.2 Montaż głowicy 
 

 
Rys. 3.2-1 Montaż głowicy 
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Rys. 3.2-2 Montaż sworznia przechylania 
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Rys. 3.2-3 Przekrój głowicy 
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3.3 Montaż masztu 

 
Rys. 3.3-1 Montaż masztu 
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3.4 Montaż sprzęgła prerotacji 

 
Rys. 3.4-1 Montaż sprzęgła prerotacji 



AVIATION 

Artur Trendak 

& Son 

INSTRUKCJA OBSŁUGI TECHNICZNEJ 

Montaż i demontaż Rozdział  3 

 

Wydanie 1 21.08.2014 

Zmiana nr:   
Nr dokumentu: TERCEL-AMM-001-PL Strona 3-13 

 

Rys. 3.4-2 Montaż sprzęgła prerotacji 
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3.5 Układy Sterowania 

3.5.3 Montaż układu sterowania wirnikiem 

 

 
Rys. 3.5-1 Zespół sterownic 
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Rys. 3.5-2 Sterownica lewa 
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Rys. 3.5-3 Dźwignia przechylenia przełożeniowa 
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3.5.4 Montaż układu sterowania kierunkowego 

 

 

 

Rys. 3.5-4 Elementy układu sterowania kierunkowego 
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Rys. 3.5-5 Montaż steru kierunku 
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3.6 Wymiana Łożyska Głównego 

Patrz Rysunek w rozdziale 3.2 (strona 3-8). 

Demontaż: 

1. Zdejmij “Osłonę łożyska głównego U” (Rys. 3.2-1, 13) 

2. Odkręć nakrętkę(Rys. 3.2-1, 11) wraz z podkładką zabezpieczającą(Rys. 3.2-1, 12).       

3. Zdemontuj zespół “Głównego element U”( Rys. 3.2-1, 7) wraz z elementami  z  zespołu 

“Centralnej osi środkowej”( Rys. 3.2-1, 1) i „Wieńca prerotacji”( Rys. 3.2-1, 6)  

4. Zdemontuj “Pierścień sprężynujący wewnętrzny”( Rys. 3.2-1, 10). 

5. Zdemontuj “Łożysko kulkowe skośne dwurzędowe”( Rys. 3.2-1, 8) z  zespołu “Głównego 

element U”( Rys. 3.2-1, 7)  

 

W celu montażu Głównego Łożyska należy zastosować procedurę odwrotną do demontażu. 

 

3.7 Momenty dokręcania 
 

W poniższej tabeli przedstawiono ogólne zalecane wartości momentów dokręcania śrub i nakrętek. 

 

Gwint Nm in×lb 

M5 5-6 45-55 

M6 7-10 60-90 

M8 7-24 60-210 

M10 10-38 90-335 

M12 >12 >105 
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4.1 Wprowadzenie 

Za przeprowadzenie we właściwym terminie obsługi technicznej opisanej w niniejszej 

instrukcji odpowiedzialny jest właściciel/użytkownik. 

 

4.2 Zakres prac obsługowych, które mogą być przeprowadzone przez pilota 

Pilot, będący właścicielem lub operatorem wiatrakowca, może wykonać wymienione poniżej 

prace obsługowe. Wówczas powinien on wpisać do książki wiatrakowca dokonane prace obsługo-

we i potwierdzić je swoim podpisem oraz numerem posiadanej licencji (świadectwa kwalifikacji). 

1. Zdejmowanie kół podwozia; wymiana kół; wymiana opon; czyszczenie i obsługa łożysk kół. 

Zdejmowanie i zakładanie elementów hamulców w zakresie wymaganym przy zdejmowaniu 

kół; wymiana klocków hamulcowych, o ile nie są wymagane specjalistyczne narzędzia. 

Uzupełnianie płynu w układzie hamulcowym. Zdejmowanie i zakładanie kółek ogonowych. 

2. Wymiana uszkodzonych drutów zabezpieczających lub zawleczek, za wyjątkiem należących 

do silnika, układu przeniesienia napędu, elementów sterowania lotem i wirnika. 

3. Naprawy tapicerki i wyposażenia wnętrza kabiny. 

Naprawy wewnątrz kabiny nie wymagają demontażu żadnych elementów strukturalnych ani 

elementów układów sterowania, jak również nie kolidują z tymi układami ani nie ingerują w 

strukturę wiatrakowca. 

4. Naprawy nie wymagające spawania, naprawy owiewek oraz niestrukturalnych pokryw i osłon. 

5. Wymiana pasów bezpieczeństwa. 

6. Wymiana siedzeń lub ich części. 

7. Wymiana żarówek, reflektorów, odbłyśników, soczewek lub świateł. 

8. Wymiana wszelkich osłon nie wymagająca demontażu śmigła, odłączenia silnika lub 

elementów układów sterowania. 

9. Wymiana świec zapłonowych, czyszczenie, kontrola szczeliny. 

10. Wymiana i obsługa akumulatora. 

11. Montaż i demontaż łopat i piasty wirnika, które są tak zaprojektowane, aby można było to 

wykonać bez użycia narzędzi specjalnych. 

12. Wymiana wyposażenia VHF, o ile nie jest zintegrowane z wyposażeniem nawigacyjnym. 

13. Wykonanie i umieszczenie wymaganych tabliczek i opisów w kabinie. 

14. Smarowanie elementów wiatrakowca (wraz z uprzednim czyszczeniem zawiasów). 

15. Kontrola filtrów powietrza (zdjęcie, czyszczenie, założenie, wymiana). 

16. Kontrola filtrów paliwa (zdjęcie, czyszczenie, założenie, wymiana). 

17. Wymiana oleju silnikowego; zdjęcie, czyszczenie, założenie, wymiana filtra oleju. 
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4.3 Układ olejowy 

Zalecany olej: AeroShell Oil Sport PLUS 4. 

Standardowa ilość oleju w układzie: 3,5 dm
3
. 

Wszelkie prace związane z obsługą układu olejowego, w tym: kontrola poziomu oleju i jego 

wymiana, odpowietrzanie układu, płukanie układu, wymiana i sprawdzenie filtra oleju, są opisane 

w Instrukcji Obsługi Technicznej silników Rotax. 

Wymiany oleju należy dokonywać co 100 godzin pracy silnika. 

 

4.4 Układ chłodzenia silnika 

Niedobór płynu hamulcowego związany z jego utratą podczas eksploatacji musi zostać 

uzupełniony wodą destylowaną. 

Płyn hamulcowy musi być wymieniany całkowicie co 2 lata. 

Aby zapełnić układ chłodzenie należy stosować mieszankę glikolu i wody w stosunku 50:50. 

Pojemność układu wynosi 4.5dm
3
. 

Wszelkie prace związane z obsługą układu chłodzenia silnika, wraz z wymianą płynu oraz 

płukaniem układu są opisane w Instrukcji Obsługi Technicznej silników Rotax. 

 

 

4.5 Płyn hamulcowy 

Do instalacji hydraulicznej hamulców kół zaleca się stosować płyn DOT 4. Płyn należy 

wymieniać nie rzadziej niż co 3 lata. Do wymiany należy przygotować 0,5 dm
3
 płynu. 

Aby wymienić płyn hamulcowy, należy wykręcić całkowicie odpowietrznik przy pompie 

hamulcowej osadzonej na drążku sterowym i zastąpić go specjalnym odpowietrznikiem z 

przeźroczystą rurką, dostarczonym w zestawie fabrycznym, a następnie osadzić w rurce aplikator 

(strzykawkę) wypełniony nowym płynem. Odkręcić odpowietrznik przy cylinderku hamulcowym 

jednego z kół. Poruszając dźwignią hamulca i wtłaczając płyn aplikatorem, należy przetłoczyć go 

przez układ, a stary płyn, wypływający przez odpowietrznik przy kole, zebrać do naczynia. Należy 

zadbać o odpowietrzenie układu. Dokręcić odpowietrznik przy pierwszym kole, odkręcić przy 

drugim i powtórzyć czynności. Wykręcić specjalny odpowietrznik z rurką i zamienić go na 

pierwotny. Po odpowietrzeniu dokręcić wszystkie odpowietrzniki. Sprawdzić szczelność układu. 

UWAGA: ze względu na aktywność chemiczną płynu, zabezpieczyć papierem lub szmatką 

miejsce odpowietrznika przy pompie hamulcowej osadzonej na drążku, aby nie dostał 

się na inne elementy wiatrakowca. Dbać o bezpieczeństwo własne. Na koniec oczyścić 

wszystkie powierzchnie z płynu. 
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4.6 Filtry powietrza, oleju i paliwa 

Wszelkie prace związane z wymianą lub czyszczeniem filtrów powietrza, oleju i paliwa są 

opisane w Instrukcji Obsługi Technicznej silników Rotax. 

4.7 Plan smarowania 

Przed smarowaniem części muszą zostać oczyszczone z brudu i pozostałości starego 

smaru. Smarowanie po 50 lub 100 godzinach należy wykonać w trakcie przeglądów odpowiednio: 

50-godzinnych/półrocznych lub 100-godzinnych/rocznych, w zależności od przyjętego trybu 

wykonywania przeglądów (zobacz punkt 5.1). 

 

L.p. Części smarowane 
Częstość 

smarowania 

Środek do 

smarowania 

1 Zębatka bendixa i wieniec koła zębatego prerotacji. Przed dniem 

lotnym 

WHS2002 

2 Sworzeń przechylenia głowicy i sworzeń pochylenia głowicy. 50 godzin WHS2002 

3 Sworzeń zawieszenia piasty wirnika na głowicy (teeter bolt) i tuleje 

ślizgowe. 
50 godzin

 *)
 WHS2002 

4 Zawiasy drzwi. 100 godzin WD40 

5 Pedały sterowania sterami kierunku. 100 godzin WHS2002 

6 Osie dźwigni ssania i prerotacji. 100 godzin WHS2002 

*) Sworzeń zawieszenia piasty wirnika na głowicy (teeter bolt) i tuleje ślizgowe pracują w 

przestrzeni wypełnionej smarem, wewnątrz kostki piasty wirnika. Wymiana tego smaru 

powinna nastąpić podczas wymiany sworznia i tulei co 250 godzin lotu. Ponadto sworzeń i 

tuleje powinny być oczyszczone i pokryte warstwą smaru podczas każdego montażu wirnika 

na głowicy. 
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6.1 Wprowadzenie 

Kontrolne ważenie i określenie położenia środka ciężkości pustego wiatrakowca należy 

wykonywać nie rzadziej, niż co 4 lata, a także w każdym przypadku, w którym może nastąpić 

zmiana masy lub rozkładu mas, np.: po wykonaniu napraw, malowaniu, wprowadzeniu zmian 

konstrukcyjnych, zabudowie nowego lub wymianie na inne stałego wyposażenia. 

 

6.2 Położenie środka ciężkości i baza odniesienia 

Położenie środka ciężkości wiatrakowca (w widoku z boku) określa się poprzez wartość kąta, 

którego wierzchołek znajduje się na poprzecznej osi zawieszenia głowicy wirnika na maszcie, 

jedno ramię jest równoległe do osi pionowej układu współrzędnych związanego z kadłubem, a 

drugie ramię przechodzi przez środek ciężkości wiatrakowca. 

Kartezjański układ współrzędnych, bazowany na stałych powierzchniach kadłuba jak na 

poniższym rysunku, jest pomocny przy określaniu położenia środka ciężkości metodą trzech wag 

umieszczonych pod kołami podwozia. 

W praktyce, w celu wypoziomowania wiatrakowca wykorzystuje się górną płaską powierzch-

nię tunelu wewnątrz kabiny pomiędzy fotelami. 
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6.3 Ważenie i określanie położenia SC metodą podwieszenia 

Metoda podwieszenia wiatrakowca jest podstawową metodą ważenia i określania położenia 

środka ciężkości stosowaną przez producenta. Polega ona na podwieszeniu wiatrakowca (bez 

wirnika nośnego), za sworzeń mocujący piastę do głowicy wirnika, na wadze dynamometrycznej. 

Masa wiatrakowca jest równa sumie masy (netto) odczytanej z wagi, na której został on 

podwieszony, oraz masy wirnika, który należy zważyć oddzielnie. 

Położenie środka ciężkości określa się przy pomocy dokładnej poziomicy (dokładność 0,1º) 

przykładanej do górnej płaskiej powierzchni tunelu wewnątrz kabiny pomiędzy fotelami. Ważne jest 

przy tym, aby drążek sterowy nie był zablokowany (istniała swoboda pochylania głowicy wirnika). 

Dopuszczalny zakres położenia środka ciężkości wiatrakowca pustego wynosi: 

-0,6º  ÷  +0,6º 

 

Rzeczywista masa oraz położenie środka ciężkości pustego wiatrakowca dla konkretnego 

egzemplarza znajduje się w aktualnym protokole ważenia oraz jest podane w punkcie 6.4 

Instrukcji Użytkowania w Locie. 

 

 

 Dopuszczalny zakres pozycji 

Środka Ciężkości 

Wiatrakowiec pusty -0,6 º ÷ 0,6º 

Załoga 1-osobowa 4,5 º ÷ 5,5 º 

Załoga 2-osobowa 7,5 º ÷ 8,5 º 
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6.4 Ważenie i określanie położenia SC metodą trzech wag 

Metoda trzech wag podkładanych pod koła podwozia jest bardziej przystępna dla większości 

użytkowników. Wiatrakowiec, stawiając na wagach, należy wypoziomować przy pomocy 

dokładnej poziomicy przykładanej do górnej płaskiej powierzchni tunelu wewnątrz kabiny 

pomiędzy fotelami. Wiatrakowiec może być ważony zarówno z założonym wirnikiem, jak i bez 

niego. Istotne dla poprawnego określenia położenia środka ciężkości jest to, aby oś głowicy 

wirnika była ustawiona dokładnie pionowo. 

Masa wiatrakowca jest równa sumie wskazań (netto) wszystkich trzech wag (plus masa 

wirnika, o ile był zdemontowany podczas ważenia wiatrakowca). 

 

W = WF + WRL + WRR (+ WR) 

 

Położenie środka ciężkości wzdłuż osi X oblicza się z następującego wzoru: 

xcg = 
WF × a + (WRL + WRR) × b 

WF + WRL + WRR 

gdzie: 

W – masa wiatrakowca 

WF – wskazanie wagi pod przednim kołem 

WRL – wskazanie wagi pod lewym tylnym kołem 

WRR – wskazanie wagi pod prawym tylnym kołem 

WR – masa wirnika 

a = 1740 mm – współrzędna osi koła przedniego 

b = 90 mm – współrzędna osi kół tylnych 

xcg [mm] – współrzędna środka ciężkości wiatrakowca 

UWAGA: 

Powyżej podano teoretyczne wartości wymiarów  a  i  b. 

Wielkości te należy zmierzyć podczas ważenia i do wzoru wstawić wartości rzeczywiste. 

 

Dopuszczalny zakres położenia środka ciężkości wiatrakowca pustego wynosi: 

306 ÷ 386 mm 
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7.1 Wprowadzenie 

Za przestrzeganie dopuszczalnego czasu eksploatacji poszczególnych zespołów i części oraz 

dokonanie ich wymiany lub remontu głównego we właściwym terminie odpowiedzialny jest 

właściciel/użytkownik. Remonty główne realizowane są przez lub za pośrednictwem producenta 

wiatrakowca – AVIATION Artur Trendak. 

Wymiana poszczególnych zespołów lub części wiatrakowca lub remont główny powinny 

być odnotowane w Książce wiatrakowca. 

Wymiana podzespołów i elementów silnika i instalacji z nim związanych powinny być 

wykonywane zgodnie z instrukcją obsługi silnika CA 912 ULT. 

 

7.2 Czas eksploatacji zespołów 

Czas podano w godzinach lotu lub w latach od daty zabudowy na wiatrakowcu, a w 

przypadku silnika - godzinach pracy lub w latach od daty zabudowy. 

 

Zespół lub element konstrukcyjny Czas użytkowania Czynność 

Kadłub jako całość 6000 godzin  

Maszt wirnika 2000 godzin wymiana 

Wirnik (łopaty, piasta) 2000 godzin wymiana 

Głowica wirnika 
500 godzin remont główny 

2000 godzin wymiana 

Sworzeń zawieszenia piasty wirnika na głowicy 

(teeter bolt) oraz tuleje ślizgowe 

250 godzin wymiana 

Śruby spinające piastę wirnika 500 godzin wymiana 

Śruby i nakrętki mocujące łopaty wirnika 1000 godzin wymiana 

Łożysko główne 500 godzin wymiana 

Śmigło 600 godzin remont główny 

Śruby śmigła 600 godzin remont główny 

Golenie podwozia 2000 godzin wymiana 

Popychacze układu sterowania głowicą 2000 godzin wymiana 

Bowdeny w układzie sterów kierunku 500 godzin wymiana 

Paski klinowe w sprzęgle prerotacji 250 godzin wymiana 

Łożysko główne koła napinacza (6209) 

w sprzęgle prerotacji 

500 godzin wymiana 

Silnik 1500 godzin lub 15 lat remont główny 

Tuleje gumowe (amortyzatory) ramy silnika 1500 godzin wymiana 

Pompa paliwa 1000 godzin lub 5 lat wymiana 

Przewody paliwowe 500 godzin lub 2 lata wymiana 

Przewody olejowe 500 godzin lub 2 lata wymiana 

Przewody wentylacyjne zbiorników paliwa 3 lata wymiana 
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8.1 Wprowadzenie 

Rozdział 8 podaje projektowe wartości wychyleń elementów układu sterowania wraz z 

dopuszczalnymi tolerancjami. 

 

8.2 Zakres kątowy ruchów głowicy wirnika 

 

Odchylenie głowicy 

 
Rys. 8.1-1 Zakres ruchów głowicy 

 

Położenie postojowe oraz hamowanie wirnika:  -2 (+0,5°/-0,1°) skrajne przednie 

Położenie podczas lotu poziomego:  7 

Położenie tylne:  19 (+0,5°/-0°) skrajne tylne 

Maksymalne wychylenie głowicy na prawo i lewo wynosi 7 (+0,5°/-0°) 

 

Skrajne wartości kątów pochyleń oraz przechyleń głowicy wirnika są uwarunkowane przez 

geometrię wirnika oraz jej zawieszenie nie mogą być ustawiane. 

 



AVIATION 

Artur Trendak 

& Son 

INSTRUKCJA OBSŁUGI TECHNICZNEJ 

Układ sterowania lotem Rozdział  8 

 

Wydanie 1 21.08.2014 

Zmiana nr:   
Nr dokumentu.:  TERCEL-AMM-001-PL Strona  8-3 

 

8.3 Zakres ruchu drążka sterowego 

 

 
Rys. 8.3-1 Zakres ruchów drążka 

Położenie 1 odpowiada skrajnie przedniemu pochyleniu głowicy (-2°). 

Położenie 2 (pionowe) odpowiada pozycji neutrum drążka sterowego (7°). 

Położenie 3 odpowiada skrajnie tylnemu pochyleniu głowicy (19°). 

 

W celu zablokowania drążka sterowego, ustaw go w pozycji skrajnie przedniej i 

przytrzymaj. Wolną ręką chwyć taśmę blokady i pociągnij do siebie tak, aby utrzymywała drążek 

w skrajnym położeniu. 

PRZESTROGA! 

ZABRANIA SIĘ BLOKOWANIA DRĄŻKA STEROWEGO W TRAKCIE LOTU. 

W celu odblokowania drążka sterowego zwolnij zacisk na taśmie blokującej i pociągnij 

drążek do siebie.  

1 
2 

3 
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Rys. 8.3-2 Zakres ruchów drążka 

 

Położenie 1 odpowiada przechyleniu głowicy na lewo (7°). 

Położenie 2 (pionowe) odpowiada położeniu neutralnemu (0°). 

Położenie 3 odpowiada przechyleniu głowicy na prawo (7°). 

 

 

1 
2 

3 
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8.4 Pedały, stery kierunku oraz klapka odciążająca 

Przy neutralnym ustawieniu pedałów sterownicy nożnej oba stery kierunku powinny być 

odchylone o 2º w prawo (względem płaszczyzn cięciw stateczników pionowych). Regulacja 

neutralnego położenia sterów jest możliwa poprzez odpowiednie zamocowanie bowdenów do 

mocowań na belkach ogonowych. 

Maksymalne kąty wychyleń sterów wynoszą 20º ÷ 25º w prawo i w lewo względem 

położenia neutralnego. Wartości te są dużo większe od maksymalnych kątów wychyleń, jakie 

mogą wystąpić w locie. Nie podlegają one regulacji. 

Klapka odciążająca jest ustawiana fabrycznie po fazie lotów testowych. Celem jej stosowa-

nia jest ułatwienie lotu na wprost bez konieczności używania pedałów przez pilota. Jeśli istnieje 

taka potrzeba, można korygować położenie klapki, delikatnie doginając lub odginając ją. Nie 

wolno zbyt mocno naprężać powierzchni sterów, gdyż mogą zostać one uszkodzone. Klapka jest 

przyklejona klejem poliuretanowym. Wygięcie klapki w lewo odchyla kierunek lotu wiatrakowca 

w prawo, i odwrotne. 

 

 

 

 
Rys. 8.4-1 Położenie klapki odciążającej 
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9.1 Manewrowanie na ziemi, transport drogowy 

Podczas transportu lub przemieszczania wiatrakowca drążek sterowy powinien zawsze być 

unieruchomiony ściągaczem. 

Do transportu drogowego (na przyczepie, w kontenerze) należy zdemontować wirnik (patrz 

punkt 3.1.2) i przymocować wiatrakowiec do podłoża za golenie podwozia. 

Przemieszczanie wiatrakowca po ziemi powinno być wykonywane z dużą ostrożnością przy 

użyciu rozwidlonego dyszla, zaczepionego za oś koła przedniego, albo liny zaczepionej za goleń 

przednią. 

Podczas postoju z założonym wirnikiem należy przywiązać wirnik do kadłuba przy pomocy 

ściągaczy z kieszeniami zakładanymi na końcówki łopat albo przy użyciu dwóch taśm. 

 

9.2 Czyszczenie i konserwacja 

Powierzchnie zewnętrzne kadłuba, wirnika i śmigła należy myć wodą z dodatkiem łagod-

nego mydła. Trudno zmywalne plamy smaru lub oleju można usunąć przy pomocy niestrzępiącego 

się materiału zwilżonego ciężką benzyną alifatyczną. 

Do wysezonowanych powierzchni malowanych można stosować dowolne wysokogatun-

kowe woski lub pasty polerskie typu samochodowego. Do polerowania należy używać miękkich 

tkanin lub zamszu. 

Oszklenie spłukać czystą wodą lub roztworem wody z dodatkiem łagodnego mydła, a 

następnie wytrzeć je miękką czystą tkaniną, gąbką lub zamszem. Należy zachować przy tym dużą 

ostrożność, aby uniknąć zadrapań. 

UWAGA: 

Do czyszczenia oszklenia nie należy stosować środków zawierających alkohol! 

Wnętrze kabiny, fotele, dywaniki i tapicerka powinny być czyszczone odkurzaczem. 

Zalecane jest stosowanie dostępnych w handlu środków czyszczących do tapicerki samochodowej, 

jednakże należy ściśle przestrzegać znajdujących się na opakowaniu wskazówek. 

Czyszczenie silnika przeprowadzić zgodnie z Instrukcją Obsługi Silnika. 

 

9.3 Naprawy i modyfikacje 

Wszelkie naprawy lub modyfikacje konstrukcji mogą być przeprowadzane jedynie przez 

uprawniony personel i w porozumieniu z producentem wiatrakowca. 

CAUTION: 

Przed wykonaniem jakiejkolwiek modyfikacji wiatrakowca  

należy skontaktować się z nadzorem lotniczym w celu upewnienia się,  

że planowana modyfikacja nie naruszy zdatności wiatrakowca do lotu. 

Po dokonaniu napraw lub modyfikacji należy zważyć pusty wiatrakowiec i określić jego 

położenie środka ciężkości, oraz zapisać te dane w tabeli w punkcie 6.4 Instrukcji Użytkowania w 

Locie. 
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10.1 Wprowadzenie 

Rozdział 9 obejmuje odpowiednie uzupełnienia niezbędne dla bezpiecznego i sprawnego 

użytkowania wiatrakowca, gdy wyposażony jest w różne dodatkowe układy i wyposażenie 

niestosowane w wariancie standardowym. 

 

10.2 Wykaz wprowadzonych uzupełnień 

 

Nr dokumentu Tytuł dołączonego uzupełnienia Uwagi 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

W kolumnie „Uwagi” należy ręcznie potwierdzić występowanie dodatkowego wyposażenia 

lub układów w egzemplarzu wiatrakowca, dla którego przeznaczona jest niniejsza instrukcja. 

 


