ZÁVAZNÝ SERVISNÍ BULLETIN Z 242L/67a
Technický obsah dokumentu
schválen na základě oprávnění
DOA č. EASA.21J.110

1.

DATUM

27. července 2016

2.

TÝKÁ SE:

Všech letounů Z 242 L

3.

DŮVOD:

Možnost výskytu praskliny v okolí závěsu stupačky L/P (č.v.
Z142.1313/Z142.1314).

4.

OPATŘENÍ:

Proveďte vizuální kontrolu v okolí závěsu stupačky na
praskliny a v případě zjištění praskliny proveďte případnou
opravu dle bodu 8 tohoto bulletinu v souladu s platnou
opravárenskou dokumentací letounu Z 242L.
O provedení kontroly učiňte zápis do palubní dokumentace
letounu.

5.

OPATŘENÍ PROVÉST:

Ihned po obdržení bulletinu.

6.

PROVEDE:

Uživatel.

7.

NÁKLADY HRADÍ:

Uživatel.

8.

POSTUP PRÁCE:

Proveďte vizuální kontrolu (v případě potřeby použijte lupu
6x zvětšující) v okolí závěsu stupačky.

a) V případě zjištění trhliny na konzole stupačky proveďte
opravu následujícím způsobem:
- Odšroubujte stupačku L příp. P a vyjměte z letounu,
- Odnýtujte stávající konzolu stupačky z vnitřní strany
trupu letounu dle postupu v Návodu pro údržbu
letounu Z 242 l, část II, kap. 6, směrnice 6.003,
- Přiložte a nanýtujte zpět novou zesílenou konzolu
(č.v. Z142.1313D příp. Z142.1314D) do původního
umístění na letounu (nová zesílená konzola je
dodávána na základě objednávky).
- O provedení opravy proveďte zápis do palubní
dokumentace
b) V případě zjištění trhliny na konzole stupačky a případně
souběžně i na přepážce zadní části trupu kontaktujte
výrobce letounu za účelem stanovení dalšího postupu
opravy.
c) V případě zjištění trhliny na konzole stupačky a souběžně
na potahu zadní části trupu letounu proveďte opravu
následujícím způsobem:
- Odšroubujte stupačku L příp. P a vyjměte z letounu
- Odnýtujte stávající konzolu stupačky z vnitřní strany
trupu letounu dle postupu v Návodu pro údržbu
letounu Z 242 L, část II, kap. 6, směrnice 6.003
- Přiložte a nanýtujte zpět novou zesílenou konzolu
(č.v. Z142.1313D příp. Z142.1314D) do původního
umístění na letounu (nová zesílená konzola je
dodávána na základě objednávky).
- Proveďte opravu potahu dle postupu uvedeného v
Návodu pro údržbu letounu Z 242 L, část II, kap. 6,
směrnice 6.102, bod 1.1 a dle instrukcí v kap. 3, bod
3.1.3 (1)
- O provedení opravy proveďte zápis do palubní
dokumentace

9.

POTŘEBNÝ MATERIÁL:

10. PŘÍLOHY:

Konzola stupačky L/P (č.v. Z142.1313D/1314D)

-

.....................................
Ing. Jiří Lavický
Vedoucí projekční organizace DOA

Kontaktní adresa:

ZLIN AIRCRAFT a.s.
765 02 Otrokovice
Česká republika

