ZÁVAZNÝ SERVISNÍ BULLETIN Z 242L/68a; Z143LSi/9a
Technický obsah dokumentu
schválen na základě oprávnění
DOA č. EASA.21J.110

1.

DATUM

20. března 2017

2.

TÝKÁ SE:

Letounu Z 242 L v.č. 0814 a od v.č. 0817 do v.č. 0822
Letounu Z143 LSi, v.č. 0071

3.

DŮVOD:

Při kontrole výrobní dokumentace letounů ve výrobním
závodě bylo zaznamenáno mechanické poškození dílce
Pružina č.v. 153.0.650.012 v systémech ovládání přípusti,
směsi a vrtule z důvodu chybně navrženého materiálu pro
jeho výrobu.
Jako preventivní opatření bylo výrobcem letounu navrženo
vyměnit u výše uvedených v.č. letounů v provozu dílec za
nový.

4.

OPATŘENÍ:

Při nejbližší prohlídce typu B, případně typu C (podle toho
co nastane dříve) proveďte kontrolu a výměnu dílce Pružina
č.v. 153.0.650.012 v sestavách ovládání přípusti, směsi a
vrtule dle následující tabulky za novou:

Z 242 L
(viz KND)
Ovládání přípusti střední L242.7310, (str. 7-39, poz. 7)
L242.7320,
Ovládání směsi
L242.7500, (str. 7-47, poz. 3)
Ovládání vrtule
L242.7800, (str. 7-55, poz. 14)
L242.7900, (str. 7-59, poz. 5)
L242.7950, (str. 7-63, poz. 5)

Z 143 LSi
(viz KND)
L143.7310D, (str. 7-61, poz. 10
I143.7310, (str. 7-65, poz. 10)
L143.7500E (str. 7-77, poz. 5)
L143.7800F (str. 7-87, poz. 7)

POZNÁMKA: Schválený dílec montovaný na letoun musí
být vyroben buď z původního materiálu ocel 13 180.2
případně z jeho schválené náhrady ocel C67.

UPOZORNĚNÍ: Dílec vyrobený z nerez oceli W.Nr. 1.4541
nesmí být montován na letoun!
Díl „Pružina č.v. 153.0.650.012“ vyrobený ze schváleného
materiálu bude dodán výrobcem zdarma na základě
objednávky.

5.

OPATŘENÍ PROVÉST:

Při nejbližší prohlídce typu B, případně typu C.

6.

PROVEDE:

Uživatel.

7.

NÁKLADY HRADÍ:

Výrobce.

8.

POSTUP PRÁCE:

Seznačte polohu teleflexové trubky (č.v. dle jednotlivé
konstrukční skupiny uvedené v KND) vůči opěrce č.v.
150.0.650.017.
Demontujte příslušné matice a podložky upevňující pružinu.
Vyměňte pružinu za novou.
Namontujte znovu podložky a matice, řádně utáhněte.
Kontrolujte seznačenou polohu teleflexové trubky a chod
teleflexového lana pohybem táhla.
O provedení prohlídky a výměny proveďte zápis do palubní
dokumentace

9.

POTŘEBNÝ MATERIÁL:

10. PŘÍLOHY:

Vypracoval:

Schválil:

Kontaktní adresa:

Pružina č.v. 153.0.650.012
(objednací číslo Z15306500120000)

-
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Lubomír Januška
Vedoucí odd. dokumentace a normalizace
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