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1. BENDROJI DALIS
1.1.Orlaivio LY- LAR pristatymas
Orlaivis RK-6 „MAGIJA“ LY-LAR – tai dvivietis mėgėjiškos konstrukcijos lėktuvas,

kurio liemuo yra fermines konstrukcijos iš plieniniu vamzdziu su aliuminio ir audinio
danga. Orlaivio sparno konsolės yra medines karkasines konstrukcijos su audinio
danga.

Orlaivis RK-6 „MAGIJA“ LY-LAR nėra skirtas oro pilotažo bei komerciniams
skrydžiams, gali būti naudojamas tik pramoginiams, mokymo ir sporto tikslams. Jis turi
neitraukiama važiuoklę su priekiniu ratu ir lingiu amortizacija. Valdymo sistema –
klasikinė, su eleronais, aukštumos bei posūkio vairais.

Orlaivio sklandmens gamintojas – Algis Rimkus

Pav.1. Bendras orlaivio vaizdas
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2. TECHNINIS ORLAIVIO RK-6 „MAGIJA“ LY-LAR APRAŠAS

2.1.Orlaivio geometrinės charakteristikos

Nr. Charakteristika Vienetai Reikšmė

1. Sparnu ilgis m 10,7

2. Lėktuvo ilgis m 6,3

3. Lėktuvo aukštis m 1,7

4. Sparno plotas m2 12

5. Elerono plotas m2 0,69

6. Elerono ilgis ir styga m 2,08

7. Užsparnio plotas m2 0,81

8. Užsparnio ilgis ir styga m 2,45

9. Stabilizatoriaus plotas m2 0,31

10. Stabilizatoriaus ilgis m 1,2

11. Stabilizatoriaus petys m 3,25

12. Aukštumos vairų plotas m2 0,3

13. Kilio plotas m2 0,25

14. Kilio aukštis m 1,15

15. Kilio petys m 3,25

16. Posūkio vairo plotas m2 0,3

17. Kabinos plotis m 0,62

18. Važiuoklės plotis m 1,4

19. Sraigto diametras m 1,75
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2.2.Orlaivio svorio charakteristikos

Nr. Charakteristika Vienetai Reikšmė

1. Maksimalus orlaivio svoris kg 450

2. Maksimali sparno įkrova kg/m2 37,5

3. Tuščio orlaivio svoris kg 240

4. Leidžiami piloto (-ų) svoriai kg 55 - 90

5. Degalų kiekis l 80

6. Maksimalus bagažo svoris kg 15

7. Centruotės ribos % 20-34

8. Maksimali leidžiama perkrova - +4; -2,5

2.3.Orlaivio skrydžio duomenys

Nr. Charakteristika Vienetai Reikšmė

1. Geriausias kilimo greitis km/val 100

2. Geriausias sklendimo greitis km/val 100

3. Kreiserinis greitis km/val 130

4. Didžiausias skrydžio nuotolis km 500
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2.4.Jėgainės duomenys

Nr. Charakteristika Vienetai Reikšmė

Variklis

1. Variklio tipas - 582

2. Gamintojas - Rotax

3. Maksimali galia a.g.(kW) 65 (48)

4. Cilindrų skaičius - 2

5. Cilindrų tūris cm3 580,6

6. Apsukų skaičius 1/min 6800

7. Aušinimas - Skystis

8. Tepalas - 2T API TC

Oro sraigtas

9. Sraigto tipas - Kairinis

10 Gamintojas - „Aero“

11 Medžiaga - Kompozitinis

12 Menčių skaičius vnt. 3

13 Diametras m 1,75

14 Žingsnis - Keičiamas žemėje

Degalų sistema

15 Degalų bakų skaičius vnt. 3

16 Degalų kiekis l 80

17 Neišnaudojamas degalų likutis l 2

18 Degalai RON 91 - 95
AVGAS 100LL
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3. NAUDOJIMO APRIBOJIMAI

3.1.Stiprumo, greičio apribojimai

Nr. Charakteristika Žymėjimai Vienetai Reikšmė

4. Maksimalios perkrovos nmax - +4 -2,5

5. Maksimalus ribinis greitis VNE km/val. 180

6. Maksimalus leidžiamas greitis VE km/val. 175

7. Minimalus leidžiamas greitis VS km/val. 65

8. Maksimalus manevrinis greitis VA km/val. 130

3.2.Variklio darbo režimai ir kiti apribojimai

Nr. Charakteristika Vienetai Reikšmė

1. Maksimali galia a.g.(kW) 64

2. Kreiserinė galia (1/min.) a.g.(kW) 56

3. Maksimalus apsukų skaičius 1/min 6800

4. Maksimalios ilgalaikės apsukos 1/min 5800

5. Minimalus apsukų skaičius 1/min 1500

3.3.Degalų, tepalų tipai

Nr. Pavadinimas Tipas

1. Degalų tipas RON 91- 95 , AVGAS 100LL

2. Tepalo rūšis 2T API -TC ir aukštesnis
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3.4.Variklio kontrolės įranga
Variklio darbo režimams kontroliuoti kabinoje sumontuoti šie prietaisai:

 Variklio apsukų matuoklis (tachometras)

 Ausinimo skyscio temperatūros indikatorius

 Ismetamu duju temperatūros indikatoriai

Nr. Charakteristika Vienetai Reikšmė

1. Variklio apsukų ribos 1/min 1500-6800

2. Aušinimo skysčio temperatūros ribos oC 60-80

3. Išmetamų dujų temperatūra (EGT)
normali
trumpalaikė

oC

650
750

4. El. srovės įtampa (ne daugiau) V 13,8

Pastaba: Bet kuriai iš charakteristikų viršijus nurodytas ribas reikia sumažinti variklio
apsukų skaičių.
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3.5.Minimalios įrangos sąrašas

N Prietaisas Mat. vnt. Matavimo ribos Tipas

1. Greičio matuoklis km/val. 0-400 LUN 110601-8

2. Aukščio matuoklis M 0-10000 LUN 1121-01

3. Apsukų matuoklis aps/min. 0-8000 RPM

4. Perkrovų indikatorius - ------- -

5. Voltmetras V ------- -

6. Tepalo temp. matuoklis oC -------- -

7. Aušinimo skysčio temp. oC 40-120 VDO

8. Magnetinis kompasas - + -

9. Variometras m/s -30+30 LUN 1147-8

10. Degalų kiekis (3 vnt.) - 0-20 Skaidrios
žarneles+indikatorius

11. Laikrodis - - AČS-1

Pav. 2. Prietaisų išdėstymas kabinoje
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4. VEIKSMAI AVARINIŲ SITUACIJŲ METU

4.1.Greičiai avarinių situacijų metu

N. Situacija Greitis, km/val.

1. Varikliui užgęsus po pakilimo 100

2. Geriausias sklendimo greitis 100

3. Saugus tūpimo greitis dirbant varikliui 100

4. Saugus tūpimo greitis nedirbant varikliui 100

4.2.Veiksmai užgęsus varikliui
Po atplyšimo nuo žemės:
1. Greitis - >100km/val.
2. Naudotis pakartotinio variklio paleidimo ore instrukcija
Skridimo metu (pakartotinis variklio paleidimas ore):
1. Greitis –>100 km/val.
2. Priešgaisrinė sklendė – atidaryta.
3. Degimas – įjungtas.
4. Pagrindinis (master) jungiklis – įjungtas.
5. Jeigu sraigtas neįsisuka nuo oro srauto, naudotis starteriu.

4.3. Avarinis tūpimas
Avarinis tūpimas sustojus varikliui:
1. Greitis –>100 km/val.
2. Išjungti pagrindinį (master) jungiklį (jeigu tūpimas tikrai būtinas).
3. Paliesti žemę truputį pakėlus lėktuvo priekį.
4. Naudotis ratų stabdžiais.
Avarinis tūpimas ant vandens:
1. Perduoti avarinį radijo pranešimą (Mayday) apie savo sprendimą ir vietos

koordinates radijo dažniu 121,5 MHz, arba savo aerodromui
2. Artėti tūpti maksimalios kokybės greičiu.
3. Tuptines kryptis: esant stipriam vėjui ir bangavimui – prieš vėją, ęsant silpnam

vėjui ir stipriam bangavimui – lygiagrečiai bangoms.
4. Paliesti vandenį maksimaliu atakos kampu.
5. Pripūsti gelbėjimo liemenę (jei įmanoma).

4.4.Veiksmai kilus gaisrui
Variklio gaisras:
1. Uždaryti priešgaisrinę sklendę.
2. Išjungti degimą.
3. Padidinti greitį iki maksimalaus (jei liepsna neužgęsta, iki kol nebesusidaro degus

mišinys).
4. Atlikti avarinį tūpimą pagal šią instrukciją (p. 4.3 – Avarinis tūpimas sustojus

varikliui).

Elektros sistemos gaisras:
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1. Išjungti pagrindinį (master) jungiklį.
2. Panaudoti gesintuvą (jeigu įmanoma)
3. Išjungti visus jungiklius (išskyrus degimo jungiklį).
4. Užgesinus liepsną vėl įjungti pagrindinį (master) jungiklį.
5. Atskirai įjungiant ir išjungiant trumpais intervalais radijo ir prietaisų jungiklius

nustatyti trumpo sujungimo vietą.

4.5.Apledėjimas
1. Sugrįžti į ankstesnį aukštį (arba pakeisti skrydžio aukštį), kuriame mažesnis

apledėjimo pavojus.
2. Padidinti variklio apsukų skaičių, kad sumažėtų sraigto menčių apledėjimo

pavojus.
3. Planuoti leistis artimiausiame aerodrome. Esant greitam apledėjimui atlikti avarinį

tūpimą. Jeigu saugiai tūpti neįmanoma, pasinaudoti gelbėjimo priemonėmis.
4. Tupdyti žymiai didesniu greičiu, jeigu apledėjimas viršija 5 mm.
5. Jeigu matomumas ribotas, tūpimo metu naudoti slydimą.
6. Tūpimo metu laikyti 20-40 km/val. didesnį greitį (priklausomai nuo apledėjimo

lygio).
7. Paliesti žemę truputį pakėlus lėktuvo priekį

4.6.Nuvirtimas, suktukas
Atsitiktinai papuolus į suktuką reikia atlikti šiuos veiksmus jam sustabdyti
1. Energingai stumti vairolazde i prieki
2. Eleronus nustatyti neutraliai.
3. Laikyti posūkio vairą truputį prieš sukimosi kryptį.
4. Laikyti eleronus ir posūkio vairą tokioje padėtyje, kol lėktuvas išeis iš sukimosi.
5. Sugrąžinti posūkio vairą į neutralią padėtį ir švelniai išvesti lėktuvą iš pikiravimo
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5. NAUDOJIMO PROCEDŪROS (NORMALIOMIS SĄLYGOMIS)

5.1.Surinkimas, išardymas
Surinkimas
Sutepti tepalu sujungimo mazgus ant liemens ir sparno. Prijungti sparną, prijungti spyrį
prie sparno ir liemens. Užkontruoti. Su kita puse ta pati procedura.  Prijungti užsparniu
lynus ir sureguliavus užkontruoti. Prijungti eleronu lynus prie vairolazdės sujungti
eleronu lynus viršuje ir sureguliavus eleronus juos užkontruoti. Prijungti antenos kabelį ir
pito vamzdelio šlangele. Prijungti kuro ir alsuoklių  šlangeles prie baku. Sutepti tepalu
sujungimo mazgus ant liemens ir stabilizatoriaus. Prijungti stabilizatorių ir prijungti
spyrius. Užkontruoti. Sutepti tepalu sujungimo mazgus ant stabilizatoriaus.ir aukštumos
vairų ir sujungus užkontruoti. Prijungti aukštumos vairų valdymo lynus ir sureguliavus
užkontruoti. Sutepti tepalu sujungimo mazgus ant liemens ir posūkio vairo ir sujungus
užkontruoti. Prijungti posūkio vairo valdymo lynus ir sureguliavus užkontruoti.

Išardymas
Atjungti užsparniu lynus,atjungti eleronu lynus viršuje, atjungti eleronu lynus nuo
vairolazdės. Atjungti kuro ir alsuoklių  šlangeles nuo baku. Atjungti antenos kabelį ir pito
vamzdelio šlangele. Atjungti spyrį nuo sparno ir liemens, ir atjungti sparną.Padėti į
ložementa spyrį ir sparną. Su kita puse ta pati procedura.
Atjungti nuo aukštumos vairų valdymo lynus ir ištraukus kaiščius atjungti aukštumos
vairus. Padėti į ložementa. Atjungti spyrius nuo stabilizatoriaus ir nuėmus stabilizatorių.
padėti į ložementa. Atjungti nuo posūkio vairo valdymo lynus ir ištraukus kaištį atjungti
posūkio vairą. . Padėti į ložementa. Visus sujungimo mazgus užkonservuoti
konservaciniu tepalu. Kuro sistemos vamzdeliam uždėti akles. Iš motoro išsukti žvakes
ir įpylus konservacinio tepalo prasukti du kartus sraigtą ir įsukti žvakes. Jeigu aušinimo
sistemoje vanduo jį būtina išleisti.
Dėmesio

Surenkant po konservacios būtina nuplauti nuo sujungimo mazgų konservacinį tepala ir
naudoti tepalą atitinkantį eksplotacines salygas.

5.2.Kabinos įranga

3

5.3.

Pav.3. Kabinos įrangos schema

Variometras

Greičio
prietaisas
Laikrodis

Posūkio pedalai
ir stabdžiai
Užsparniai

Vairolazdė
Var. vald. svirtis

Krėslas

Mag.komposas
Aukštimatis
Išmetamų dujų
temperaturos
prietaisas
Vandens
temperatūros
Aušinimo skysčio
Uždegimo jungikliai
Kuro kiekio
indikatorius
Starteris
Salono vėdinimo
rankenėlė

Starteris
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Patikrinimas prieš pirmąjį skrydį

Pav. 4. Orlavio patikrinimo maršrutas

1. Kabina:
 Įjungti pagrindinį jungiklį
 Patikrinti, ar teisingai veikia visos elektrinės sistemos
 Patikrinti prietaisus: ar parodymai atitinka nejudančio lėktuvo padėtį
 Patikrinti degalų kiekį
 Išjungti pagrindinį jungiklį
 Atidaryti priešgaisrinę degalų sklendę
 Patikrinti dokumentaciją (formuliaras, pilotavimo instrukcija, tinkamumo skraidyti

pažymėjimas, registracijos pažymėjimas, draudimo pažymėjimas, piloto
pažymėjimas, radijo licenzija)

2. Kairė važiuoklės pusė:
 Patikrinti, ar nėra matomų apgadinimų ir nusidėvėjimo
 Patikrinti stabdžius
 Spaudimas rate 2,0 bar
 Žymė ant padangos ir disko
3. Pito vamzdelis:
 Numauti įmovą
 Patikrinti kiaurymės švarumą
4. Kairysis sparnas:
 Patikrinti, ar nėra matomų apgadinimų ir nusidėvėjimo
 Patikrinti spyri ir jo tvirtinimą
 Patikrinti elerona, jo pajungimą ir fiksaciją
 Patikrinti užsparnį, jo pajungimą ir fiksaciją

5. Liemens kairysis bortas:
 Patikrinti, ar nėra matomų apgadinimų ir nusidėvėjimo
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6. Stabilizatorius, aukštumos vairas:
 Patikrinti, ar nėra matomų apgadinimų ir nusidėvėjimo
 Aukštumos vairo fiksavimas
 Aukštumos vairas ir jo jungtys

7. Kilis ir posūkio vairas
 Patikrinti, ar nėra matomų apgadinimų ir nusidėvėjimo
 Posūkio vairo fiksavimas
 Posūkio vairas ir jo jungtys

8. Liemens dešinysis bortas:
 Patikrinti ar nėra matomų apgadinimų ir nusidėvėjimo
9. Dešinysis sparnas:
 Patikrinti ar nėra matomų apgadinimų ir nusidėvėjimo
 Patikrinti spyri ir jo tvirtinimą
 Patikrinti elerona, jo pajungimą ir fiksaciją
 Patikrinti užsparnį, jo pajungimą ir fiksaciją
10. Dešinė važiuoklės pusė:
 Patikrinti ar nėra matomų apgadinimų ir nusidėvėjimo
 Patikrinti stabdžius
 Spaudimas rate 2,0 bar
 Žymė ant padangos ir disko
11. Degalų drenažas:
 Patikrinti degalus ir jų nuosėdas
12. Variklis:
 Atidengti variklio gaubtą
 Patikrinti tepalo lygį ir degalų trasas
 Patikrinti variklio agregatus, laisvumus, nesandarumus ir pašalinius objektus
13. Sraigtas:
 Patikrinti, ar nėra matomų sraigto apgadinimų ir nusidėvėjimo
 Patikrinti sraigto tvirtinimą, ar nėra apgadinimų ir nusidėvėjimo
14. Variklio gaubtas:
 Patikrinti aušinimo angas (ar atviros ir neužterštos)
15. Priekinė važiuoklė:
 Patikrinti ar nėra matomų apgadinimų ir nusidėvėjimo
 Spaudimas rate 2,0 bar
 Žymė ant padangos ir disko

5.4.Patikros procedūros prieš variklio paleidimą
1. Degalų sklendė - atidaryta
2. Posūkio vairo, vairolazdes,trimerio ir uzsparniu pavaldumas
3. Aukščiamačio nustatymas
4. Saugos diržų užsegimas ir pritaikymas
5. Variklio valdymo svirtis
6. Prietaisai išjungti

5.5.Variklio paleidimo patikros procedūros
1. Įjungti pagrindinį (master) jungiklį
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2. Rankinis degalų siurblys – įpumpuoti 2-3 kartus
3. Komanda „nuo sraigto“
4. Atidaryti sklendę (droselį)
5. Nuspausti ratų stabdžius
6. Įjungti degimą
7. Užvesti variklį, nustatyti 1200 aps / min sūkius
8. Įjungti prietaisus

5.6.Patikros procedūros prieš riedėjimą
1. Pašildyti variklį laikant 1800 aps / min sūkius kol aušinimo skysčio temp. pasieks

60 oC
2. Patikrinti įtampą 13,4-14,4V
3. Patikrinti degalų kiekį
4. Patikrinti radijo ryšį

5.7.Patikros procedūros prieš kilimą
1. Nuspausti stabdžius iki galo
2. Pritraukti vairolazdę i save
3. Variklio apsukos - 5000 aps / min
4. Uždegimo sistemos patikrinimas – A išjungta-ijunkta
5. Uždegimo sistemos patikrinimas – B išjungta-ijunkta
6. Variklio apsukos 1200 aps / min
7. Uždegimo sistemos patikrinimas– A ir B įjungta
8. Trimeris – starto padėtis

5.8.Atplyšimas ir kilimas
1. Užimti kilimo vietą
2. Greitai ir tolygiai padidinti variklio apsukas iki maksimalių. Jos neturi būti žemiau

už 6200 aps / min.
3. Pradėti riedėjimą laikant eleronus neutralioje padėtyje, kryptį palaikyti posūkio

vairu
4. Priekinis ratukas pakeliamas prie greičio apie 30 km / val, po to lėktuvas pakyla

pats
5. Aukštėjimas prie greičio 100 km / val. Stebėti ismetamu duju temperatūrą (max

750oC)

5.9.Kreiserinis skrydis
1. Nustatyti kreiserinius variklio apsisukimus – 4200-5800 aps / min.

5.10. Variklio išjungimas skrydžio metu
1. Atvėsinti variklį laikant min. apsukas apie 30 sek.
2. Išjungti degimą. Pastaba: išjungus pagrindinį (master) jungiklį neveiks

radijas ir kita elektros įranga.

5.11. Variklio paleidimas skrydžio metu
1. Atidaryti degalų sklendę
2. Įjungti pagrindinį (master) jungiklį
3. Įjungti degimą
4. Išjungti prietaisų jungiklį
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5. Jei sraigtas nesisuka, užvesti variklį starteriu
6. Ijungti prietaisų jungiklį

5.12. Tūpimas
1. Nustatyti tinkamas variklio apsukas
2. Tuptineje laikyti 100 km/val greitį

5.13. Veiksmai po tūpimo
1. prireikus naudoti ratų stabdžius

5.14. Variklio išjungimas po tūpimo
1. Atvėsinti variklį laikant min. apsukas apie 30 sek
2. Išjungti degimą
3. Išjungti pagrindinį (master) jungiklį
4. Išjungti visus  jungiklius

5.15. Procedūros po skrydžio
1. Nuvalyti lėktuvą nuo purvo ir vabzdžių
2. Užpildyti formuliarą
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6. Orlaivio centruotės skaičiavimas

Pav.5. Orlaivio schema

6.1.Centruotės skaičiavimas ir galimos ribos
D=1,22m-(m1)               Gr=260kg
d=0,61m-(m2)                VAS=1,2m L=0,91
L=(m2:(m1+m2))xD
C=L-0,61: VAS
C1=30,29% VAS (1 pilotas)     C2=33,12%VAS (2 pilotai)
C3=34,5%VAS (2 pilotai +20kg bagazas)
Pastaba: Maksimalus svoris neturi viršyti 450 kg.

7. Orlaivio patikra ir techninė priežiūra

7.1.Vairų atsilenkimai:

N. Vairas Atstumas nuo s.a.
m

Aukštyn Žemyn
m deg m deg

1. Eleronai 0,9 22 14

2. Aukščio vairas 3,5 25 20

3. Posūkio vairas 3,7 30 30
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7.2.Vairų laisvumai:
Eleronai +/- 5 mm
Aukščio vairas +/- 5 mm
Posūkio vairas +/- 5 mm

7.3.Techninė priežiūra
Vidutiniai varžtų užveržimo momentai (varžtai truputį sutepti):
M5 5 Nm
M6 9 Nm
M8 23 Nm
M10 46 Nm

PATIKRINIMAI:

Patikrinimas Periodas Maks. pratęsimas ** Įrašai orlaivio ir variklio žurn.
Skr.val. Kalend. Skr. val. Kalend.

A Pirmas dienos skrydis* - Nerašomi, jeigu nerasta defektų
B 25 val. 3 mėn. 3 val. 10 dienų Rašomi
C 50 val. 6 mėn. 5 val. 20 dienų Rašomi
Kasmetinis 150 val. 12 mėn. 15 val. - Rašomi

Pastabos:
* - A patikrinimas taip pat atliekamas po ilgesnės pertraukos tarp skridimų, arba palikus
orlaivį be priežiūros.
** - pratęsiant patikrinimo periodą kitas patikrinimo terminas nesikeičia.

A PATIKRINIMAS

Dokumentai:
 Patikrinti orlaivio tinkamumo skraidyti pažymėjimą
 Patikrinti, ar neatlikti B, C ir kasmetinis patikrinimai
 Patikrinti, ar visi žurnale įrašyti defektai yra leistini arba ištaisyti
Bendros nuostatos:
 Nuvalyti sniegą, šerkšną, ledą bei gausesnę drėgmę, susidariusią dėl kritulių arba

rasos
 Įsitikinti, kad visa galinti atsilaisvinti įranga yra tinkamai pritvirtinta
 Įsitikinti, kad nėra nereikalingų ir pašalinių objektų
 Patikrinti, ar orlaivis tinkamai pritvirtintas
Jėgainė:
 Patikrinus, ar išjungtas degimas, lėtai prasukti variklį ranka ir subjektyviai patikrinti

kompresiją bei variklio darbą pagal garsą
 Patikrinti tepalo ir aušinimo skysčio lygius
 Vizualiai patikrinti tvirtinimų kontravimą, ar nėra variklio nesandarumo ir perkaitimo

požymių,
 Patikrinti variklio gaubtų tvirtinimą
 Patikrinti išmetimo sistemą, duslintuvus ir variklio rėmą, ar nėra įtrūkių
 Patikrinti sraigto mentes ir įvorę, jų tvirtinimą
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Langai ir durelės
 Patikrinti, ar neapgadinti ir švarūs. Jeigu reikia, nuvalyti (nenaudoti degalų ir stiprių

skiediklių, galinčių sugadinti plastikinius stiklus)
Degalų sistema:
 Patikrinti sistemą
 Jeigu įmanoma, nupilti truputį degalų ir patikrinti, ar nėra vandens bei nuosėdų
 Patikrinti, ar neužsikimšę degalų nupylimo ir drenažo angos
 Patikrinti degalų žarnų būklę ir jų tvirtinimą
Sparnai:
 Vizualiai patikrinti sparno dangą, lynus, spyrius bei valdymo plokštumas
 Patikrinti sparno pakabinimo mazgų būklę, tvirtinimo kontravimą
 Pajudinti vairus ir patikrinti jų laisvumą
Liemuo, uodega:
 Vizualiai patikrinti liemens dangą
 Patikrinti visų montavimo / išmontavimo sujungimų būklę ir tvirtinimų kontravimą
 Patikrinti greičio matavimo daviklių (Pito vamzdelio, šoninių kiaurymių) būklę, ar

neužsikimšę, ar neapgadinti.
Važiuoklė:
 Patikrinti važiuoklės konstrukcijos būklę
 Patikrinti padangas: oro slėgį, nusidėvėjimą, ar nėra apgadinimų
 Patikrinti stabdžių mechanizmus: ar nėra apgadinimų, ar saugiai užkontruoti
 Patikrinti stabdžių veikimą.
Kabina:
 Patikrinti judinant visus vairus: atsilenkimų eigą, judėjimo laisvumą
 Patikrinti prietaisus: ar visi sveiki, ar parodymai atitinka nejudančio lėktuvo padėtį
 Patikrinti visus diržus, dangtelius ir fiksatorius, patikrinti visų atsegimo / atsikabinimo

užraktų veikimą
 Patikrinti visus avarinius įrengimus,( priešgaisrinę sklendę, gesintuvą, vaistinėle) ar

jie savo vietose, ar nesibaigęs jų galiojimo laikas
 Patikrinti, ar visi kabinoje esantys užrašai ir piktogramos yra vietose ir atitinka savo

paskirtį
 Patikrinti, ar teisingai veikia visos elektrinės (akumuliatoriaus maitinamos) sistemos
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Priedas Nr.1 B, C IR KASMETINIAI PATIKRINIMAI
Nr. Tikrinama sistema, elementas Tikrinami parametrai B

25val/
3mėn

C
50val/
6mėn

Metinis
150val/
12mėn

Liemuo
1. Manometriniai prietaisai Įtrūkimai, nesandarumas, tarša 
2. Pagrindiniai konstrukcijos elementai Įtrūkimai, korozija, deformacija  
3. Fiksatoriai, sujungimai Kontravimas, būvis, korozija  
4. Montavimo/pakabinimo mazgai Kaiščiai, tvirtinimas, kontravimas   
5. Liemens/kabinos danga Įtrūkimai, įplyšimai, tvirtinimas  
6. Krėslai Nusidėvėjimas, tvirtinimas  
7. Prisirišimo sistema, diržai Nusidėvėjimas, tvirtinimas, sagtys  
8. Valdymo sistemos organai Sutepimas*, laisvumai, eigos   
9. Valdymo sistema Traukės, svirtys, trosai, šarnyrai   

Važiuoklė
10. Važiuoklės konstrukcija Pažeidimai, deformacijos   
11. Padangos Oro slėgis, nusidėvėjimas   
12. Ratų ašys, guoliai Laisvumai, sukimosi trintis  
13. Stabdžiai Nusidėvėjimas, efektyvumas  

Sraigtas
14. Sraigto mentės Įražos, įtrūkimai, pažeidimai   
15. Sraigto įvorė Būvis, pažeidimai  
16. Variklio paleidimas Vibracijos   
17. Priekinės briaunos apsauga Pažeidimai, atplyšimas   
18. Sraigto žingsnis 

Kuro sistema
19. Kuro bakai Įtrūkimai, nesandarumas   
20. Kuro bakų turinys Nudrenuoti ar išpilti 
21. Kuro bakų tvirtinimas Fiksacija, korozija  
22. Kuro šlangos, sujungimai Įtrūkimai, pažeidimai 
23. Kuro trasos Sandarumas/hermetiškumas  
24. Kuro filtras Pagal prieda Nr.1
25. Priešgaisrinė kuro sklendė Patikrinti veikimą  
26. Rankinis kuro siurblys/pompa Patikrinti veikimą 

Elektros sistema
27. Akumuliatoriaus baterija Tvirtinimas, sandarumas, laidai  
28. Žgutai, laidai Sujungimai, gnybtai, pažeidimai  
29. Jungikliai, mygtukai Būklė, veikimas 

Sparnai
30. Sparnų danga Įtempimas, kokybė 
31. Sparno karkaso elementai Pažeidimai, deformacija, korozija  
32. Atatampos, antgaliai, sąvaržos Įtempimas, įlenkimai, korozija   
33. Pagrindiniai nešantieji mazgai Deformacija, korozija  
34. Jėginiai elementai (lonžer., vamzdžiai) Pažeidimai, deformacija, korozija   
35. Minkštos dangos tvirtinimo vietos  
36. Montavimo/išmontavimo mazgai   
37. Sparno priekinė briauna   

Eleronai
38. Eiga: pilni atsilenkimai, laisvumas   
39. Laisvumai: tarp eleronų, vairolazdės  
40. Eleronų atsilenkimų kampai Atitikimas instrukcijai 
41. Pakabinimo, pajungimo mazgai  
42. Valdymo sistemos lynai, atramos Įtempimas, trintis 

Posūkio vairas
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43. Eiga: pilni atsilenkimai, laisvumas   
44. Laisvumai tarp vairo ir pedalu  
45. Posūkio vairo atsilenkimų kampai Atitikimas instrukcijai 
46. Pakabinimo, pajungimo mazgai  
47. Valdymo sistemos lynai, atramos Įtempimas, eigos trintis 

Aukštumos vairas
48. Eiga: pilni atsilenkimai, laisvumas   
49. Laisvumai: tarp vairų, vairolazdės  
50. Vairų atsilenkimų kampai Atitikimas instrukcijai 
51. Pakabinimo, pajungimo mazgai  
52. Trimerio (jei yra) būvis  
53. Valdymo sistemos lynai, atramos Įtempimas, eigos trintis 

Liukai, patikrinimo angos
54. Nuimti visus nuimamus dangčius Patikrinti konstrukciją iš vidaus  

Variklis
55. Variklio tvirtinimo gumos Patikrinti   
56. Variklio motorėmas Patikrinti (įtrūkimus)   
57. Variklio išmetimo sistema Patikrinti įtrūkimus, sandarumą   
58. Išmetimo sistemos tvirtinimas Patikrinti   
59. Aušinimo sistemos šlangos, antgaliai Patikrinti įtrūkimus, nusidėvėjimą   
60. Visi kiti patikrinimai pagal prieda Nr.1 --------------------//-------------------



Orlaivis LY-LAR
Pilotavimo ir techninės priežiūros vadovas

22

UL lėktuvo „Magija“, registracijos Nr. LY-LAR centruotės nustatymo aktas.

Data: 2013.09.07

Lėktuvo centruotė nustatyta esant tuštiems bakams ir be keleivio.
Lėktuvo centruotė nustatyta išilginio balansavimo principu.
Lėktuvo centruotė, vertinant ją sparno profilio stygos atžvilgiu, yra 406 mm (33,8% stygos).

Algis Rimkus


