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Wykaz wprowadzonych zmian
Kolejny
numer

Strony

Opis

Data

Podpis

Zmiany dla Astir CS
1

3, 4, 5, 7,
Zmiana
8

22.05.76

2

3, 4, 5, 6,
Zmiana
14, 16, 17

03.01.77

3

25a

Nowa strona

01.06.77

4

20

Nowa strona

26.07.79

5

3, 28

Zmiana

04.05.81

6

2, 3, 29

Zmiana i nowa strona

30.09.81

7

3, 26a

Kontrola dźwigni hamulca aerodyn.

25.03.85

Zmiany dla Astir CS 77 i Astir CS Jeans
1

4, 5, 7, 8, Uwagi dla chowanego podwozia i
9, 11, 12, balastu wodnego usunięte dla Astir 01.06.77
13, 19, 26 CS Jeans

2

25a

Nowa strona

01.06.77

3

25

Zmiana

01.08.77

4

20

Nowa strona

26.07.79

5

3, 28

Zmiana

04.05.81

6

2, 3, 29

Zmiana i nowa strona

30.09.81

7

3, 26a

Kontrola dźwigni hamulca aerodyn.

25.03.85

28.02.1977

4

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA W LOCIE ASTIR CS77

Ograniczenia w locie
Ograniczenia prędkości (IAS)

km/h

mph

kts

Nieprzekraczalna prędkość VNE................250................155................135
W turbulencji VB......................................250................155................135
Prędkość manewrowa VA..........................170................105.................92
Prędkość startu za samolotem VT.............170................105.................92
Prędkość startu za wyciągarką VW............120.................74..................64
Otwarcia hamulców.................................250................155................135
Oznaczenia barwne prędkościomierza
60–170 km/h...............................................Zielona krawędź – 3392 kts
170–250 km/h..............................................Żółta krawędź – 92135 kts
pow. 250 km/h.......................................Czerwony pasek – pow. 135 kts
Ciężary
kg
lbs
Ciężar własny..............................................................ok. 255..........562
Największy dopuszczalny ciężar
bez balastu wodnego..................................................380.............836
z balastem wodnym....................................................450.............999
Największy dopuszczalny ciężar części nienośnych.........240.............528
Bezpiecznik zrywowy przy starcie za wyciągarką
Maksymalne obciążenie...............................................500±30. .1102±66
Latanie w chmurach i akrobacja podstawowa
Dopuszczalne bez balastu wodnego patrz strony 1214

28.02.1977
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Grupa klasyfikacyjna
Szybowiec klasy standard
Położenia środka ciężkości
Płaszczyzna odniesienia

klin 1000:40 ustawiony poziomo
na górze tyłu kadłuba

Linia odniesienia (D.L.)

krawędź natarcia żebra kadłubowego

Najwyższe dopuszczalne położenie przednie
Najwyższe dopuszczalne położenie tylne

250 mm za D.L. (9,84 in)
425 mm za D.L. (16,73 in)

Ograniczenia załadowania Astir CS 77
Masa własna szybowca i maksymalne obciążenie kokpitu, patrz strona 7.
Minimalne obciążenie kokpicie: 70 kg (154 lbs)
Dopuszczalne wagi NIGDY nie mogą być przekroczone.
Maksymalna łączna waga
bez balastu wodnego
z balastem wodnym

380 kg
450 kg

(836 lbs)
(990 lbs)

Waga balastu wodnego jest zależna od wagi w kokpicie (pilot ze spadochronem i
bagaż). Patrz strona 7.
Odchylenie od wymaganego obciążenia można wyrównać przez dodanie lub usu
nięcie balastu pod siedzeniem pilota.
Środek ciężkości pilota ze spadochronem znajduje się 485 mm przed linią odnie
sienia (D.L.)

28.02.1977
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Zapis zmian masy i ważenia
Astir CS 77 Numer fabryczny: 1771 znak rej. SP3703
Data zmiany
wagi:

Lista
wyposażenia

Ważenie przez

(Data):

Masa własna
(kg):

Masa własna
pozycja śr.cięż.
za D.L. (mm)

Maksymalna
masa w
kokpicie
(kg)

28.02.1977
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Strona celowo zostawiona pusta
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Tabliczki informacyjne w kokpicie:
Maksymalny ciężar

kg

lbs

Największy dopuszczalny ciężar.....................................380.............836
z balastem wodnym........................................................450.............990
Ograniczenia prędkości (IAS)

km/h

mph

kts

Nieprzekraczalna prędkość VNE................250................155................135
W turbulencji VB......................................250................155................135
Prędkość manewrowa VA..........................170................105.................92
Prędkość startu za samolotem VT.............170................105.................92
Prędkość startu za wyciągarką VW............120.................74..................64
Otwarcia hamulców.................................250................155................135
Wypuszczania podwozia...........................250................155................135

Ładunek (pilot i spadochron)
Maksymalna waga nie może być przekroczona
Minimalny ładunek: 70 kg, 154 lbs.
Niedobór wagi musi być skompensowany
ciężarkami pod siodełkiem

Tabliczka umieszczona w pobliżu podwozia
Bezpiecznik linki do holowania
500 kg, 1100 lbs.
Max. ciśnienie w kole: 2,5 bar, 36 psi

28.02.1977
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Podwozie
Dźwignia po prawej
stronie kabiny

Trymer
Zielona dźwignia
po lewej stronie
kabiny

Hamulce aerod.
Niebieska dźwignia
po lewej stronie
kabiny

Spust balastu
wodnego
BIAŁA dźwignia po
prawej stronie kabiny

Owiewka – okrągłe
czerwone gałki
Lewa – OTWIERANIE
Pawa – ZRZUT

Przestawianie pedałów
CZARNA gałka w górnej
części tablicy przyrządów
(prawa strona)

Wietrzenie
CZARNA gałka w górnej
części tablicy przyrządów
(lewa strona)

Zaczep holowniczy
ŻÓŁTA gałka na tablicy
przyrządów z lewej
strony drążka

28.02.1977
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Diagram różnic między prędkością wskazywaną a rzeczywistą.
Różnice te mogą wynikać z miejsc odbioru ciśnienia.
Dajnik ciśnienia całkowitego: rurka spiętrzająca na stateczniku pionowym i daj
nik ciśnienia statycznego: boczna ściana kadłuba przed nasadą skrzydła.
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Wskazówki odnośnie użytkowania szybowca
Start za wyciągarką/samochodem
Największa dozwolona szybkość w czasie startu:
120 km/h (64 kts)
Szybowiec ma zaczep holowniczy w podwoziu przed kołem. Starty za wyciągarką
można przeprowadzać bez trudności przy wszelkich dopuszczalnych położeniach
środka ciężkości i obciążeniach. Szybowiec nie ma tendencji do zadzierania i jest
bardzo stabilny w trakcie startu. Do wysokości holowania 100 m przy wyciągarce
linowej i szybkim holowaniu musi być lekko dociśnięty.

Start za samolotem
Maksymalna dopuszczalna prędkość holowania
170 km/h (92 kts)
Holowanie samolotem może być przeprowadzone za pomocą zaczepu przedniego
lub dolnego w podwoziu. Szybowiec jest sterowany podczas całej fazy holowania
za pomocą steru kierunku i lotek, jeżeli to konieczne aż do pełnego wychylenia.
Nie przejawia skłonności do uciekania także przy silnym wietrze bocznym. Przy
prędkości 60km/h (32 kts) szybowiec może zostać oderwany od ziemi. Przy szyb
kości 6874 km/h (3740 kts) odrywa się samodzielnie. Podwozie można schować
podczas holowania, nie można go jednak chować na małej wysokości i przy star
cie za wyciągarką. W przedniej części kabiny po lewej stronie drążka sterowego
znajduje się żółta gałka wyczepu – powinna ona zostać całkowicie wyciągnięta
przy wyczepianiu liny holującej.

Bezpiecznik zrywowy na linie holowniczej
Maksymalne obciążenie

500 kg (1100 lbs)

Przestawianie pedałów steru kierunku
Aby je przestawić należy nacisnąć pedały piętami lekko do przodu i zwolnić bloka
dę przez pociągnięcie gałki znajdującej się na górze tablicy przyrządów. Do tyłu
pedały przesuwają się samodzielnie, do przodu należy je przesunąć piętami, aby
pokonać opór sprężyny. Pedały zablokują się samodzielnie w wymaganej pozycji
po zwolnieniu blokady,

Owiewka kabiny
Jednoczęściowa pleksiglasowa owiewka ze zrzutem awaryjnym i otworem wentyla
cyjnym jest odchylana na prawo. Uchwyt otwierania owiewki znajduje się na lewej
burcie kabiny: uchwyt awaryjnego zrzutu owiewki znajduje się na prawej burcie
kabiny. Aby dokonać awaryjnego odrzucenia owiewki należy pociągnąć do tyłu
obydwa uchwyty i lewą ręką unieść i odrzucić owiewkę.

28.02.1977
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Podwozie chowane
Dźwignia obsługi podwozia znajduje się po prawej stronie kabiny. Podwozie musi
być zablokowane zarówno w pozycji wypuszczonej jak i schowanej.

Hamulce aerodynamiczne
Dźwignia hamulców znajduje się po lewej stronie kabiny. Przed startem należy
sprawdzić czy są one zamknięte i zablokowane. Ze względu na dużą ich skutecz
ność nie powinny one być całkowicie wysunięte przy przyziemieniu/lądowaniu.

Hamulec koła
Dźwignia hamulca znajduje się na drążku sterowym.

Trymer
Trymer może być ustawiany płynnie stosownie do potrzeb, Jego dźwignia znajduje
się po lewej stronie kabiny za dźwignią hamulców aerodynamicznych.
Zakres regulacji prędkości: 60–180 km/h (32–97 kts).

Latanie z balastem wodnym
Z pełnym obciążeniem kabiny i napełnionymi zbiornikami balastowymi szybowiec
ma obciążenie równe ciężarowi zwykłego szybowca dwumiejscowego. Charaktery
styki lotu z małą prędkością i przeciągnięcia całkowicie obciążonego szybowca
różnią się nieznacznie od charakterystyk szybowca bez balastu wodnego. Pręd
kość przeciągnięcia wzrasta do 70 km/h (38 kts). Do sterowania konieczne są
większe wychylenia sterów.
W korkociąg szybowiec wchodzi gładko, jednak natychmiast pozwala się wypro
wadzić przy podjęciu normalnych środków zaradczych. W przypadku lotu z bala
stem wodnym należy dodatkowo zabezpieczyć wysokość przy lotach na małej
prędkości lub prędkość przy podejściu do lądowania.

Używanie balastu wodnego
Zbiorniki balastu wodnego znajdują się w przedniej części skrzydeł, zaczynając od
żebra nasadowego. W każdym skrzydle znajduje się zbiornik o pojemności 50 li
trów. Napełnianie zbiorników odbywa się poprzez pokrywy w górnej powierzchni
skrzydła. Zamknięte są one zakręcanym korkiem. Spuszczanie wody następuje
przez otwór w dolnej części kadłuba za podwoziem. W celu otwarcia zbiornika na
leży przesunąć do tyłu białą dźwignię znajdującą się po prawej stronie kabiny.
Opróżnienie zbiorników trwa ok. 3 minut.

28.02.1977
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Odpowietrzenie zbiornika następuje przez rurę przelewową, której ujście znajduje
się na dolnej stronie skrzydła w pobliżu żebra nasadowego. Podczas lotu z bala
stem wodnym przejście kadłub/skrzydło po stronie dolnej w rejonie dźwigara nie
powinno być oklejane taśmą, tak aby nadmiar wody wyciekał na zewnątrz i nie
spływał w głąb kadłuba.
W czasie długich lotów w temperaturze bliskiej 0 °C (32 °F) woda powinna zostać
spuszczona z powodu niebezpieczeństwa zamarznięcia, co mogłoby spowodować
zniszczenie zbiorników balastowych.
Woda powinna zostać spuszczona także przed lądowaniem poza lotniskiem. Nie
należy hangarować szybowca z wodą w zbiorniku balastowym. W przypadku dłuż
szych holowań szybowca na ziemi, należy opróżnić zbiorniki balastowe.
Przy demontażu zbiorniki opróżniają się samodzielnie przez króćce rur żebra na
sadowego.

Charakterystyka przeciągnięcia
Ostrzeżenie o przeciągnięciu występuje przy prędkości 6065 km/h (3235 kts) (w
zależności od obciążenia powierzchni) przez gwałtowne drgania steru wysokości.
Przy dalszym ściąganiu drążka sterowego szybowiec przechodzi w sterowalny lot
opadający, przy którym przy pomocy lotek i steru kierunku można lecieć torem
krzywym do 20 stopni położenia pochyłego. Po puszczeniu drążka szybowiec prze
chodzi natychmiast do lotu normalnego. Przy szybkim ściągnięciu drążka, szybo
wiec przechyla się do przodu, przy czym odchylenia można kontrolować za pomo
cą steru kierunku.

Akrobacja
Dozwolone manewry i prędkości, przy których powinny zostać rozpoczęte:
Pętla
170 km/h 92 kts
Zwrot bojowy
170 km/h 92 kts
Przewrót
120 km/h 65 kts
Leniwa ósemka
120 km/h 65 kts
Korkociąg:
W locie poziomym, ściągnąć drążek do siebie do prędkości przeciągnięcia a na
stępnie skrzyżować lotki i ster kierunku do pełnego wychylenia sterów. Rotacja
zostanie zatrzymana przy przywróceniu drążka albo steru kierunku do położenia
centralnego lub ich puszczenia. Utrata wysokości wynosi ok. 67m (220 ft) na je
den obrót.
Prędkość wyjścia około 160 km/h (86 kts). Maksymalne przeciążenie +5.3 g
Zabronione są manewry i figury akrobacyjne, przy których występują ujemne
przeciążenia.
Niedozwolone są brutalnie sterowane figury.
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Korkociągi:
Ze względu na położenie środka ciężkości w odległości między 415 mm i 480 mm
za płaszczyzną odniesienia, możliwe jest wprowadzenie szybowca w korkociąg z
lotu poziomego. Aby wprowadzić szybowiec w korkociąg należy przyciągnąć drą
żek maksymalnie do siebie, a lotki i ster kierunku powinny zostać maksymalnie
skrzyżowane. Dziób opadnie w kierunku, w jakim został wychylony ster kierunku.
W tylnych położeniach środka ciężkości szybowiec obraca się w powolnym, pła
skim korkociągu.
Wyprowadzenie z korkociągu może być dokonane w dowolny wybrany sposób.
Niezależnie od położenia środka ciężkości oraz obciążenia wymagane jest wyłącz
nie przywrócenie jednego ze sterów do pozycji neutralnej. Najszybszym sposobem
(który nie powoduje przeciążenia szybowca) jest ustawienie wszystkich sterów w
pozycjach neutralnych.
Utrata wysokości po powrocie do lotu normalnego po wykonaniu pojedynczego
obrotu wynosi ok. 70m (220 ft).
W przypadku gdyby szybowiec nie wyszedł od razu z korkociągu po ustawieniu w
pozycję neutralną wszystkich sterów, należy natychmiast wykonać standardową
procedurę wyprowadzania szybowca z korkociągu:
1. Ster kierunku wychylić maksymalnie przeciwnie do kierunku korkociągu
2. Odczekać chwilę
3. Równomiernie wychylić drążek do przodu
4. Po wyprowadzeniu z korkociągu ustawić stery w pozycji neutralnej i powró
cić do normalnego lotu.

Lot z dużymi prędkościami
W locie z dużymi prędkościami możliwe jest przekroczenie prędkości dopuszczal
nej. Przy bardzo dużych prędkościach należy zwracać uwagę na delikatne ruchy
sterami, aby nie spowodować przeciążenia szybowca.

Sytuacje awaryjne i niebezpieczne
Awaryjne opuszczanie szybowca
W przypadku konieczności wykonania awaryjnego skoku ze spadochronem należy
wykonać następującą procedurę:
a) Pociągnąć do tyłu czerwone gałki znajdujące się po prawej i po lewej stronie
osłony kabiny, następnie lewą ręką wypchnąć osłonę kabiny do góry i do
tyłu.
b) Rozpiąć pasy.
c) OPUŚCIĆ kabinę na lewą lub prawą jej stronę.
d) Odczekać 13 sekund przed otwarciem spadochronu.
28.02.1977
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Loty z dużymi prędkościami
W dozwolonym zakresie prędkości szybowiec nie wykazuje tendencji do flatteru.
Przy prędkości 172 km/h (93kts) wystarczy, jeżeli stery będą wykorzystywane w
1/3 zakresu. Hamulce powietrzne ograniczają prędkość – w przypadku ich otwar
cia szybowiec osiąga prędkość nie większą niż 200 km/h (108kts)  nawet przy
nurkowaniu pod kątem 45 stopni.

Podejście do lądowania i lądowanie
Szybowiec ląduje normalnie przy prędkości podejścia 92 km/h (50 kts). Hamulce
pozwalają na łatwy wybór ścieżki podejścia. Ponieważ hamulce powodują łagodne
pochylenie maski, następuje samoczynne utrzymywanie prędkości przy wysunię
tych hamulcach. Ślizg może być dokładnie kontrolowany, co w razie konieczności
ułatwi lądowanie.
UWAGA:
Procedura lądowania:
Wysokość 150 m (500 ft)
Prędkość lądowania 92 km/h (50 kts)
PODWOZIE WYPUSZCZONE I ZABLOKOWANE

Lot w deszczu
Cienka warstwa wody lub lodu na skrzydłach nie powoduje pogorszenia charakte
rystyk aerodynamicznych szybowca. W przypadku znacznych ilości wody lub lodu
prędkość przeciągnięcia zwiększa się o ok. 5 km/h (3 kts), chociaż sam start i
ścieżka podejścia do lądowania pozostają bez mian. Odpowiednio należy zwięk
szyć prędkość przelotową szybowca.

Lot w chmurach
Minimalne wyposażenie konieczne do lotów w chmurach to:
prędkościomierz, wysokościomierz, busola, zakrętomierz, chyłomierz oraz
radio.
Prędkościomierz powinien mieć zaznaczoną prędkość maksymalną np. kolorem
czerwonym. Dla zapobieżenia przekroczenia prędkości maksymalnej, hamulce ae
rodynamiczne powinny być otwierane odpowiednio wcześnie (np. przy prędkości
ok. 160 km/h – 86 kts.)
Ostrzeżenie: loty w chmurach i akrobacja mogą być wykonywane wyłącznie przez
pilotów, którzy posiadają odpowiednie uprawnienia.

Wyposażenie podstawowe
1. Prędkościomierz o maksymalnej prędkości 300 km/h (160 kts)
2. Wysokościomierz
28.02.1977
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Wariometr
Czteroczęściowy pas bezpieczeństwa
Poduszki pod plecy o grubości minimum 9 cm lub spadochron
Plan załadunku
Tabliczka z danymi eksploatacyjnymi
Instrukcja użytkowania w locie

Położenie środka ciężkości
W przypadku instalacji nowych przyrządów lub innych zmian wpływających na
zmianę ciężaru własnego szybowca, należy sprawdzić położenie środka ciężkości
szybowca pustego. Punkt ciężkości szybowca w locie będzie leżał w dopuszczal
nych granicach w przypadku, gdy położenie środka ciężkości ciężaru własnego
szybowca będą zgodnie z poniższymi oraz zachowane zostaną zakresy określone w
wykresie limitów załadunku.
Ciężar własny  kg (lbs)
Śr. ciężkości mm za pł. odniesienia
244,5 (539)
697756
249,5 (550)
690750
254,5 (561)
683745
259,5 (572)
675740
264,5 (583)
654735
269,5 (594)
633730
274,4 (605)
612726
279,4 (616)
593721
239,0 (527)
574717

Pomiary
Położenie szybowca przy wszystkich pomiarach:
klin 1000:40 ustawiony poziomo na górze tyłu kadłuba
Ster wysokości
góra
60 ± 6 mm
2.36 ± 0.23 in
dół
54 ± 6 mm
2.13 ±0.23 in
Ster kierunku
lewo
190 ± 10 mm
7.48 ± 0.39 in
prawo
190 ± 10 mm
7.48 ± 0.39 in
lotka
góra
93 ± 10 mm
3.66 ± 0.39 in
dół
48 ± 5 mm
1.89 ± 0.20 in
Kąty zaklinowania
pomiędzy cięciwą profilu skrzydła i podłużną osią
kadłuba
2°
pomiędzy cięciwą profilu usterzenia poziomego i po
dłużną osią kadłuba
0°
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Osiągi

350 kg

450 kg

37,3 – 95 km/h

38 – 105 km/h

Opadanie minimalne

0,6 – 75 km/h

0,7 – 85 km/h

Prędkość w krążeniu

8085 km/h

9095 km/h

Doskonałość

28.02.1977
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Ważenie

Linia odniesienia: przednia krawędź skrzydła przy żebrze nasady.
Płaszczyzna odniesienia: klin 1000:40 poziomo na grzebiecie szybowca.
Ciężar na głównym kole
G1 =
Ciężar na tylnym kole
G2 =
Ciężar własny
GL = G1 + G2 =
Położenie koła głównego
a=
Położenie koła tylnego
b=

kg
kg
kg
mm
mm

Środek ciężkości szybowca pustego
X=

G 2∗b
+ a=
GL

Maksymalne obciążenie G = 380 – GL =

mm za linią odniesienia

kg

Ustalenie ciężaru własnego i położenia środka ciężkości przeprowadza się zawsze
bez balastu wodnego.

28.02.1977
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Masy i momenty powierzchni sterowych
Ciężary i momenty sterów nie mogą przekraczać poniższych wartości:
ASTIR CS (Nr fabryczny 10021536)
Ster wysokościowy
Ster kierunku
Lotka

12,0 cm kg ± 10 %
13,65 cm kg ± 10 %
16,0 cm kg ± 12 %

2,7 kg ± 10 %
3,2 kg ± 10 %
4,1 kg ± 12 %

ASTIR CS 77 (nr fabryczny 1601 – 1698)
ASTIR CS JEANS (nr fabryczny 20012092)
Ster wysokościowy
Ster kierunku
Lotka

12,0 cm kg ± 10 %
13,5 cm kg ± 10 %
16,0 cm kg ± 12 %

2,7 kg ± 10 %
4,5 kg ± 10 %
4,1 kg ± 12 %

ASTIR CS 77 (od numeru fabrycznego 1699)
ASTIR CS JEANS (od numeru fabrycznego 2093)
Ster wysokościowy
Ster kierunku
Lotka

12,0 cm kg ± 10 %
05 cm kg
01 cm kg

2,7 kg ± 10 %
maks. 6 kg
maks. 6 kg

Podczas pomiaru momentów stery muszą być zdemontowane.
Dla określenia momentu M = P*r ster powinien być zamontowany w punkcie ob
rotu w sposób możliwie dobrze ułożyskowany. Siła P może być mierzona np. wagą
do listów. Jeżeli wartości zostaną przekroczone, należy uzupełnić wyważemie m.
Przed naprawą lub zmianą wyważenia sterów należy koniecznie nawiązać kontakt
z producentem.

28.02.1977
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Montaż
Montowanie szybowca może być wykonane przez 3 osoby.

1. Skrzydła:
Otworzyć 4 główne okucia skrzydła w kadłubie. Odblokować hamulce aerodyna
miczne na skrzydłach. Przystawić prawe skrzydło do kadłuba. Zwolnić zaczepy
zabezpieczające na gniazdach kadłuba i delikatnie przesuwać skrzydło aż będzie
słychać zatrzaśnięcie. Następnie wprowadzić lewe skrzydło do kadłuba. Należy po
ruszać skrzydłem w górę i w dół, tak aby bolce zostały wpasowane w odpowiednie
otwory w skrzydle przeciwnym w żebrach nasadowych. Następnie należy prze
suwne tuleje lewego skrzydła przekręcić i doprowadzić do ich zazębienia przez
ruch skrzydła do przodu i z powrotem. Dla zabezpieczenia połączenia skrzydło
kadłub należy przekręcić przesuwne tuleje w kierunku bagnetu tak, by mocno
przylegały do trzpieni prowadzących.

Kontrola
Czerwone pierścienie na okuciach kadłuba muszą być przykryte przesuwnymi tu
lejami.

2. Połączenie napędów lotek i hamulców aerodynamicznych:
Krótkie końcówki w kadłubie są wyposażone w zamki szybkiego działania, które
muszą być połączone z popychaczami, które poruszają się wewnątrz skrzydła.
Zapiąć zamki działań szybkich, jest specjalne narzędzie, które gwarantuje, że gał
ki są prawidłowo się w zamki.
Po połączeniu, popychacze powinny być zbadane w celu sprawdzenia, czy sworz
nie są prawidłowo włożone, i wystają kilka mm z zamków.
Po połączeniu szybkozłączy, sprawdzić, czy kulka nie może być wyciągnięta, prze
kręcając zamek tam i z powrotem. Zrób to delikatnie, z siłą nie większą niż ok. 5
kg. Sprawdź wszystkie napędy i połączenia w metodycznej kolejności.
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Po montażu należy przeprowadzić następującą kontrolę, aby sprawdzić, czy połą
czenia są odpowiednio zabezpieczone:

Po podłączeniu szybkozłączki przeprowadzić kontrolę wzrokową, czy tuleje są na
sunięte do przodu na tyle, by zaskoczyły zawleczki zabezpieczające.
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3. Usterzenie poziome
Statecznik poziomy może być zamocowany na swoim miejscu przez jedną osobę.
Stanąć przed statecznikiem pionowym. Statecznik poziomy należy położyć na sta
teczniku pionowym z odchylonym do góry sterem wysokości pod kątem około 45°,
w taki sposób by szybkozłączka znajdująca się na końcówce popychacza steru
wysokości mogła zostać połączona z kulą znajdującą się na sterze wysokości.
Przednią część usterzenia należy opuścić i cofnąć tak by naszło na 3 bolce. Na
stępnie należy przekręcić pokrętło w prawo, co zakończy montaż. Montaż zostanie
dokonany poprawnie, jeżeli pokrętło zostanie dokręcone w sposób uniemożliwiają
cy ruchy w dowolnym kierunku. Pokrywa jest wskaźnikiem poprawności monta
żu, ponieważ może zostać założona tylko z pokrętłem w pozycji horyzontalnej. W
razie konieczności należy dokonać 1∕4 obrotu dla dopasowania. Demontaż odbywa
się w odwrotnej kolejności – pokrętło należy przekręcić w lewo i wyciągnąć.

Dokonanie kontroli po montażu
1. Sprawdzić, czy 4 główne okucia skrzydła są zablokowane.
2. Sprawdzić, czy szybkozłączki napędów lotki i hamulca aerodynamicznego
są prawidłowo umieszczone na końcówkach kulowych.
3. Sprawdzić działanie zaczepu holowniczego.
4. Sprawdzić działania hamulca koła oraz ciśnienia powietrza w oponie.
5. Sprawdź, czy statecznik poziomy jest pewnie osadzony i poprawnie połączo
ny popychacz steru wysokości.
6. Przeprowadzić próbę sterów.

Kontrola przed startem
1. Czy wszystkie stery swobodnie się poruszają?
2. Czy są zablokowane hamulce aerodynamiczne?
3. Czy dźwignia chowania podwozia znajduje się w skrajnym przednim położe
niu i jest w płaszczyźnie równoległej ze ścianą kadłuba?
4. Czy trymer jest w neutrum?
5. Czy owiewka jest zablokowana?
6. Czy pasy bezpieczeństwa i spadochron są zapięte i dociągnięte?
7. Czy wysokościomierz jest ustawiony na zero albo na wysokość lotniska?
8. Czy radio jest włączone i ustawione na częstotliwość wykorzystywaną przez
kontrolę lotniska?
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Kontrola dźwigni hamulca aerodynamicznego
Przy codziennej kontroli należy sprawdzić z prawej i lewej strony zamek hamul
ców aerodynamicznych, dźwignie muszą być sprawdzone przez otwory kontrolne
w spodzie skrzydła. Dźwignia są wykonane z odlewu aluminiowego i mają otwór
odciążający. Należy je zbadać pod kątem zarysowania na lednym z trzech ramion
dźwigni. Dla lepszego dojścia można zdjąć szybę z pleksiglasu. Zaleca się stosowa
nie lupy. Jeśli występują pęknięcia, to dźwignię należy wymienić zgodnie z Biule
tynem Technicznym TM 30626 na dźwignię z blachy aluminiowej. Po zamonto
waniu dźwigni z blachy aluminiowej odpada konieczność codziennej kontroli.
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Strona celowo zostawiona pusta
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Strona celowo zostawiona pusta
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Konserwacja
Pokrycie szybowca wykonane jest z laminatu szklanego i jego przegląd powinien
być wykonywany z dużą uwagą. Do usunięcia zabrudzeń takich jak kurz, martwe
owady, trawy lub inne zabrudzenia należy używać letniej letniej wody. W przypad
ku silniejszych zabrudzeń należy używać łagodnego środka czyszczącego. Po
wierzchnie lakierowane należy czyścić środkami nie zawierającymi silikonu. Rysy
należy zaszpachlować.
Mimo niewrażliwości na wilgoć, szybowiec należy chronić przed deszczem i wil
gocią. Aby usunąć wodę która mogła przedostać się do środka szybowiec powi
nien być przechowywany w suchym miejscu a demontowalne części konstrukcji
powinny być często odwracane.
Efektywnym środkiem do czyszczenia owiewki są środki do czyszczenia pleksigla
su, niemniej w razie potrzeby może ona być czyszczona letnią wodą. Do wyciera
nia stosować czystą miękką ściereczkę lub irchę. Pleksiglasu nie należy przecierać
na sucho.
Pasy bezpieczeństwa powinny być regularnie sprawdzane pod kątem zużycia i
uszkodzeń. Części metalowe powinny być sprawdzane pod kątem występowania
na nich korozji.
Ze względu na zamontowanie w skrzyni koła, zaczep holowniczy narażony jest
na silne zabrudzenia i kurz. Z tego względu należy często kontrolować czy nie jest
uszkodzony, czyścić i smarować. Po usunięciu siedzenia w kabinie może on być
łatwo zdemontowany. W tym celu należy odłączyć linkę cięgła i odkręcić 2 śruby
mocujące. W przypadku konieczności naprawy lub regeneracji zaczep powinien
zostać wysłany razem z kartą wyposażenia do producenta – firmy Tost.
Ciśnienie w kole głównym powinno wynosić 2,5 atm (36 PSI).
Hamulec koła jest typu bębnowego. Istnieje możliwość regulacji momentu hamo
wania. Regulację dokonuje się poprzez zmianę długości linki Bowdena w miejscu
jej mocowania przy bębnie hamulca.
W przypadku demontażu koła np. w celu czyszczenia, zmiany opony lub smaro
wania, linka Bowdena powinna zostać odłączona od dźwigni hamowania. Następ
nie należy odkręcić nakrętkę M6 na jednej stronie osi koła wyciągnąć śrubę i rurę
osi. Odkręcić śruby ustalające dźwignię hamulca. Wyjąć koło w dół. Przed monta
żem należy wszystkie elementy oczyścić i posmarować smarem.
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Sworznie i łożyska przyłączy skrzydeł i usterzenia powinny być przed montażem
oczyszczone i posmarowane smarem.
W razie konieczności dokonania większych napraw wykraczających poza ramy
prac konserwacyjnych i pielęgnacyjnych należy skontaktować się z producentem
szybowca.
Powtórne przemalowanie powierzchni szybowca wystawionych na bezpośrednie
działanie promieni słonecznych musi być wykonane farbą w kolorze BIAŁYM.
Po naprawach i lakierowaniu należy sprawdzić położenie środka ciężkości masy
własnej.
Konserwacja złączy typu Hotellier musi być przeprowadzona podczas każdego
przeglądu rocznego lub co 500 godzin, w zależności od tego co nastąpi wcześniej.
Znajdują się one przy połączeniach sterowania lotek i hamulca przy przejściu ka
dłubowoskrzydłowym oraz przy sterze wysokości przy podłączeniu usterzenia.
Średnicę kuli należy zmierzyć mikrometrem w kilku miejscach aby sprawdzić zu
życie. Różnice średnic nie mogą przekraczać 0,1 mm, tzn końcówki dźwigni mu
szą być kulą. W przypadku różnicy większej zaczep kulowy oraz należące do nich
zamknięcia należy niezwłocznie wymienić.
Przed każdym montażem końcówki kulowe oraz zamknięcia powinny zostać
oczyszczone i nasmarowane.
Zwiększenie bezpieczeństwa może nastąpić poprzez użycie agrafki sprężynowej w
zasuwie klinowej (artykuł nr 500 3771, producent A.Wurth, D7118 Kunzeisau,
Niemcy lub u producenta szybowca).

28.02.1977

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA W LOCIE ASTIR CS77

29

Procedury kontroli dotyczące przedłużania resursu
1. Uwagi ogólne
Wyniki badań zmęczeniowych dźwigarów skrzydła wykazały niedawno, że
okres obsługi laminatowych szybowców i motoszybowców może być
przedłużony do 6000 godzin, jeżeli dla każdego szybowca (oprócz
obowiązkowych kontroli rocznych) wykazano w zakresie zdatności do lotu
specjalną wielostopniową kontrolę w szczególności w odniesieniu do
trwałości.
2. Terminy
Jeżeli szybowiec osiągnie nalot 3000 godzin, należy przeprowadzić kontrolę
według podanego w punkcie 3 programu. Przy pozytywnym wyniku kontroli
lub odpowiedniej naprawie stwierdzonych braków resurs szybowca zostanie
podniesiony o 1000 godzin, a więc razem na 4000 godzin (1 stopień).
Wyżej wymieniony program należy powtórzyć, jeżli zostanie osiągnięty nalot
całkowity 4000 godzin. Jeżeli wyniki są pozytywne lub naprawiono
stwierdzone braki zgodnie z przepisami, resurs może być podniesiony do
5000 godzin (2 stopień).
Jeżeli szybowiec osiągnie nalot całkowity 5000 godzin, należy znowu
przeprowadzić kontrolę według przepisowego programu. Jeżeli wyniki są
pozytywne lub naprawiono stwierdzone braki zgodnie z przepisami, resurs
może być podniesiony do 6000 godzin (3 stopień). Dla eksploatacji ponad
6000 godzin lotu zostaną w odpowiednim czasie ustalone szczegóły.
3. W każdym przypadku trzeba żądać najnowszego wydania programu kontroli
u producenta, które jest poszerzone o doświadczenia wyników kontroli.
4. Kontrole mogą być przeprowadzone tylko u producenta lub w lotniczym
zakładzie technicznym z odpowiednim certyfikatem.
5. Wyniki kontroli należy podać w sprawozdaniu wyników badań przy czym
należy odnieść się do każdej przeprowadzonej czynności. Jeżeli kontrole
wykonywane są w zakładzie lotniczym (LTB), należy producentowi
dostarczyć kopię sprawozdania z wyników badań do oceny.
6. Tym uregulowaniem nie jest naruszona kontrola roczna wykonana zgodnie
z par. 27/1/LuftGerPO,
Biuletyn techniczny 30630/2 GROB G 102
Ten biuletyn zastępuje Biuletyn techniczny 30630 z dnia 09.09.1992
Przedmiot: Zwiększenie resursu
Dotyczy: ASTIR CS Nr fab. 10011536
ASTIR CS 77 Nr fab. 10011844
ASTIR CS JEANS Nr fab. 20012248
STANDARD ASTIR II Nr fab. 50015061 (dodatek „S”)
CLUB ASTIR II Nr fab. 50015061 (dodatek „C”)
STANDARD ASTIR III Nr fab. 55015652 (dodatek „S”)
CLUB ASTIR III Nr fab. 55015652 (dodatek „C”)
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CLUB ASTIR IIIB Nr fab. 55015652 (dodatek Cb)
Zakres niezbędnych działań:
1. Po osiągnięciu nalotu 3000 godzin:
 ASTIR CS, CS77, Jeans: czynności 2, 3, 4
 STANDARD/CLUB ASTIR II: czynności 2, 4
 STANDARD/CLUB ASTIR III, CLUB
2. Po osiągnięciu 3000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000, 11000 godzin
lotu
wszystkie typy: czynność 6
3. Po osiągnięciu 9500, 10500, 11500 godzin lotu
wszystkie typy: czynność 7
Przyczyna: Wyniki przeprowadzonych badań okresu użytkowania wykazały, że
resurs szybowców GFK/CFK można podnieść na maksymalnie 12000 godzin.
Zakres działań: Dla każdego egzemplarza musi być dołączony dowód na zdolność
do lotu zgodnie z ustalonym planem kontroli stopniowej.
1. Wprowadzenie zmian do instrukcji następuje w ramach nowego wydania in
strukcji obsługi i użytkowania.
2. Wmontowanie otworu kontrolnego do żebra nasady (jeżeli TM 30618, TM
30623 lub TM 30624 nie zostały jeszcze wprowadzone).
ASTIR CS, ASTIR CS77, ASTIR CS Jeans
lewe
prawe

220

40

80

100

40

spust balastu wodnego

drążki sterownicze

560
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STANDARDASTIR II, CLUB ASTIR II
lewe
prawe

220

40

80

100

40

spust balastu wodnego

drążki sterownicze

525

3.
4.

5.
6.
7.

Uwaga: Przy skrzydłach ze zbiornikiem wody nie ma przedniego otworu.
Kontrola następuje w tym przypadku przez króciec spustowy zbiornika
wody.
Wymiana dźwigni steru wysokości nr 1023543 zgodnie z instrukcją serwi
sową nr 30630/1.
Sprawdzanie, czy TM 30626 czynność 4 została wykonana.
Jeżeli czynność 4 nie została wykonana, należy wymienić dźwignie blokują
ce klapy hamulca zgodnie z Biuletynem nr 30626/2.
Wmontowanie otworu inspekcyjnego zgodnie z Biuletynem 30630/2
Wykonanie kontroli zgodnie z „Planem kontroli w celu zwiększenia resur
su”.
Należy przeprowadzić następujące inspekcje (naoczną kontrolę, opukiwa
nie):
a) Zewnętrzne żebro nasady: osadzone mocno w laminacie – wsporniki pod
łączenia skrzydeł na nadmierne ścieranie, korozję, deformację
b) Otwór łącza:  sworzeń złącza 
wspornik sworznia – osadzenie w laminacie.

Materiał: Plan kontrolny lub materiał (do czynności 37 łącznie z instrukcją pracy
można zamawić u producenta za pomocą załączonego druku) podać nalot całko
wity.
Ciężar i środek ciężkości: Ciężar własny i środek ciężkości należy określić na
nowo (patrz plan kontrolny).
Wskazówki:
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1. Poszczególne czynności może wykonać Techniczny Zakład Lotniczy z odpo
wiednim certyfikatem. Kontroler klasy 3 musi potwierdzić w książce pokła
dowej wykonanie zgodnie z przepisami.
2. Po przeprowadzeniu inspekcji należy wypełniony plan kontroli odłożyć do
akt szybowca i przesłać producentowi kopię planu kontroli do oceny.
3. W przypadku sprzedaży szybowca prosimy przekazać tę informację nie
zwłocznie nowemu właścicielowi i powiadomić nas o jego adresie podając
także numer fabryczny.
Mattsies, 6 grudnia 1995r. LBA zatwierdził 11 grudnia 1995r. Mgr inż J. Altman.
GROB Badania Techniczne i Rozwój
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