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INFORMAČNÍ  BULLETIN   č.          V 510/11b 
         Revize č.  1 

 
Týká se:       Provozně technické příručky vrtule V 510. Technologické 
                     postupy „Odlepení odmrazovacího tělesa BF Goodrich, č. dílu 
                     6979“ a „Nalepení odmrazovacího tělesa“, zavedené do Provozně 
                     technické příručky vrtule V 510  bulletinem V 510/11b, se 
                     doplňují o podmínky k technologickým postupům. 
 
Důvod:         Na základě zkušeností z provozu. 
 
Opatření:    Bulletinem V 510/11b byly zavedeny do Provozně technické příručky 
                    vrtule V 510 následující strany s datem 30. června 1999, přičemž již 
                    existující uvedené strany s dřívějším datem byly zrušeny.  
 
                    061           - Seznam změn                                   str. 1 
                    061           - Přehled platných stran                      str. 1, 2, 3, 4, 5, 6 
                    061-10-00 - Obsah                                               str. 1, 2 
                    061-10-00 - Odlepení odmrazovacího tělesa 
                                       BF Goodrich, č. dílu 6979                str.: 867, 868, 869, 870 
                    061-10-00 - Nalepení odmrazovacího tělesa        str.: 871, 872, 873, 874, 
                                                                                                      875, 876, 877, 878 
 
                   Výrobce vrtule V 510 vydává následující doplňující podmínky 
                    pro odlepování a nalepování odmrazovacích těles: 
 
                    1.  Technologický postup „Odlepení odmrazovacího tělesa BF Goodrich, 
                         č. dílu 6979“ nelze v žádném případě použít pro odlepování 
                         odmrazovacího tělesa značky „Rubena“, č. v. 068-1200. 
                         Odlepování odmrazovacího tělesa značky „Rubena“, č. v. 068-1200 
                         vždy způsobí zásah do kompletního systému povrchové ochrany  
                         vrtulového listu. Z tohoto důvodu může odlepování odmrazovacího 
                         tělesa značky „Rubena“, č. v. 068-1200 provádět pouze výrobce  
                         vrtule, nebo autorizovaný opravce. 
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                    2. Na jedné vrtuli nelze kombinovat použití odmrazovacích těles 
                        „Rubena“, č. v. 068-1200 a těles „BF Goodrich“, č. v. 6979 pro  
                        značné hmotnostní a konstrukční rozdíly těles. 
 
                    3. Jednotlivá odmrazovací tělesa jsou při výrobě vrtule lepena na 
                        jednotlivé listy vrtulové sady na základě výběru podle vhodných 
                        parametrů. 
                        Záznamy o parametrech jsou uloženy u výrobce vrtule.  
                        Při výměně odmrazovacího tělesa je nutné tyto parametry zachovat. 
                        Z tohoto důvodu je nutné při objednávce náhradního odmrazovacího 
                        tělesa vždy uvést: 
                                                       - výrobní číslo vrtule 
                                                       - pořadové číslo listu, na kterém má být 
                                                         vyměněno odmrazovací těleso. 
 
                        Výrobce vrtule dodá pouze odmrazovací těleso s příslušnými 
                        parametry pro konkrétní výrobní číslo vrtule a provede záznam 
                        výrobního čísla odmrazovacího tělesa do dokladů vrtule uložených 
                        u výrobce vrtule. Oprávněný pracovník, provádějící výměnu, provede 
                        o výměně záznam do Záznamníku vrtule a Záznamníku vrtulových 
                        listů, kde uvede výrobní číslo odmrazovacího tělesa a číslo vrtulového  
                        listu, na kterém byla výměna provedena. 
 
 
Provede:         Uživatel. 
 
Platnost bulletinu:   Od data vydání. Tento bulletin je vydáván jako Revize č. 1 
                               bulletinu V 510/11b, který nahrazuje. 
 
Datum:             11. 5. 2000 
 
 
 
   

Ing. Igor Brunclík v.r. Ing. Josef Sviták v.r.   Ing. Pavel Kulovaný v.r. 
Generální ředitel AP Technický ředitel AP   Hlavní konstruktér AP 

 
Po technické stránce schváleno TI-ÚCL ČR. 
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