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REGISTRO DE REVISÕES

Qualquer revisão ou emenda do presente Manual será emitida em forma de Boletins, aprovado
pela Autoridade de Aviação Civil da República Checa, cujo suplemento conterá novas páginas
(revisadas). O dever do usuário é fazer uma anotação sobre revisões no Registro de revisões e
substitua as páginas existentes por aquelas revisadas e efetivas. Revisões ou partes alteradas do
texto serão indicados por uma linha vertical à margem esquerda e o nº de revisão e a data serão
mostrados na parte inferior esquerda da página.
Endereço do fabricante: Blanik Aircraft CZ s.r.o.
Karolinská 661, 186 00 Prague 8 - Karlín
Premises:
Areai Letov, Beranovych 65, 190 00 Prague 9 - Lethany Czech
Republic EUROPE Phone: +420 558 273 403 E-mail:
info@blanik.aero; Web: www.blanik.aero

As partes revistas ou alteradas do texto serão indicadas por uma linha vertical sobre a
margem e a revisão n º. e a data efetiva será mostrada no canto inferior esquerdo da
página.
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INTRODUÇÃO

O manual de voo do planador foi preparado para fornecer aos pilotos informações para a operação
segura e eficiente do planador L 23 SUPER-BLANIK. Este manual inclui o material necessário para
ser fornecido ao piloto pelo JAR - 22. Ele também contém dados suplementares fornecidos pelo
fabricante do planador.
1.2

BASE DE CERTIFICAÇÃO

Este tipo de planador foi aprovado pela inspeção da aviação civil da República Checa, de acordo
com a JAR-22, alteração 4 emitida em 1 de abril de 1980, incluindo a alteração 22/86/1 Eff. 22 de
outubro de 1986 e AC 21.17-2.
1.3.

ADVERTÊNCIAS, CUIDADOS E NOTAS

As seguintes definições aplicam-se a advertências, precauções e notas usadas no Manual de Voo.
ADVERTÊNCIA:

SIGNIFICA QUE A NÃO OBSERVAÇÃO DO PROCEDIMENTO CORRESPONDENTE
LEVA A UMA DEGRADAÇÃO IMEDIATA OU IMPORTANTE DA SEGURANÇA DE VOO

CUIDADO:

Significa que a não observação do procedimento correspondente leva a uma
degradação menor ou a mais ou menos longa da segurança de voo.

Nota:

Chama a atenção sobre qualquer item especial não diretamente relacionado à
segurança, mas que é importante ou incomum.

IAS. Velocidade de ar indicada
FM. Manual de voo
QFE. Pressão atmosférica no nível do aeródromo (altímetro lê 0)
QNH. Ajuste da escala da pressão do altímetro para obter o nível de altitude do planador
MAC. Corda aerodinâmica média
VFR. Regras de voo visuais
VA Velocidade de Manobra
VNE. Nunca exceda a velocidade em ar calmo
VRA. Velocidade de ar turbulento
VT. Velocidade máxima de reboque
VW. Máxima velocidade de lançamento por guincho
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1.4 DADOS DESCRITIVOS
1.4.1 Uma breve descrição
O planador L 23 SUPER - BLANIK é um planador cantilever de asa alta, dois assentos de estrutura
toda em metal com superfícies de controle cobertas com tecido. Ambos os compartimentos de voo
são cobertos por capota de seção única que pode ser alijada em voo. Ambas as cabines estão
equipadas com todo o controle de voo do planador, incluindo painéis de instrumentos de voo e
navegação. O planador está equipado com ganchos de reboque, tanto para o guincho quanto para
a decolagem por reboque. Asas incluindo ailerons e freios aerodinâmicos estão ligados à fuselagem
em seis pontos de suspensão (três de cada lado). Existe a possibilidade de usar as extensões das
pontas das asas que aumentam o comprimento da asa a partir da 81ª série (S / N 938101). Eles
podem ser conectados à asa padrão em vez das pontas das asas laminadas. O estabilizador vertical
está permanentemente fixado na seção traseira da fuselagem. O estabilizador horizontal é preso
por dobradiças na parte superior do estabilizador vertical. Os controles do profundor e aileron são
acionados por hastes e cabos de controle. O controle do leme é operado por pedal também por
hastes e cabos de controle. Os freios aerodinâmicos são controlados por alavancas de controle. O
compensador do elevador é controlado pela alavanca de controle. O planador está equipado com
o trem de pouso principal e o trem de pouso da cauda. O trem de pouso principal é mecanicamente
semi-retrátil com um amortecedor hidropneumático e uma roda com freio mecânico.
Recolhimento do trem de pouso principal
Para recolher o trem de pouso principal, é necessário girar a manivela controlando o trem de pouso
posicionado no lado direito para cima e para trás. Ao girar a alavanca para baixo, o trem de pouso
é travado em posição recolhida.
Extensão principal do trem de pouso
Para estender o trem de pouso principal, é necessário girar a manete que controla o trem de pouso
para cima e movê-la para a frente. Girando a alavanca para baixo, o trem de pouso é travado na
posição estendida. Ao verificar o trem de pouso adequadamente estendido em sua posição travada,
a alavanca não pode ser movida para trás. As naceles são ventiladas pelo ar frio da parte do nariz
da fuselagem com possibilidade de regulação do ar. O compartimento de bagagem está atrás da
nacele traseira. Ambas as cabines são estofadas.
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1.4.2 Dimensões básicas
1. Dimensões principais
Envergadura
(com as extensões da ponta das asas instaladas)
Nota: Se a ponta da asa com a roda de apoio
está instalada a envergadura da asa é

53,15 pés (16,2 m)
59,71 pés (18,2 m)

Comprimento

27,89 ft (8,5 m)

Altura

6,23 pés (1,9 m)

53,35 pés (16,26 m)

2. Asa
Área da asa
(com as extensões da ponta das asas instaladas)

206,13 pés quadrados (19,15
metros quadrados)
215,27 pés quadrados (20.00
metros quadrados)

Diedro

3o

Proporção da asa
(com as extensões da ponta das asas instaladas)

13,7
16,6

Corda aerodinâmica média

4.11 ft (1,253 m)

Ângulo de enflexamento

-5 o

Torção geométrica

-3 o

Ailerons
Área

24.86 pés quadrados (2,31
metros quadrados)

Comprimento

11.18 ft (3,408 m)

Deflexões: para cima

34 o + 2 o

para baixo
Freios Aerodinâmicos
Área

13 o + 2 o

6.97 pés quadrados (0,648
metros quadrados)
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Comprimento

4.43 ft (1,35 m)

3. Superfícies do estabilizador Horizontal
Área (total)
metros quadrados)

26.51 pés quadrados (2,463

Comprimento

10.99 ft (3,35 m)

Proporção

4.4

Diedro

0o

Profundor
Área
metros quadrados)

10.98 pés quadrados (1,02

Deflexão: para cima

32 o + 2 o

para baixo

25 o +/- 1 o

Área do compensador

0.75 pés quadrados

Deflexões do compensador: para cima

15 o +/- 1 o

para baixo

35 o +/- 1 o

4.
Superfícies do Estabilizador Vertical
Área (total)
metros quadrados)

20.17 pés quadrados (1,874

Altura

5.1 ft (1,55 m)

Proporção

1.29

Leme
Área
metros quadrados)
Deflexão para ambos os lados
(normalmente no eixo de rotação)

10.98 pés quadrados (1,02
30 o + 1 o

5. Fuselagem
Largura

2.16 ft (0,66 m)

Altura

3.61 ft (1,10 m)
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SEÇÃO 2

Limitações
CONTEÚDO

2.1 Introdução
2.2 Limites de Velocidade
2.3 Marcações do indicador de velocidade
2.4 Peso e Posição do C.G.
2.5 Centro de gravidade
2.6 Manobras aprovadas
2.7 Fatores de carga nas manobras
2. 8 Tripulantes
2.9 Tipos de operação
2.10 Reboque e lançamento por guincho
2.11Outras limitações
2.12 Cartazes de Limitação
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INTRODUÇÃO
A seção 2 inclui as limitações operacionais e cartazes básicos necessários para a operação
segura do planador, seus sistemas e equipamentos básicos.

2.2

VELOCIDADES
Velocidade
VNE

VRA

Nunca exceda a
velocidade com a
pressão altitude acima de
13, 780 Ft
Velocidade de ar
turbulento

VA

Velocidade de Manobra

VW

Velocidade máxima de
lançamento com guincho

VT

Velocidade máxima de
reboque com avião

KIAS
Observações
(Km/h IAS)
124
Não exceda esta velocidade em
(230)
nenhuma operação e não use
mais do que 1/3 de deflexão dos
controles
81
Não exceda esta velocidade
(150)
exceto em ar calmo e com
precaução. Exemplos de ar
turbulento são Ondas Lee, rotores
e nuvens de trovoada
81
Não faça movimentos abruptos
(150)
ou a extensão completa dos
comandos acima desta velocidade
em certas condições, uma vez que
o planador pode ultrapassar seus
limites.
65
Não exceda esta velocidade em
(120)
reboques com guincho ou
rebocado por veículo
81
Não exceda esta velocidade
(150)
quando rebocado por avião

Nota: Limites da VNE acima de 13.780 pés de altitude pressão são reduzidos da seguinte
forma:
Altitude Pressão Ft *
VNE KIAS
Altitude Pressão m
VNE Km/h

13.780
124

20,000
114

25,000
105

30,000
97

35,000
89

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

223

210

201

191

182

171
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2.3

MARCAÇÕES NO INDICADOR DE VELOCIDADE
Marca
Arco Verde

Km/h (Valor – Alcance)
(KIAS)
66-150
(36 – 81)

Arco Amarelo

150-230
(81 – 124)

Linha Vermelha
Triângulo Amarelo

2. 4
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230
(124)
90
(49)

Significado
Operação Normal. (Valor
mais baixo para peso
máximo com 1.1 Vsi com
o CG no máximo para
frente. O limite máximo
é para ar turbulento)
As manobras devem ser
conduzidas com cautela
e apenas em ar calmo.
Velocidade máxima para
todas as manobras
Velocidade de
aproximação no peso
máximo

PESO E POSIÇÃO DO CENTRO DE GRAVIDADE

Os valores entre colchetes [ ] são válidos para planadores com extensão de ponta de asa.
Peso máximo de decolagem e pouso com:
- dois ocupantes

1,124 lb (510Kg)

Peso vazio
com equipamento de série

683 lb +/- 2% [695 lb +/- 2%]

com equipamento de série

310 Kg +/- 2% [315 Kg +/- 2%]

e a corresponde posição
do centro de gravidade.

XT = 3,043 +/- 13 mm (119.8 +/- 0.51 in)
i.e. 67,30 +/-1% MAC [68,30 +/- 1% MAC]

Instalação de extensões de ponta de asa move o C.G. do planador vazio 1% MAC (12,53 mm
(0,49 in) para trás.
Maximum weight of all non-lifting parts

778 lb ou 353 Kg
[767 lb ou 348 Kg]

Nota:
Consulte o peso e balanceamento (Seção 6.0) para determinar o peso vazio real/ Cg
conforme tolerâncias estabelecidas pelo equipamento instalado.
peso do piloto (incluindo paraquedas):
- peso mínimo do piloto (solo)

154 lb (70 Kg)
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AVISO: É necessário o uso de lastro removível de 15 Kg (33 lb) no assento da frente quando
voar solo com um piloto (incluindo paraquedas) com peso inferior a 154 lb (70 Kg) na nacele
dianteira.
Nota:

A instalação dos lastros no banco da frente está descrita na Seção 7, parágrafo 7.2
deste manual de voo.

- peso máximo do piloto (solo)

287 lb (110 Kg)

Carga máxima útil (ocupantes, bagagem, equipamento opcional)

419 lb (190 Kg)
[408 lb (185 Kg)]

Carga máxima do compartimento de bagagem

22 lb (10 Kg)
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CENTRO DE GRAVIDADE
Passeio do Centro de gravidade
- limite frontal

23% MAC ou seja 4,397 em (112 mm) para trás do
ponto de referência

- limite traseiro

40% MAC ou seja 12.783 em (325 mm) para trás do
ponto de referência

2.6 MANOBRAS APROVADAS
Com as extensões da ponta de asa instaladas todas as manobras acrobáticas são proibidas.

Manobra

Velocidades - KIAS
RECUPERAÇÃO

Procedimentos

SOLO

DUPLO

ENTRADA

Looping

86

97

X

Seção 4.3.6 item 1

Reversão

92

97

X

Seção 4.3.6 item 2

Oito
preguiçoso

97

97

X

Seção 4.3.6 item 3

Parafuso

32
86

32
86

X

Chandelle

97

97

X

Seção 4.3.6 item 5

Cabeça de
martelo

92

97

X

Seção 4.3.6 item 6

X

Seção 4.3.6 item 4
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FATORES DE CARGA EM MANOBRAS

2.8

TRIPULAÇÕES
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Mínimo - um piloto. O número máximo de ocupantes é de dois. Se o planador for ser voado
solo, o piloto deve estar sentado no banco da frente e seu peso (incluindo paraquedas) deve
ser 70 Kg (154 lb), pelo menos. Se o peso do piloto é inferior a 70 Kg (154 lb), é necessário usar
um lastro com 15 Kg (33 lb).
ADVERTÊNCIA: O BANCO TRASEIRO DEVE SER INSPECIONADO QUANTO A POSSÍVEIS CINTOS
SOLTOS. OS MESMOS DEVEM ESTAR CONECTADOS E SEGUROS.
2.9

TIPOS DE OPERAÇÃO
O planador é aprovado para operações diurnas de voo visual. Voo em nuvem é permitido
onde os regulamentos operacionais permitirem, e o equipamento mínimo requerido está
instalado e operacional.
ADVERTÊNCIA: TODAS AS MANOBRAS ACROBÁTICAS SÃO PROIBIDAS QUANDO AS EXTENSÕES
DE PONTA DE ASA ESTIVEREM INSTALADAS.
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CUIDADO: 1. É necessário gravar as manobras de acrobáticas no livro de registro do planador de
modo a ser possível acompanhar o tempo total das acrobacias a partir da data de
fabricação do planador.
2. É necessário registrar a operação do planador com extensões de ponta instaladas no
livro de registro do planador, para que seja possível acompanhar o tempo total de
voo com as extensões de asa instaladas desde a data de fabricação do planador.
2.10 REBOQUE E LANÇAMENTO POR GUINCHO
Reboque
- o dispositivo de força máxima ou cabo de segurança (elo mais fraco) é de 1,460 lb (6.500 N).
- o comprimento mínimo do cabo para reboque é de 50 pés (15m), o comprimento
recomendado é de 100-130 ft (30 – 40 m).
Lançamento por Guincho
- o dispositivo de força máxima ou cabo de segurança (elo mais fraco) é de 1460 lb (6.500 N).
2.11 OUTRAS LIMITAÇÕES
Componente máxima de vento cruzado
- componente máxima demonstrada de vento cruzado para aproximação segura, pouso e
reboque é de 16 kt (8 m/s) para um ângulo de 90o

Componente de Vento Cruzado

Componente máxima de vento cruzado para lançamento por guincho:

Ângulo Relativo para Direção do Vento
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PLACAS DE LIMITAÇÕES

Limitações operacionais são enfatizadas em cartazes de limitação tanto na nacele dianteira quanto
na traseira. Para localização dos cartazes, consulte a Seção 7, páginas 7-4 a 7-5. Os valores indicados
nos cartazes devem estar de acordo com o instrumento instalado (por exemplo, indicador de
velocidade).
A) Nacele dianteira
ASSENTO TRASEIRO

AJUSTE DO PEDAL

PESO DO PILOTO DE SOLO
SEM LASTRO
154 LB
COM 33 lb LASTRO

121 LB

0.
SAÍDA DE AR

EJEÇÃO CANOPY DIANTEIRO
para 3.2.1 Para ser. No. xx 8320

Limite do Centro de Gravidade
Limite dianteiro
Limite traseiro

23% MAC
40% MAC

B) Ambas naceles - dianteira e traseira

FREIOSAERODINÂMICOS

EJEÇÃODO CANOPY ( APENAS
ASSENTODIANTEIRO)
vejapara 3.2.1
Toser. No. xx 8320

FREIOSDARODA

TREM DE POUSO
EjJEÇÃODIOCANOPYH
Vejapara 3.2.1
oser. No. xx 8320

REMOÇÃODOCANOPY
doserial. No. 96 8401

COMPENSADOR

REMOÇÃODOCANOPY
seepara 3.2.2
doserial. No. 96 8401

MAX10KG
MAX22LB

PROIBIDOBAGAGEM

DESLIGAMENTO
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LIMITAÇÕES DE OPERAÇÃO
AS MARCAÇÕES E PLACAS INSTALADAS NESSE PLANADOR CONTÊM LIMITAÇÕES
OPERACIONAIS QUE DEVEM SER CUMPRIDAS AO OPERAR NA CATEGORIA DE
UTILIDADE. OUTRAS LIMITAÇÕES ESTÃO CONTIDAS NO MANUAL DE VOO DO
PLANADOR.
PESO BRUTO MÁXIMO

510 Kg (1124 lb)

PESO VAZIO (STANDARD) APROVADO

310 Kg (683 lb)

MANOBRAS:
LOOPING

PARAFUSO

REVERSÃO

CHANDELLE

OITO PREGUISOSO

CURVA DO MARTELO

VOO SOLO APENAS NO ASSENTO DIANTEIRO

Velocidade máxima permissível VS ALTITUDE
ALTITUDE DE PRESSÃO (FT) ATÉ 13780
20000
25000
30000
35000
124

114

105

Velocidade máxima permissível (Km/h IAS) VS ALTITUDE
ALTITUDE DE PRESSÃO (M) ATÉ 5.000
6.000
7.000
223

210

201

97

89

8000

9.000

10.000

191

182

171

Se as pontas de asas estão instaladas:
TODAS AS MANOBRAS ACROBÁTICAS SÃO
PROIBIDAS COM EXTENSÕES DE PONTA DE
ASA INSTALADAS

Velocidade Máx. de lançamento por guincho
Velocidade Máx. de reboque por avião
Velocidade Máx. de manobras

65 KIAS (120 Km/h IAS)
81 KIAS (150 Km/h IAS)
81 KIAS (150 Km/h IAS)
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SEÇÃO 3
Procedimentos de emergência
CONTEÚDO
3.1. Introdução
3.2. Alijamento do Canopy
3 3 Estol
3.4 Parafuso
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3.1 INTRODUÇÃO
Seção 3 fornece procedimentos para lidar situações de emergência.
3.2 ALIJAMENTO DO CANOPY
Piloto da frente ou de trás
1. Alavanca do alijamento do canopi (alavanca

girar a alavanca em

vermelha na nacele no lado superior direito,

aproximadamente 180 ° na

da armação Fig. 3-1, pos. 1)

direção da seta mostrada
abaixo da alavanca

Nota: Ligeira rotação da alavanca (dianteira ou traseira) em 180 ° na direção para cima e para a
frente, os pinos de articulação do lado direito da nacele são puxados para fora e ao mesmo
tempo as travas no lado esquerdo da nacele são destravadas e o pino da alça é solto (fixação
da nacele na posição aberta no solo).
2. No caso do canopi não ser alijado: segure com a mão a alavanca de emergência na posição final
e, ao mesmo tempo, empurre o canopi para cima com a outra mão. Depois de liberar o canopi
das dobradiças, o canopi dianteiro é alijado devido ao fluxo de ar que o levanta.
3. Solte os cintos de segurança e remova-os de seu corpo e de suas costas. Agarrar com as mãos as
bordas da nacele, incline as pernas para baixo de você, tanto quanto possível, no assento. Afastese sobre o trilho lateral da nacele, se possível, abaixo da asa do planador.
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3.4 RECUPERAÇÃO DE ESTOL
O aviso de pré-estol mostra-se primeiro sob a forma de um leve golpe no manche, seguido da
estabilização do planador e da queda da parte dianteira da fuselagem abaixo do horizonte a uma
velocidade próxima da de estol. A recuperação do estol em alta velocidade deve ser feita em seu
primeiro estágio, levando o manche para frente. Se o estol do planador parar, o manche deve ser
suavemente levado para frente, com a aplicação simultânea da deflexão oposta do leme. O controle
do profundor e do leme devem ser enérgicos para evitar uma entrada inadvertida em um parafuso.
A recuperação do estol a partir de uma curva deve ser feita por um movimento energético do
manche para frente e, ao mesmo tempo, aplicando o leme contrário ao giro (no caso de o planador
estolar para a direita, aplicamos o leme esquerdo e vice-versa). Se aplicarmos as superfícies de
controle no tempo e energeticamente, o planador irá parar ligeiramente abaixo do horizonte, o que
é suficiente para ajustar a velocidade para permitir que continue seu planeio controlado. Se for ao
contrário, o planador pode entrar em um parafuso.
3.5 RECUPERAÇÃO DE PARAFUSO
O motivo geralmente é uma aplicação desproporcional do leme no limite de velocidade de estol em
diferentes condições de voo. Antes de iniciar a recuperação, defina a posição neutra dos ailerons.
Aplique a deflexão do leme completamente oposta (isto é, contra a direção de rotação do giro) e
alivie o manche para frente até que a rotação cesse. Após a rotação ter parado, centralize o leme e
permita que o planador mergulhe.

L 23 SUPER - BLANIK
MANUAL DE VOO DO PLANADOR

SECÃO 4

Procedimentos Normais

CONTEÚDO

4.1

Introdução

4.2

Inspeção de pré-voo

4.3

Operações normais e velocidades recomendadas

4.3.1 Decolagem e subida
4.3.2 Voo
4.3.3 Aproximação
4.3.4 Pouso
4.3.5 O uso dos freios aerodinâmicos
4.3.6 Acrobacias básicas
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INTRODUÇÃO

A seção 4 fornece listas de verificação e informações sobre procedimentos para operação normal.
4.3

INSPEÇÃO PRÉ-VOO

Antes de entrar no planador, o piloto deve verificar todo o planador de acordo com a lista de
verificação da inspeção. Realize a inspeção de maneira sistemática para não omitir nada.
Recomenda-se realizar a inspeção conforme mostra a Fig. 4-1.
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Sequência da inspeção externa
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No.

Assunto
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Verificar/atividade

Seção dianteira da fuselagem

1

Superfície da Fuselagem

nenhum dano, deformação, rebites
perdidos

Tomadas estáticas. Esquerda &
Direita

Sem poeira e desobstruídas

Superfície do canopi

nenhum dano ou sujeira

Tubo do Pitot do nariz

nenhum dano ou entupimento

Nacele

2

3

Instrumentos

nenhum dano

Altímetros

ajuste correto QFE (QNH)

Equipamento rádio

operação adequada

Ventilação dianteira

Funcionamento apropriado e
desobstruída

Cintos de segurança

nenhum dano

Sistemas de controle,
compensação e freios
aerodinâmicos

Funcionamento apropriado

Trem de pouso
Pneu

nenhum dano, pressão correta:
trem principal: 250 kPa (36.26 psi)
roda traseira: 200 kPa (29.0 psi)

Asa esquerda
Superfície da asa que inclui o
bordo de ataque
Carenagem da ponta da asa
(extensão da ponta da asa)
4

nenhum dano
nenhum dano e fixação

Superfície do aileron

nenhum dano no tecido ou no bordo
de fuga

Ailerons

livre movimento

Dobradiças de travamento do
freio aerodinâmico

nenhum dano nas hastes de controle
e conecções
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Item No.

Assunto
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Verificar/ atividade

Seção traseira da fuselagem
5

Portas de inspeção

cabos, fixadores ajustados

Superfície da fuselagem

nenhum dano

Empenagem

6

Estabilizador Vertical

nenhum dano

Compensador

no local, plugue removido

Profundor

movimento livre

Estabilizador horizontal

condição do arame de travamento no
pino dianteiro do estabilizador
horizontal (na frente do bordo de ataque
na parte superior do estabilizador
vertical)

Leme

movimento livre

Roda de cauda
7

8

Acessório do trem de pouso

nenhum dano nos acessórios

Asa direita

veja item 4 – asa esquerda

Seção dianteira da fuselagem
9
Pinos para abertura do canopy

posição adequada das dobradiças
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4.2.2 VERIFICAÇÃO ANTES DA DECOLAGEM
Assento dianteiro
Antes de entrar na nacele dianteira, ajuste o encosto do banco da frente para uma posição
que permita o controle do planador quando totalmente amarrado.
Controle do leme
A posição dos pedais do leme deve ser ajustada com o piloto totalmente amarrado de modo
que os pedais tanto da esquerda quanto da direita podem ser movidos confortavelmente em
toda a sua extensão. A posição dos pedais na nacele do piloto da frente pode ser ajustada por
meio da manivela. Na nacele traseira, ajuste a uma das três posições possíveis que pode ser
obtida através da remoção do pino de travamento.
Nota: Isso só pode ser feito antes do voo
Controle do manche
Verifique o movimento completo e livre do manche em todas as direções; movê-lo para a
esquerda, para a direita, para a frente e para trás.
Instrumentos
Definir o altímetro a zero ou como desejado pelo botão de ajuste da pressão. Confira os outros
instrumentos e certifique-se que os indicadores de velocidade vertical e de velocidade indicam
zero.
Canopi da nacele
Fechar e travar.
Cinto de segurança
Ajustar os cintos de segurança.
Compensador
Ajuste o compensador do profundor na posição neutra marcada como "0".
Freios aerodinâmicos
Verifique quanto a facilidade de movimentar os freios aerodinâmicos. Confirmar que estão
recolhidos para decolar.
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Punho de desligamento
Verifique o mecanismo de liberação da corda do reboque quanto ao bom funcionamento.
4.3

OPERAÇÕES NORMAIS E VELOCIDADES RECOMENDADAS

4.3.1 Decolagem e subida
1. Reboque por avião
A técnica de decolagem com reboque de avião é inteiramente convencional. A eficiência do
profundor e do leme é alta o suficiente durante os estágios iniciais da decolagem, sendo fácil
evitar oscilações direcionais ou de rolagem com o uso de leme ou ailerons. Ajuste o controle
do compensador do profundor para uma posição entre "zero" e "nariz pesado" e segure o
manche na posição neutro para manter-se sobre o trem de pouso, e na velocidade de
decolagem puxar o manche suavemente para tirar o planador do solo. Segure o planador em
voo horizontal em uma altura de 3 pés (1 m) até o avião de reboque começar a subir. A
decolagem com o vento cruzado é diferente da decolagem normal. É necessário colocar a asa
para o lado do vento (em proporção à velocidade do vento) e retire o planador do solo a uma
velocidade maior. A corda de reboque deve ser anexada apenas no gancho da frente.
Nota:

Antes da decolagem fechar a ventilação, a fim de que a poeira e impurezas não
entrem na nacele. A ventilação pode ser aberta durante a subida.

2. Lançamento por guincho
AVISO: USE TANTO O GANCHO LATERAL OU INFERIOR (Dependendo de qual gancho está
instalado)
A técnica de voo é a mesma que com outros modelos de planadores. O controle do
compensador do profundor deve ser ajustado na posição "zero". A velocidade recomendada
para o lançamento do guincho é 80-100 km / h IAS (43 - 54 KIAS). Ao realizar o padrão de
tráfego usando o guincho, recomenda-se não recolher o trem de pouso.
3. Reboque
a)

Subida

Quando uma altura segura é atingida, recomenda-se recolher o trem de pouso (soltando a
alavanca e puxando-o na direção traseira) e, em seguida, travando-o. Compense o planador
para a velocidade de subida. Recomenda-se que o avião de reboque mantenha uma
velocidade de subida de 110 - 130 km / h IAS (59 - 70 KIAS).
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CUIDADO: É necessário que o piloto evite o controle excessivo.
Os princípios aerodinâmicos de voo não diferem das técnicas usuais.
b)

Voo nivelado

Pode ser realizado até a velocidade VT = 150 km / h IAS (81 KIAS).
c)

Descida

Ao descer no reboque, observe a limitação aprovada deste planador e do avião de reboque.
Se necessário, aplique freios aerodinâmicos para aumentar a descida vertical do planador
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4.3.2 VOO
1.

Curvas e circulação

O planador é muito manobrável e controlável e seu comportamento é muito bom em
curvas com ângulos de inclinação de até 60o
2.

Glissada

A técnica de pilotagem de glissada é inteiramente convencional. O ângulo de inclinação do
planador deve situar-se entre 10o e 20 o. A glissada não é muito eficaz no que diz respeito a
perder altura neste planador. A velocidade de descida pode ser aumentada eficazmente pela
utilização dos freios aerodinâmicos. Se é para ser mantida uma velocidade constante durante
uma glissada, o ângulo de nariz deve ser constante. O indicador de velocidade não é confiável
durante as glissadas.
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Estois intencionais

Puxar lenta e continuamente para trás o manche fazendo com que o planador estole. Ailerons
e leme devem ser usados para controlar a inclinação, se houver. O aviso de pré-estol começa
(à velocidade de cerca de 5% mais acima da velocidade de estol), sob a forma de vibrações
dos pedais do leme e de todas as seções da fuselagem. Quando estolado, o planador se
acomoda em uma suave arfagem. Mova o manche para a frente e inicie a recuperação do
estol.
CUIDADO: Antes de estolar e girar, os seguintes procedimentos devem ser feitos:
Compensador:

neutro

Freios aerodinâmicos:

recolhidos e travados

Canopy da nacele

fechado e travado

Ventilação:

fechada

Pedais do leme:

devidamente ajustados para permitir aplicação em
todo curso

Cintos de segurança:

ajustados

Objetos soltos:

removidos ou acondicionados
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4.4.3 APROXIMAÇÃO
As seguintes velocidades de aproximação são recomendadas.

Descida

Freios aerodinâmicos

Velocidades de aproximação

Recolhidos

41-46 KIAS (75 – 85 Km/h)

Estendidos

43-51 KIAS (80 – 95 Km/h)

Estendidos

51-60 KIAS (95 – 110 Km/h)

Normal

Íngreme

Antecipar a flutuação moderada quando se utilizam velocidades mais altas de aproximação.
4.4.4 POUSO
Pouso em pista preparada
A manobra de aterragem é inteiramente convencional. Use pequenos comandos de
profundor no arredondamento. O planador deve tocar o solo com o trem de pouso e depois
com a roda de cauda se o pouso foi feito corretamente (para reduzir o choque da roda de
cauda em contato com o solo). Não faça o arredondamento prematuramente, a fim de evitar
que o planador caia de uma altura superior.
Pouso em pista não preparada
O piloto do planador deve decidir sobre a seleção da posição do trem de pouso.
Recomenda-se pousar com o trem de pouso retraído se pousar em um solo macio. Nesse
caso, estenda o trem de pouso no solo antes da próxima decolagem. O trem de pouso só pode
ser estendido com planador suficientemente levantado. Se necessário, a decolagem pode ser
realizada também com trem de pouso recolhido e seguro
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4.3.5 USO DOS FREIOS AERODINÂMICOS
Os freios aerodinâmicos devem ser utilizados para evitar exceder a velocidade VNE, ou seja:
a) em uma posição anormal, por exemplo, durante acrobacias
b) quando o voo em nuvem não for gerenciado
Recomenda-se usar os freios aerodinâmicos em qualquer caso, quando o planador
começar a aumentar excessivamente sua velocidade e o piloto não tiver certeza de sua
orientação ou de como administrar a situação. O uso de freios aerodinâmicos aumentará a
segurança e facilitará o voo. A alavanca de controle deve ser mantida com firmeza ao
estender os freios aerodinâmicos, em particular em altas velocidades.
4.3.6 ACROBACIAS BÁSICAS
O planador é capaz de executar as manobras acrobáticas desde que as limitações contidas
nas Seções 2.2, 2.6 e 2.7 sejam observadas.
As diretrizes de instrução para executar manobras acrobáticas aprovadas são dadas nas
páginas 14 a 20 desta seção.
Recomendação: Ao treinar as manobras acrobáticas, é recomendado instalar um
acelerômetro no painel frontal do instrumento.
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Looping

Entre em um mergulho moderado com um leve movimento para frente do manche para
ganhar uma velocidade de 86 KIAS quando voando solo ou 97 KIAS ao voar duplo. Levante o
nariz do planador por um ligeiro movimento do manche para trás, tomando cuidado para
não aplicar forças "g" excessivas, e manter esta razão de movimento para trás ao longo da
primeira metade do looping, mas não use mais do que cerca de 60% do curso do manche. O
fator de carga deve cair na posição invertida. Depois de passado a posição invertida a
velocidade vai aumentar e o manche deve ser cedido gradualmente até que o planador
esteja voando novamente. Antes e durante esta manobra, o leme deve ser usado para
impedir guinadas e os ailerons usados para manter as asas niveladas. Mantenha um controle
direcional preciso para uma conclusão adequada.
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Reversão

Esta manobra deve ser iniciada na velocidade de 92 KIAS ao voar solo ou 97 KIAS ao voar
duplo. Puxe o manche suavemente para trás para trazer o nariz para uma posição de cerca
de 60o a 70o acima do horizonte. Alivie ligeiramente o manche para manter essa atitude.
Enquanto a velocidade cai para 70 - 76 KIAS, começar a aplicar o leme lentamente na direção
desejada da curva. À medida que a força no leme diminui, aplique gradualmente o leme
completo. A deflexão total do leme deve ser alcançada quando o planador tiver completado
cerca de 45o na direção da curva. Os ailerons devem ser usados contra a direção do giro,
conforme necessário, para evitar que o planador role para uma posição invertida. Quando
o nariz se aproxima do rumo recíproco, neutralizar o leme, manter as asas niveladas pelo
uso dos ailerons e facilitar o mergulho resultante, tomando cuidado para não aplicar "g"
excessivo.
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Oito preguiçoso

Mover o manche para a frente lentamente para atingir a velocidade de entrada de 97 KIAS
(solo ou duplo). Realizar a curva acentuada para o lado selecionado, suavemente puxando
a alavanca de controle com uso coordenado simultânea de ailerons e leme.
A uma velocidade de 54 KIAS inicia-se a transição do planador para uma descida e depois de
atingir uma velocidade de 97 KIAS realizar a curva acentuada para o lado oposto, puxando
suavemente o manche com utilização simultânea coordenada dos ailerons e leme.
A trajetória de voo se cruza no ponto mais baixo da manobra.
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Parafuso

O planador executa o parafuso sem qualquer tendência para entrar em um parafuso chato
em todas as posições operacionais do centro de gravidade. O planador tem a tendência para
se recuperar do parafuso por si só, quando, no peso máximo de voo e o centro de gravidade
à frente. A entrada em parafuso é inteiramente convencional. Puxar o manche lentamente
para se aproximar do estol, utilize o curso total do leme na velocidade de estol que é de
aproximadamente 32 KIAS (Fig. 4-3) e mantenha a deflexão do manche totalmente pata trás.
Iniciar a recuperação do parafuso através da aplicação do curso completo do leme para o
lado oposto do giro. Quando o planador parar a rotação, neutralizar o leme e,
simultaneamente, levar o manche para a frente. Recuperar o planador do mergulho da
maneira usual. A atitude durante a rotação é de 60o para 70o de nariz para baixo e a perda
de altura em uma volta é de aproximadamente 260 pés, quando voando solo e 390 pés,
quando voando duplo. O tempo de uma volta é de aproximadamente 3,5 segundos.
Cuidado: 1. Antes de realizar um parafuso tome conhecimento dos procedimentos
indicados no Manual de Voo, seção 4, n.º 3.
2.

Erro de IAS.
As indicações de velocidade se tornam errôneas com grandes ângulos de
derrapagem, porque as tomadas estáticas nas laterais da fuselagem são
contornadas assimetricamente.

3.

Quando o parafuso é realizado como uma manobra acrobática, é possível
manter a rotação por aplicação do aileron na direção da rotação. Pare a
rotação do parafuso através da aplicação completa do leme oposto e
neutralizando os ailerons. Quando o planador para a rotação, neutralizar o
leme e aliviar o manche para a frente. Recupere do mergulho utilizando um
processo padronizado.
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Chandelle (subindo)

Mova o manche lentamente para frente para atingir a velocidade de entrada de 97 a103
KIAS (solo ou duplo). Faça uma transição do planador para uma subida íngreme em um
ângulo de aproximadamente 45 acima do horizonte (não aumente o ângulo). A uma
velocidade de 76 KIAS, aplique o leme para o lado selecionado da curva e pelo uso positivo
e coordenado dos ailerons faça uma transição para o voo na direção oposta a uma
velocidade mínima de 43 KIAS.

80 km/h IAS

Fig. 4-7
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6. Curva íngreme
Para realizar esta manobra, mantenha a velocidade de entrada de 92 KIAS ao voar solo ou
97 KIAS ao voar duplo. Entre na subida simultaneamente com uma inclinação de aprox. 45 .
Depois de curvar os 150, inicie a transição para um ângulo de planeio de tal forma que a
manobra será concluída na direção oposta não diminuindo a velocidade abaixo de 43 KIAS.

80 km/h IAS
IAS (43 KIAS)
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SEÇÃO 5
Performance
CONTEÚDO

5. 1

Introdução

5. 2 Dados aprovados
5.2.1 Calibração do sistema de velocidade
5.2.2 Velocidades de estol
5. 3 Informações adicionais
5. 3. 1 Polar de voo
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5.1 INTRODUÇÃO
A Seção 5 fornece dados aprovados para calibração de velocidades e velocidades de estol.
Outras informações não aprovadas são fornecidas.
5.2 DADOS APROVADOS
5.2.1
CALIBRAÇÃO DO INDICADOR DE VELOCIDADE
(Assumir zero erro do instrumento)
O diagrama é eficaz para o peso de voo máximo de 1124 libras (510 Kg)
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5.2.2 Velocidades de estol
Relação de velocidade de estol versus relação de peso de voo é mostrada na Fig. 5 - 2.
A linha tracejada é válida somente quando estiver usando as extensões de ponta de asa.
Nota:

A velocidade de alarme de estol é cerca de 5% maior do que a velocidade de
estol para todas as configurações.
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5.3

INFORMAÇÃO ADICIONAL

5.3.1

POLAR DE VOO
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5.3.1.1 VELOCIDADE DE VOO DA POLAR
Peso de voo máximo de 510 Kg e 1124 lb
A linha pontilhada é válida apenas para o uso das extensões da ponta da asa.

Airspeed KIAS
- km/h IAS
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Vertical speed

Nota: Não exceda a velocidade de 229 km/h IAS (124 KIAS) durante a descida com o ângulo de 45°
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Peso e balanceamento
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INTRODUÇÃO
A Seção 6 descreve os procedimentos para verificar o peso de voo e o equilíbrio do planador L
23 SUPER - BLANIK carregado (pilotos, bagagem, equipamento opcional).

6.2

REGISTRO DO PESO
O registro de peso, incluindo o procedimento para calcular a posição do centro de gravidade,
é apresentado na página 6-4.

6.3

PESO BÁSICO VAZIO E MOMENTO
peso básico vazio
(Com as extensões da ponta das asas instaladas)

310 Kg +/- 2% (683 lb +/-2%)
315 Kg +/- 2% (695 lb +/-2%)

Momento para o plano de referência
(veja os registros de peso e balanceamento).

206.5 kgm (17,923.1 in-lb)

Os valores reais do peso vazio do planador são fornecidos na tabela da página 6-11.
6.4

GRÁFICO DE BALANCEAMENTO (Fig. 6-1ª ou 6-1b)

1. Descrição do gráfico de balanceamento
As escalas de carga variáveis estão na parte superior da página. Uma divisão de cada escala
corresponde ao valor dado na coluna à esquerda e é marcada com uma seta indicando a direção
do progresso no gráfico.
O gráfico da posição do centro de gravidade versus peso do planador é dado na parte inferior.
A região da faixa do centro de gravidade não permissível é marcada horizontalmente e se refere
a todas as condições de voo.
2. Instruções para o uso do gráfico de balanceamento.
Faça um ponto no Centro de Gravidade do Planador Vazio correspondente ao valor mostrado
no gráfico de Peso. Quando as extensões da ponta da asa são usadas, mova o centro de
gravidade do planador vazio 1% MAC na direção traseira. Desenhe uma vertical na linha 1. A
interseção da vertical e a linha 1 é o ponto A.
Próximo, use a escala 1 na parte superior do gráfico. Meça a distância de 0 nessa escala a um
número correspondente ao peso do piloto dianteiro + paraquedas + assento de lastro (se
usado). Transfira essa distância do ponto A para a esquerda, desenhe uma vertical e marque a
interseção com a linha 2 como ponto B.
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Em seguida, use a escala 2. Meça a distância de 0 nessa escala a um número correspondente
ao peso do piloto traseiro + paraquedas. Transfira essa distância do ponto B para a esquerda,
desenhe uma vertical e marque a interseção com a linha 3 como ponto C. Em seguida, use a
Escala 3 para quaisquer alterações no painel frontal de instrumentos. Meça a distância de 0
nessa escala a um número correspondente com o peso de qualquer instrumento adicionado
ou removido. Transferir esta distância do ponto C para a esquerda (se for adicionado um
instrumento), para a direita (se removido). Desenhe uma vertical e marque a interseção com a
Linha 4 como Ponto D.
Em seguida, use a Escala 4 para quaisquer alterações no painel de instrumento traseiro da
mesma maneira que no parágrafo anterior. É assim que você chega ao ponto E. Desenhe uma
vertical até a parte inferior do gráfico.
Agora, use a escala de peso na parte inferior esquerda do gráfico de balanceamento. Marque
a soma de todos os pesos: planador vazio + piloto da frente + paraquedas + assento de lastro +
piloto traseiro + paraquedas + troca de instrumentos + bagagem.
Desenhe uma linha horizontal a partir da marca para a direita. A posição do centro de gravidade
está na intersecção dessa linha horizontal com a vertical do ponto E.
Se esta interseção estiver dentro da forma inclinada, o planador será carregado corretamente.
Se a interseção está do lado de fora, o planador precisa ser recarregado.
Nota
O peso da bagagem inclui qualquer bateria, garrafa de oxigênio,
garrafa de água etc. Itens no compartimento de bagagem não tem
nenhuma influência sobre a posição do centro de gravidade, mas
eles devem ser incluídos para a soma de todos os pesos.
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PESO EM QUILOGRAMAS

Do - L 23. 1.013.3

L 23 SUPER - BLANIK
MANUAL DE VOO DO PLANADOR

PESO EM LIBRAS
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A posição do centro de gravidade do planador vazio, calculado na parte B, corresponde à
especificação do planador e permite atingir o intervalo de centro de gravidade operacional
(voo) exigido de 23 a 40% de MAC.
O cálculo do centro de gravidade operacional é realizado de acordo com o parágrafo 6.4 deste
Manual.
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A posição do centro de gravidade do planador vazio, calculado na parte B, corresponde à
especificação do planador e permite atingir o intervalo de centro de gravidade operacional
(voo) exigido de 23 a 40% de MAC.
O cálculo do centro de gravidade operacional é realizado de acordo com o parágrafo 6.4 deste
Manual.
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LISTA DE EQUIPAMENTOS
Os itens marcados com uma letra "X" estão incluídos no peso do planador vazio como
equipamento padrão (ver parágrafo 6.4), itens marcados com "0" não estão incluídos no peso
vazio do planador, mas são fornecidos com o planador a pedido do cliente.
A: Padrão
B: Não Padrão

A

B

Equipamento

Tipo

Peso
kg

0b)

X
Altímetro

X

LUN 1124.01
Painel dianteiro
Painel traseiro

0.85
(1.88)

Braço a partir do Plano de
Referência (nervura n 1)
Ft

-1.773.5 (69.82)
-553.5(21.79)

LUN 1106.10-8
Indicador de
velocidade

Painel dianteiro
Painel traseiro
LUN 1106.12-8
Painel dianteiro
Painel traseiro

0.40
(0.88)

-1775.5 (69.90)
-555.5 (21.87)
-1775.5 (69.90)
-555.5 (21.87)

LUN 1211.1
X

Pau e Bola elétrico

Painel dianteiro
Painel traseiro

0.36 -1775.5 (69.90)
(0.79) -555.5(21.87)

LUN 1141.02

0.48

Painel dianteiro
Painel traseiro
LUN 1141.04
Painel dianteiro-

(1.06)

rear instr.panel

indicator
X

Variômetro ± 1000
ft/min
ou
Variômetro
± 10 knots
ou
Variômetro ± 5 m/s

0.48
(1.06)

Painel traseiro
LUN 1141
Painel dianteiro
Painel traseiro

-1788.5 (70.41)
- 568.5 (22.38)
- 1788.5(70.41)
- 568.5 (22.38)

0.48
(1.06)

-1788.5(70.41)
- 568 5 (22.38)
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A

X

Equipamento

B

Tipo

Variômetro ± 6000 ft/min LUN 1147.12-8
Painel dianteiro
ou
LUN 1147.23-8
Variômetro ± 60 knots Painel dianteiro
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Mass
Braço a partir do Plano de
kg
Referência (nervura n 1) Ft
(Ib)
0.50
(1.1)
0.50
(1.1)

- 1768.5 (69.63)

-1768.5 (69.63)

ou
Variômetro ± 30 m/s

X

Bússola Magnética

LUN 1147.10-8
Painel dianteiro
LUN 1221.1-8
Painel dianteiro
Painel traseiro

Variômetro ± 6000 ft/min LUN 1147.12-8
rear instr. panel
ou
LUN 1147.23-8
0 Variômetro ± 60 knots rear instr.panel

0.50
(1.1)
0.105
(0.23)
0.50
(1.1)
0.50
(1.1)

- 1768.5 (69.63)

-1766.5 (69.55)
-546.5 (21.52)

-548.5 (21.60)

-548.5 (21.60)

ou
Variômetro ± 30 m/s

LUN 1147.10-8
rear instr.panel

0.50
(1.1)

0 Gancho inferior

TOST G88

1.20
(2.65)

0 Gancho dianteiro

TOST G85

2.27
(5.0)

0 Proteção do cabo

Tubo

0 Comunicações
0 Pintura

-548.5 (21.60)

-220.0 (-8.66)
-2,150.0 (-84.66)

-16.0 (-0.63)
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6.6 Registro de balanceamento (valores em quilogramas)
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6.7 Registro de balanceamento (valores em libras)
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Descrição dos sistemas do Planador
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7.1
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Lastro do banco da frente

7.3

Nacele dianteira

7. 4 Nacele traseira
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INTRODUÇÃO
A descrição e o funcionamento do planador e os seus sistemas são dadas no Manual de
Manutenção do planador L 23 SUPER - Blaník.

7.2

LASTRO DO ASSENTO DIANTEIRO
A.

Instalação do assento, Fig. 7-1

1) Desmontar e remover o assento da cabine da frente.
2) Coloque o assento com lastro no espaço livre e inserir estribos (pos.2) na parte traseira
do assento
3) Mover as alavancas nos lados do assento para cima (linguetas deslocam-se na face do
assento) e dobre o assento (pos. 1) para o piso
4) Mova as alavancas para baixo, as linguetas se deslocarão para fora e elas devem se
encaixar no buraco na armação do piso (se as linguetas não se encaixarem nos buracos,
mova o assento para ambos os lados para permitir deslocar as linguetas nos orifícios).
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B.

Remoção do assento

A remoção é feita no sentido inverso ao da instalação.
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NACELE DIANTEIRA

(1) Manche, (2) Pedais, (3) Punho do freio aerodinâmico, (4) Punho do compensador do profundor (5) Alavanca de freio
de roda,(6) Alavanca do trem de pouso, (7) Punho de desligamento da corda, (8) Ajuste dos pedais, (9) Punho
abertura do canopy dianteiro, (10) Punho para liberação de emergência do canopy da nacele dianteira, (11) Punho de
ventilação de ar, (12) Interruptor do Pau e Bola, (13) Altímetro, (14) Indicador de velocidade, (15) Pau e Bola, (16)
Bússola,(17) e (18) indicadores de velocidade vertical, (19) Etiqueta “Canopy dianteiro aberto”, (20) Etiqueta “Freios
aerodinâmicos estendidos”, (21) Etiqueta “Freios aerodinâmicos fechado”, (22) Etiqueta "Compensador do profundor”,
(23) Etiqueta “freio da roda”, (24) Etiqueta “Não fumar”, (25) Etiqueta “Desligamento do reboque”, (26) Etiqueta “Max.
velocidades”, (27) Número de Identificação, (28) Etiqueta “indicador Pau e Bola”, (29) Etiqueta “Proibido Manobras
com extensões de ponta de asa”, (30) Etiqueta “Ventilação”, (31) Etiqueta “trem de pouso estendido”, (32) Etiqueta
"Trem de pouso recolhido”, (33) Etiqueta “Ajuste de pedais”, (34) Etiqueta “Max. peso do piloto”, (35) Etiqueta
“Alijamento do canopy da nacele dianteira”, (36) Etiqueta “manobras permitidas”, (37) Etiqueta “Posição do assento”,
(38) Etiqueta “centro de gravidade”(39), Botão de controle do rádio, (40) Bateria do indicador Pau e Bola, (41)
Microfone, (42) Abertura de ventilação puxar o punho, (43) Etiqueta “Ventilação”, (44) Pino posicional do trem de pouso
baixado e travado (a alavanca do trem de pouso deve estar localizado em frente do pino de posição na direção de voo)
Nota:

pos. (11) e (30) - válido para ser. No. XX 8320,
pos. (42), (43) e (44) - válido a partir de sor. No. 96 8401
pos. (35) - a partir de sor. No. 96.8401 etiqueta “alijamento do canopy”
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7.5 NACELE TRASEIRA

(1) Manche, (2) Pedais, (3) Punho do freio aerodinâmico, (4) Punho do compensador do profundor,
(5) Alavanca de freio de rodas, (6) Alavanca do trem de pouso, (7) Punho de desligamento da corda,
(8) e (9) alavanca de abertura do canopy traseiro, (10) alça para alijamento do canopy da nacele
dianteira (11), Indicador da bateria do Pau e Bola (opcional), (12) Interruptor do Pau e Bola (opcional),
(13) altímetro, (14) indicador de velocidade, (15) Indicador do Pau e Bola (opcional), (16) Bússola, (17)
indicador de velocidade vertical, (18) Etiqueta “freios aerodinâmicos estendidos”, (19) Etiqueta “freios
aerodinâmicos fechados”, e (21) Etiqueta “abertura do canopy traseiro”, (22) Etiqueta “alavanca do
compensador do profundor”, (23) Etiqueta “freio da roda”, (24) Etiqueta “não fumar”, (25) Etiqueta
“Desligamento do reboque ”, (26) Etiqueta “Max. velocidades”, (27) Número de Identificação, (28)
Etiqueta “indicador Pau e Bola” (opcional), (29) Etiqueta “Max. velocidade com extensões de ponta de
asa”, (30) Etiqueta “Abertura de emergência do canopy da nacele dianteira”, (31) Etiqueta “Max.
velocidade permitida vs altitude”,(32) Etiqueta “limitações de funcionamento”, (33) Etiqueta “Trem de
pouso baixado”, (34) Etiqueta “Trem de pouso recolhido” (35), microfone (opcional), (36) Botão de
controle do rádio (opcional), 37) Etiqueta “manobras com extensões de ponta de asa proibido”, (38)
Etiqueta “passeio do Centro de gravidade”, (39) Etiqueta “Max. peso do piloto”, (40) Gráfico de Desvio,
(41) Etiqueta “Max. velocidades
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SEÇÃO 8

Manuseio, cuidados e manutenção do planador

CONTEÚDO

8.1 Introdução
8.2 Manuseio do Planador no Solo
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8.1 INTRODUÇÃO
Procedimentos recomendados pelo fabricante para um manuseio adequado, trabalhos de
manutenção, que devem ser seguidos se o planador tiver um novo desempenho e
confiabilidade, são dadas no Manual de Manutenção do planador L 23 SUPER -Blaník.
8.2 MANUSEIO DO PLANADOR NO SOLO
Antes de remover as asas, desmonte a cauda horizontal (ver parágrafo 8.2.3).
8.2.1 Remoção de asa
Quatro pessoas são necessárias para a remoção da asa. O primeiro segura a fuselagem, o
segundo segura a ponta da asa, o terceiro e o quarto seguram a raiz da asa (veja Fig. 8-1). Nivele
o planador para a posição horizontal.
Tire as carenagens entre a fuselagem e a asa. Remova as tiras de aterramento elétricas nos
tirantes de controle de ailerons. Desacoplar os tirantes do controle do aileron destravando os
pinos de segurança e removendo os pinos das alavancas do balancim, pivotados em consoles
nas nervuras externas (do lado da fuselagem). Remova os pinos de travamento dos dois pinos
da dobradiça frontal e dos pinos principais da asa e remova o pino frontal. Mova a asa
suavemente para cima e para baixo ao instalar ou remover os pinos. Puxe a asa da fuselagem
por um movimento lento e cuidadoso e coloque-a perpendicularmente com o bordo de ataque
voltado para baixo em um equipamento de manuseio especial.
8.2.2 Instalação da asa.
O processo de instalação da asa é o oposto. Para facilitar a instalação dos pinos da articulação
central, use o pino de centralização (ou pino de derivação antes de inserir os pinos principais
(ver Fig. 8-1, Detalhe A). Ao deslizar as dobradiças das asas nas dobradiças da fuselagem,
certifique-se de que controle da articulação globular dos freios aerodinâmicos (veja a Fig. 8-1,
Detalhe B) será posicionado para encaixar nas guias de controle na asa. Montar a primeira
ligação no pino da dobradiça principal da asa e depois no pino da dobradiça da frente da asa.
8.2.2.1Remoção e instalação das extensões da asa
Remova os 12 parafusos da última nervura da asa, que fixam a ponta da asa e remova a ponta
da asa e / ou as extensões da ponta da asa.
Execute as instalações na ordem inversa. Insira a extensão da ponta da asa e / ou a ponta da
asa guiando-a no tubo guia na última nervura da asa, ajuste-a na posição adequada e fixe-a
com os parafusos originais (10 peças de parafusos afundados M4 e 2 peças de parafusos
montados M5 com cabeça cilindro) em ambas as extremidades da asa. Aperte todos os
parafusos e porcas.
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A - Centrando o pino da dobradiça dianteira
B - Junta de controle entre a asa e a
fuselagem
C - Dobradiças principais da asa com o pino
principal
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8.2.3 Remoção do estabilizador horizontal
Remova o fio de segurança do pino frontal dos estabilizadores horizontais (em frente à borda
principal do estabilizador vertical, na parte superior). Gire a alça do pino em 180° e puxe o pino
para fora. Eleve o bordo de ataque do estabilizador horizontal cerca de 30° para cima, deslize
os estabilizadores horizontais dos pinos, puxando para a frente. Recomenda-se que o
profundor esteja na posição neutra durante a remoção. Coloque os estabilizadores horizontais
no suporte especial do equipamento de manuseio.
8.2.4Instalação do estabilizador horizontal
O processo de instalação do estabilizador horizontal é o oposto. Recomenda-se que o
estabilizador horizontal e as alavancas oscilantes de conexão automática do controle do
compensador do profundor no estabilizador vertical e no estabilizador horizontal sejam
aproximadamente paralelos.
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SEÇÃO 9

Suplementos

CONTEÚDO

9.1 Introdução
9.2 Lista de Suplementos inseridos
9.3 Suplementos inserido
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INTRODUÇÃO

A Seção 9 desta informação opcional e adicionalmente operação de planador o Manual de Voo
do Planador fornece informações suplementares sobre o equipamento que está instalado no
planador pode conter as informações suplementares sobre.
As informações contidas neste documento complementam ou substituem o Manual de Voo
básico, onde são cobertos nas seções aqui contidas. Para limitações, procedimentos e
desempenho não contidas neste suplemento, consulte o Manual de Voo básico do Planador.
9.2

LISTA DE SUPLEMENTOS INSERIDOS
Data de
inserção

Doc. No.

Título do Suplemento Inserido

