Letecká vrtule W 001
Technický popis
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TECHNICKÝ POPIS
Všeobecně
Vrtule W 001 je dvoulistá pevná dřevěná vrtule určená pro letouny a motorové
kluzáky s dvoutaktními i čtyřtaktními motory o výkonu do 34 kW a maximálními
otáčkami vrtule do 3300 ot/min. Vrtule je vyrobena z jasanového dřeva z bloku
slepeného z šesti vrstev. Vrtule je k motoru připojena přes přírubu šesti šrouby.
Povrch vrtule je lakován nástřikem transparentním lakem. Konce listů jsou chráněny
před poškozením přelaminováním jednou vrstvou skelné tkaniny spojené EPOXY
110.
Technické údaje
Typové označení
Smysl otáčení vrtule
Druh vrtule podle směru
Materiál listů
Počet listů
Průměr vrtule
Hmotnost vrtule

W 001
Vlevo / Vpravo
Tažná / Tlačná
Dřevo
2
1200 mm, +5/-5

Max. otáčky vrtule
Profil listu

3300 n/min-1
CLARK Y

Provozní omezení
Provozní teploty
-15°C až +45°C
Klimatická odolnost
N1 dle ČSN 03 8805 ST SEV 460 77
Max. rychlost bočního větru při motorové zkoušce
8 m/s
Životnost
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Životnost při správném provozu a udržování podle skutečného stavu vrtule.
Značení
Na vrtulovém náboji je vyznačen :

- typ
- výrobní číslo

Na obou listech vrtule je značka výrobce.

MONTÁŽ VRTULE NA MOTOR
Před montáží na motor zkontrolujte neporušenost povrchu vrtule. Prověřte, že závity
v připojovací přírubě motoru jsou nepoškozeny a upevňovací šrouby do nich jdou
zašroubovat lehce, ale bez nadměrné vůle. Na přírubě motoru musí být středící
náboj. Pro upevnění vrtule použijte pevnostní šrouby 8.8. Šrouby musí jít zasunout
do otvorů ve vrtuli lehce, ale bez nadměrných vůlí.
Po kontrole kompletu spojovacího materiálu vložte vrtuli mezi příruby a provlečte
šrouby. Vrtuli nasuňte na středící náboj příruby motoru a zašroubujte šrouby.
Postupně, křížovým způsobem, lehce utahujte šrouby. Po dosednutí vrtule na náboj
šrouby křížovým způsobem dotáhněte maximálním momentem Mk = 15 Nm.
Proveďte zajištění šroubů drátem standardním postupem.

PROVOZ VRTULE
Po prvních 10. hodinách provozu a dále vždy po každých 100 hodinách provozu
nebo jedenkrát ročně proveďte kontrolu utažení šřoubů. Odstraňte zajištění šroubů,
šrouby povolte a znovu je křížovým způsobem utáhněte momentem Mk = 15 Nm.
Dbejte, aby motor byl vždy správně seřízen a běžel hladce, bez vynechávání a
nadměrných vibrací.
Dbejte, aby letadlo nebylo vlečeno za vrtuli. Mohou se tím vytvořit nepředpokládaná
zatížení vrtule a jejího upevnění.
Dbejte, aby vrtule byla udržována v čistotě.
Před každým letem kontrolujte stav vrtulových listů a upevnění a zajištění vrtule. Po
letu omyjte vrtuli vhodným saponátovým prostředkem a proveďte kontrolu vrtule.
Hledejte poškození, trhliny, praskliny, rýhy, a záseky.
Výstraha: Při zjištění jakékoli závady na vrtuli nenahazujte motor a nelétejte.
Výstraha: Dbejte, aby případné nahazování motoru za vrtuli prováděla poučená
osoba. Dohodněte předem signály pro tuto činnost.

DOVOLENÉ OPRAVY.
Rány, rýhy nebo záseky na náběžné a odtokové hraně vrtulových listů způsobené
kamínky nebo piskem z letištní plochy do hloubky max. 2 mm a délky max. 60 mm
lze opravit zatmelením epoxydovým tmelem a zabroušením do tvaru. Drobná
poškození nátěrové vrstvy lce opravit přelakováním nitrolakem tak, aby vlhkost
nemohla pronikat do dřeva. Na sací a tlakové ploše listu od poloměru 200 mm ke
konci listu jsou povoleny max. 3 opravy na jednom listu, přičemž opravovaná místa
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musí být od sebe vzdálena minimálně 50 mm, hloubka poškození nesmí být hlubší
než 0,7 mm a jejich plocha nesmí být větší než 1 cm2. V kořenové části listu a náboji
nesmí být prováděny žádné opravy a vrtule musí být opravena u výrobce.
V případě otlačení otvorů pro šrouby nebo čel náboje vrtule do hloubky větší než 0,7
mm je k dalšímu provozu vrtule nutný souhlas výrobce.

VYVÁŽENÍ VRTULE.
Vyvážení vrtule se provádí v hrotech na speciálním přípravku.
Max. nevyváženost vrtule měřeno na konci listu je při vodorovné poloze listů 2 gm.
Výstraha:
jsou – li prováděny opravy na vrtuli, které by mohly mít vliv na vyvážení vrtule, je
nutné provést kontrolu vyvážení. Vlastní vyvážení může provést pouze výrobce nebo
jím pověřená opravna
Upozornění: Všechny kontroly, opravy a změny související s provozem vrtule musí
být zapsány v Záznamníku vrtule, který je přílohou této příručky.

P.č. Datum

Oprava

Proved
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