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SCRISOARE  SERVICE  de  INFORMARE 
SIL - AR - 05 

 (Aceasta Scrisoare Service contine informatii pentru siguranta zborului si a aeronavei) 
(Aeroclubul Romaniei  este detinatorul  Certificatului de Tip  pentru planoarele: 

  IS29D/D2/Club,  IS28B2,  IS30,  IS32A) 
 

1. Data:   noiembrie 2021 

2. Subiect: 

Actiuni recomandate:  
2.a Se va verifica, o singura data, modul cum s-a facut asamblarea intre Aripa stg. si 

Aripa drt. (vezi Procedura pentru asamblarea aripilor  care urmeaza). 
2.b Se va completa Programul de Intretinere al planorului cu informatiile din 

Procedura,  pentru a fi respectate la fiecare montare a aripilor. 

3. Aplicabilitate:  Se aplica la toate planoarele de tip: 
- IS29D;  IS29D2;  IS29Club 
- IS28B2 
- IS30 
- IS32A 

4. Justificare:  
 In timpul zborului de evaluare care a urmat unor lucrari de intretinere, asamblarea 
intre Lonjeronul Aripii stg. si Lonjeronul Aripii drt. s-a desfacut partial. Incidentul este 
consemnat in documentul Airworthiness Alert 2021-3 IS28B2 - Wing Rigging Alert  
emis de The Gliding Federation of Australia Inc. 
In acest moment, nu consideram necesara emiterea unei Directive de Navigabilitate 
(AD), in conformitate cu Regulamentul (EU) 748/2012. 

5. Documente de referinta:  
- Manualul de Intretinere  si Catalogul de Piese de Schimb  ale planorului 
- Documentatia de fabricatie a planorului 
- Practicile generale de intretinere  AC no. 43.13,  editie curenta; 
 

6. PROCEDURA  pentru  ASAMBLAREA  ARIPILOR (vezi  Fig.1 ;  Fig.2  si  Fig.3):  
I. Starea si functionarea pieselor folosite la asamblare trebuie sa fie perfecta. 

Se imobilizeaza fuzelajul planorului. 
Pentru manevrarea si asamblarea aripilor este nevoie de cel putin 3 persoane. 
La  Aripa drt.,  se roteste Axul de antrenare pana cand Bolturile conice elibereaza 
complet  Alezajele  din  Ferurile lonjeronului principal.  
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II. Se verifica pozitia Bolturilor conice pe Axul de antrenare. Conditia 
a1 - a2 = 0 ± 2mm  trebuie sa fie respectata in orice situatie. Pentru a corecta 
pozitia Bolturilor  trebuie desfacute Placile laterale de ghidare. 

III. Se cupleaza prima Aripa (de preferinta drt.) cu  Fuzelajul. Bolturile cilindrice 
aflate lateral pe  Fuzelaj  trebuie sa patrunda in Lagarele oscilante aflate pe 
prima nervura a  Aripii. 
Se sustine in continuare aripa in aceasta pozitie. 

IV. Se cupleaza a doua Aripa cu Fuzelajul, similar cu prima aripa. 
Ferurile lonjeronului aripii stg. trebuie sa patrunda in interiorul Ferurilor 
lonjeronului aripii drt. 

V. Se “forteaza” apropierea aripilor folosind Dispozitivul pentru apropierea aripilor. 
Se manevreaza usor (fata-spate, sus-jos) varful  Aripii drt.  si cel al  Aripii stg. 
pana cand  Alezajele  din  Feruri  sunt perfect aliniate,  sus si jos. 

VI. Folosind  Cheia de montaj se roteste Axul de antrenare pana cand Bolturile 
conice patrund complet in Alezajele din Feruri. 
Se manevreaza energic (fata-spate, sus-jos) varful  Aripii drt.  si cel al  Aripi stg. 
pentru a elibera eventualele blocaje. 
Se continua strangerea Bolturilor in Feruri folosind doar Cheia de montaj si forta 
manuala (nu se folosesc scule ajutatoare). 

VII. Se verifica patrunderea completa a Bolturile conice prin Ferurile de lonjenon. 
Trebuie sa se constate  b1 = b2 = aprox. 2 mm. 
Gulerul de pe Axului de antrenare trebuie sa fie in interiorul Degajarilor din 
Placile de ghidare. 
Se verifica sa nu existe jocuri in asamblarea aripilor, prin manevrarea energica a 
varfurilor aripilor:  fata-spate si sus-jos. 
Se blocheaza Cheia de montaj intuna din pozitiile Placii de sigurantare. 

VIII. Functie de tipul planorului, se cupleaza elementele de comanda din fuzelaj cu 
elementele de comanda din aripi. Se verifica functionarea comenzilor. 

 

IX. Exista doua situatii care pot duce la o asamblare gresita a Aripilor. 
- Alezajele din Ferurile lonjeroanelor drt. si stg. nu  sunt corect aliniate, sus si 

jos. 
- Pozitia Bolturilor conice nu este corecta pe Axul de antrenare. 

 

7. Actiuni dupa verificarea planorului: 
- Se inscrie verificarea efectuata in Livretul Aeronavei. 
- Pentru mai multe informatii, contactati Aeroclubul Romaniei  la adresa: 

camo@aeroclubulromaniei.ro 
 

---   //   --- 

mailto:camo@aeroclubulromaniei.ro
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Fig. 1 
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Fig. 2 – Montare incorecta (Wrong rigging) 
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Fig. 3 – Montare corecta  (Correct rigging) 
 


