SCHLEICHER KA-7
RHÖNADLER

VITORLÁZÓ REPÜLŐGÉP ÜZEMELTETÉSI
KÉZIKÖNYV

HA-5072
ALBATROSZ REPÜLŐ EGYESÜLET

KA-7
Repülési és üzembentartási kézikönyv
Lajstromjel: HA-5072
Korábban: D-5736

Gyártási szám: 701
Gyártási év: 1960
Ez a kézikönyv a HA-5072 lajstromjelű, 701 gyári számú vitorlázó repülőgép
tartozéka.
Készítette: Magyar Repülő Szövetség, az Alexander Schleicher Segelflugzeugbau által kiadott eredeti dokumentáció alapján.
A kiadvány eredeti címe: Flug- und Betriebshandbuch für das Segeleflugmuster
KA-7 Rhönadler
Az eredeti dokumentációt kiadta: Alexander Schleicher Segelflugzeugbau
Poppenhausen/Rhön – 1961.11.16.

Módosítási jegyzék
Ezen repülési utasításba csak a légügyi hatóság egyetértésével szabad
bejegyzést végezni A légi üzemeltetési utasításnak minden módosítását be kell
vezetni az alábbi táblázatba. Az új vagy változott szöveget a módosított oldal
baloldali szélén fekete függőleges vonallal kell jelölni, a változtatás (bulletin)
számát és keltét az oldal felső szélén kell közölni.
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A kézikönyv változási adatai
Sorszám

Megnevezés

Oldal

Dátum

Aláírás
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KA-7 Repülési kézikönyv
Üzemeltetési értékek és határok
Repülési sebességek:
Maximális
Maximális
Maximális
Maximális

sebesség:
sebesség lökéses időben:
sebesség vontatásánál:
sebesség csörlésnél:

170
130
130
100

Repülési súly:

km/h
km/h
km/h
km/h
365 kg

(450 kg)

Átesési sebesség:
53 km/h (59 km/h)
Legkisebb merülő sebesség egyenes repülésnél: 60 km/h (68 km/h)
A legjobb siklószám:
75 km/h (85 km/h)
Tömegadatok:
- üres tömeg:
- maximális tömeg:

315 kg
480 kg

Felhőrepülés a szükséges műszerekkel, készülékekkel engedélyezett!
Igénybevételi kategória:

2BVS

- maximális pozitív terhelés
- maximális negatív terhelés

+4.0
-2.0

Engedélyezett súlyponthelyzetek:
Vonatkozatási sík: a 3. szárnyborda húrjával egybeeső vízszintes
Vonatkozatási pont (VP): a 2. szárnyborda belépőélénél található
-

elülső helyzet 50mm VP mögött
hátulsó helyzet 275mm a VP mögött

A vontatókötél teherbírása (szakadóbetétek):
- csörlésnél
maximum: 1070kp
minimum: 840kp
- vontatásnál
maximum: 720kp
minimum: 480kp

Korlátozások:
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A kis (kétkarú) féklappal szerelve, csak együlésesként (oktató vagy utas nélkül)
alkalmas felhőrepülésre!

Utasítás a repülések végrehajtásához
Csörlés:
A legnagyobb csörlési sebesség 100 km/h. Figyelem: a csörlés jelentős
azonnali sebességnövekedéssel jár. Felszállás közben kicsit előre kell nyomni a
botkormányt, emelkedéshez lassan hátraengedni a középhelyzetig. A legjobb
emelkedést a trimm középállásában, a csörlés utolsó szakaszában kicsit húzva
lehet elérni. Csörlőüzemű indítás csak a súlypontkioldóval hajtható végre – az
orrcsörlés tilos!!
Vontatás:
A legnagyobb vontatási sebesség 130 km/h. Vontatáshoz az orrkioldót kell
használni. A kioldót teljesen meg kell húzni.
Minden start előtt ellenőrizni kell a kabintető és a féklap zárását!
Oldalkormány pedálok állítása:
Első ülés – A pedálokat a pántokkal lehet visszahúzni, ezután az állítóelemet
az oldalkormány kábelen a kívánt állásba kell rögzíteni.
Hátsó ülés – a pedálok helyzete nem állítható
Siklórepülés:
Az itt megadott adatok számítások eredményei és a valódi repülési
sebességhez (torlónyomás) viszonyítottak. Figyelembe kell venni a
sebességmérő csövének beépítéséből adódó hibáját, mely a sebességmérő
nyomásmérésének helyességétől függ. Arra is figyelni kell, hogy erős
csúszásnál a mérő oldalirányú befúvása miatt akár nullát is mutathat.
Fordulóban a legkisebb merüléshez tartozó sebesség a bedöntés mértékétől
függően magasabb.
Leszállás:
Besiklás 80 (90) km/h-val. Féklapokkal a siklószög tág határok között
változtatható. A kilebegtetés ne teljesen nyitott féklapokkal és ne teljesen hasra
húzott botkormánnyal történjen. A gépen nincsen kerékfék, kigurulás közbeni
fékezés hasra húzott botkormánnyal, vészhelyzet kivételével kerüljük az
orcsúszóval történő fékezést!!
Vészhelyzetek:
Erősebb oldalkormány kitérítés a repülőgépet dugóhúzóba viszi. Minden
kormány alaphelyzetbe történő állításával a dugóhúzó említésre méltó
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rápördülés nélkül megszűnik. Dugóhúzónál figyelni kell arra, hogy a
súlyponthelyzet jelentős befolyással van a dugóhúzó jellegére. Nagy
súlyponteltolódásnál a repülőgép dugóhúzóba vezetés után a spirálban erősen
felgyorsul. Ilyenkor először a féklapot kell kinyitni, majd kivezetni dugóhúzóból.
Amíg a súlypont a megengedett tartományban van, nem figyelhető meg nem
kívánt dugóhúzó tulajdonság.
Gyors repülésnél a sebességkorlátozások pontos betartásra figyelni kell. Ha a
130 km/h-t túllépik, a féklapot lassan kinyitva lehet csökkenteni a sebességet.
Figyelem: nagy sebességnél a féklapkar rúdereje a nyitás irányába működik.
A szárnyakra rakodó esőcseppek és jég a repülési tulajdonságokat teljesen
megváltoztatják. Ezért különösen ügyelni kell az esőben történő leszállási
sebesség helyes megválasztására.
Kabintető vészeldobás – osztott kabintető: ugrásnál az első kabintetőt jobbra
kell kinyitni és a zsanérból előre kitolni. A hátsó felfelé kell nyomni. Vigyázni
kell arra, hogy a zsanérok könnyedén működjenek, ne ragadjanak be.
Felhőrepülés
A repülőgép elég stabil felhőrepüléshez. Ennek ellenére néhány alapszabályt
be kell tartani.
1. a túl nagy sebességet a felhőrepülésnél minden helyzetben kerülni kell.
Már 100-120 km /h-s sebességnél ki kell nyitni a féklapot.
2. Alapfelszerelés a felhőrepüléshez: sebességmérő, finom magasságmérő,
variométer, iránytű, elfordulás jelző, fedélzeti óra, Egy műhorizont és egy
gyorsulásmérő beépítése ajánlott.
3. A felhőrepülésre vonatkozó szabályok betartása
Alapfelszereltség:
Sebességmérő 50-200 km/h-ig kalibrálva
Magasságmérő
Négypontos biztonsági öv
Hátpárna, ha nem visznek magukkal mentőernyőt
Súlypontadatok
Adattábla
Repülési és üzembenntartási kézikönyv
Beállítási adatok:
A beállítási és határszögek ugyanúgy, mint a kormánykivezetetések kivehetők
a röntgenrajzokból. Javításnál figyelni kell arra, hogy a tűréseket betartsák.
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A kormányzás különleges kinematikája miatt a magassági kormány
befolyásolja a csűrőkitérítést. Botkormány középállásában a csűrőknek
középen kell állniuk. Húzott vagy nyomott botnál, kicsit lefelé vannak állítva.
A kormány és féklap működtetés ütközőkkel van behatárolva.
Oldalkormány: tömör ütköző hátul a csapágybak aljánál
Csűrőkormány: tömör ütköző keményfalécen az első ülés alatt
Magassági kormány: hátrafelé tömör ütköző az első ülés szélén, előre ütköző a
fenéklécen
Féklap:
Hátrafelé: állítható ütköző a hátsó ülésnél az alsó vízszintes tolórúdon
Előre: tömör ütköző egy U alakú lemezben a hátsó ülésnél
Súlyok és súlypontadatok:
Javításkor, tartozékok beszerelésénél, festésnél, stb. arra kell vigyázni, hogy
üresen a súlypont a megengedett határok belül maradjon. Adott esetben, ha
szükséges – kiegyenlítő súlyokat kell használni.
A következő üres tömegekhez a következő súlypont helyek tartoznak:
Üres tömeg (kg)
Súlyponthely (mm)

270
550

280
540

290
530

300
520

Vonatkoztatási sík: a 3. szárnyborda húrjával egybeeső vízszintes
Vonatkoztatási pont: (VP): a 2. szárnyborda belépőélénél található
Ha az üres tömeg-súlyonthelyeit betartjuk, akkor a trimmtérképen megadott
adatok is érvényesek lesznek. A súlypont helye nagyon befolyásolja a repülési
tulajdonságot. Ezért az előírt határokra nagyobb figyelmet kell fordítani.
Különösen veszélyes lehet, ha a repülőgép nagyon faroknehéz: az átesést, de
mindenekelőtt a dugóhúzóban való viselkedést megváltoztatja (laposdugó), a
magassági kormány érzékenysége nő.
Túlzottan orrnehéz gép lerontja a repülési tulajdonságokat és gátolja az
emelkedést (ilyenkor leszálláskor hasra kell húzni!).
-

max. orrnehéz 50mm-rel a vonatkoztatási pont mögött
max. faroknehéz 275mm-rel a vonatkoztatási pont mögött

Trimmtérkép
-

Terhelés együlésesnél: elöl 65-100 kg
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-

Terhelés kétülésesnél: elől 55-100 kg

Kisebb pilótasúlynál a kiegyenlítés ballaszttal is lehetséges (ólompárna az
ülésben).
Súlykiegyenlítés: A 7,7kg standard kiegyenlítő súly rögzítése 10kg-os
pilótasúly kiegyenlítést eredményez az első ülésben.
Figyelem: ha nem alkalmaznak mentőernyőt, egy összenyomott állapotban
10cm vastagságú hátpárnát kell alkalmazni.

Üzembenntartás
Összeszerelés
1. A csapokat és a furatokat megtisztítani és bezsírozni
2. A bal szárnyat föntről beilleszteni és a két felfüggesztő csapot bedugni.
Csűrők kb. normálállásban.
3. Jobb szárny beillesztése a második pont szerint
4. Mindkét főcsapot bedugni (először az alsót) és becsavarozni. A szárny
(Rütteln) által a becsvarozás könnyebb.
5. A főcsapot biztosítani. A hátsó felfüggesztőcsapokat biztosítani
6. Csűrő-, és féklap csatlakozásokat összekötni és biztosítani
7. A vízszintes vezérsíkot fölszerelni, az első csavart kulccsal becsavarni és
biztosítani. A biztosításnál arra kell figyelni, hogy a kormányrúd
szabadon legyen bevezetve. Erőltetett használatnál fennáll a rudazat
elhajlásának veszélye.
8. Alkatrészek, amikkel a flettner lapot kell fölszerelni: a vízszintes vezérsík
fölszerelésénél a flettner lap rudazata a kormány rúdjánál középen egy
furatos csappal, alátéttel és biztosítótűvel lezárni. Szétszerelésnél ezt
ismét oldani kell. Ajánlatos utcai szállításnál a rudat kikötni.
Ellenőrzés
Összeszerelés után, illetve a napi első repülés előtt:
Ellenőrizni, hogy az összes szerelt összekötés szabadon van-e összekötve és
biztosítva van-e. Sérülés ellenőrzés. A kormányok, a féklap és a kioldók
működésének ellenőrzése. Ajánlott időről-időre az egész gépet átnézni. Sok nem
biztosított csapot és károsodást fedeztek már fel így.
Különleges figyelmeztetés: Csap és csavarbiztosítások, idegen test, sérülések.
Egy lámpával minden sarokba be kell világítani.
Szétszerelés
Az összeszerelés 1-9. pontja szerint, de megfordított sorrendben.
A csatlakozásokat újra be kell zsírozni a rozsdaveszély miatt!
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Vigyázat! A csűrő-csatlakozások oldása előtt a csűrő-rudazatot rögzíteni kell.
Ellenkező esetben fennáll a veszélye annak, hogy a rudazat megsérti a főtartót.
Utcai szállítás
Legjobb, ha a szárnyakat tartókengyelbe helyezzük és rögzítjük. A második
rögzítésnek megfelelő távolságban kell lennie. Fontos egy tömör felfüggesztés a
tartón. A törzsre a következők vonatkoznak: A biztosító pontok a kioldó és a
hátsó alsó csatlakozás. A repülőgép részei legalább alulról és elölről kosz és víz
ellen takarva kell, hogy legyenek. Gondosan figyelni kell arra, hogy ne jusson
víz se a szárnyba, se a törzsbe. A féklap és a csűrő-rudazat a törzsben rögzítve
kell, hogy legyen. Erre legjobb egy gumiszalag. Az oldalkormány rudazat
rögzítéshez ajánlott egy villa a felépítményben.
Tárolás-ápolás
Egy fa repülőgép legnagyobb ellensége a nedvesség. Az acélszerkezetű törzset
is szabadon kell tartani. Mindig gondoskodni kell arról, hogy ne maradjon víz a
sarkokban. Beázás gyanújánál a törzset és a szárnyat száraz teremben kell
tartani és naponta forgatni. Különösen veszélyeztetett a repülőgép nyitott
szállítókocsin. Minden esetben gondoskodni kell arról, hogy a homlokfelület
takaróján keresztül ne kerüljön víz a szárnykengyelekre. Párásodás által is
kerülhet némi víz a gép belsejébe.
Az erős napsugárzás árt a lakkozásnak, ezért a repülőgépet nem szabad
tovább a napon tartani, mint ameddig szükséges. A lakkozást jó lakkápoló
szerekkel kezelve megnő annak tartóssága és javul a felszín, ami fontos
tényezője a repülési teljesítménynek. Itt nem az a legfontosabb, hogy a lakk
szépen csillogjon, hanem hogy minden egyenetlenség, porszemek, kosz és
bogarak eltűnjenek.
A
részek
leragasztása
ragasztószalaggal
minden
esetben
teljesítménynövekedést eredményez. A kabintetőt nem szabad leragasztani,
mert az a kiugrást megnehezítheti. A plexi tisztítása csak Plexipollal és
Plexiklarral történjen, esetleg vízzel, puha kendővel (kesztyűanyag). Semmi
értelme a plexit szárazon, illetve kemény kendővel dörzsölni.
A csapágyak kenése
A golyóscsapágyak lehetőség szerint le vannak takarva és ezért hosszabb
távon sem igényelnek különösebb ápolást. A szárnykengyel csapágyairól, ahol
a szerelések nem engedik a koszvédelmet, a szennyeződést benzinnel le kell
tisztítani és újrazsírozni. A pedál csapágyait és a magassági kormányrudazat
vezetőit kb. 25 repült óránként zsírozni kell. A kormányokat és egyéb
siklócsapágyakat az éves átvizsgálásnál szétszedik, kitisztítják és
újrazsírozzák.
Keréknyomás: 2,5 atm
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A súlypontkioldó különösen ki van téve szennyeződéseknek, ezért gyakori
tisztítást és olajozását igényel. Ha sokat használjuk erősen köves vagy
homokos talajon a gépet, akkor ajánlatos a orrcsúszót egy alulra felcsavarozott
kb. 1 mm vastag acéllemezzel védeni.
A nyomásmérő nyílásokat szállításnál ragasztószalaggal kell leragasztani.
Hosszabb üzemen kívül helyezésnél ajánlatos a műszereket kiszerelni és egy
száraz teremben tárolni. A visszaépítésnél ügyelni kell a helyes
csatlakozatásra. A hevedereket ellenőriztetni, hogy nincs-e bennük repedés
vagy anyag-, és szálhiba.
Átvizsgálás
A kioldót minden 2000. start vagy 2 év után ellenőrizni kell. Az oldalkormány
huzalokat is ki kell cserélni, ha elhasználódás jeleit lehet észrevenni, nem csak
akkor, ha a huzalok már félig be vannak metszve. A sérült huzalok a
legcsekélyebb igénybevételre is elszakadhatnak.
Adatok
Fesztávolság:
Szárnyfelület:
Felületi terhelés:
Karcsúság:
Szárnyprofil:
Siklószám:
Legkisebb merülősebesség:

16,0 m
17,56 m2
27,34 kg/m2
14,6
Gö 533
24
0,7 m/s
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