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Vähimmäistarkastusohjelma ELA1 lentokoneille joita ei käytetä kaupalliseen toimintaan
Suoritetaan yhden (1) vuoden tai sadan (100) tunnin välein riippuen siitä, kumpi tulee ensin.
Tarkastusohjelmassa voidaan soveltaa tarvittaessa yhden (1) kuukauden tai kymmenen (10) tunnin toleransseja. Joka tapauksessa seuraava tarkastusjakso tulee laskea alkuperäisen päivämäärä/tunti jakson mukaan (ilman toleranssia). 
Huomautus 1: Tarkastukset ja huoltotoimenpiteet tulee suorittaa valmistajan huolto-ohjekäsikirjan ohjeiden mukaisesti. 
Huomautus 2: Varajärjestelmien toiminta tulee testata jokaisen järjestelmän asennuksen ja toiminnan tarkastuksen yhteydessä. 

ELA1 ilma-alukset joita ei käytetä kaupalliseen toimintaan
Järjestelmä/ komponentti/ alue
Tarkastuksen kuvaus
Kuittaus
YLEISTÄ
Yleistä
Aukaise tai irrota kaikki tarvittavat tarkastusluukut, muotosuojat, sekä moottorinsuojukset. Puhdista ilma-alus ja sen moottori tarpeen mukaan.

Voitelu/huolto
 Voitele ja täydennä nesteet valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Merkinnät
Tarkasta rungon sivussa, sekä siiven alla olevat rekisteritunnukset. Jos rekisteritunnukset poikkeavat määräyksestä, tarkasta että poikkeuslupa on olemassa. Tarkasta että ilma-aluksesta löytyy tulenkestävä rekisteritunnuskilpi ja muut tunnistusmerkinnät rungossa ovat kansallisten määräysten mukaiset.

Punnitus
Tarkasta punnitusasiakirjojen yhteneväisyys asennettuna olevaan varusteluun. Punnitse ilma-alus Part –NCO määräysten mukaisesti.


RUNKO
Verhoilu ja pintalevyt
Tarkasta mahdolliset muodonmuutokset, vääntymät tai muut merkit rakenteen heikkenemisestä, sekä kiinnitysten turvallisuus.
HUOMIO: Tarkasta komposiittirakenteissa mahdolliset jäljet iskuista tai painaumista, jotka saattavat kertoa pinnan alla olevista vaurioista.

Rungon rakenne
Tarkasta rungon rakenne, kaaret, putkirakenne, tukirakenteet ja kiinnitykset. Tarkasta merkit mahdollisesta korroosiosta.

Järjestelmät ja laitteet
Tarkasta asianmukainen asennus, näkyvät viat ja toiminta.

Pitot-staattinen järjestelmä
Tarkasta järjestelmän asennukset, vauriot, puhtaus ja kunto. Poista järjestelmään mahdollisesti tiivistynyt vesi.

Yleistä
Tarkasta ilma-aluksen siisteys ja tarkasta etteivät irtonaiset esineet estä ohjainten toimintaa.

Hinauskytkin
Tarkasta kokoonpanon ja liikkuvien osien kunto, sekä käyttöjaksot ja suorita toimintakoe.





MATKUSTAMO JA OHJAAMO
Istuimet ja turvavyöt
Tarkasta kunto, näkyvät viat, sekä käyttöiät. 

Ikkunat, kuomut ja tuulilasit 
Tarkasta kunto, vauriot, sekä kuomun tai ikkunan hätäaukaisun toiminta.

Mittaritaulun kokoonpanot
Tarkasta kunto, kiinnitykset, merkinnät ja tarvittaessa asianmukainen toiminta. Tarkasta että mittareiden merkinnät ovat lentokäsikirjanmukaiset. 

Ohjaimet ja moottorinhallinta-laitteet
Tarkasta ohjaimien asianmukainen asennus ja toiminta.

Nopeus/ kuormaus/ liikehdintä kyltti
Tarkasta kyltin luettavuus ja paikkansapitävyys ilma-aluksen varusteluun nähden. 

Kaikki järjestelmät
Tarkasta asianmukainen asennus, yleiskunto, näkyvät viat ja turvalliset kiinnitykset. 


LASKUTELINEET
Joustintuet

Tarkasta nestetaso, sekä joustavien kumiosien ja jousien kulumat ja muodonmuutokset.

Kaikki osat
Tarkasta kunto ja turvallinen kiinnitys. 

Sisäänveto- ja lukitusmekanismi
Tarkasta mekanismien asianmukainen toiminta.

Vivustot, tuet ja muut osat
Tarkasta kunto liiallisen kulumisen, väsymisen ja muodonmuutosten osalta. 

Hydraulijärjestelmä
Tarkasta mahdolliset vuodot ja käyttöjakso.

Sähköjärjestelmät
Tarkasta mahdolliset hankaumat ja kytkinten asianmukainen toiminta. 

Vanteet
Tarkasta mahdolliset murtumat, vauriot ja laakereiden kunto.

Renkaat
Tarkasta renkaiden kunto ja viillot.

Jarrut
Tarkasta oikeat säädöt ja kulumat, sekä suorita toimintakoe. 

Kellukkeet ja sukset
Tarkasta asianmukainen kiinnitys ja näkyvät viat. 





SIIPI JA KESKIRUNKO
Kaikki osat
Tarkasta kaikki keskirungon ja siipien alueet, sekä niiden osat yleiskunnon, mahdollisten pintojen muodonmuutosten, vaurioiden, rakenteen heikentymisen, sekä turvallisten kiinnitysten osalta.

Liitokset
Tarkasta pääkiinnitysten (esim, rungon, siipien ja siivenkärkien väliset liitokset) asianmukainen asennus, kunto, toleransseissa olevat välykset, sekä mahdollinen kiinnityspulttien ja holkkien korroosio tai kulumat.


OHJAIMET
Ohjainlinjat ja rajoittimet
Tarkasta ohjainlinjojen työntötangot ja -ohjainpunokset. Tarkasta ohjainten rajoittimien kiinnitykset ja toiminta.

Ohjainpinnat
Tarkasta siivekkeiden, laippojen, korkeusperäsimen, lentojarrujen sekä sivuperäsimen asennus, saranointi, ohjainten kiinnitykset, jouset/kumiköydet, teipit ja tiivisteet.
Tarkasta ja kirjaa liikealueet ja ohjainpunosten jännitykset (jos määritelty). Tarkasta välykset.

Trimmausjärjestelmä
Tarkasta trimmilaippa, hallintalaitteet ja niiden kiinnitykset. Tarkasta trimmilaipan täysi liikerata. 


PYRSTÖ
Kaikki osat ja järjestelmät
Tarkasta pyrstöalue, sekä kaikkien pyrstön osien ja järjestelmien yleiskunto, mahdolliset kangas- tai pintavauriot, muodonmuutokset tai vääntymät pinnoissa, turvalliset kiinnitykset, asianmukaiset asennukset, sekä toiminta.


AVIONIIKKA JA SÄHKÖJÄRJESTELMÄ
Akut
Tarkasta asennus, lataus, ylivuodot ja mahdollinen korroosio.

Radio ja sähkölaitteet
Tarkasta asianmukainen ja turvallinen asennus. Suorita toimintakoe maassa.

Johdotus ja kaapelointi
Tarkasta asianmukainen reititys, asennus ja näkyvät viat.

Liitokset ja suojaukset
Tarkasta asennus, kunto, mahdolliset hankaumat, sekä eristeiden kunto.

Antennit
Tarkasta kunto, kiinnitys ja toiminta.





VOIMALAITE
Moottoritila
Tarkasta mahdolliset havainnot öljy-, polttoaine- tai hydraulivuodoista ja selvitä vuotojen lähteet.

Pultit ja mutterit
Tarkasta löystyminen ja mahdolliset merkit pyörimisestä, sekä  näkyvät viat.

Moottorin sisäosat
Tarkasta sylinterien puristus/vuoto. (kirjaa jokaisen sylinterin mittaustulokset) Tarkasta mahdolliset metalli ja muut materiaalilöydökset öljynsuodattimesta, karkeasuodattimesta ja öljypohjan tyhjennystulpasta. Jos sylinterin puristus/vuoto tulos on heikko, tutki sylinterin sisäpuolen kunto ja sisäiset toleranssit,.Syl 1. ____/____ Syl 2. ____/____ Syl 3. ____/____ Syl 4. ____/____

Moottorinkiinnitys
Tarkasta mahdolliset murtumat ja moottoripukin sekä moottoripukin ja moottorin väliset asennukset ja mahdolliset löystymiset..

Joustavat tärinän vaimentimet
Tarkasta kunto ja muodonmuutokset. 

Moottorin hallintalaitteet
Tarkasta mahdolliset viat, liikeradat ja turvallinen asennus.

Putket, letkut, kiinnikkeet
Tarkasta mahdolliset vuodot, kunto ja löystyminen.

Pakoputkisto
Tarkasta mahdolliset murtumiset, vauriot ja asianmukaiset asennukset.

Turboahdin ja välijäähdytin
Tarkasta mahdolliset vuodot, kunto, sekä liitosten löystyminen.

Nestejäähdytysjärjestelmä

Tarkasta mahdolliset vuodot ja nesteen määrä.

Moottorin elektroniikka
Tarkasta sähkö- ja sensoriasennukset, sekä hankaumat.

Apulaitteet
Tarkasta näkyvät viat ja asennukset.

Kaikki järjestelmät
Tarkasta asianmukainen asennus, yleiskunto, mahdolliset viat, sekä turvallinen kiinnitys.

Moottorinsuojus
Tarkasta mahdolliset murtumat ja vauriot, sekä tarkasta kidukset.

Jäähdytyksen ohjauslevyt ja tiivisteet
Tarkasta mahdolliset viat, kiinnitys ja kunto.

Polttoainetankit
Tarkasta asianmukainen asennus ja liitännät. 


KYTKIMET JA VAIHTEISTOT
Suodattimet, verkot ja lastun ilmaisimet
Tarkasta mahdollisten metallin sirujen ja vieraan materiaalin osalta.

Ulkopuoli
Tarkasta mahdolliset öljyvuodot.

Ulostuloakseli
Tarkasta laakereiden välykset ja kunto.





POTKURI
Potkurikokoonpano
Tarkasta mahdolliset murtumat, lovet ja säröt, sekä öljyvuodot.

Potkurin pultit
Tarkasta asennus, löystymiset, sekä merkit mahdollisesta pyörimisestä  ja varmistukset.

Potkurin käyttölaitteet
Tarkasta toiminta, turvallinen kiinnitys ja liikealueen esteettömyys ja rajat. 

Jäänestolaitteisto

Tarkasta toiminta ja näkyvät viat. 


SEKALAISET
Ilma-aluksen pelastusjärjestelmä
Tarkasta asennus, aktivointimekanismin eheys, järjestelmän varmistus ilma-aluksen ollessa maassa, pyrotekniikan vanhenemispäiväys, sekä pelastusvarjonpakkauksen tarkastusjakso.

Muut kohteet
Tarkasta muiden asennettujen varusteiden, joita ei ole erikseen listattu tässä lomakkeessa, asianmukainen asennus ja toiminta. 


TOIMINTAKOKEET
Teho ja pyörimisnopeus (rpm)
Tarkasta että tehontuotto, staattinen ja  max kierrosluku sekä tyhjäkäyntikierrosluku ovat  niiden sallituissa rajoissa.

Magneetot
Tarkasta magneettojen normaali toiminta.

Polttoaine ja öljynpaine
Tarkasta että ne ovat normaaliarvojen sisällä.

Moottorin lämpötilat
Tarkasta että ne ovat normaaliarvojen sisällä 

Moottori
Moottorit jotka ovat varustettu automaattisella moottorin ohjausjärjestelmällä (esim FADEC), suorita koekäyttö julkaistujen ohjeiden mukaisesti. 

Moottori
Tarkasta mahdolliset merkit häiriöistä nestekierrossa kuivasumppu moottoreiden, turboahdettujen moottoreiden, sekä nestejäähdytteisten moottoreiden osalta.

Pitot-staattinen järjestelmä
Suorita toimintakoe.


Transponder
Suorita toimintakoe.





