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PRODLUŽOVÁNÍ DOBY ŽIVOTNOSTI
 OBALŮ PADÁKŮ S POSTROJI
 ZÁLOŽNÍCH PADÁKŮ
1. TÝKÁ SE: A) Obalů padáků OP-087, OP-093 a OP-093/01 s nosnými postroji
a součástí /ručních uvolňovačů záložních padáků, ručních uvolňovačů
odhozu/ (dále jen obaly s postroji),
B) Záložních padáků /WITTY PLUS, WP-110,WP-130,WP-150, WP-175,
WP-210, WP-260, WP-370/ a záložních padáků PZS-92 (dále jen záložní
padáky),
vyrobených společností MarS spol. s r.o. nebo MarS a.s., používaných
v civilním leteckém sektoru.
2. DŮVOD:

Zvýšení uživatelského komfortu v rámci prodlužování doby životnosti obalů
s postroji a záložních padáků v návaznosti na vyhovující výsledky
technických prohlídek, prováděných u výrobce stávajícím postupem
do současné doby.

3. OPATŘENÍ:

Prodlužování doby životnosti
Dobu životnosti lze prodloužit z 15 let až na celkovou dobu životnosti
20 let bez opakovaných technických prohlídek u výrobce.
Uživatel zašle k výrobci prodlužovaný obal s postrojem nebo záložní padák
s jeho technickým průkazem před ukončením 15-ti leté základní
životnosti.

Provedení technické prohlídky u výrobce:
A) Výrobce provede u obalu s postrojem technickou prohlídku, na jejímž
základě rozhodne o prodloužení nebo neprodloužení celkové životnosti nad
15 let.
U postroje též výrobce posuzuje, z jakých druhů popruhů je postroj
zhotoven. Pokud je zhotoven z popruhů, které nesplňují stanovené předpisy
pro prodloužení základní životnosti – u těchto postrojů se životnost nad
15 let neprodlužuje. Další prodloužení je podmíněno provedením výměny
postroje – tj. že bude do obalu zhotoven nový postroj.
B) Výrobce provede u záložního padáku technickou prohlídku, na jejímž
základě rozhodne o prodloužení nebo neprodloužení celkové životnosti nad
15 let.
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Po provedené technické prohlídce obalu s postrojem nebo záložního padáku
doplní výrobce zápis o provedené prohlídce do technického průkazu.
V případě vyhovující prohlídky provede výrobce záznam o prodloužení
životnosti až na celkovou dobu životnosti max. 20 let.

UPOZORNĚNÍ:
Během doby, kdy nemají obaly s postroji nebo záložní padáky výrobcem
prodlouženou základní životnost, neručí výrobce za jejich funkci
a v případě mimořádné události nenese odpovědnost za případné škody
na zdraví a majetku.
Výrobce může po provedení technické prohlídky obalu s postrojem nebo
záložního padáku po 15-ti leté základní životnosti s vyhovujícím výsledkem
stanovit životnost obalu s postrojem nebo záložního padáku podle jeho
fyzického stavu na dobu kratší, než na dobu životnosti max. 20 let.
V případě, že po 15 letech byla prodloužena celková životnost na méně než
20 roků, je možné před uplynutím této doby poslat opětovně obal
s postrojem nebo záložní padák k posouzení stavu pouze k výrobci.
V případě, že byla celková životnost prodloužena výrobcem z 15 let až na
20 roků, mohou provádět prohlídky obalů s postroji nebo záložních padáků
během posledních 5-ti roků životnosti oprávněné osoby.

Provedení prohlídky oprávněnou osobou:
Oprávněná osoba I (balič záložního padáku /BP/ s platným oprávněním pro
konkrétní typ padáku), provádějící balení padáku pro použití, je povinna
kontrolovat technický stav a kompletnost padáku před jeho balením pro
použití.

Provedení prohlídky nebo technické prohlídky oprávněnou
osobou:
Oprávněná osoba II (technik padáků /TP/ a starší technik padáků /STP/
s platným oprávněním), provádějící:
-balení padáku pro použití, je povinna kontrolovat technický stav
a kompletnost padáku před jeho balením pro použití,
-technickou prohlídku, je povinna kontrolovat technický stav a kompletnost
padáku.
Pokud bude stav obalu s postrojem nebo záložního padáku vyhovující,
oprávněná osoba I, II potvrdí záznamem do technického průkazu
způsobilost padáku pro další provoz do následujícího termínu přebalení
padáku.
Po provedení vyhovující technické prohlídky oprávněná osoba II
potvrdí záznamem do technického průkazu datum platnosti do další
technické prohlídky.
Tento postup oprávněná osoba uplatňuje až do vyčerpání celkové doby
životnosti padáku max. 20 let.
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V případě zjištění nevyhovujícího technického stavu obalu s postrojem nebo
záložního padáku musí padák vyřadit z provozu a provést výměnu
nevyhovujících součástí nebo odeslat padák výrobci k provedení opravy.
Výrobce doporučí provedení případné opravy padáku nebo vyřazení padáku
z provozu a jeho zrušení.
4. PLATNOST:

od data vydání.
Vydáním tohoto Servisního bulletinu se ruší platnost následujících
Servisních bulletinů číslo:
03/01/2014 ze dne 24. 01. 2014 - Prodlužování základní životnosti součástí
sportovních padáků nad 15 let – upřesnění podmínek.
01/01/2013 ze dne 14. 01. 2013 - Prodlužování základní životnosti záložních
padáků WP nad 15 let.
02/05/2011 ze dne 12. 05. 2011 - Prodlužování základní životnosti padáků
PZS-92 nad 15 let – upřesnění podmínek.

5. PŘÍLOHY:

Příloha č. 1
Technický průkaz obalu s postrojem – postup vyplnění od výrobce.

6. DATUM VYDÁNÍ:

V Jevíčku dne 12. 02. 2015
Ing. Jaroslav Sedlák
vedoucí technického úseku MarS a.s.
Razítko a podpis:
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Technický průkaz obalu s postrojem – postup vyplnění od výrobce

Po provedené vyhovující technické prohlídce obalu s postrojem před jeho ukončením 15-ti
leté základní životnosti výrobce doplnil na titulní stranu technického průkazu zápis s datem
platnosti do dalšího provedení technické prohlídky (prodloužení o 2 roky).
Další technickou prohlídku mohou provádět oprávněné osoby II (technik padáků /TP/
a starší technik padáků /STP/ s platným oprávněním) nebo výrobce ve stanovených
termínech.

VZOR TITULNÍ STRANY
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Výrobce též provedl na vnitřní stranu technického průkazu záznam o:
- provedené prohlídce, popřípadě zápis o provedených opravách,
- prodloužení životnosti obalu s postrojem na 20 roků v návaznosti na vydaný Servisní
bulletin č. 02/02/2015.

VZOR VNITŘNÍ STRANY
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