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Renato Martella de Almeida
Este manual é uma tradução da versão em inglês fornecida pelo fabricantee foi
elaborado somente para auxiliar a compreensão de quem não domina a língua inglesa.
Em caso de dúvidas as informações do manual original devem prevalecer.

INSPEÇÃOPRÉ-VOO
A. Pinos principais travados?
B. Pinos de trava posteriores das asas: a trava está visível acima do pino?
C. Pinos da empenagem horizontal estão travados? O retentor da mola está
preso?
D. Comando do profundor está conectado? Travado com clip de segurança?
(Esse item não é aplicável para planadores que utilizam conexão automática
de profundor)
E. Comandos do aileron estão conectados? Travados com clip de segurança?
F. Comandos dos freios aerodinâmicos estão conectados? Travados com clip de
segurança?
G. Checar por corpos estranhos.

INSPEÇÃO PRÉ-DECOLAGEM
1. Paraquedas ajustado?
2. Cintos de segurança passados e ajustados?
3. Freios aerodinâmicos travados?
4. Compensador ajustado em uma posição intermediária?
5. Altímetro com ajuste em zero?
6. Canopy fechado e travado? ATENÇÃO PARA O CANOPY TRASEIRO!!!
7. Para voos com um só ocupante, remover o apoio traseiro!
8. Coloque seus pés por baixo das alças nos pedais! Pisar nas alças pode travar o
movimento dos pedais!
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1. DESCRIÇÃO
O ASK 21 é um planador biplace com cauda em T, bequilha fixa e freios aerodinâmicos
localizados no extradorso das asas. Trem de pouso principal fixo e dotado de sistema de amortecimento.
O Planador é feito usando materiais compostos e de configuração monocoque. Ele deverá ser
usado tanto para instrução de voo quanto para voos de alto desempenho.Também poderá ser utilizado
para acrobacias da categoria ‘A’.

1.1.ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Tabela 1 - Especificações técnicas

Envergadura

17.00 m

(55.74 ft)

Comprimento

8.35 m

(27.38 ft)

Altura

1.55 m

(5.08 ft)

17.95 m²

(192.95 sq.ft)

Área de Asa
Alongamento
Peso máximo de decolagem
Carga alar máxima

16.1
600 KG

(1320 lbs)

33.4 kg/m²

(6.84 lbs/sq.ft)

2. LIMITAÇÕES OPERACIONAIS
2.1.CATEGORIA DE AERONAVEGABILIDADE
Base de certificação de tipo é o “Regulamento para Planadores e Moto-Planadores”, edição de
23/10/1975, com categoria de aeronavegabilidade do tipo ‘A’ (Acrobático).

2.2.CLASSES DE LIMITES OPERACIONAIS
A classe de limite operacional aprovada para esse planador em particular é indicada por uma
plaqueta no painel de instrumentos. Dependendo do equipamento ele pode ser habilitado para as seguintes
classes de operação:
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2.2.1. CATEGORIA DE AERONAVEGABILIDADE ‘U’ (UTILITÁRIO)



De acordo com as regras de voo visuais VFR, durante o dia. Com os equipamentos especificados
na seção 2.3
Voo em nuvem – com equipamentos especificados nas seções 2.3.3.
2.2.2. CATEGORIA DE AERONAVEGABILIDADE ‘A’ (ACROBÁTICO)

o

Com equipamento como especificado na seção 2.3.2.
Para as seguintes manobras acrobáticas:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Loop;
Reversão;
Split S;
Immelmann;
Roll Lento;
Voo invertido;
Parafuso;
SteepClimbingTurn;
Oito Preguiçoso;
Chandelle;

2.3.EQUIPAMENTO
2.3.1. EQUIPAMENTO MÍNIMO
o
o
o
o
o
o
o

Velocímetro;
Altímetro;
Cintos de segurança de 4 pontos;
Almofadas de assento, com pelo menos 10cm de espessura ou paraquedas;
Plaqueta de peso e balanceamento;
Plaqueta com os dados do planador;
Manual de voo;

2.3.2. EQUIPAMENTO PARA ACROBACIAS
Para acrobacias os equipamentos mínimos listados acima devem ser complementados com os
seguintes equipamentos;
o
o
o
o

Quinto ponto do cinto de segurança (vindo do assento);
Acelerômetro;
Laços para prender os pés nos pedais;
Paraquedas;
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2.3.3. EQUIPAMENTO PARA VOO EM NUVEM
Para voo em nuvens os equipamentos mínimos listados acima devem ser complementados
com os seguintes equipamentos:
o
o
o
o

Variômetro;
Turnandbank;
Bússola magnética;
Rádio VHF;

2.4.VELOCIDADES
Tabela 2 - Velocidades importantes

Velocidade nunca exceder

Vne

280 km/h

151 kts

Velocidade máxima em ar turbulento

Vb

200 km/h

108 kts

Velocidade máxima de manobra

Vm

180 km/h

97 kts

Velocidade máxima de reboque

Vt

180 km/h

97 kts

Velocidade máxima guincho

Vw

150 km/h

81 kts

Ar turbulento:aquele com turbulências encontradas em rotores de onda, nuvens do tipo CB’s,
dustdevils ou voando colina.
Velocidade de manobra Vm é a maior velocidade na qual se pode aplicar toda deflexão dos
comandos.
Na Vne apenas um terço da amplitude dos comandos pode ser aplicada. É importante levar em
conta que com o aumento da altitude a velocidade aerodinâmica é maior do que a velocidade indicada,
devido à diminuição da densidade do ar.
Importante:
A Vne é reduzida seguindo a seguinte tabela:

Tabela 3 - Correção da Vne pela altura de voo

Altitude [m]

0-2000

Vne indicada [km/h] 280
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O velocímetro deve conter as seguintes indicações de cor (arcos no velocímetro)
Tabela 4 - Arcos do velocímetro

Arco Verde

80-180 km/h

Arco Amarelo

180-280 km/h

Linha Vermelha

280 km/h

Triângulo Amarelo

90 km/h

2.5.FATORES DE CARGA
Os seguintes fatores de carga NÃO devem ser excedidos:
Tabela 5 - Fatores de carga limite

Limites positivos
Arco amarelo
Linha vermelha
Limites negativos
Arco amarelo
Linha vermelha

+5,3 - +6,5
+6,5
-3,0 - -4,0
-4,0

2.6.PESO DA AERONAVE
Tabela 6 - Peso da aeronave

Peso Vazio

360 kg

Peso máximo de decolagem

600 kg

Peso máximo de superfícies não aerodinâmicas

410 kg

2.7.POSIÇÃO DO CG PARA VOO
O passeio do CG de voo vai de 234mm até 469mm atrás do Datum,o que corresponde de 20,2%
a 41,1% da corda média aerodinâmica.
O Datum se localiza a 8mm do bordo de ataque da raiz da asa.
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2.8.PESO E BALANCEAMENTO
Tabela 7 - Pesos mínimos e máximos

Peso mínimo assento dianteiro

70 kg

Peso máximo assento dianteiro

110 kg

Peso máximo assento traseiro

110 kg

Peso máximo de bagagem nas raizes de asas

2 x 10 kg

Importante:
Nem o peso máximo de decolagem de 600 kg nem o peso máximo de superfícies não
aerodinâmicas + ocupantes + Bagagem de 410 kg devem ser ultrapassados.
Com esses carregamentos no planador o CG de voo fica dentro dos limites permitidos.
Baixo peso no assento dianteiro deve ser compensado com lastro fixo.

2.9.INFORMAÇÕES SOBRE O PESO E BALANCEAMENTO
Peso máximo no assento dianteiro (piloto + paraquedas): 110 kg
Peso mínimo no assento dianteiro (piloto + paraquedas): 70 kg
CUIDADO: Baixo peso no assento dianteiro deve ser compensado com a instalação de discos de
chumbo no nariz do planador;
1 disco de chumbo = 1,25 kg de peso do piloto
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Tabela 8 – Correção de peso do piloto no assento dianteiro

2.10.

Número de discos de Chumbo

Peso mínimo no assento dianteiro

0

70,0 kg

1

68,75 kg

2

67,5 kg

3

66,25 kg

4

65,0 kg

5

63,75 kg

6

62,5 kg

7

61,25 kg

8

60,0 kg

9

58,75 kg

10

57,5 kg

11

56,25 kg

12

55,0 kg

DESLIGADORES

Para Reboque por Avião: desengate no nariz do tipo E75
Para guincho: desengate de segurança tipo G73

2.11.

WEAK-LINK DO CABO DE LANÇAMENTO

Para Reboque com Avião: máximo 600 +- 60 kg
Para guincho: máximo 1000+- 100 kg

2.12.

PRESSÃO DOS PNEUS

Trem de pouso principal 5.00-5: 39 libras
Bequilha dianteira 4.00-4: 29 libras
Bequilha Traseira 210x65: 36 libras
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VENTO DE TRAVES

O máximo vento de traves aceitável para operação do planador é de 15 km/h.

3. PROCEDIMENTOS DE EMERGÊNCIA
3.1.RECUPERAÇÃO DE PARAFUSO
De acordo com o procedimento padrão o parafuso é finalizado como segue:
1. Aplicar leme oposto (ex.aplicar leme para o lado contrário de rotação do planador)
2. Pequena espera (manter os comandos por meia volta do parafuso)
CUIDADO: Desprezar a pausa vai resultar numa recuperação mais lenta.
3. Solte o manche (ex. Alivie a pressão no manche) até que a rotação pare e que o
escoamento de ar volte a um estado normal ao redor do planador.
CUIDADO: Picar o profundor pode retardar ou até impossibilitar a recuperação.
4. Centralize o leme e tire o planador do mergulho suavemente.
5. A perda de altitude do início da recuperação até voltar a uma atitude normal de voo é de
aproximadamente 80 metros (260 pés).

Nota: Durante parafusos o ASK-21 oscila em pitch. Partindo de um parafuso com nariz baixo a
recuperação padrão leva 1 volta, partindo de um parafuso com nariz mais alto a recuperação padrão se da
em menos de uma volta.

3.2.EJEÇÃO DO CANOPY E SAÍDA DE EMERGÊNCIA
3.2.1. CANOPY DIANTEIRO:
1. Mova a alavanca com a ponta vermelha, que está sobre o painel de
instrumentos, para a esquerda e empurre o canopy para cima.
2. Destrave os cintos de segurança.
3. Fique em pé e pule.
4. Espere de 1 a 3 segundos, agarre a alça do paraquedas e puxe.
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3.2.2. CANOPY TRASEIRO:
1.
2.
3.
4.

Puxe ambas as travas laterais do canopy e empurre o canopy para cima.
Destrave os cintos de segurança.
Fique em pé e pule.
Espere de 1 a 3 segundos, agarre a alça do paraquedas e puxe.

Se as circunstâncias permitirem, o piloto da frente deve esperar o piloto de trás pular primeiro.

3.2.3. VOO NA CHUVA
Se as asas estiverem molhadas, com um pouco de gelo ou acumulo de insetos no bordo de ataque
as características de voo não serão deterioradas.
No entanto, haverá deterioração na performance do planador. Isso deve ser levado em
consideração, especialmente durante o procedimento de pouso.
Adicione uma margem de segurança de 10km/h na velocidade de aproximação!

3.2.4. QUEDA DE ASA (ESTOL DE PONTA DE ASA)
O planador tem um estol extremamente suave. No entanto existe sempre a possibilidade de uma
asa estolar primeiro devido a fatores externos, turbulência por exemplo. Nesse caso, coloque o manche a
frente e, ao mesmo tempo, aplique leme contrário à asa que baixou para voltar a uma atitude de voo
normal. Se não for aplicado leme contrário à asa que baixou, a aeronave pode entrar em parafuso, mesmo
o piloto tendo aliviado o manche.

3.2.5. CAVALO DE PAU (PERDER O EIXO NA DECOLAGEM)
Em condições normais de operação, em pistas preparadas ou grama curta é possível fazer
decolagem com uma asa no chão, sem receio de ter uma mudança brusca de alinhamento.
Em pistas despreparadas ou grama alta, pode ocorrer um cavalo de pau. Nesse caso, desligue o
cabo de reboque imediatamente.
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4. PROCEDIMENTOS DE OPERAÇÃO NORMAL
4.1.VISÃO DO COCKPIT
4.1.1. ASSENTO DIANTEIRO:
1. Manche
2. Trim; Alavanca verde à esquerda do manche;
3. Ajuste do pedal do leme; Puxador cinza;
4. Freios aerodinâmicos e freios de roda; Alavanca azul à esquerda do piloto;
5. Desligador; Puxador amarelo à esquerda e a frente;
6. Alavanca de ejeção do canopy; Alavanca horizontal vermelha acima do painel de
instrumentos;
7. Alavanca de trava do canopy dianteiro; Alavancas horizontais em ambos os lados do
piloto.
o Para abrir: puxe as alavancas para trás.
o Para travar: Empurre as alavancas para frente.
8. Saída de ventilação; A direita do piloto abaixo da armação do canopy. Ajustável.
9. Encosto; O encosto do assento é ajustável.
10. Indicador da posição do trim

Aeroclube de Bebedouro

14 / 37

Manual de Voo

ASK-21

Figura 1 - Visão assento dianteiro
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4.1.2. ASSENTO TRASEIRO:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Manche
Trim; Alavanca verde à esquerda do manche;
Ajuste do pedal do leme; Puxador cinza;
Freios aerodinâmicos e freios de roda; Alavanca azul à esquerda do piloto;
Desligador; Puxador amarelo à esquerda e a frente;
Alavanca de trava do canopy e alavanca de alijamento do canopy;
o Para abrir: puxe as alavancas para trás.
o Para travar: Empurre as alavancas para frente.

7. Saída de ventilação; A direita do piloto abaixo da armação do canopy. Ajustável.
8. Encosto; O encosto do assento é ajustável. Pilotos muito altos podem preferir voar sem o
encosto do assento.
9. Indicador da posição do trim

Figura 2 - Visão do assento traseiro
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Figura 3 - Ajuste do encosto do assento
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4.2.CHEQUES DIÁRIOS
4.2.1. INTERNO
1. Abra o canopy e confira que os pinos principais das asas estão seguramente travados em
seus lugares.
2. Checar as conexões dos ailerons e spoilers através da abertura na parte superior esquerda
da fuselagem, logo acima da asa. Conferir se os conectores estão devidamente travados.
3. Procurar por qualquer objeto estranho no planador.
4. Fazer cheque de comandos. Verificando todos os batentes e força necessária para mover
os comandos livres. Segurar as superfícies de comando e aplicar força nos comandos.
Checar os tubos guia dos cabos de comando do leme.
5. Checar a pressão dos pneus:
6. Bequilha dianteira 28 PSI;
7. Principal 38 PSI;
8. Bequilha traseira 35,6 PSI;
9. Conferir o estado e o funcionamento dos desligadores.
10.
Checar o freio de roda. Puxar a alavanca do freio aerodinâmico até seu batente
traseiro, nessa posição deverá sentir uma resistência elástica.
4.2.2. ASAS
1. Conferir toda a superfície da asa, tanto o intradorso como o extradorso;
2. Conferir o estado dos ailerons, liberdade de movimento e folga nos comandos;
3. Conferir o estado do freio aerodinâmico, seu ajuste e funcionamento;
4.2.3. FUSELAGEM
1. Checar toda a superfície da fuselagem, em especial a parte de baixo;
2. Conferir se as tomadas de pressão não estão obstruídas;
3. Instalar o Venturi de energia total no cone de cauda;
4.2.4. EMPENAGEM
1. Conferir se o profundor foi corretamente montado e travado.
2. Conferir se as superfícies de comando se movem livremente e se não apresentam folga
excessiva.
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Depois de algum pouso duro, ou alguma situação que forçou a aeronave em voo, todo o planador
deverá ser desmontado e examinado. Se qualquer dano for encontrado um inspetor técnico deverá ser
chamado. De maneira alguma a aeronave pode retornar a voar antes de ter o dano reparado.
Qualquer dúvida checar o manual de manutenções!

Figura 4 - Seqüência para cheque diário
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4.3.CHEQUE DE CABECEIRA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Os comandos estão livres e suaves? Fazer cheque de batentes e comandos cruzados.
Freios aerodinâmicos livres e simétricos? Checar e travar!
Compensador livre? Checar e colocar em neutro para a decolagem.
Canopy travado? Atenção especial para o canopy traseiro.
Paraquedas ajustado?
Cintos de segurança travados e ajustados?
Altímetro zerado?
Rádio ligado e na frequência correta?

4.4.DECOLAGEM
4.4.1. GUINCHO
Trim em neutro.
Velocidade máxima no guincho: 150 km/h
O planador possui um desligador para guincho logo a frente do trem de pouso principal
A melhor velocidade para decolagem com guincho é entre 90 – 110 km/h.
Existe uma pequena tendência de levantar o nariz durante o começo da decolagem com guincho.
Durante o terço final da decolagem, pode-se ganhar mais altura se for mantido um pouco de pressão
cabrando o manche.
Para desligar, puxe o desligador até o batente várias vezes.
4.4.2. REBOQUE POR AVIÃO
Realizar reboques por avião usando sempre o desligador do nariz da aeronave. (o que fica a
frente da bequilha dianteira).
Comprimento recomendado para o cabo de reboque: 30 - 60 metros.
Trim em neutro.
Velocidade máxima de reboque: 180 km/h.
Velocidade recomendada para reboque: 90 – 140 km/h.
A decolagem pode ser feita com a asa no chão. Nivelar as asas não é nenhum problema.
Entretanto, o piloto deve ser cuidadoso em condições de grama alta ou pistas não preparadas.
A decolagem ocorre por volta de 75 km/h.
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4.5.VOO LIVRE
O planador poderá ser voado em velocidades de até 280 km/h (Vne). Até a velocidade de
manobra (180 km/h) poderá ser aplicada deflexão total dos comandos. Em velocidades superiores a de
manobra os comandos devem ser aplicados com mais cuidado. Na Vne (280 km/h) apenas 1/3 da
amplitude dos comandos poderá ser utilizada.

4.6.VOO À BAIXA VELOCIDADE, QUEDAS DE ASA E PARAFUSOS
Com o manche todo cabrado é possível sentir uma vibração característica da empenagem.
O planador é bastante dócil voando a baixas velocidades. Usando deflexões normais dos ailerons
é possível manter as asas niveladas mesmo em condições de CG traseiro.
Aplicando deflexões normais de leme não se observa queda de asa. Guinadas de até 5 graus não
tem influencia significativa na queda de asa.
Mesmo fazendo estols mais abruptos, vindos de subidas a 30 ou 45 graus não causam queda de
asa.
Mas é preciso alertar que mesmo os planadores mais dóceis precisam de velocidade para se
manterem controláveis. Isso é muito importante em condições de atmosfera turbulenta, onde uma queda
de asa pode ocorrer.
A evolução de uma queda de asa para um parafuso depende primordialmente da posição do CG
da aeronave e também sofre influencia da reação do piloto.
Estando o CG localizado a frente da linha de 315 milímetros atrás do datum o ASK-21 não entra
em parafuso. Essa condição equivale a dois pilotos pesados.
Estando o CG localizado de 320 – 385 milímetros atrás do datum, algumas entradas de parafuso
são possíveis e são sucedidas de uma auto-recuperação em no máximo quatro voltas e meia. Essa
condição equivale a dois pilotos sendo um deles leve e sentado no assento dianteiro.
Estando o CG localizado a mais de 400 milímetros atrás do datum é possível entrar e manter o
planador em parafuso. Essa condição ocorre com um piloto leve voando solo.

Nota:
Durante parafusos o ASK-21 oscila em pitch. Partindo de um parafuso com nariz baixo, a
recuperação padrão leva 1 volta.Partindo de um parafuso com nariz mais alto, a recuperação padrão se dá
em menos de uma volta.
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A velocidade na qual ocorre o estol depende da carga paga. Como regra geral é possível assumir
esses valores:
Solo:
Peso total de 470 kg.
o Sem freios aerodinâmicos – 65 km/h
o Com freios aerodinâmicos – 68 km/h
Duplo:
Peso total de 600 kg.
o

Sem freios aerodinâmicos – 74 km/h.

o

Com freios aerodinâmicos – 77 km/h.

4.7.VOOS EM ALTA VELOCIDADE
O planador não apresenta tendência a entrar em flutter dentro das velocidades permitidas. Com
os freios aerodinâmicos abertos em um mergulho de 45 graus a velocidade se mantém abaixo da Vne (280
km/h). Em uma configuração com peso total de 600 kg a velocidade em mergulho de 45 graus e freios
aerodinâmicos totalmente abertos chega a 232 km/h.

4.8.VOO EM NUVEM
Para saber os equipamentos mínimos para voo em nuvem veja seção 2.3.3.
De acordo com experiências passadas, o sistema de indicação de velocidade do ar não apresenta
perigo de congelamento. Entretanto, em condições de formação de gelo, o piloto deve se manter atento à
possível falha do velocímetro. Isso deve ser considerado para voo em nuvem.
Durante o voo em nuvem deve se evitar velocidades mais altas. O piloto deverá tentar manter
uma velocidade em torno de 100 km/h e se a velocidade passar de 130 km/h ele deverá abrir os freios
aerodinâmicos para controlar a velocidade.
Atenção!
Voos em nuvem devem ser realizados apenas por pilotos que possuem autorização. As
limitações e legislações devem ser respeitadas.
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4.9.ACROBACIAS
Atenção pilotos de acrobacia!
Mesmo um planador full-acrobatico não tem resistência infinita. O maior perigo se encontra em
manobras que saem do controle do piloto ou que são mal executadas, uma vez que elas exigem grandes
esforços do planador em suas recuperações.
Portanto, é altamente recomendado ser instruído por um instrutor experiente. O ASK-21, sendo
um planador full-acrobaticobi-place oferece essa possibilidade.
Nota: O sistema indicador de velocidades apresenta um grande erro em voo invertido, durante o
qual o velocímetro apresenta uma indicação 40 km/h menor. Se o tubo de pitot for estendidoem 140
milímetros esse erro desaparece. Ver figura a seguir.
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Figura 5 - Extensão tubo de pitot
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4.9.1. VELOCIDADES DE ENTRADA
Para as manobras acrobáticas descritas as seguintes velocidades de entrada são recomendadas:

Tabela 9 - Velocidades de entrada nas acrobacias

Velocidade indicada de entrada
[km/h]
Loop
StallTurn
Split S
Immelmann
Roll lento
Oito preguiçoso
SteepClimbTurn
Chandelle

solo
duplo
solo
duplo
solo
duplo
solo
duplo
solo
duplo
solo
duplo
solo
duplo

155
170
165
180
170
180
165
180
150
165
140
150
160
175

Aceleração

2-3g
3g
2-3g
2,5 - 3,5 g

4.9.2. VELOCIDADES INDICADAS PERMITIDAS
Para voo invertido sem extensão no tubo de pitot as velocidades permitidas são listadas a seguir:
Vne 240 km/h
Velocidade de manobra 140 km/h
Para voo invertido usando a extensão de tubo de pitot:
Velocidade de manobra 180 km/h
Vne 280 km/h
Velocidade de estol 87 km/h
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4.9.3. ACROBACIAS
4.9.3.1.

LOOP

Figura 6 - Loop

4.9.3.2.

STALLTURN

Figura 7 - Stallturn
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SPLIT S

Figura 8 - Split S

4.9.3.4.

IMMELMANN

Figura 9 - Immelmann
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ROLL LENTO

Figura 10 - Roll lento

4.9.3.6.

VOO INVERTIDO

Figura 11 - Voo invertido
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PARAFUSO

Figura 12– Parafuso

4.9.3.8.

OITO PREGUIÇOSO

Figura 13 - Oito preguiçoso

4.9.3.9.

STEEPCLIMBINGTURN
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Figura 14 - Steepclimbturn

4.9.3.10. CHANDELLE

Figura 15 - Chandelle

Atenção!
Nunca solte o manche ou tire os pés dos pedais enquanto realiza voo de acrobacia.
Em voos de instrução de acrobacias avançadas é sempre necessário existir um padrão de
comunicação entre aluno e instrutor para evitar conflito de comandos.
Os freios aerodinâmicos devem ser acionados imediatamente se o piloto perder o controle do
planador ou se a velocidade aumentar de maneira muito pronunciada.
O compensador deverá ser mantido em neutro durante a realização de acrobacias. Nunca mude a
posição do compensador em voos de acrobacia!
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4.9.4. ACROBACIAS PROIBIDAS
o Toda e qualquer manobra abrupta;
o Loop invertido;
o Tail slide;

4.10.

APROXIMAÇÃO E POUSO

A melhor velocidade de aproximação é por volta de 90 km/h. Em condições de atmosfera
turbulenta é aconselhável aumentar um pouco a velocidade de aproximação. Até mesmo rampas mais
acentuadas podem ser controladas usando os freios aerodinâmicos. É aconselhável destravar os freios
aerodinâmicos no começo da perna final de aproximação.
Notas:
Os freios aerodinâmicos aumentam a velocidade de estol em aproximadamente 3 km/h.
A glissada também poderá ser usada para controlar a rampa de aproximação. Em glissadas
usando a deflexão máxima do leme ocorre o fenômeno de sucção, ele tende a se manter na posição em
que está, para retornar ao centro deve ser empurrar o pedal oposto.

5. MONTAGEM E DESMONTAGEM
5.1.MONTAGEM
A montagem do ASK-21 pode ser conduzida por 4 pessoas sem a necessidade de nenhuma
ferramenta especial, ou por 3 pessoas e um apoio de asa ou apoio de fuselagem.
Antes de montar o planador, limpar e engraxar todos os pinos, conectores e etc.
1. Tire a fuselagem e a mantenha na horizontal.
2. Coloque a forquilha da longarina esquerda na abertura da fuselagem e mantenha a asa
suspensa.
3. Coloque a asa direita, encaixando as longarinas, e alinhe as buchas que recebem os pinos.
4. Coloque os pinos principais. Nunca coloque os pinos traseiros das asas antes dos pinos
principais.
5. Coloque os pinos traseiros das asas. Use a ferramenta em T, e depois de retirá-la
verifique se as travas de segurança estão aparentes.
6. Conecte e trave os comandos de aileron, na parte interna da fuselagem logo atrás das
longarinas. Verifique se as travas de segurança estão corretamente conectadas.
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7. Conecte e trave os comandos dos freios aerodinâmicos. Verifique se as travas de
segurança estão devidamente conectadas.
8. O profundor deve ser colocado no topo do leme pela parte da frente. Depois de encaixado
o parafuso de perto do bordo de ataque deverá ser rosqueado. O parafuso deve ser bem
apertado, até que a mola da trava se segurança pule para fora da cabeça do parafuso.
9. Conecte o comando do profundor. Verifique que a trava se segurança está devidamente
conectada.
Nota:
Se o planador possui conexão de comando de profundor automática: após limpar e
engraxar as conexões o profundor deverá ser colocado no topo do leme pela frente.
Ambos os painéis do profundor devem encaixar nas conexões simultaneamente. Depois o
profundor é empurrado para trás até que o parafuso consiga ser rosqueado.O parafuso
deve ser bem apertado, até que a mola da trava se segurança pule para fora da cabeça do
parafuso.
10. Prossiga com o cheque seguindo o padrão de cheque diário.
11. Os comandos devem passar por um teste operacional.
Nota:
Em todas as montagens uma pessoa deve fazer a ligação dos comandos e outra pessoa
deve conferir se os comandos foram perfeitamente conectados.
Conferir batentes dos comandos, comandos cruzados e teste de falso positivo (trava-se a
superfície de comando enquanto outra pessoa aplica força no manche, pedal ou alavanca,
em ambas as direções do movimento, para conferir se os comandos foram realmente
conectados e não estão apenas arrastando o comando por acaso).
12. Conferir o estado e funcionamento do freio de roda.
13. Conferir a pressão dos pneus.

5.2.DESMONTAGEM
A desmontagem do planador deve ocorrer na sequencia inversa da montagem. Deve-se tomar o
cuidado de retirar os pinos traseiros das asas antes dos pinos principais.
ATENÇÃO:
Para desmontar o profundor do topo do leme deve-se garantir que apenas o método mostrado na
figura V.2-2 será usado. (deve-se puxar o profundor para frente e levantar o bordo de ataque).
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f

Figura 16 - Movimento para desmontar o profundor

5.3.“ESTACIONANDO”
Quando o planador precisar ser deixado os canopies deverão ser fechados.
Quando o ASK-21 está parado sob o sol, mesmo logo antes da decolagem com os pilotos a
bordo, os canopies não deverão ser deixados abertos por muito tempo.
Se o planador precisar ser estaqueado fora do hangar ele deverá ser mantido com os canopies
fechados e com uma capa protegendo o cockpit.
Nota:
Deixar os canopies abertos força as dobradiças e amortecedores do sistema de abertura. Além
disso, corre-se o risco de sob a luz solar o canopy gerar um efeito de lupa e incendiar seu possível foco.

5.4.TRANSPORTE RODOVIÁRIO
O projeto de uma carreta apropriada é um outro assunto e não será discutido aqui. Claro que uma
carreta fechada é preferível. Mas uma carreta aberta cumpre o propósito, sendo mais simples e mais leve.
É importante que todas as partes do planador fiquem bem apoiadas e fixas.
Atenção:
Em nenhuma circunstância o encaixe do atuador do profundor, no topo do leme, deve sofrer
esforço. Nem pedaços de espuma macia são aceitos.
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5.5.MANUTENÇÃO PREVENTIVA
Toda superfície externa do planador é revestida por uma camada de tinta de polyester resistente a
intempéries. Quando sujo o planador deverá ser lavado com água e sabão neutro. Quando muito sujo
deverá ser usada massa de polir.
Para manutenção da pintura apenas cera sem silicone deverá ser usada.
Apesar do planador não ser sensível a umidade, deve se protegê-lo ao máximo. Se algum
componente ficar encharcado ele deverá ser mantido em uma sala seca para secagem.
O canopy deve ser limpo usando um produto especial para limpeza de plexi-glass, mas água
também resolve o problema. Enxugue usando apenas um pano macio. Nunca esfregue pano no canopy
seco.
Os cintos de segurança devem ser inspecionados periodicamente a procura de danos ou rasgos.
As partes metálicas devem ser inspecionadas a procura de corrosões.
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6. CALIBRAÇÃO DO SISTEMA DE PITOT

Figura 17 - Calibração do sistema de pitot

Em voo normal os erros do sistema de pitot são desprezíveis para todo o envelope de velocidades
da aeronave. Para voo invertido o velocímetro indica uma velocidade até 40 km/h mais baixa. Esse erro
pode ser compensado colocando-se uma extensão de tubo de pitot. Essa extensão deve se projetar no
mínimo 70 mm à frente do nariz da aeronave.
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7. POLAR DO PLANADOR

Figura 18 - Polar do ASK-21
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8. PONTOS DE LUBRIFICAÇÃO PERIÓDICA

Figura 19 - Pontos de lubrificação
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