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Nr

Swiade<:two niniejsze wydane
This certificate issu~,d to
HaCTO5³~HH ccpTH<l>HKaT BJ.I.1I;aH

CENTRUM NAUKOWO -PRODUKCYJNEMU
.SAMOLOl' tJW.. LEIa{IC H.' ."p'Z~W.A RS ZAWl .t³..

(nazwa p!roducenta -manufacturer 113rOTOBIITeJIb

US-135000wytwór'cy ...~~~~ typ
for (nazwa sprzêtu -name of prO0uct -HaHMeHOBaHHC H3~eJlHH) type
H3rOTOBHTeJllO THn
stwiêrdza, ¿e pierwowzór sprzêtu wymienionego typu przesz,ed³ próby
pañstwowe spe³niaj¹ce wymagania zawarte w przepisach:

.~~~.~ 

~?~~~~~~~p~~~ ..~.~~':³?~?~~i~?~~~óW

FAR Czêœæ 35 z poprawk¹ 35 -3

i zoE;ta³ dopuszczony do eksplo9.tacji zgodnie, z rozporz¹dzeniem Ministra Ko'munikacji

~~~;ag9~~z~~~;~_~9§2r.w sprawie sprawdzania zdatnoœci sprzêtu lotniczego

/Dz.U. 

Nr.43 z 19§?~( i w zakresie okreœlonym w Instrukcji U¿ytkowania w Locie.

certifies, that the above m-entioned type meets the pertinent airworthiness requirements:
Federal Av1at1on Regulat1ons
FAR -Part 35 w1th amdt 35 -3

and has be,en approved for operation in accor,dance with Ministry of Traru:port

Aircraft Airworthiness Disposal , ~ , ; """' """"""""""'.""""", """"""

and Flight Manual Limitations.

y,nOCTOBCpRCT, 'lTO npoToTHll BbIIIIeynaMRHyTHoro H3,neJIHSI npomeJI rocY,napcTBelrHbIC HCllbITaHHJI

¥ .AP-35-3H BbIllOJIHjJeT Tpe6oBaHHH HOpM JIeTHOH rOlJ,HOCTH:

H ~ony~eH K 3KCnJIyaTa~HH COrJIaCHO C pOCnOpSl)KeHHCM MHHHCTpa llYTeH COO6~eHHSI OnrOCHTeJJbHO
JICTHOH rO~HOCTH aBHa~HOHHorO H3~eJIHSI

29.09.1965r
H B npeAeJ!aX YKa3aHHbIX B PYKOBOACTBe no JIeTHOH 3ICCnJIyaTa~HH.

O ~nA~
~~ v-OIN;JV'V

,q??".:\ O'-~TI. <Vl?" ~ ~~t .-'.~

~?~~~:<?~~?~.~.. ~~t 'j Vt
Da te '7*,
,z:(aTa I;S;-i"{" .7 0 ~

~-<..

.~~~

~ IiI\P.ÑPodpis. PrzE,dsta wiciela aZLCSignature 
of CACA Repre!entative

llOjJ.llHCb llpejJ.cTaBHTeJUI ryr A~\W-7' -\-"_7 v jj)

'{~11 ~~1~ ~
~I---

Uwagi:Remarks:

fi pHMe'³aHRR:.

~



23.07. 9] 97... r.

.Inspektorat Kontroli

Cywilnych Statków Powietrznych Warszawa, dnia

DB-2?/~?9

l.

OkreœJenie sprzêtu poddanego próbie pañstwowej

-~mig³o-Typ -nazwa ; Klasa
~ .

US-135000 j- -
-Oznaczenie fabr. Gru~a .

-Kategoria

, """ Podgrupa .: Dwu³opatowe, metalowe, qsta³ym k¹cie ustawienia³opat.

-Charakterystyka ogólna:

2.

Wytwórca sprzêtu (nazwa i adres):

Centrum Naukowo -Produkcy jne
Samolotów Lekkich
"PZL-W arsz BW a II, .A l. Krakow ska 110

3. Wykonawca próby pañstwowej

C:NPSL -"PZL -Warszawa"

4.

Podstawa prowadzenia próby (przepisy zdatnoœci, warunki techniczne):

Federalne Przepis~ Zdatnoœci do Lotów
FAR -Czêœæ 35

5. Zakres F;róby t?añstwowej: W/g programów:-TZK/US-1:;5/5/76 
-Ramowy Program Prób ~mig³a US-135000-TZK!US-135/10/78 
-Program Prób ~mig³a US-135 na obci¹¿enia odœrodkow

-PD.20.05.78 -Program tensomet~czny prót dragañ,zesp.napêdowy
sil. PZL-F-44235B31 œmig³o US-135000.-16/26/78 

-Program na przeprowadzenie 50-cio godz.pró~y d³ugotrwa³ej
na silniku PZL-Franklin 44235B3 Nr.26.113.00.005.-P-110/WB-11"³- 

Program prób na ziemi i w locie samolotu PZL-1'10.

6.

Wyniki próby pañstwowej zawieraj¹ce nastêpuj¹ce sprawozdania:
-10/TL/78 -Sprawozdanie z próby statycznego rozci¹gania piasty œmig³a

US-135000.
-S/US/WB-1/10 -Sprawozdanie z prób w locie œmig³a US-135000.
-9/26/78 -Sprawozdanie z 50 godz. próby d³ugotrwa³ej i prób s~ecjalnyc

silnika PZL-Franklin 4A-235-B3 Nr.26.113.00.005 ze smig³em
US-135000 i now¹ misk¹ olejow¹.

-PD.20.01,79 -Sprawozdanie z prób drgañ -realizacja programu PD.20.95
78.

DKP 1848 1I-72 2.000 piœm. 60 g



7.

Ocena koñcowa próby:

W'oparciu o wyniki próc zawartych w sprawozdaniach
wymienionych w pkt. 6 niniejszego Orzeczenia, oraz
o przeprowadzon¹ analizê "Taceli zgodnoœci z prze-
pisami FAR Czêœæ 35 z poprawk¹ 35~3 ocowi¹zuj¹c¹
od 1.02.1977r" dok z dnia 7.06.79r
stwierdza siê, ¿e œmig³o U8-135000 spe³nia wymagania
w/w przepisów.
Techniczna dokumentacja eksploatacyjna œmig³a
sk³ada siê z: .t

Opisu Technicznego oraz. Instrukcj i Oc s³ugi
i Napraw ~migie³ U8-135000 wyd. A 1979r.

Dok. Nr. 003.

8.

Orzeczenie niniejsze stanowi podstawê do ~~~~ -wydania œwiadectwa typu *)...o ..
1 .

Przedstawiciel IKCSP
prowadz¹cy zagadnienie "ZA TWIERD~AM"

') Niepotrzebne skreœliæ



POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA

C.Ei'³~L³³Y ZJRZ³D IO11NICTWA CYWILrmGO

DB-DB-128
CNPSL "PZL" WARSZAWA
U8-135000 .-

23 lipiec 1979 r.

ARIUSZ DANYCH TmHNICZNYCH
-

DO ~D~TWJ 'lm1 Nr DB-128

N1n1e.1s¹ ArkuSB Da~ch Teohn1czD1ch jest CS³'c1¹ 8k1eclow¹

dw1adectwa ~u Nr DB-128 1 poda.1e war³mki ores ogran1cze-
D18 ut.ytkowan1a apn,tu³ 1]8 który .,dano a.1adectwo 'l':YPu.

Centrum Naul:owo-Produkcy t1D8

Samolo't6w :Ie~~ch "PZL"
Warszawa

Al. Kremw sD 11 0/ 114

W³aœciciel
Sw1adectwa Typu:

-U8-13500Q
-1740 -1780 ..
-~¹
-2

-P J-61i

-1500

-Clerk: Y

-14kG-'~
-.jak dla 4m1gl8 sta³ego

~ .2800 obr/min.

-oSD8cseme febryczne
-'redD1oa
-k1e~_m~k obrotów
-lloœ6 lops't
-me'ter1a³ ³opat
-qt us'taw1en1a ³opat

.prsekro.1u kontro1:JVa
/I³ .680 imD/

-profil lopatl
-ciêur œmigla

z ko³pak1em

-charakterya't1ka prac"



2- -
Podstawa cer't1f'1kac.11 -:rederalDe Prsepl81 Zdatnoœci do-

Lo't6w :rAR -CSfŒ6 35 s popra.~
35-3.

Data zg³oszenia do
c erty:f1kac -11 -11.XI.1976r

Warunk1 

u!1tk°w anta -tJIlglo tJs-135000 z silnikiem
PZL-J' 4A2'5B3I:B31/
dopuszczone do ut.ytkowan1a Da
aemoloc 18 PZL -110 -KOLIBa-.


