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Komu: Uživatel�m a majitel�m letecké techniky s ustavenými �adovými pístovými 

motory produkce LOM PRAHA s.p.a organizacím schváleným národními 
leteckými ú�ady pro údržbu motor� v souladu s JAR 145. 
 

Týká se : Míchání schválených provozních motorových olej� pro letecké �adové pístové 
motory produkce LOM PRAHA s.p. a zapisování vým�n oleje do motorové 
knihy. 
 

 Opat�ení:  Na základ� p�ípadu vysazení motoru M337 AK za letu v letounu Z43 v �ervnu 
2003 byla, pod vedením ÚZLPN, provedena expertíza doty�ného motoru.  
V rámci záv�r� z této expertízy bylo konstatováno, že p�í�inou vysazení motoru 
bylo ucpání olejového kanálku pro p�ívod oleje k mazání a chlazení  ojni�ního 
ložiska uvoln�nými úsadami a následné zad�ení tohoto ložiska.  
K narušení a uvoln�ní úsad došlo dlouhodobým vlivem smíchání aditivovaných 
a neaditivovaných olej� p�i provozu motoru. 
 
S ohledem na uvedenou p�í�inu d�razn� upozor�ujeme uživatele motor� na 
bezpodmíne�né dodržování všeobecn� platných zásad a podmínek pro 
používání 
 
-minerálních leteckých motorových olej� dle MIL-L-6082E, GRADE 1100, MS-
20 dle GOST 21743-76 a 
-disperzních bezpopelových (aditivovaných) leteckých motorových olej� 
dle MIL-L-22851D. 
 
Míchání a vzájemné zám�ny minerálních a disperzních bezpopelových 
(aditivovaných) leteckých motorových olej� v pr�b�hu leteckého provozu 
je nep�ípustné ! 
 
Podmínky zám�ny a p�echodu z jednoho druhu oleje na druhý jsou p�esn� 
vymezeny v ” Technickém popisu a návodu na obsluhu motor� M337A,AK, 
M 332A,AK, M 137A,AZ, M 132A,AK”, str. 4-2 až 4-3 a v  platných servisních 
bulletinech.  
 
P�ed použitím motorového oleje je obsluha motoru povinna se p�esv�d�it,  
jedná-li se o požadovaný druh oleje. Je zakázáno používat olej neznámého 
p�vodu (neozna�ené nádoby). 

 

 



 
S vým�nami a dopl�ováním oleje souvisí i správné zapisování tohoto úkonu do 
motorové knihy.  
 
V rámci vým�ny nebo dopln�ní oleje je povinností obsluhy zapsat do 
motorového záznamníku: 
- po�et odpracovaných hodin p�i vým�n� nebo dopln�ní oleje;   
- p�esné úplné (nezkrácené) ozna�ení nové nápln� oleje.  
P�esné ozna�ení schválených olej� je uvedeno v ” Technickém popisu a 
návodu k obsluze motor� M337A,AK, M 332A,AK, M 137A,AZ, M 132A,AK”, 
str. 4-2 až 4-3.  

Upozorn�ní : Nedodržení zásad pro vým�ny schválených motorových olej�, nep�esné 
zapisování použitého oleje a použití oleje neznámého p�vodu (z neozna�ených 
nádob) v pr�b�hu leteckého provozu m�že vést k vážnému poškození motoru 
a ke vzniku mimo�ádné letecké události. 
V p�ípad� prokázání nedodržení uvedených zásad je uživatel pln� odpov�dný 
za vzniklé poškození motoru. 
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