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FLYKONTROLLANTUDDANNELSE
Denne uddannelse er efteruddannelse for UL-piloter med byggeerfaring eller anden materialemæssig uddannelse som baggrund. En tilfredsstillende gennemførelse af flykontrollantuddannelsen
kan føre til retten til at virke som flykontrollant.

MÅL
Ved uddannelsens afslutning skal eleven








kunne gennemføre syn af ultralette flyvemaskiner,
kunne gennemføre støjmåling af ultralette flyvemaskiner,
kunne anvende unionens administrative bestemmelser i relation til syn, støjmåling og anden
materielmæssig virksomhed,
kunne virke som rådgiver for klubbernes materielansvarlige og instruktør for
flykontrollantaspiranter.
have et grundlæggende kendskab til de påvirkninger, materiellet udsættes for under flyvning, til
motorens virkemåde og til grundlæggende vedligeholdelsesprincipper, herunder en kendskab til
de almindeligste kilder til materielfejl.
være orienteret om indholdet af FAA AC 43-13.
kunne rådgive flyejere om procedurer for eftersyn af komponenter på UL-flyet, som har særlige
eftersynsintervaller

KONTROL
Kontrollen af den teoretiske indlæring gennemføres løbende under kurset under anvendelse af
undervisningssamtale. Kontrollen af den praktiske uddannelse gennemføres af en erfaren
flykontrollant gennemførelse af et antal syn af ultralette flyvemaskiner.

GENNEMFØRELSE
Uddannelsen gennemføres i form af et kursus af en dags varighed. Unionen afholder
flykontrollantkursus som hovedregel hvert andet år.
Flykontrollantkurset indeholder følgende:




Gennemgang af materialekvaliteter og de påvirkninger materialer udsættes for som følge af
flyvning og som følge af ælde, samt metoder til at kontrollere disses vedligeholdelsestilstand.
Følgende materialer bliver gennemgået:
 Sejldug, der anvendes på ultralette flyvemaskiner.
 Aluminiumslegeringer
 Træ
 Kompositmaterialer
 Wirer
Gennemgang af kontrolmetoder i forbindelse med syn,
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Gennemgang af motortyper, deres virkemåde og almindelige justerings- og
vedligeholdsprincipper,
Gennemgang af brændstofsystemer, herunder pumper og tanke samt monteringsprincipper
herfor,
Benzins virkning på diverse materialer,
UL-flyets elektriske anlæg, herunder batterityper og anvendelse af sikringer,
Støjs udbredning og metoder til dæmpning af støj fra ultralette flyvemaskiner,
Gennemgang af komponenter i UL-flyet, som kan være omfattet af særlige eftersynsregler mhp
at kunne rådgive flyejerne om deres overholdelse af disse eftersyn (f.eks. transponder, TSOgodkendte instrumenter, redningsapparat m.m.).
Gennemgang af Trafikstyrelsens og unionens materielorganisation, herunder delegering af
materialemæssige opgaver og tilsyn med materiel, med vægten æagt på pligter og ansvar for
såvel flykontrollanter og klubbens materielansvarlige,
Gennemgang af unionens administrative bestemmelser, herunder det juridiske ansvar man
påtager sig som flykontrollant i forbindelse underskrift af diverse formularer og erklæringer.

BEMÆRKNINGER
Kurset henvender sig til UL-piloter med byggeerfaring eller anden materialemæssig uddannelse som
baggrund.
Det skal bemærkes, at flykontrollantkurset kun er én af forudsætningerne for at blive godkendt som
flykontrollant, og at kursets gyldighed kun er 5 år.

