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TEKNILLINEN SUOMI M 23-21+153

Kulkulaitosten ja yleisten toiden ministeriö 3.12.53
1 LMAI LUTOI MI STO

Sivu 1 (yht,2)TIEDOITUS AIeksanterinkatuIO~H ei

M-määräy~:sefl mukainen toimenpide on lentokoneen jatkuvan lentokelpoi-

suuden edellytyksenä. Suoritettu toimenpide on merkittävä lentokone-

tai moottorikirjaan. toimenpiteen laadun mukaan.

23. M—määrävs N:o 23./~3: biännän tai~i

.

~ Moottoreita Continental C7’~l2 tai -12~, sarjarrLxmerot alle

l791+—6~12, paitsi 1788—6-12; Continental C8’~..12. —12F tai ..12FFIJ

.

sarjanumerot alle 20668-6~l2, paitsi 20656—6—12, 20658—6—12 ja
20666—6-12; Continental Cl2~-l tai -2. sarjanumerot alle 101+6—6.12,

paitsi 1031+-6-12, 1037-6-12 - 101+2-6-12 ja l01+1+—6-12.
-1tt.

~ CAA Airworthiness Directive 1+7-~1+0-2.

Suoritettava: Välitt~5mästi, jos moottori on käynyt vähintään 600 tun-

tia, muussa tapauksessa viimeistään 15.5.51+ tai,. kun moottori on käy-
nyt 600 tuntia, kumpi tahansa sattuu ensin.

¶oimenoide: Yllälueteltujen moottorien tai niiden varaosina toimitetut

männäntapit saattavat katketa varoituksetta. Näiden männäntappien

heikkoutta ei voida todeta tavallisilla tarkastusmenetelmissä, minkä

tähden seuraava vaihto on suoritettava niin pian kuin mahdollista:

OhutseiWäiset männäntapit No. 2221+8-A1 (sisähalkaisija 17,5 mm =

.6875”) on vaihdettava paksusel.näisiin männäntappeihi.n No, 25121—Al
tai 25262-Al (sisähalkaisija 15,1 mm = ,591+5”).

Continental Service Eulletin N:o ~+7—9koskee tätä muutosta.

21+. M.määräys N:o 21+153: Generaattorin kytkin

.

6 -t
~ Moottoreita Continental ~ c—8r5. C-90. C—12~ -la O—l1+~

.

jotka on varustettu generaattoreilla, paitsi allalueteltuja mootto—

reita.

Vii1~e: CAA kirworthiness Direetive 1+9..50—l.

Suoritettava: Tarkastettava ennen l5.12~$3 ~ käyttdtunnin jäl-

keen tästä lähtien seuraavassa peruskorjaLLksessa on toimittava

7825—53,27.
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Sivu 2 (yht.2)

<~ha~den mukaisesti.

~ Generaattorin kumisen kytkinlovyn h~.joam±sestaa~heUttwan

moottorivian estämiseksi on kytkinlevy tarkastettava tai/ja va.Thdet-

tava.

1. Koskee vanhantyyppistä kytkinlevyä — ilman metallisuQjusta.

Kuxninen kytkinlevy, osa Part No. 22348, on tarkastettava. Osa on

vaihdettava~ jos halkeamia tai muita vikoja esiintyy. ~rik~isesti

on tarkastettava, ettei unen kulmissa ole halkeamia.

Ylläesitettyä tarkastusta ei tarvitse suonittaa~ jos uudentyyppinen

kytkinlevy, osa Part No. 352030, metallisuojuksineen asennetaan.

2, Koskee uudentyyppistä kytkinlevyä - metallisuojus on.

Kuminen kytkinlevy, Part No. 25120, on vaihdettava moottorin perus—

korjauksessa.

Ij~~ Ylläesitettyä tarkastusta ei tarvitse suorittaa seuraavissa
moottoreissa: (Sensijaan kytkinlevyn vaihvo on suoritettava perua—

korjaultsessa.)

— Continontal C-85; Sarjanuraerot yli 30567.8.42,

- Continental 0-125: Sarjanumerot yli 8lO8—8~2.

— Continental C~75: Sarjanumerot yli 5257.7—12.

Kaikki “C” mallin moottorit, mitkä ~n korjattu tehtaalla

Continental Motors CorpQration t.9.191+8 jälkeen.

Generaa.ttorin kytkinlevyri selostus on Continentaj.. Motors CQrporation
Se~.w±ceBulletin Nun’ber L11+9-1+:ssä.
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