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M—määräyksen mukainen toimen:pide on lentokoneen jatkuvan lento-

kelpoisuuden edellytyksenä. E~uoritettu toimenpide on merkittävä

lentokone— tai moottorikirjaan toimenpiteen laadun mukaan.

66. M—määräys No. 66/54—2: Muutos, joka koskee kampiakselin kierteen

pyöristystä painelaakerin kohdalla

.

Koskee: Kaikkia Pratt & Whitney Wasp Jr, sarjan moottoreita

(myös sotilasmuunnos R—985) lukuunottamatta helikoptereissa käy-

tettyjä.

Viite: CAA .Airworthiness Directive 54—22—2; 56—23—2; 56—26—3 ja
57—5—4.

§~. Edellisen samaa asiaa koskevan TT:n (AD 54-22—2) julkaisemi-
sen jälkeen on ulkomailla sattunut akselin murtuinisia johtuen siitä,

ettei esitettyjä toimenpiteitä ole suoritettu riittävän huolelli-

sesti.

Suoritettava: Kohdan A mukainen tarkastus seuraavan 100 tunnin

huollon yhteydessä ja näin jatkuvasti 100 tunnin välein, kunnes

kohdan B mukainen toimenpide on suoritettu. Kohdassa B esitetty

yksityiskohtainen tarkastus ja 1~ruulapu1~.a)lus on suoritettava mahdolli-

simman pian ja viimeistään peruskorjauksen yhteydessä.

Toimenpide

:

A. 1. Irroitetaan potkuri~ painelaakeri—mutterin suojus, mutteri,

öljyntiivistysrengas ja välikappale.
2. Puhdistetaan huolellisesti tarkastettava kohta.

3. Tutkitaan esiintyykö kierteen juuressa murtumia tai hius—
halkeaniia käyttäen väriainetta, jolla on kyky tunkeutua

rakoihin,ja suurennuslasia (6—10 kert. suurennus). Mikäli
vikoja havaitaan on kampiakseli vaihdettava.

HUOM Jos moottoria käytettäessä ilmenee öljyvuotoja moottorin etu—
osassa on. meneteltävä kuten yllä on määrätty.
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B. Moottorin peruskorjauksen yhteydessä on suoritettava
kampiakselin kierreosalle erikoinen magnafluxkoe,

“Shadowgraph—tarkastus” sekä kuulapuhallus (shot peening).

Tämän käsittelyn jälkeen on hyväksytty kampiakseli va—

rustettavamerkinnällä “14P—56”, jonka paikka on akselin

etupäässä, potkurin kiinnitysmutterin sokkareikien välis-

sä. Tässä esitetty toimenpide on siinä määrin epesiali—

työtä, että sen saa suoriitaa ainoastaan moottorin val—

mistajatehdas tai ko< aarno, jolle valmistajatehdas on

antanut erikoisluvan ‘:yeeisen työn suorittamiseen. Lähin

tällainen korjaamo on Flygtjänst A/B, Maimö 8, Sverige.

Pratt & Whitney Service Bulletin 1488 ja Speoial Instruct—

jon 14F—56 R1’A sisältkvät tarkempia ohjeita työn suon—

tuksesta. TJusis~a k&~npiakseleissa (numerot 261278,

261279 ja 264164) on ~alssatut kierteet ja suurempi kier—

teen juuren pyörity~>säde, eikä niitä saa käsitellä näiden

ohjeiden mukaisesti.

Tämä Teknillinen Tiedoitus kumoaa M—määräyksen No. M 66/54

(27.11.1954) mikä on hävitettävä,
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