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M—määräyksen mukainen toimenpide on lentokoneen jatkuvan lentokelpoi—

suuden edellytyksenä. Suoritettu toimenpide on merkittävä lentokone—,

moottori— tai potkurikirjaan toii~enpiteen laadun mukaan.

M—määräys No. 115/58: Allamainittu.jen metallisten Hartzel~~pqtkurilapa

—

tyyppien tarkastus

.

Koskee: Potkurin 6100282 (I-Iartzell No. HC—12x20—80/8433—6) tai potku—

rin SA 575198 (Hartzell No, HC’-12x20x8D/8433—6) lapoja SÄ 576228
(Hartzell No. 8433—6). Siis esimerkiksi koneita Saab Sa±~ir 91B ja 910.

Viite: Luftvärdighetsanvisningar 51/1957.

Suoritettava: Ennen seuraavaa lentoa ja senjälkeen tarkastus 50 tunnin

välein.

Toimenpiteen syy: Havaitut murtu~at lapojen tyvissä oheisen kuvan mu—
kaisissa kohdissa.

Toimenpide: Merkitse lavat ja lapojen kiinnittimet tarkasti ennen ir—
roitusta lapakulman säädön helpottamiseksi, kun lavat uudelleen asenne—

taan paikalleen. Irroita lavan kimnnittimet ja poista lavat. Puhdista

lavan tyvi valkospriillä tai vastaavalla ja poista jäljellejäänyt tii—

visteaine, erikoisesti urasta, metyleenikloridilla. Tarkasta ura ja la—

van tyvi huolellisesti, silmälläpitäen mahdollisia halkeamia, vähintäin

15 kertaa suurentavalla suurennuslasilla tai mikroskoopilla.

Ultraääni ym tutkimuslaitteita voidaan myös käyttää halkeamien totea—

miseksi.

Lavat, joissa todetaan murtumia, on poistettava käytöstä.

Lentokoneenomistajia pyydetään ilmoittamaan tutkimuksen tulokset ja

potkurien käyntiajat SAAB:lle.

Valmistajan Servioe Bulletin No. 91.6.009. käsittelee tätä tarkastusta
lähemmin.
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NOT~ CES FROM THE 8OA~D OF CI VIL AVI ATION

AIRWORTHINESS
DIRECT IVES

INSPECTION OF ~TAL PROPELLER ELADES MODEL HXRTZELL SPEC~FIED BELCW

Appilee to airoraft mode3. Saab Safir 91B and 91C.

Time of eomplia.noe: Before next flight and thereafter in~pection at 50—hours
iritervals.

Parte affected: Propel.ler biade SA 576228 (Hartzell No 8433—6) of propeller
6100282 (Hartzell No HC—12x20--8C/8433—6) or propeller SA 575198 (Hartzell No
Hc—12x20—8I~/8433-6).

Work procedu.re: Soribe exact matching imee on biades and biade olampe in order
to faollitate biade angle aetting when refitting the bjadee. Dien~unt the bla.de
olainpe and remove the propeiler bla.des. Oleari the bla,de root with white epirit or
equivalent and ren~ve remaining gaaket compound, espe oially in the groove, with
methyleneohloride.

Inapeot the groove and the radius between biade root and bla.de for oraoke with a
miorosoope ma~nifying 15 tirnee or rn~re.

If ava.ilable ultra sorlio teet equipment oan also be used to deteot the oracks.

tJp to now dlsoovered oraoke have been iooated acoording to fig 1 and 2 and it 18

reooninended to start inapecting this area.

Propeller biades with oraoka rnLlst be rejeoted.

The airoraft owners have been requeeted to inform SA&B about the resuit of the
Inapeotion and r~nn1ng time of propellera.

Theee inapeotiona ahali be carried out in aooordanoe with the manufaoturera
Servioe Bu.lletin No 91.6.009, dated Deoember, 1957.

Complianoe with this Airworthiness Direotive ja oonsidered necessary to keep the
a.ircraft in an airworthy oondition.
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