
ILMAILUTOIMISTON TIEDOTUKSIA
iNFORMATION FROM THE OFFICE OF CIVIL AAIATION

LENTO KELPOISUUS-
TIEDOTUS
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M—määräyksen mukainen toimenpide on lentokoneen jatkuvan 1entok~elpoi—
suuden e~e1lytyksenä,. Suoritettu toimenpide on merkittävä lentokone—,

moottori-~ tai potkurikirjaan toimenpiteen laadun, mukaan.

~ Pr~ttt & Whitney moottoreiden sylinterikiinn.i

—

tyksen korjaus0

Koskee~ ?ratt & Whitney moottoreita.

~ite: ?ratt & Whitney ~e:.wioeBulletin 1567 Rev. A ja Lu~tvärdighets—
anvisna.nga,r 34/1960

Suoritettava: Kun. sylinter~n kiinn.ityspulteissa on esiintynyt murttunia

tai kun niiden moottoreissa on e8iintynyt löystymistä.

Toimenpiteen syyt: Sylinteipultin murtuessa tai mutterin löystyessä

joutuvat muut pultit ja m.ui;terit liian suurelle rasitukselle. Jos useam—

inat kuin, kaksi viereistä pu..lttia tai mutteria murtuu tai löystyy on

todennäköistä, että sylin.tErin kiinnityslaippa ylikuormittuu.

Toimenpiteet~ a) Jos yksi ~.ylinteripulttion murtun.ut tai yksi sylin—
teripultin mutteri on löystynyt, on tämä pultti ja molemmat viereiset

pultit uusittava. Mikäli sylinterin kiinnityslaippa ei ole täysin suora

(n~uodonmuutos vähemmän. kuin 0,08 min) on se oikaistava hiertämällä

(lappin.g), Tässä yhteydessä sylinterin kiirmityslaipan mitat eivät saa

alittaa jäljempänä tauluko~sa annettuja arvoja. Joe kiinnityslaippaa

on jo aikaisemmin työstetty on sylinteri vaihdettava uuteen ja entinen

romutettava.

b) Jos kaksi vierekkäistä sylinteripulttia on murtunut tai kaksi vie—

rekkäistä mutteria löystynyt on sylinteri vaihdettava uuteen. Tätä ei
kuitenkaan tarvItse tehdä, mikäli muut mutterit ovat oikeassa momentis—

saan ja sylinterin kiinnityelaipan muodorumuutos on vähemmän. kuin. 0,08 mm
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ja jos magnaflux tutkimus oEoittaa, ettei kiinnityslaipassa ja se
ympärist~5ssä esiinny murtumia.

Jos kiinn.ityslaippa ei ole täysin suora, (muodonmuutos on ui~

nempi kuin 0,08 mm) on se hierrettävä (lapping) suoraksi, missä yhte —

dessä jäljempänä olevan taulukon antamia mittoja ei saa alittaa

Murtu2leet ja niiden viereiset sylinteri~ultit on vaihdettava.

c) Jos useami~ia kuin kaksi lähekkäin olevaa pulttia on murtunut tai
mutteria löystynyt on sylinieri vaihdettava uuteen ja samoin kaikki
kiinnityspultit. Vanhat osat on romutettava.

HUOM. EdellämainitullE. tavalla romutettu sylinteri voidaan ottaa

uudelleen käyttöön jos sylirLterin alaosa (sylinterin helma) vaihd.etaar±
uuteen.

TAULUKKO

Sylinterin kiinnityslaipan pienin sallittu paksuu3:

Moottori Mitta A Mitta B

Wasp Junior (R—985) 6,3 6,o

Wasp (R—1340) 6,3 6,o
Twin Wasp (R—1830) 7,4 —

Twin Wasp (R—2000) 7,4
Twin Wasp (R—218(>) 6,8 6,6
Double Wasp (R—2800) 6,8 6,6

Wasp Major (R-4360) 6,8 6,6

lähemmin suositeltavi aser±—Pratt & Whitney S.B. No. 1000 käsittelee

nusmenetelmiä ja kiristysmozientteja.
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Tämä lentokelpoisuust:Ledotus kumoaa tiedotu.ksen 111 11 /53 ~

on hävitettävä.
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