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M-m~Ar~yksen mukainen toimenpide on lentokoneen jatkuvan lentokelpoisuuden edel-

lytyksen~. Suoritettu toimenpide on meTkitt~v~ lentokone-, moottori- ~ai potku-

rikirjaan toimenpiteen laadun mukaan.

221. M—m~rays No 221/63: Rh6nlerche II ja siivekeflutteri.

Ko3kee: Kaikkia Rhbnlerche II purjekoneita.

Vilte: Kokemukset Suornessa ja ulkomailla.

Suori te ttava: Tarkastus p~.ivitt~in.

Toimenpiteet: Rhbnlerche—koneissa on todettu ilmenneen siivekef’lutteria, joka

ainakin kahdessa tapauksessa on johtanut siivekkeitten irtoamiseen lennolla.

Kyseess~. on todenn~k~5isesti siiven v~nt~5- tai taivutusvar~htely, jota

ajivekepinnat vahvistavat, Thl2.ainen v~r~.htely voi kasvaa nopeasti nun suu-

reksi, ett~, se rikkoo rakenteen. Seuraavassa luetellaan muutamia. seikkoja,

joista t~.llainen ilmi~ voi johtua:

1. Kone voi olla rakenteellisesti aldsis siivekeflutterille, toisin sanoen sli-

yen v~nt~5j§.ykkyyden tai taiv-utusj~ykkyyden ja siivekkeen massan suhd.e on

ep§.e dullinen.

2. Siivekkeess~. ei ole massatasapainoitusta,

3. Siivenkiinnitystapeissa tai siivekesaranoissa on v~.ljyytt~.

4. Siivelceva.ijerit ovat U5ys~t.

5. Ilmassa on voimakkaita py6rteit~..

6. Lennet§An lijan suurella nopeudella.

Rh6nlerche II t~ytt~ ilmeisesti kobtien 1 ja 2 asettamat vaatimukset,

joten tapaukset 5—6 voivat erikseen tai yhdess~ aiheuttaa flutterin. Jotta ta.-

m~ voitajejin v~ltt~, on p&ivittain ennen lentojen aloittamista suoritettava

seuraavat tarkastukset:

I. Tarkastetaan, ett~. kaikki siivenkiinnitystapit ovat tiukat.

II. Tarkastetaan siivekesaranoitten tiukkuus ja saranakorvakkeitten kiinnitys

puurakenteeseen.

III. Tarkastetaan siivekevaijereitten tiukkuus. Vaijereitten tulee olla hiukan

normaalia tiukemma.lla.

Lis~ksi on noudatettava seuraavia ohjeita lentotoiminnan aikana:

a. Koneella ei saa lent~ voimakkaan pybrteisyyden vallitessa. Thst~. ei voida

antaa tarkkaa m~ritelm~, mutta pybrteisyys on varmasti voimakasta, joe se

selv~,sti aiheuttaa ohjausvaikeuksia lento-oppilaalle.

b. On ehdottomasti pysytelt~.v~. sallituissa nopeusrajoissa ja lentoliikkeissa.
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