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~m~r~yksen mukainen toimen~ide on lentokoneen jatkuvan Ientokelpoisuuden edel ly—

1yksen~. Suoritettu toirnenDide on nerkitt~v~ lentokone—, moottori— tal Dotkurikir—

jaan toimenpiteen laadun rnukaan.

354. —rn~r~ys No. 354767: PIK—3, —3b j~ —3c. SHveketankojen ~~tteidenriuutostyb

Koskee: Kaikkia PIK—3, —3b ja —3c purJekoneIt~ Iukuunol-tarnatl-a niit~ konelta,

Joissa on Jo suonltettu tolrnenpidekohdan mukalset muutosty6t tal joissa ci ole

Jo alunpenin jyrsltyt 1y~nt~tankojen p~tteet.

M 332/66 mukaisissa -t-arkastuksissa havaitut virheet.

Suonitettava: Tolmenpidekohdan mukaiset muutokset viimeist~n 1.7. [967menness~.

Toimenpiteet: Edel I~mainitu’lss~ koneissa havaittujen ty5nt&tankoJen hitsausvi—

kojen poistamiseksi on tankojen p~tteiss~ suonitettava seur vat muutosty6t

(ks. kuvaa):

I. S~dett~v~ss~ p~ss~ valhdetaan 6 mm puittl 8 mm puitti In. Korvake talvute—

taan v~h1nt~n 1,5 mm levys-hi. Kor-vakkeen keskel Ic pora-l-aan relka, Jonka I~pi

sovitetaan edell~ mainittu puitti. PultIn p~st~ samoinkuin klnistysmut-t-e—

r-eistakln villataan nun pal Jon ~ois leveydesi-~, ett~ korveke saadaan alku—

per~Iseen leveyteens~. Taivu-I-et-l-aessa korvaketta pultin kanr?n p~1l~ on kan—

nan sis~reunolst~ villattava s~rm~t pois, jotta t~ivutettavaIle korv~kkeeIIe

saadaan nIitt~v~ taivutuss~de. Lopuksi pultin kanta seka kiristysmutteni hit—

sataan Cheftata~n) kyIJist~n yhteen.

2. Putken puoleisessa p~ss~ porat~an putken j~ viliholkin l~pi I mm reika~Josta

voidaan t~rkastaa niit-t~v~ pultin pituus holkissa (mm. 3mm).

Lopuksi maalataan ohut ±arkastusviivaseka kinistysmuttenin ett~ mybs ty6n—

-ttpui-ken p~h~n, Jot loin mybhemmiss~ tarkastuksissa on heippo huomata mutte—

rin mabdollinen I5ystyminen.

3. Kiinte~ss~ p~ss~ y~stet~n tangon p~h~n lovi 3O0kuImalla putken keskivil—

vaan n~hden 600 killa, PohJapy~n[styksen minirnis~teeksi vat itaan vihin—

t~n 2 mm. Korvake hltsa1~an supistettuun (Thrvittaessa) putkenp~h~n, Jot—

loin seadean aikalsempean konstruktioon n~hden parempi J~nn1tysten Jakaantu—

ma. Hyv~ksytyt mateniaal It CrMo—ter~s VL.S 1452 tal Dofors Ro 653 nuorrutettu

Jne. vastaten normeja SAE 4130, DIN vanha nonnI 25 Crr~lo4, uusi norml [.7214.

9.

P~tteet on hyv~ksytyn Icntokonehltsaa~n hltsattava, valmiita p~ttelt~

on titattavissa Molino Oy:tt~, J~mlJ~rvett~i.
490— .~

osk HTH
os

k 
H

T
H



/3qA7

— 4p

~A *7~

d~d•/*~ 4-~9
J~,AiIaF ~7

,Y-
7JAJ4(

4

A#~ ~L9L/~

N

~!

osk HTH
os

k 
H

T
H


