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INFORMATION FROM THE DEPARTMENT OF CIVIL AVIATION M 506/72

LENTOKELPOISOUS- 30.6.1972

MAA NAIS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE

M-ni~r~yksen mukainen toimenpide on flxna-aluksen jatkuvan lentakelpoisuuden ede11ytyksen~1. Suoritettu toimenpide on

merkitt~v~ ilma-aJulcsen matka-, moottorl- tal potkurip~kviIdrjaan toimenpiteen laadim mukaan.

506. M-m~Jxttys No. 506/72; “UTU’-i,uriekone. Tarkastulsia oh1ausWr1este1m~ss~

KO6kee: Kalidda KK-le ~UTUtl~purJekoneita.

Vilta Kaytwkokemuluet Suomessa.

Suoritettava 15.7.1972 mennessl.

Toimenpiteet

;

I • Tarkasta sauvalta taakseplin lLthtevLtn torsioputken takimmaisen laakeiin kilimitys laakeripesIflns~. Laakeripesi

uilppuu kahden ripustustangon varassa sliven p Jdlnnityskorvakkeiden takapuolella sijaltoevan t&kastusluukun ala-

puolella . Laakeri on klinnitetty etureunastaan1aakeripes~Mn pistevannlstuksella, jonka on todettu irtoavan kasin

vetttmZ~Thi. Mlkflfl laakerin idinnitys osoittautun l5ys~ksI tai muutea puutteelliseksi, on laaker1pes~ laakereineen

irroitettava koneesta ja nusittava piatevarmistus.

Tarkastuksen jU.lkeen asenna kyseisen laakerln takapuolella olevan nylanvarmisteisen mutterin (M 8) aIle riittIv~n

snuri (uflcobalkaisija 22—24 mm) ter~saluslevy, joka estI~ mutterin pMMsyn laakeripesMn 1~vltse, vaikka edeU~mai—

nittu laakerinlrtoamlnen tapahtulsikln. Ison aluslevyn alle on asennettava riittlvMsti pienempil (M 8) aluslevyjtt,

jotta se ei hankaa 1aakeripes~ missM.~n sauvan asennossa (0,5 - 1 mm rako riitt2l). Vailida nylonvarnilstelnen

mutteri matalakii kruunumutteriksi ja poraa 1,5 mm reika pultin pIIth~n sopivaan kohtaan ja varmista mutteri

sokkanaulalla.

Vaihtoehtoisesti voidaan Inakerin paikaflasapysyminen varmisraa asettamafla levyt laakeripesMn molemmille puo-

hUe ja idinnittamMill ne pulteilla toislinsa. Tililaisehle varmlstukselle on kuitenkin saatava katsastajan hyv~1ksyntI.

2. Tarkasta sauvan alaplmn paflolaakerin klinnitys peslMnsl. Laakeri on vaimlstajatehtaahla Idinnitetty pesu.dns~ kol-

mella en tavahla:

A.. Pistepuikolla on Isketty pisteiti laakeripesil.n ylireunaan, johloin reuna on hiukan levinnyt ja idinnittinyt si-

ten laakerln pes~MnsI.

B. RuuvitaltaUa tai vastaavalla on isketty vastaavasti kuin tavalla A.

C. Runvitaltalla tai vastaavalla on Isketty laakeripesMn reunaan ulkopuolelta sisunpD.in kahdeksan kielekettLt

laakerin reunan pAtidi e.

Mikili laakerln kiinnitys osoittautuu olevan tapaa A tai B ‘meistaa’ laakeripes~n reuna vilittOmMsti tavan C mu-

kaisesti.

Jos laakeripes~n reuna ei ole riittIv~sti laakerin reunan yl~puo1eUa, jotta ‘meistauksen’~ voisi suorittaa, hanki

30000 ~ tai ota yhteytti ilmailuhahlltuksen teknrniseen tolmistoon.
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