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DIRECTIVE

M—mM~r~yksen noudattaminen on purielentokoneen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksen~.
frMBr~yksen inukaiset toimenpiteet saa tehd~ ja kuitata ilmailuvMlinekorjaamo, R~yskUTh—
S~ti5n j~riestBmBn lujitemuovikorjauksen Iatkokurssin kaynyt tai vastaavat tiedot omaa—
va henkil5. Tehdyt toimenpiteet on merkittRv~ purjelentokoneen matkapRiv~kiriaan.

1083. KK—1E UTU. Sliven paarteiden tarkastus

Koskee: Kaikkia KK—IE UTU purlelentokoneita valmistusnumerosta 1 alkaen.

Viite: Suomessa saaclut kokemnukset sek~ tehdyt Iatkotutkimukset.

Voimaantulo: 15.5.1982.

Toimenpiteet

:

A. Ennen seuraavaa lentoa ja sen jalkeen 50 lentotunnin v~lein tarkasta siipien

paarteet silm~mE~rEisesti. KiinnitE erityisesti huomiota stiven tyvialueeseen,

tyvikaaren ja tyvisalon liittym~kohtaan.

Mik~1i paarteiden alueelta l5ytyy murtumajElkiR (varsinkin poikittaisia) tai

hiushalkeamia, tee kohdan B mukainen tarkastus ennen lentotoirninnan jatkamis—

ta.

B. Tee seuraava tarkastus viimeistB~n 30.4.1983 menness~4.

Avaa siipien pintalamninaatti paarteen ja tyvikaaren liittym~1kohdasta n. 150 x

300 mm alueelta siten, ett~ paarteesta voidaan tarkastaa siin~ mahdollisesti

oleva ep~jatkuvuuskohta tyvikaaren ja paarteen 1iittym~kohdassa.

MikMli epdjatkuvuutta Thytyy tarkastuksessa, ota yhteys ilmailuhallitukseen

ennen korjauksen aloittainista.

Tee tehdyst~ tarkastuksesta ilmailutiedotuksen AIR T16—3 mukainen vikailmoitus

my5skin siin~ tapauksessa, ett~ paarteessa ei havaita virheellisyytt~1.

Mik~li paarteessa ei ole vikoja, korjaa avattu pintalaminaatti ja inunta koh—

dassa C mnAMr~tyt lentotoimintarajoitukset koneen alkuperBisen 1entok~sikirjan

mukaisiksi ottaen huomioon mahdollisesti ajemmnin m~ar~tyt rajoitukset.

C. KK—1E UTU purjelentokoneille asetettavat rajoitukset ennen B tarkastusta

— Taitolento kielletty

— Pilvilento kielletty

— Max. kuormitusmonikerrat +3,8 5a —1 ,5
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Nopeusraj oitukset:

Max. liikehtimisnopeus 130 km/h

Max. puuskaisen s~n nopeus 130 kin/h

Max. tyynen s~n nopeus 170 kin/h

Max. lentokonehinausnopeus 130 km/h

Max. vintturihinausnopeus 120 km/h

EdeiTholevat rajoitukset koskevat kaikkia KIK—lE UTU purjelentokoneita voi—

maantu1op~iv~stE Thhtien, jos koneelle ei ole tehty B kohdan mukaista tar—

kastusta.

Muuta purjelentokoneen ohjaamokilvet, 1entok~sikirja ja nopeusmittarin v~ri—

merkinn~t edeiTholevien rajoitusten mukaisiksi.

Toimistop~l1ikk5 Jorma Jalkanen

M7H/ KLS

osk HTH
os

k 
H

T
H


