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1743. ULTAKEVEAT LENTOKONEET. Polttoaineiarjestelm&n tarkastus

.

Koskee: Kaikkia u1trakeveit~ lentokoneita.

Viite: Kokemukset Suomessa.

Voimaantulo: 1.10.1990

Voimassaoloaika: T~m~ m&&r~ys on voimassa toistaiseksi.

~yy~ Ultrakeveiden lentokoneiden po1ttoainej~rjeste1missa on
havaittu huolloissa, katsastuksissa ja onnettomuustutkinnoissa
vakavia rakenne— ja suunnitteluvirheit&.
Po1ttoainej~rjeste1mast~ saattaa l6ytya mm. seuraavanlaatuisia
virheit~:
Lujitemuovisesta po1ttoaines~i1i~st& liukenee ep~puhtauksia
polttoaineeseen, polttoaineen imuputkesta puuttuu verkkosuoda—
tin, polttoainej&rjestelman vedenpoisto on huono tai puuttuu
jopa kokonaan, po1ttoaines&ili~n korkki p~&st~& sadeveden la—
vitseen, polttoainesuodatiri on pinta-alaltaan riitt~m&t6n,
polttoainepumpun alipaineputki painuu lyttyyn 1&mmetess~An,
kuumassa moottoritilassa on tulta vastustamattomia muovisia
polttoaineputkia jne..

ToimenDiteet: Tee alla mainitut toimenpiteet seuraavassa huol—
lossa, kuitenkin viimeist&~n 1.3.1991 mennessa.

a) Polttoainesailion korkki

- Tarkasta, ettei polttoainesailibn korkki ole sellainen, ett~
sen 1~pi saattaa p~sta polttoaineen sekaan sadevetta korkin
ollessa kiinni tai sita avattaessa.
Mikali edell&olevat vaatimukset eivat tayty on korkki korjat—
tava tai vaihdettava sellaiseksi, ettei vedenpa~sy& polttoai—
neen sekaan tapahdu.

b) Lujitemuovinen polttoainesailio

- Tyhienna polttoainesailib ja tutki, onko polttoaineessa epa—
puhtauksia.

- Lis~ sajijoon hiukan bensiinia, harjaa sailic5 sisapuolelta,
laske bensiini pois, ja tutki jalleen, loytyyko epapuhtauk—
sia. Jos epapuhtauksia 1~ytyy, nun ota yhteys maahantuojaan.
Kiinnit& tankin pohjatulppa huolella.
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- Vaihda koneeseen uusi, 1&pin~kyv& polttoainesuodatin, josta

voi tarkkailla, kertyyk~ polttoaineen sekaan ep&puhtauksia.

C) Polttoainesailion huohotus

- Tarkasta, ett~ polttoaines~i1i~ssa on huohotus, joka ei tuk—

keudu, ja~dy tai muodosta lappoa, joka saattaa tyhjenta& polt-

Mik&li joitain edell&olevan laatuisia h&iricit& on esiintynyt

on huohotus korjattava.

d) Polttoainesailion verkkosuodatin

- Tarkasta, ett~ polttoaines&ilkn jokaisessa imuputkessa on
verkkosuodin, jonka pinta-ala on v&hint~&n viisi kertaa imu—
putken poikkipinta-ala ja silmakoko on n. 1,5-3 mm.
Mik~li verkkosuodatinta ei ole, on se asennettava poitto-
ainej&rjeste1m~An.

e) Polttoainesuodatin

- Tarkasta, ett& po1ttoainej~rjestelm~ss~ on kapasiteetiltaan
riitt&vankokoinen polttoainesuodatin (tilavuus n. 10 cm3).
Mik&li polttoainesuodatin ei ole riitt~v~nkokoinen, on se
vaihdettava moottorinvalmistajan hyvaksym~An suodattimeen tai
sita vastaavaan lentopolttoainetta, dljy& ja mahdollista iso—
propanolia kestavaan suodattimeen. Polttoainesuodattimeksi
voidaan my6s lukea polttoaineen vedeneroittimen yhteydessa
oleva riitt~v&nkokoinen suodatin, joka t~ytt&& ede11~o1evat
vaatimukset.

f) Polttoaineen vedeneroitin

- Tarkasta, ett& polttoainej&rjestelman alimmassa kohdassa on
vedeneroitin josta on vedenpoisto, ja jonka tilavuus on vahin—
t~n 25 cm2. Mik~1i vedeneroitinta ei ole, on se asennettava.
Lis~ksi suositellaan, ett& kussakin po1ttoaines~i1i~ss& on
erillinen sumppu (tilavuus vahint&&n 25 cm2), josta on veden—
poisto. Moottori ei saa ime~ polttoainetta sumpusta.

g) Polttoaineen sulkuventtiili

- Tarkasta, ett& polttoainej&rjestelmassa on nopeatoiminen
polttoainevirtauksen sulkuventtiili.
Mikali sulkuventtii1i~ ei ole, on se asennettava paikkaan,
josta ohjaajan on sita heippo kaytt&a.

Ii) Polttoainepuinput

- Tarkasta, ett& polttoainej~.rjestelm~n virtaus on riitt&v~
ilman moottoritoimista polttoainepumppua.
Tarkastus on teht~va siten, etta polttoaineletkut irroitetaan
kaasuttimista ja polttoainevirtaus tarkastetaan pe1kall~ apu—
pumpulla (a1as&i1ic~t) tai vapaana virtauksena (ylasailiot).
Polttoainevirtauksen on oltava vahint~An 1.5 kertaa moottorin
suurin polttoainekulutus lentoonl&hd6ssa.
Mik&li polttoainevirtaus ei ole riitt~va, on j&rjeste1m~An
vaihdettava tai lis~tt&v~ riittavatehoinen apupumppu.
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Apupumpun ja polttoaines&ili~n v&lill~ on oltava suodatin,
joka on voitava puhdistaa tai vaihtaa (t&l1~iseksi suodatti—
meksi voidaan lukea kohtien e) tai f) mukaiset suodattimet).

i) Polttoainepuinpun alipaineletku

-Tarkista, ettei polttoainepumpun alipaineletku ole liian ki-
re&ll&, ja ett~ se on kudosvahvisteista kumiletkua. Lilan ki—
rea ja huonolaatuinen letku saattaa painua l~mmetessa~n lyt—
tyyn ~a esta~ polttoainepumpun toiminnan.
Mikali letku ei tayta edellaolevia vaatimuksia, on se vaih—
dettava kudosvahvisteiseen 6ljya kestava~n kumiletkuun jonka
pituus ei saa olla yli pumpunvalmistajan suosituksen.
Mikali pumppu on liian kaukana, on se siirrettava l&hemm&ksi
moottoria (valmistajat suosittelevat polttoainepumpuille
yleensa alle 200 nun alipaineletkua).

j) Polttoaineletkut

- Tarkasta, ettei 500 mm lahempana moottoria ja ~Anenvaimen—
tajaa tai tuliseinan etupuolella moottoritilassa ole tulta
vastustamattomia ilman kudosvahvistusta olevia polttoainelet—
ku j a.
- Tarkasta, etta polttoaineletku on asennettu siten etta sen
et&isyys pakoputkesta tai i~nenvaimentajasta on v&hint&&n
100 mm.
Mikali l6ytyy muita letkuja kuin kudosvahvistettuja 6ljya ja
polttoainetta kestavia kumiletkuja, on ne vaihdettava tallai—
siksi. Mikali polttoaineletku on asennettu 100 mm 1&hemmaksi
pakoputkea tai &&nenvaimentajaa on asennus korjattava.

k) Tuore6jyvoitelun letku

- Tarkasta, ett& tuoreoljyvoitelun letku on kudosvahvisteista
oljya kestava~ kumiletkua. Mikali se ei ole, on se vaihdettava
t&11&iseksi.

1) Letkunkiristimet

- Tarkasta, etta kaikki polttoainetta tai voitelu6ljy& sis&l—
t&vien letkujen kiristimet ovat tarkoitukseen sopivat ja me—
tallirakenteiset. Mik&li ne eiv&t ole, nun ne on vaihdettava
senlaatuisiksi.

IIUOHAUTUS U

Edell&olevan lisaksi ilmailuhallitus haluaa muistuttaa ultra—
kevytlentajia siit&, ett& polttoaineen sekaan joutuvat ep&puh—
taudet tulevat pa&asiallisesti likaisista astioista, joten
kaikissa polttoainetankkauksissa on kaytettava suodatinta.
Jos tankkauslaitteessa ei ole kiinteata mikrosuodatinta, on
k&ytettava vahintaan sa&miskasuodatinta tai vastaavaa.

Toimistop&allikk~ Kim Salonen
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