
ILL3302  /  LJV

I L M A I L U L A I T O S
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone  09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax  09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE

M 2797/00
                    
10.10.2000

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpi teen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin
mainita,se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä  kyseisen ilma-aluksen tai -
välineen määräaikaishuol toja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain
(281/95) 17§:n perusteella.

Robinson. Pääroottorin navan varren tarkastus

Koskee: Kaikkia helikoptereita Robinson R-22.

Viite: FAA AD 2000-20-51.

Voimaantulo: 20.10.2000

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

A. Tarkasta ennen seuraavaa lentoa, onko pääroottorin napaan  asennettu varren puoliskot (yoke half assembly)
osanumeroltaan A203-5. Jos kyseiset osat on asennettu, niin noudata seuraavien kohtien ohjeita. Muussa
tapauksessa tämä määräys ei anna aihetta lisätoimiin, ja se voidaan kuitata täysin tehdyksi.

B. Tarkasta varren puoliskot aina ennen päivän ensimmäistä lentoa Robinson Helicopter Company R22 Service
Bulletinin SB-88A ohjeiden mukaisesti.

C. Jos varrenpuoliskossa kohdan B tarkastuksessa havaitaan murtuma, niin vaihda kummatkin puoliskot ennen
lentotoiminnan jatkamista lentokelpoisiin osiin, joiden osanumero on A203-7.

D. Tee seuraavat toimenpiteet ennen seuraavaa lentoa 1.1.2001 jälkeen:

1. Tarkasta kummankin varrenpuoliskon erätunniste (Lot identifier).

2. Jos tunniste on mikä tahansa luku 24:stä 43:een, tai jos se on kirjain tai koodi tai jos tunniste ei ole luettavissa,
niin vaihda molemmat varrenpuoliskot A203-5 ennen seuraavaa lentoa uusiin osiin, joiden osanumero on
A203-7.

E. Sen jälkeen, kun varrenpuoliskot on vaihdettu sellaisiin, joiden osanumero on A203-7 tai kun on varmistettu, ettei
varrenpuoliskojen erätunniste ole kohdan D.2 mukainen, ei tämän määräyksen mukaisia tarkastuksia enää tarvitse
toistaa.


