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Sivuper~simen alasaranapukki.

PIK-20 -B ja -D kaikki sarjanuxnerot.

SUORITUS Kohta 1, ennen seuraavaa lentoa ja sen j~1keen
jokaisessa vuosihuollossa tai kunnes kohdan 2
inukainen korjaus on tehty.
Kohta 2, mik~1i kohdan 1 mukaisessa tarkastuksessa

lbytyy murtumia.

Kohta 3, suositellaan teht~v~ksi ensi tilassa.

SELOSTUS

ONJEET

Liian pienest~ saranapukin kiinnityslaipan taivutus—
s~teest~. johtuen on joissakin koneissa 1~5ytynyt
kiinnityslaipan nurkista murtumia. Murturnien synty-
mist~ voi er~iss~ tapauksissa edesauttaa kovakumisen
maak~sitte1ypybr~n aiheuttama t~rin~.
On mahdollista, murtumien riitt~v~sti suurennuttua,
ett~ alasarana irtoaa ja sivuper~sinohjaus lukkiutuu.

Kohta 1
Tarkasta sivuper~simen alasaranan kiinnityslaipan
nurkat seuraavasti:

1) Irroita sivuper~simen ohjainvaijerit sivuper~simen
korvakkeista.

2) Irroita sivuper~simen alasaranassa oleva M8Nyloc
lukkomutteri sivuper~simen alaosassa olevaa reik~A
hyv~ksi k~ytt~en. Nosta sivuper~sint~ y16sp~in
nun, ett~. sivuper~simen saranatapit irtoavat
nivellaakereista.

3) Trroita kontaktiliirnalla kiinnitetty tilvistys-
kanqas.

4) Tarkasta saranapukin nurkat v~hint~An 5xsuurenta—
valla suurennuslasilla hyv~ss~. valaistuksessa.
Mik~1i Inurtumia ei lbydy, kiinnit~ sivuper~sin
ja ohjausvaijerit sek~ merkitse tarkastus suori—
tetuksi purjelentokoneen matkap~iv~kirjaan.
Mik~1i murtumia ll5ytyy, suorita korjaus kohdan 2.
mukaisesti.

AIHE

KOSI(EE
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Kohta 2
Jos kiinnityslaipasta 1~5ytyy inurtumia, korjaa ne
seuraavasti:

1) Mittaa nivellaakerin keskipisteen et~isyys salosta -

merkitse mitta Inuistlin, avaa lukkomutteri ja
irroita nivellaakeri. Irroita saranapukki sivu-
vakaajan takasalosta, sarana on ne1j~n kuusiokolo-
ruuvin 1is~ksi kiinni 1asin~5yht~/eDoksihartsi
liimaseoksella. A1asp~.in suunnattu ter~v~i isku
saranan p~Ah~n irroittaa liimauksen. Huomioi
kuusiokoloruuvin mutterit ja isot aluslevyt salon
takapuolella, jotka on irroitettava ensin salossa
olevaa asennusreik~ hyv~ksi k~ytt~en.

2) Poista maali ja pinnoite hitsattavalta alueelta,
(vrt. alakohta 3), esim. hiekkapuhalluksella.
Pinnoite on poistettava huolellisesti ooi stokylvy>
1~. Pinnoitemateriaali voidaan tunnistaa seuraa-
vasti:
— kadinjointi, keltainen v~ri
— sinkki, kirkas

3) Valmista ja hitsaa kiinnityslaippaan oheisen
kuvan mukaiset vahvikkeet.
HUOM Hitsausty6t saa tehd~ vain lentokonehitsaus
kelpuutuksen omaava henki1~5.
Ennen asennusta saranapukki hiekkapuhalletaan,
kiinnitysrei~.t porataan auki, saranapukki
pintakasite11~An, kadrniointitai sinkitys,
ja maalataan.

4) ~InnIt~saranapukki epoksiliimalla ja kiinnitys-
ruuveilla a1kuper~iseen tiukkuuteen.
Kierr~. nivellaakeri a1kuper~iseen asemaan ja
kirist~. lukkomutteri.

5) Kiinnit~ sivuper~simen tilvistyskancras.
Kiinnit~. sivuper~sin.
Kiinnit~ ohjainvaijerit.

Kohta 3

Vaihda maak~sitte1ypybr~n kovakuminen py~5r~
i1mat~.ytteiseen renkaaseen t~rin~n vThent~rniseksi.
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MATERIAALIT

VAIKUTUS MASSA-
KESKIOON

CrMo ter~s1evy LN1.7214.4
SAE 4130 tai vastaavaa.
S = 1,5 20 x 35 mm 4 kpl

Ei vaikutusta.

ILMATLUHALLITUKSEN HYV2~KSYNT~ /7 ~?/~ (2’)
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