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M—m~rdyksen noudattaininen on ilrna—aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden ede11ytyksen~. M~—
r~yksen mukaisen toimenpiteen saa tehdd ja kuitata, ellei m~r~yksess~ toisin mainita,
i1mai1uv~1inekorj aamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa inukaisesti, purl elentokonei—
den ja harrasteilma—alusten osalta huollosta vastaava henki1~5. Tehty toimenpide on mer—
kitt~v~ ilma—aluksen teknilliseen p~ivdkirjaan tai purjelentokoneen matkap~iv~kirjaan.

1479 Eiriavion. Siivekkeiden ja Iaskusiivekkeiden massatasapainojen tarkastus

Koskee: Kaikkia PIK-20 ja PIK-20B -purjelentokoneita

Viite: The Gliding Federation of Australia Airworthiness Directive nro. GFA AD 303

Voimaantulo: 1.2.1988

Toimenpiteet

:

A. Irrota siivekkeet ja laskusiivekkeet 25 lentotunnin kuluessa ja tarkasta, onko niihin

asennettu lyijyst~ valmistetut massatasapainot. Ellei t~Ilaisia painoja ole asennet-

tu, ei t§m~ m~r§ys anna aihetta lis~toimiin, ja se on kuitattava t~ysin tehdyksi

koneen matkap~iv§kirjaan. .Jos t~llaiset painot on asennettu, nun tee kohdan B mu-

kainen tarkastus ennen seuraavaa lentoa.

B. Tarkasta lyijyst~ valmistetut massatasapainot v§hint~n 10 kertaa suurentavan

suurennuslasin avulla erityisesti kiinnitysniittien ymp~rilt~ jok,aisessa vuositar-

kastuksessa tai 500 lentotunnin v~lein, kumpi ensin saavutetaan.

Jos massatasapainosta H5ytyy murtumia, nun vaihda se ennen seuraavaa lentoa

kohdan C ohjeiden mukaisesti uuteen.

Lis§~ tarkastusohjeet koneen huolto-ohjekirjaan.

C. Vaihda murtuneet masatasapainot uusiin noudattaen seuraavia ohjeita.

- Uusien painojen on oltava saman pituisia ja painoisia kuin alkuper§isten.

- Painot on valmistettava laadukkaasta lyijyst~ mieluiten ty~st~m~ll~. Mik~li ne

tehd~§n valamalla, ei valu saa olla rakeista tai haurasta.

- Kiinnit~ painot paikoilleen k~ytt§en alkuper~isi~ niitinreiki§ ja epoksihartsia tai

vastaavaa.

- Upotusten on oltava nun matalia kuin mahdollista.

- Asenna niitin kannan ja lasikuitupinnan v~liin aluslevy. Niittien halkaisijaa el saa

suurentaa.

- Tarkasta siivekkeiden ja laskusiivekkeiden massatasapainotus asennukseh j~lkeen

koneen huolto-ohjeiden mukaisesti.
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