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1 Opis problemu
W trakcie eksploatacji na kilku egzemplarzach szybowca MDM-1 FOX wykryto
pęknięcia widoczne na powierzchni kompozytowych elementów wokół tuleji przedniego
zawieszenia statecznika wysokości, zaś na jednym S/N ta wada pojawiła się ponownie po
naprawie
W kontrolach szybowca wykonywanych każdorazowo po zgłoszeniu tego typu
zdarzeń stwierdzono pęknięcia kompozytowych żeber wokół tulei oraz pęknięcia w rejonie
klejenia żebra do statecznika, o różnym zasięgu - na ogół ograniczone do zewnętrznej
warstwy lakieru oraz skleiny między żebrem a statecznikiem.
Za przyczynę występowania uszkodzenia uważane są: cechy projektu, nieprawidłowa
obsługa oraz możliwe niedokładności w procesie produkcji.
W dotychczasowym/oryginalnym rozwiązaniu, zweryfikowanym wytrzymałościową próbą
statyczną, tuleja okucia przedniego podpierana jest po każdej stronie (L/P) tylko przez
jeden element (żebro), w projekcie nie przewidziano elementów struktury dublujących tą
funkcję. Dostępne informacje wskazują na możliwe nieprawidłowości obsługi – użycie
nadmiernych sił podczas montażu ciasno pasowanego sworznia w tuleji. Możliwe jest
także iż wada zainicjowana przez niedokładności w produkcji elementów mocowania
usterzenia (żebro lub jego przyklejenie do statecznika), pod wpływem zmiennych obciążeń
eksploatacyjnych może powiększać się do rozmiaru naruszającego sztywność i zdolność
do przenoszenia obciążeń mocowania statecznika.
W indywidualnych przypadkach, gdzie wystąpi kombinacja kilku w/w czynników, wada
może powiększyć się do rozmiarów istotnych dla, i naruszających wytrzymałość struktury.
Wobec tego, w przypadku uszkodzenia uzasadniona jest modyfikacja projektu
przedniego zawieszenia usterzenia – która przez wprowadzenie dodatkowych elementów
podpierających tuleję przyczyni się do bardziej równomiernego rozkładu obciążeń w
narażonym fragmencie struktury, podnosząc jej odporność na odnośny rodzaj uszkodzeń.
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2 Materiały i wyposażenie niezbędne dla modyfikacji
2.1 Wyposażenie
Lp.

Opis

1
2

Pędzel laminaterski
Cyklina
Nagrzewnica przenośna umożliwiająca wygrzewanie
okolicy naprawy w temperaturze 65 stopni.
Zestaw naczyń do mieszania żywicy

3
4

2.2 Materiały
Lp.
1
2
3
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Opis
Tkanina szklana Interglass 92125
Tkanina szklana Interglass 92110
Rowing ER3005
Tkanina delaminażowa
Żywica L-285
Żywica EP-53
Utwardzacz H-286
Utwardzacz Z1
Aerosil
Pianka Herex C.70.55 x20mm
Szpachla natryskowa
Materiały lakiernicze – odpowiednie dla
zastosowanych na danym egzemplarzu pokryć
malarskich, patrz Świadectwo Budowy

3 Ocena pracochłonności
1. Czas potrzebny dla wykonania modyfikacji 2 dni/1 osoba
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4 Proces technologiczny
a) Usunąć wierzchnią warstwę lakieru oraz szpachli ze statecznika poziomego,
poprzez jej zeszlifowanie do warstwy laminatu.

b) Sprawdzić przez oględziny stan oryginalnie zabudowanych kompozytowych żeber,
przygotować powierzchnię tych elementów do modyfikacji /operacji laminowania/
stosując

się

do

ogólnych

wytycznych

wytwarzania

lotniczych

struktur

kompozytowych.
Uwaga:
w przypadku uszkodzeń/ pęknięć oryginalnie zabudowanych żeber – przed
następnymi krokami zwrócić się do Producenta szybowca po dalsze instrukcje,
dołączyć dokumentację fotograficzną stwierdzonych uszkodzeń
c) Wykonać 2 żeberka z pianki Herex dopasowane obrysem wewnętrznym do konturu
profilu statecznika poziomego, o obrysie zewnętrznym pozostawiającym naddatek,
do ich wyrównania z konturem żebra B1-51.00.12;
Żeberka fazować od strony płaszczyzny symetrii statecznika poziomego – patrz
szkic na kolejnej stronie.
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d)

Dopasować
statecznika

i

wklejać

poziomego,

dodatkowe
wg

żeberka

poniższego

na

szkicu

przygotowanej
–

kompozycja

powierzchni
laminująca

EP-53/Z1+aerosil (Uwaga: dopuszczalne jest zastosowanie kompozycji MGS L-285/
H-286), sprawdzić poprawność wykonania wg ogólnych wytycznych wytwarzania
lotniczych struktur kompozytowych.
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e) Przyciąć wklejone żeberka, wg konturu żebra B1-51.00.12.

f) Oblaminować żebra stosując się do planu laminowania na poniższym szkicu
– kompozycja laminująca L-285/H-286.
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g) Laminowane powierzchnie zabezpieczyć tkaniną delaminażową.

h) Wygrzać strukturę kompozytową w rejonie modyfikacji. Parametry wygrzewania dla
kompozycji L-285/H-286 wg poniższej tabeli.
Kompozycja

Czas wygrzewania
24h (utwardzanie)

L285/H286
15h (dotwardzanie)

Temperatura
min. +19°C
max. +28°C
+60°C +/-5°C

i) Usunąć tkaninę delaminażową, wyrównać ręcznie laminowane powierzchnie pod
szpachlowanie.
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j)

Szpachlować, przygotować powierzchnie statecznika do lakierowania.

k) Odtworzyć

warstwę

lakieru

odpowiednio

dla

zastosowanych

na

danym

egzemplarzu pokryć malarskich. Lakierowanie zgodnie z ogólnymi wytycznymi
dotyczącymi malowania lotniczych struktur laminatowych.
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5 Postanowienia końcowe:
Ze względu na modyfikację struktury w rejonie okuć głównych, niniejsza modyfikacja oraz
odbiór po naprawie musi być wykonany w Lotniczym Zakładzie Remontowym,
uprawnionym do napraw statków powietrznych o strukturze kompozytowej.
W szczególności, odbiór po naprawie obejmuje:
-kontrolę poprawnego montażu statecznika wysokości (wraz ze sterem) zgodnie z
pkt 2.1.2/ 2.1.3 Montaż usterzenia wysokości Instrukcji Obsługi Technicznej
szybowca
-ważenie oraz wyznaczenie położenia SC szybowca pustego - zgodnie z pkt 2.6
Instrukcji Obsługi Technicznej szybowca
Lot próbny – nie jest wymagany.
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