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SSEERRVVIICCEE  BBUULLLLEETTIINN  NNUUMMBBEERR::        00009988    IISSSSUUEE::  11    PPAAGGEE  11  OOFF  22  
  
  
TTIITTLLEE                RRoottaaxx  991122  ggeenneerraattoorr  ssttaattoorrss..  
  
CCLLAASSSSIIFFIICCAATTIIOONN  CCyycclloonnee  AAiirrssppoorrttss  ccllaassssiiffyy  tthhiiss  bbuulllleettiinn  aass  ccoommppuullssoorryy..  
  
CCOOMMPPLLIIAANNCCEE    BBeeffoorree  nneexxtt  fflliigghhtt..  
  
AAPPPPLLIICCAABBIILLIITTYY          AAllll  QQuuaannttuumm  aaiirrccrraafftt  ffiitttteedd  wwiitthh  RRoottaaxx  991122  eennggiinneess..  
  
                    
IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  
  
RRoottaaxx  rreecceennttllyy  iissssuueedd  SSeerrvviiccee  BBuulllleettiinn  SSBB--991122  002266//EE  aaffffeeccttiinngg  aallll  RRoottaaxx  991122  eennggiinneess..    TThhee  
SSBB  ccaallllss  ffoorr  tthhee  rreeppllaacceemmeenntt  ooff  aallll  RRoottaaxx  991122  ggeenneerraattoorr  ssttaattoorrss..  
  
  
  
  
  
BBAACCKKGGRROOUUNNDD  
  
AA  KKaattaannaa  aaiirrccrraafftt  ooppeerraatteedd  uunnddeerr  aa  CCeerrttiiffiiccaattee  ooff  AAiirrwwoorrtthhiinneessss  iinn  tthhee  UUSSAA  wwaass  ttaaxxiiiinngg  aanndd  
tthhee  eennggiinnee  ssttooppppeedd..    OOnn  iinnvveessttiiggaattiioonn  iitt  wwaass  ffoouunndd  tthhaatt  ttwwoo  iiggnniittiioonn  wwiirreess  sshhaarriinngg  aa  ccoommmmoonn  
sshhrroouudd  hhaadd  sshhoorrtteedd  ttooggeetthheerr  dduuee  ttoo  tthhee  ccaabbllee  iinnssuullaattiioonn  hhaavviinngg  ddeeggrraaddeedd..    OOtthheerr  ssttaattoorrss  
rreemmoovveedd  ffrroomm  KKaattaannaa  aaiirrccrraafftt  wweerree  aallssoo  ffoouunndd  ttoo  hhaavvee  ddeeggrraaddeedd  ccaabbllee  iinnssuullaattiioonn  iinn  tthhee  ssaammee  
aarreeaa..    RRoottaaxx  hhaavvee  ssttaatteedd  tthhaatt  tthhee  rreeaassoonn  wwaass  ““UUnnffaavvoouurraabbllee  iinnfflluueennccee  ooff  cchheemmiiccaall  rreeaaccttiioonnss  
aanndd  iimmpprrooppeerr  mmaaiinntteennaannccee  oorr  uunnssuuiittaabbllee  iinnssttaallllaattiioonn  ccoouulldd  ccaauussee  ddaammaaggee  oonn  tthhee  iinnssuullaattiioonn  
mmaatteerriiaall  ooff  tthhee  ssttaattoorr  ccaabblleess..””    WWee  hhaavvee  hhaadd  ddiissccuussssiioonnss  wwiitthh  SSkkyyddrriivvee,,  tthhee  RRoottaaxx  iimmppoorrtteerr,,  
aanndd  gglleeaanneedd  tthhaatt  tthhee  ssiittuuaattiioonn  mmaayy  hhaavvee  bbeeeenn  tthhee  ffoolllloowwiinngg::    TThhee  KKaattaannaa  iiss  aa  lliigghhtt  aaiirrccrraafftt  aanndd  
ssuubbjjeecctt  ttoo  CCeerrttiiffiiccaattee  ooff  AAiirrwwoorrtthhiinneessss  ccrriitteerriiaa..    IItt  wwoouulldd  aappppeeaarr  tthhaatt  tthhee  cchheemmiiccaall  mmeennttiioonneedd  
iinn  tthhee  RRoottaaxx  sseerrvviiccee  bbuulllleettiinn,,  mmaayy  hhaavvee  bbeeeenn  uusseedd  ttoo  cclleeaann  tthhee  eennggiinnee  bbyy  tthhee  mmaaiinntteennaannccee  
oorrggaanniissaattiioonn  wwhhoo  sseerrvviicceedd  tthhee  aaiirrccrraafftt..    TThhee  KKaattaannaa  iiss  kknnoowwnn  ttoo  rruunn  wwiitthh  aa  hhiigghh  uunnddeerr  tthhee  
ccoowwll  tteemmppeerraattuurree  aanndd  tthhee  ccoommbbiinneedd  eeffffeecctt  ooff  tthhee  cchheemmiiccaall  aanndd  tthhee  eexxcceessssiivvee  hheeaatt  ccoouulldd  hhaavvee  
ccaauusseedd  tthhee  pprroobblleemm..    WWee  bbeelliieevvee  tthhaatt  dduuee  ttoo  tthhee  hhiigghh  rriisskk  ooff  lliiaabbiilliittyy  iinn  tthhee  UUSS,,  RRoottaaxx  hhaavvee  
ddeecciiddeedd  tthhaatt  tthheeyy  hhaavvee  ttoo  ddiisscchhaarrggee  tthheeiirr  rreessppoonnssiibbiilliittyy  bbyy  iissssuuiinngg  tthhee  sseerrvviiccee  bbuulllleettiinn  aanndd  
ssuuppppllyyiinngg  aa  rreeppllaacceemmeenntt  ssttaattoorr  aanndd  ffiixxiinngg  kkiitt..    SSkkyyddrriivvee  eennggiinneeeerrss  hhaavvee  nnoottiicceedd  tthhaatt  iinn  
iinnssttaanncceess  wwhheerree  tthhee  ssttaattoorr  ccaabblleess  hhaavvee  ddeeggrraaddeedd,,  tthhee  wwhhiittee  SSiikkaafflleexx  aaddhheessiivvee  uusseedd  ttoo  sseeaall  tthhee  
ccoonnnneeccttiioonnss  oonn  tthhee  ssttaattoorr  ccooiillss  hhaass  ddiissccoolloouurreedd..  
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QQUUAANNTTUUMM  991122  EENNGGIINNEESS  
  
PPeeggaassuuss  aatttteennddeedd  tthhee  ssppeecciiaall  ttrraaiinniinngg  sseessssiioonn  aatt  SSkkyyddrriivvee  ttoo  bbeeccoommee  aauutthhoorriisseedd  bbyy  RRoottaaxx  ttoo  
ccaarrrryy  oouutt  tthhee  SSBB  wwoorrkk..    SSuubbsseeqquueennttllyy  sseevveerraall  ssttaattoorrss  wweerree  cchhaannggeedd  oonn  QQuuaannttuumm  991122  eennggiinneess..    
OOnnee  ooff  tthhee  eennggiinneess  hhaadd  bbeeeenn  ssuubbjjeecctteedd  ttoo  hhiigghh  aammbbiieenntt  tteemmppeerraattuurreess  aanndd  sseevveerree  oovveerrhheeaattiinngg  
dduurriinngg  iittss  lliiffee..    NNoonnee  ooff  tthhee  ssttaattoorrss  rreemmoovveedd  ffrroomm  QQuuaannttuumm  991122  aaiirrccrraafftt  sshhoowweedd  aannyy  ssiiggnn  ooff  
ddeeggrraaddeedd  ccaabbllee  iinnssuullaattiioonn  oorr  ddiissccoolloorraattiioonn  ooff  tthhee  SSiikkaafflleexx..    WWee  aassssuummee  tthhaatt  oowwnneerrss  aarree  nnoott  
wwaasshhiinngg  tthheeiirr  991122  eennggiinneess  wwiitthh  cchheemmiiccaall  aaggeennttss,,  aanndd  aass  tthhee  eennggiinnee  iinnssttaallllaattiioonn  iiss  nnoott  ccoowwlleedd  
wwee  aarree  ccoonnffiiddeenntt  tthhaatt  tthhee  eennggiinnee  wwiillll  nnoott  bbee  ssuubbjjeecctt  ttoo  oovveerrhheeaattiinngg  eevveenn  iinn  hhiigghh  aammbbiieenntt  
tteemmppeerraattuurreess..  TThhee  ssttaattoorr  iiss  iinn  ffaacctt  ooppeenn  ttoo  aattmmoosspphheerree  iinn  tthhiiss  iinnssttaallllaattiioonn..    AArroouunndd  3355  991122  
ssttaattoorrss  hhaavvee  bbeeeenn  cchhaannggeedd  iinn  tthhee  UUKK  oonn  mmaannyy  aaiirrccrraafftt  ttyyppeess,,  aanndd  ssoo  ffaarr  nnoonnee  ooff  tthheemm  hhaavvee  
sshhoowwnn  aannyy  ddeetteerriioorraattiioonn  aatt  aallll..    IItt  wwaass  nnootteedd  tthhaatt  tthhee  pprroocceedduurree  iinnvvoollvveedd  iinn  cchhaannggiinngg  tthhee  ssttaattoorr  
wwiitthh  tthhee  eennggiinnee  ffiitttteedd  ttoo  tthhee  QQuuaannttuumm  aaiirrccrraafftt  wwaass  ddiiffffiiccuulltt  aanndd  iitt  wwaass  ppoossssiibbllee  ttoo  iinnttrroodduuccee  
nneeww  pprroobblleemmss  tthhrroouugghh  cchhaaffffiinngg,,  rruubbbbiinngg  oorr  ssnnaaggggiinngg  ccaabblleess  oonn  mmoovviinngg  ppaarrttss  oorr  aaddjjaacceenntt  sshhaarrpp  
eeddggeess..    TThhiiss  bbeeiinngg  ppaarrttiiccuullaarrllyy  ssoo  aass  ppaarrttss  ooff  tthhee  jjoobb  aarree  oouutt  ooff  ssiigghhtt  aanndd  hhaavvee  ttoo  bbee  ccaarrrriieedd  oouutt  
bbyy  ffeeeell..    TToo  rreemmoovvee  tthhee  eennggiinnee  wwoouulldd  ggiivvee  aann  eevveenn  hhiigghheerr  ppoossssiibbiilliittyy  ooff  iinnttrroodduucciinngg  nneeww  
pprroobblleemmss  dduuee  ttoo  tthhee  ccoommpplleexx  nnaattuurree  ooff  tthhee  iinnssttaallllaattiioonn..    FFoolllloowwiinngg  ccoonnssuullttaattiioonn  wwiitthh  tthhee  CCAAAA  
aanndd  ggiivveenn  tthhee  bbaacckkggrroouunndd  ttoo  tthhee  pprroobblleemm,,  iitt  wwaass  ffeelltt  tthhaatt  aa  ggrreeaatteerr  ppoossssiibbiilliittyy  ooff  eennggiinnee  ffaaiilluurree  
wwaass  lliikkeellyy  tthhrroouugghh  cchhaannggiinngg  tthhee  ssttaattoorr  tthhaann  lleeaavviinngg  wweellll  aalloonnee..  
  
  
  
  
  
  
AACCTTIIOONN  
  
OOnn  tthhee  eevviiddeennccee  oouuttlliinneedd  wwee  hhaavvee  ddeecciiddeedd  tthhaatt  aa  ssaaffeerr  aanndd  mmoorree  ssaattiissffaaccttoorryy  rroouuttee  ffoorr  
QQuuaannttuumm  991122  oowwnneerrss  ttoo  ffoollllooww  iiss::  
11..  IInnssppeecctt  tthhee  wwhhiittee  SSiikkaafflleexx  ffoorr  aannyy  ssiiggnnss  ooff  ddiissccoolloorraattiioonn..  
22..  WWhheerree  aann  oowwnneerr  ssuussppeeccttss  tthhaatt  hhiiss//hheerr  eennggiinnee  mmaayy  hhaavvee  bbeeeenn  ssuubbjjeecctteedd  ttoo  eexxcceessssiivvee  hheeaatt  oorr  

cchheemmiiccaallss,,  tthheenn  hhee  sshhoouulldd  ccoonnttaacctt  PPeeggaassuuss  ffoorr  aaddvviiccee..  
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