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4/56 FORSTERKNING AV OTTER FLY

De Havilland har sendt ut en "Engineering Bulletin", serie "O"
nr. 6, datert 5. juii 1955, og med tittel Mod. 3/385, som går ut på
at halen på Otter skal forsterkes.

Luftfartsdirektoratet har bestemt at denne forsterkning skal inn-
fØres snarest på samtlige Otter fly som har luftdyktighetsbevis som
landfly . Forandringen skal innfØres fØr l. mars 1956 på fly som har
luftdyktighetsbevis med vekter over 7 900 lbs, men eieren kan ta
spØrsmålet om tidspunktet opp med Luftfartsdirektoratet når det gjel-
der fly som har lavere vekter.

For en detaljert beskrivelse av forandringen, henvises til den fØr-
nevnte "Engineering Bulletin".

7 /56 FORANDRINGER PÂ DHC-3 OTTER

Det er kommet 2 meddeleIser om forandringer fra De Havilland Aircraft
Company of Canada, som Luftfartsdirektoratet har bestemt skal innfØres
på norskregistrerte fly av denne type.

( '.

Den fØrste er Engineering Bulletin "O" nr. 18, datert 2. februar
1956 angående en forandring i det hydrauliske system. Denne forand-
ring skal 'være innfØrt innen l. april 1956, men nyinnkjØpte fly vii
ikke bli gitt luftdyktighetsbevis uten at den er innfØrt.

Technical News Sheet nr. 48, datert 20. februar 1956 om forsterkning
på en brakett for hØyderorsforstillingen skal innfØres innen l. mai
1956.

9/56 DHC-3 OTTER. EKSHAUSTRØR OG HØYDER OR

Befestigelse av ekshaustrØr

(

De Havilland Aircraft of Canada L td. har i Engineering Bulletin nr. 19
av 21. mars 1956 foreskrevet at det på DHC-3 Otter med fØlgende fab-
rikasjonsnumer 2 til 15, 17 til 24, 26, 28 til 33, 35 til 42, 44 til
46, 52 tii 59, 61, 63 til 65, 67 til 75, 80, 81, 89 og 90 skal på-
monteres et ekstra klamer på ekshaustrØrene C3-EE-6/B, for derved å
hindre sprekkdannelse i arealet umiddelbart under det nåværende klamer.
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Luftfartsdirektoratet har bestemt at omhandlede forandringer skal
være utfØrt senest innen l5. juni 1956. Inntil så skjer skal
ekshaustrØrene inspiseres for sprekkdannelse fØr hver flyging.

Ved utfØrelsen av forandringen skal forskriftene i ovennevnte
Engineering Bulletin fØlges. Når forandringen er utfØrt skal
dette fØres inn i motorjournalen.

Lås for hØyderor

De Havilland Aircraft of Canada har opplyst at det er inntruffet
at hØyderorskvadranten er blitt beskadiget av' sterk vind når flyet
stod ut e, enda lås ene var på.

Selskapet har derfor foreskrevet i Engineering Bulletin nr. 20
av 21. mars 1956 at på Otter fly med fØlgende fabrikasjonsnumer
L tii 24, 26, 28 til 33, 35 til 42, 44 til 46, 52 til 54, skal
"Elevator Quadrant" byttes ut med en ny av forandret konstruksj on,
part no. C3-CF-126/B.

Inntil utskiftningen er foretatt, skal den nåværende "Elevator
Quadrant" par no. C3-CF-126 inspiseres for hver flyging. Inspeksjonen
skj er gj ennom en luke, og det som særlig skal kontrolleres er området
i nærheten av toppen for støtstangen for hØyderoret . Hvis kvadrant en
er skadet - buklet plate eller punktsveisen som har sviktet - må
den skiftes ut.

Utskifting av "Elevator Quadrant" C3-CF-126 med den nye C3-CF-126B
skal i alle tilfelle være utfØrt fØr 15. juni 1956.

22/56 FORA'lDRINGER PA DE HAVILLA "aTTER"

Fra De Havilland Aircraft of Canada er mottatt meddelelser om en del
forandringer som for fremtiden blir obligatoriske for norsk regist-
rerte fly av typen DHC-3 atter. Forandringtne er:

l. MOdifikasjon nr. 3/713

Denne forandring omhandler halehjulet , og går ut på å sette en
lås slik at det låses når flyet brukes med ski.

2. MOdifikasjon nr. 3/704

Denne omhandler halehjulet , og går ut på at man skal undersØke
om 2 underlagsski ver er anbrakt ved siden av stØtdemperen, og
ta dem vekk nvis de er der.

3. Engineering Buletin "O" nr. 25

Denne går ut på at det skal anbringes en plakat i cockpit som inne-
holder restriksjonene på flapinnstilling for de forskj ellige hastigheter.

4. Technical News Sheet "O" nr. 54

Dette er en rekke inspeksjoner som skal utfØres ved fØrste og
samtlige 'dernest fØlgende 50 timers ettersyn.

uet henvises for Øvrig tii de enkelte pUblikasjoner fra firmaet.
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4/57 FORANDRING AV HYDRAULSYSTEMET FOR FLAPS OG PÂMONTERING AV FLA
OPERERT H0YDERORSTRIM PÂ OTTER

Fra The De Havilland Aircraft of Canada er mottatt "Engineering
Bulletin", serie "O" nr. 34, som angår Otter fly med lavere serie-
numer enn 201, og som gir anvisning på forandringer som må utfØres
for å slippe restriksjoner ved flap innstilling. Luftfartsdirek-
toratet har bestemt at disse forandringer skal innfØres på norsk
registrerte fly med serienumer som ovenfor innen den 15. juni 1957.

De påbudte forandringer er:

l. Mod. No. 3/731

Som angår hydraulsystemet for flap, hvor der skal inr~onteres ny
arbeidssylinder for flap og nytt filter. Hensikten er å for-
hindre at flappen kan gå brått opp.

2. Mod. No. 3/744

Denne går ut på at det skal installeres en ny trimtàb i venstre
hØyderor , som skal kobles samen med flap-mekanismen, slik at
man ikke får så stor trim-forandring når flappen kjØres inn.

3. Mod. No. 3/745

Denne forandring må utfØres samtidig med 3/744 og angår påmon-
tering aven ferdigpresset fiberglassdel på haleflatens forkant.

Etter at disse forandringer er utfØrt, kan den plakat i cockpit
som ble påbudt i LDP 22/56, pkt. 3, fjernes.

Detaljtegninger og deler fås fra fabrikken.

8/57 NY AKSEL FOR KONTRAVEKTENE I PROPELLEREN

For å hindre tretthetsbrudd i akselen for kontravektene , Part No. 53546
på Hamil ton Standard propeller, type 3 D40-277 på Otter fly, skal denne
aksel skiftes. Skiftingen er obligatorisk ved neste overhaling, men
det anbefales at den gjøres snarest, unntagen hvis akselen ble skiftet
ved siste overhaling.

Engineering Bulletin No. 39, serie "O", datert 22. mai 1957 fra
De Havilland Aircraft of Canada, gir nØyaktige opplysninger om
arbeidet. Department of Transport - Airworthiness Directive 56-l3
DHC-3 omhandler same sak.

(
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Med hjemmel i lov om luftert ev 16. desember 1960 U 214 og 43. Jfr. kgl. res. ev 8. desember 1961. litre K. og Semferdselsdepertementeu
bemyndigelse ev 23. mers 1964. festsetter luftertsverket følgende forskrift om luftdyktighet.

7D/73 KONTROLL AV FLYETS STYREORGANER

(

Påbudet gjelder:

Boing Canada (De Haviland Canada): DHC-6 "Twin Otter"; alle serienummer.

Påbudet omfatter:

På grunn av kastevind under bakeopphold har det i, enkelte tilfeller oppstått skader på
flyets styreorganer. Sprekkdannelser på den nedre del av rattstammen, og sprekker og
buk1èr i en brakett for trinse til høyde/siderorskabler. I den bake del av skroget har
høyderorets kvadrat blitt deformert slik at braketten for høyderorets kvadrant har blitt
utsatt for unormal belastning og blitt skadet.

For å kunne oppdage skader i disse områder ska følgende utføres:

1. Rattstamme:

1.1 Kontroller rattstammen for sprekker og annen skade. Kontroller visuelt den

horisontae "Torque Tube" som utgjør nedre ende av rattstammen (P/N C3CF39-
17) v.hj. av speil og en kraftig lykt. Vær spesielt oppmerksom på sveiser og
området der balanserorets kjeder går ut.

Blir det under kontrollen funnet sprekker, ska rattstammen enten repareres eller
skiftes ut nied luftdyktig del i henhold ti følgende retningslinjer:

a) Er sprekkens lengde under 25 mm ka videre flyging inntil 150 flytimer
tilates såfremt gjentatte kontroller med intervaller ikke overstigende 25
flytimer utføres.

b) Er sprekkens lengde mellom 25 mm og 50 mm ka en flyging til nærmeste
vedlikeholdsbase tillates.

c) Er sprekkens lengde over 50 mm ska rattstammen repareres eller skiftes ut
med luftdyktig del før neste flyging.

Anm: Et av følgende punkt oppfyller krvet tilluftdyktig del:

L. Ny, komplett, rattstamme (P/N C6CF1225-51).

2. Den eksisterende rattstamme med ny nedre "Welded Assembly", P/N
C3CF39-17, innstalert.

3. Den eksisterende del reparert i henhold til fremgangsmåte spesifisert i
De Haviland Service Bulletin (SB) No. 6/180, Revisjon B, datert
17.08.72. .

(
01.07.93

MERK! For et engjeldende flymeteriellskel V8re luftdyktig mA pAbudet være utørt til rett tid og notet om utførelsen
ført inn i vedkommende journei med henvisning til denne LDPs nummer.
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1.2 Byt ut nedre del av rattstamen med P/N C3CF39-19 i samsvar med de
Haviland Modification No. 6/1433.

1.3 Kontrollen påkevd i punkt 1.1 i denne LDP ka man se bort i fra dersom
punkt 1.2 er utfør.

2. Høyde-/siderors trinse brakett:

2.1 Utfør kontroll og tilta som beskrevet i DeHaviland SB No. A6/181 på
brakettene, P/N C6FS 1263-27 og C6FSI263-29.

2.2 Utfør DeHaviland Modification No. 6/1262 som beskrevet i De Haviland
SB No. A6/181.

2.3 Kontroll og tilta som kreves utfør under punkt 2.1 i denne LDP, ka man
se bort i fra dersom punkt 2.2 er utfør.

3. Høyderor kvadrat o~ braett:

3.1 Kontroller høyderorets kvadrat, P/N C6CFM1138-27, C6CFM1450-27 eller
C6CFMI450-29, som i DeHaviland Ilustrated Pars Cataogue 27-30-00,
Fig. 1 side O, datert 13.06.81, er identifisert som enhet P/N C6CF1137-1,
-3, -5 eller -7, visuelIt for indikasjoner på deformasjon.

3.2 Demonter kvadratens støte brakett P/N C6CFM1142-1 og kontroller for
sprekker ved hjelp av "Dye-penetrt" metoden. Krtiske områder er indre
og ytre flater av de to festeøene på braetten.

3.3 Dersom det under kontrollen blir funnet at høyderorets kvadrant er
deformert, ska denne skiftes ut med luftdyktg del og brakett (P/N
C6CFM1142-1) kontrolleres ved hjelp av "Dye penetrane' metoden, i
samsvar med punkt 3.2 ovenfor, før neste flyging.

3.4 Dersom det under kontrollen blir funnet at brakett for høyderorets kvadrant
er skadet, ska denne skiftes ut med luftdyktig del før neste flyging.

Rapporter, eventuelt funn av skader, til Luftfarsverket, Hovedadministrasjonen,
Avd. for luftfarsinspeksjon, Postboks 8124 Dep., 0032 OSLO.

Tid for utførels:

Dersom ikke allerede utfør:

Pkt. 1.1: Før neste flyging etter 20.05.92, dersom ikke utfør i løpt av de siste

100 flytimer. Deretter med intervaller ikke overstigende 100 flytimer.

Pkt. 1.2: Innen 1. juni 1993.

Pkt. 2.1: Før neste flyging etter 20.05.92, og deretter daglig.

Pkt. 2.2: Innen 1. juni 1992.

Pkt. 3.1: Før neste flyging etter 20.05.92, dersom ikke allerede utfør de

foregående 400 flytimer og deretter med intervaller ikke overstigende
400 flytimer.

Anm.: Inspeksjonsintervallet på 400 flytimer kan etter søkn til

Luftartsverket utvides med 20 flytimer (5 %).
(

01.07.93

M ERK! For 8t angjeldende flymateriell skal vare luftdyktig mA pAbudet v8Ire utørt til rett tid og notat om utørelsen
ført inn i vedkommende journal med henvisning til denne LDPs nummer.
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Med hjemmel i lov om luftfart av 16. desamber 1960 U 214 og 43, Jfr. kgL. res. av 8. desember 1961. litra K, og Samferdselsdepartementets
bemyndigelse av 23, mars 1964, fastsetter Luftartsvarket følgende forskrift om luftdyktighet.

70/73 Pkt. 3.2: Innen 400 flytimer eller fire kaendermåneder etter 20.05.92; det som

kommer først, dersom ikke allerede utfør de foregående 12
kaendermåneder .

Pkt. 1

og 2:
Dersom flyet under bakeopphold blir utsatt for en gjennomsnittlig
vindstyrke på 30 knop eller mer; før neste flyging.

Referanse:

Kanadisk AD CF-72-06R4.

01.07.93

M ERK! For at angjeldende flymaterill skal være luftdyktig mi pibudet vare utørt til rett tid og notat om utørelsen
ført inn I vedkommende journal med henvisning til denne LDPs nummer.
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MERK! For at angjeldende flymateriell skal være luftdyktig må påbudet være utført til rett tid og notat om utførelsen
ført inn i vedkommende journal med henvisning til denne LDPs nummer.

(
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Motordrevne luft-
fartØy
DeHavilland-2

Med hjemmel i lov om luftfart av 16, desember 1960 §§ 214 og 43 jfr. kgL. res av 8, desember 1961, litra K
og Samferdselsdepartementets bemyndigelse av 23, mars 1964 fastsetter luftfartsverket følgende forskrift
om luftdyktighet.

8/73 KONTROLL AV BAKE VINGEBJELKE PÂ TWIN OTTER,
~ () ~Of 20;qi

Påbudet gti elder:

I

DHC-6 Twin Otter, SIN l til og med 330. Påbudet gjelder ikke for fly der
DeHavilland Modification No. 6/l301 er utfØrt.

Påbudet omfatter:

l. Kontroller de Øvre flensene på bakre vingebjelke , (top flange of wing rear
spar attachment caps, P/N C6WM032) som omtalt under paragraf A i
DeHavilland Service Bulletin No. 6/295, Revision B.

2. Kontroller skjØte-platene på bakre "spar fi ttings" vertikale og horison-
tale ben mellom vingestasjon 87 og 91 for sprekker eller ovale naglehull.

Deler med sprekk el
og godkj ente deler

,
Sprekker som faller i
i same BuUetin.

naglehull må skiftes ut med kontrollerte
flyging.

Hvis kontrollen under pk
inn i fØlgende grupper med
videre kontroll:

LDP avsiØrer sprekker, d~les disse
krav om utskifting, reparasjon og

Gruppe A: Langsgående sprekk
flensen, eller flere
rådet er mer enn 50 to

tredje nagle, tverrgående sprekk i
o ende sprekker slik at det skadete om-

l gt.

Gruppe B: Sprekker som faller i
i DeHavilland Service

av "Compliance Instructions Il
6/295, Revision B.

Gruppe C: , (

~
Sprekker hvis omfang er stØrre
strekker seg innenfor nagle 10
mindre enn 30 tommer langt.

"Compliance Instructions Il

Gruppe D: ene B og C, men som ikke
r)'det skadet e området er

Gruppe E: Sprekker i området mellom nagle 3 og nagle lO.

Gruppe F: Sprekker i et område som er fra 30 til 50 tommer langt.

Hvis kontrollen under pkt. i av denne LDP avsiØrer sprekker i gruppe A, må
den skadet e bjelkefJ_ens skiftes fØr videre flyging. Bjelkeflens som inn-
monteres, må ha vært kontrollert for sprekker som omtalt under pkt. l, og
omfattes også av k~ravene til gjentatt kontrolL.

(
Hvis kontrollen avsiØrer sprekker i gruppe B eller C, kan flyet brukes
til neste inspeksjon uten reparasjon.

forts.

-. . or ~
,~ ri i ¿ '"¡ :: i .:? ¡ j ::: r, eI C f ¡ ':" ,-; ~ ! Ç: ~ j :: 1 ; .~ pá~~; ~(,¡ __ : i: l:' f :: r! : i ! ':":i! i ,_:



Motordrevne luftfartØY
DeHa villand-2

8/73
forts.

Hvis kontrollen avsiØrer sprekker i gruppe D, må bjelkeflensen repareres
som omtalt under paragraf B i DeHavilland Service Bulletin No. 6/295,
Revision B fØr videre flyging.

NB! "Dye perietrant" inspeksjonen referert, ti.i i figU!. IL, skal utfØres

ved hjelp av et la gangers forstØrrelsesglass.

Hvis kontrollen avsiØrer sprekker i gruppene E eller F, må bJélkeflensen
repareres som ovenfor fØr videre flyging. '
I tillegg må dEim skadet e bjelkeflensep. skiftes ut innen 1200' flytimer
eller 6 måneder, regnet' fra inspeksjonsdatoen, det som kommer fØrst.

Tid for utfØrelse:

Dersom det ikke
intervall på 120

innen 12. mars 1973 iPkt. l: FØrstegangsk
utgave L av

Hvis det oppdages s
intervaller:

s sprekker, skal kontrollen gjentas med et
er eller 6 måneder, det som kommer fØrst.

, skal kontrollen gJ entas med fØlgende

Gruppe B; 600 flytime~ ";~:(t~3 måneder, det som kOIner fØrst.

lOa flytimer ~e:~~ dager, det som kômmer. fØrst.

(Kontroll av rep n) 1200 flytimer eller 6
måneder, det som Ør st .

Gruppe C;

Gruppe D;

Gruppe E; (Kontroll av repara
dager, det som komme

100 flytimer eller 14

Gruppe F; Ingen gjentatt kontroll da flensen skal skiftes fØr
ny kontroll er påkrevet.

Pkt. 2: Innen LOO flytimer' eller i4 dager; det som koIIer fØrst,

regnet fra 26. mars 1973. Deretter med et intervall på 1200
flytimer eller 6 måneder, det som kommer fØrst.

,Referanser: '

FAA AD 73-5-3 og DeHavilland Service Bulletin No. 6/295, Revision B,
datert 16. november 1972 omhandler same sak.
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Motordrevne luft-
fartØy
DeHavÏllanä.-3

Med hjemmel i lov om luftfart av 16, desember 1960 §§ 214 og 43 jfr, kgL. res av 8, desember 1961, lilra K
og Samferdselsdepartementets bemyndigelse av 23. mars 1964 fastsetter Luftfarlsverkeifølgende forskrift
om lufidyklighet

2G173 INSPEKSJON AV VINGESTAG PÂ DHC-2

Påbudet gj elder:

KA t\ \ ~ '-L-- / ì +~:pi "V v L-- (,.-
I

Alle DeHavilland DHC-2 Beaver.

l Påbudet omfatter:

For å forhindre materialbrudd i vingestenderens innfestning tii vingen, skal
fØlgende utfØres:

l. på fly med vingestendere C2W-545A eller C2W-546A:

LØsgjØr vingestenderne fra vingefestet . Stenderens Øvre festebeslag skal
undersØkes i overgangen mellom Øre og beslag. Overgangen skal være
jevn, uten sprang, med en radius på l/S" og være fri fra skramer eller
andre skader.

Om en finner skad
stenderen byttes
l/-2, innen lOO tim

r at radius ikke er den korrekte, skal vinge-
vingestender C2W-l103A/ii04A eller C2W-11l5-
gtid etter denne inspeksjon.

Kontroller festebesla
mellom Øre og beslag, ve
minst 10 ggr. forstØrrin

spesielt i området ved overgangen
penetrant" metoden og lupe med

Om en finner sprekker
C2W-lI03A/ii04A eller

derne byttes ut mot vingestendere

Ør videre flyging.

Sprekker som er funnet
LUftfartsinspeksjon .

til Luftfartsverket, avd. for

- 2. På fly (maksimum vekt 5100 lbs.) me
473A/474A, C2W-5h5A/546A, G2W-6S5A/6
-2 og C2W-573/574 (bare på flyet med s

endere C2w-469A/470A, C2W-
ll03A/ii04A, C2W-lll5-l/

SO) :

Vingestendere skal byttes ut til de gangtider som er angitt nedenfor.
Unntak fra dette er vingestender C2W- 1ll5- l/-2.

Ved utbytte av vingestender skal nye bolter brukes for feste av stender.
Godkj ent e bolter er fØlgende:

AN iSO-26 - Bolt-Strut, Lower Attachment
c2w-497 - Bolt-Strut, Upper Attachment

c

3. Vingestendere , som er modifisert eller reparert ifØlge nedenstående,
skal byttes ut til tider som angitt i DeHavilland Service Bulletin

forts.



Motordrevne luftfartØy
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.26/73-
forts.

No~-2/3, Series,DHC-2 Beaver, datert 20.., november 1971.

Vingestendere , type C2W-545A/546A, modifisert etter Modification
s.o.o. 2040 og Kit C2W-lll3 til: .

RUC21l-545A!546A '
RL C2W~545Ai546A

.. ',RUL C2W~545A/546A

Vingestendere , type C2W-1103A/1104A, repBJert etter Mod.:fication
s.o.o. 2040~t C2W-1113 til:

RU C2W-110~olA
RL C2W-ll03Aj.
RUL C2W-l103A/l

Pkt. l: Innen 100 tim , gtid regnet fra 20. juni 1973, om ike
allerede utfØ . .l".!~... . eit,av de si~te 400 tim:rs gangti, ~. Der-
etter ved gangt ,,'s,~rv~ll som ikke overstiger 500 timer.

,,.,gl, .". ,
a) Vingesteniex C ~5A/546A og C2W-573/574 (bare på fly med

serienr. 80):

Tid for utfØrelse:

Pkt . 2:

Stenderne skal b
p£ 2600 timer.

oppnå,dd en total gangtid

b) Vingestendere c2w-49 c2w-473A/474A og 'c2w-685A/686A:

Stenderne skal byttes ut fØr de har oppnådd en total gangtid

p£ 5000 timer. '

c) Vingestendere C2W-l103A/ll04A:

Stenderne skSJ byttes ut fØr de har oppnådd en total gangtid
på 10000 timer.

Referanser: '

Canadian Air Transportatiort Admnistration, N-AM-AO No. 1l/72, datert
18. februar 1972, DeHavilland Service Bulletin No. 2/3, Series DHC-2
Beaver, datert 20. desember 1967, ny utgave datert 20. november 1971
og DeHavi1land Engineering Buletin Series B, No. 32; datert 10. august
1964, omhandler. same sak.,

(



LUFTFARTSVERKET
H ove d a dm i ni s I ~a s j o n e n

Avd. for Luftlartsinspeksion
Postboks 18, 1330 Oslo Lufthavn

Telefon , Oslo (02) 121340
AFTN ,ENFBY A
Tlgr. ,CIVILAIR OSLO

Telex ,1701 i Idal n

i
LUFTDYKTIGHETSPÄBUD

(LDP)

Motordrevne luft-
fartØy
DeHavilland-4

Med hjemmel i lov om luftfart av 16. desember 1960 §§ 214 og 43 jfr,' kgL. r~s av 8. desember 1961, lilra K
og Samferd~elsdeparlementets bemyndigelse av 23. mars 1964 fastsetter Luftf,artsverket følgende forskriftom luftdyktighet, ' .

34/73
, '

KONTROLL AV WIRE-SE~NTENE FOR MOTOR~ ÔG' FLS KONTROLLSYSTEMT I
TAKONSOLEN pA DHC-~ \TWIN-OTTER ,.

iG(.~ () t f) P l-O / 'flPåbudet gjelder: 1 ¡ -020

. \ "\

DeHavilland DHC-6 Twiri~Otter, med serienr. L til og med 420.

Påbudet omfatter:

Sprekker i wire-segienteri~,(" control cable q,uadrants" ) P/N C6-CE- lOlO-27
og 29, montert i takonsoìen\ "overhead control console "), har forekommet.
Segmentene inngår i motor- apskontrollsystemet , og da et eventuelt
brudd i e G wire-segment k til fastiåsing av kontrollene i denne
konsolen , skal fØlgende ut

Innen 25 timers gangtid regnet fra l. juii
og deretter med 200 timers gangtidsinter~~

Des suten hver gang nevnte konsol er gj enst~d for reparas J on, overhaling
eller vedlikeholdsarbeid.

able quadi:ants") P/N C6-CE-I010-27 og
ulletin 6/298, Revision B, datert
n gOdkjent av det kanadiske

UndersØk wire-segmentene ("co'
29 som angitt i DeHavilland S

30. november 1973 eller senere '.
Ministry of Transport.

Dersom en finner sprekker skal
Service Bulletin.

angi tt i ref.

Merk! Kravet om gjentatt inspeksjon
kasjon No. 6/1467 innfØres (ut
P/N C6-CE- 1421-27) .

aller dersom DeHavilland modifi-
g av wire-segmentene med nye,

I
Tid for utfØrelse:

ersom ikke allerede utfØrt,

Referanser:

N-AM-AO No. 27/73 og DeHavilland Service Bulletin No. 6/298, Revision B,
datert 30. november 1973 omhandler same sak.

49/74 KONTROLL AV EKSHAUST VAREGGET pA DEHVILLA DHC-2 BEAVE

Påbudet gj elder:

DeHavilland DHC-2 (mkI) "Beaver" .

( Påbudet omfatter:

For å forhindre kulloksyd - CO - fra å lekke inn i flyet, med derav fØlgende

fort s .
~';'3 ~ ~~~ r'~ r - r, ~ .. ~ '.._,. '- ~ =-,'.-¿e: f:,!¡~2'.:~101 _ li 2 :: ~ b~: :~ 2 i 'l:.~;- C~ "I;:., . ~ ~ i -:-'



Motordrevne luftfarØY
DeHavillard-4

49/74
fort s .

fare for fc:rgirini~g av fØrer og passasjerer. skal' fØlgende ltontroll
utfØres:

Ekshaustvareanlegget ska demonteres' og kontrolleres visuelt for
sprekker eller 'hull 130m kan J2edf'Øre lekkasje avkulolsyd til var-
lUft.e.n. ,Både, ,~k,Sh,a;,us. t,' 

a,' 

, '. '0, ft, var,' .eve, .i~rr' Ørets'k al kOri~rÓiieres,
på fly utstyr med "i., ens i.er tube cabi.n heatertI. " " .
Spesielt"n~1e ekål sv . . t ,'oiilderkOtr~eres,med"hensyn tii. ,
sprekkër og,ve~ie' '. stancfmâ Vuderes ii,bénsyn til avrlaking
avgóds'~gdera.vredUksj 'dStykkiser~d; ¡ ::':'",~:,.,d~'d ',,' ,'. '. .
. Deler som har feii èller
innen videre flyging.

. .,~ sÏt skif'es ut med nYe eller' repareres.."...". .
,¡

~;:~~~j~~e~U:~i::~s~s:eis'~~'(;,~,..,',.~ i samva med FM. Advisory Circular

, .\ '",;. ß\.".,øvTid for utførelse: ~1f:,'d
, ;,,~~Innen 110 flytimer regnet fra. fØrst t'inspe sjon av, valiftanlegget

etter 28. oktober 1974 og deretter spesjonsintervall på .
masimum 110 flytimer.

Referanse: '

FM. AD. 74-17-03 omhandler same si¡.

(



li Jf H :.; -: ::,,':¡ , Motordrevne luft-
fartØy
DeHavillancl-5

H..,,~.::.iC-
Avd for :...i.;~..~ -~:.":': :l,

Postbol.~ ì8 ~..:~~ :': -: _.i.:.:)."

¡,:Ho'
.\rr~ !

::: ::: ~ - .; JC LUFTDYKTIGHETSPÂBUD

(LOP)
:' ,;: ¡ ~

Tly ': ' _~ , :::'.0
rei('.

Med hjemme! i lev om luftfart av 16, desember 1960 §§ 214 og 43 ¡fr kgL. res av 8, desember 1961, litra K
og Samferds"lsdepartementefs bemyndigelse av 23, mars 1964 fas:,elter Luftfartsverket følgende forskrift
om lufldyklì9h~t.

3/76
,

KONTROLL AV TILBASTRØMSRELE

Påbudet gj elder:

Alle serier DeHavilland Aircraft og Canada Ltd., DHC-6, Twn Otter som har
Hartman tilbakestrØmsrele P/N A700-AA eller A700-AP montert.

Påbudet omfatter:

For å forhindre delvis eller fullstendig elektrisk samenbrudd på grunn av
samensveising av kontaktflatene på tilbakestrØmsreleer på DHC-6, skal
fØlgende utfØres:

l. For fly med tilbakestrØmsreleer med en gangtid mellom 1000 og 2400 timer
siden ny eller overhalt , eller fly med releer med mindre enn 1000 timers
gangtid siden ny eller overhalt og som er blitt benyttet til "cross
generator motor starts", skal fØlgende utfØres:

a) Ta ut tilbakestrØmsreleene fra flyet.

b) Kontroller kontaktflatene for sår, korrosjon eller andre uregel-
messigheter ved hjelp av et forstØrrelsesglass med LO ganger for-
stØrrelse.

c) Kontroller releet for tegn tiloveroppheting .

Hvis noen av de ovenstående feil blir funet, skal releet skiftes med
et nytt eller et som er reparert og kjØrt i benk i henhold til fabrikkens

( , forskrifter.
2. For fly med tilbakestrØmsreleer med mer enn 2400 timers gangtid siden

ny eller over halt, skal fØlgende utfØres:

a. Hvis ikke allerede utfØrt skal releet kontrolleres som foreskrevet
i pkt. L innen de neste 25 timers gangtid.

b. Hvis releet ikke er blitt kjØrt i benk iflg. PSM 1-6-2, Part 7
eller PSM 1-63-2, kapittel 24-30-00 i iØpet av de foregående
2400 timers gangtid , må dette foretas innen 100 timers gangtid.

3. For de serier DHC-6 som er berØrt av ovenstående skal fØlgende advarsel
fØres inn i Flight Manual, Normal Operating Procedures Section:

CAUTION

(

"Cross generator starting is detrimental to generator brushes and to reverse
current cut-out operation (may cause eventual contact welding). Therefor,
except in an emergency, cross generator starting is prohibited".

forts.



Motordrevne luf'farØY
DeHavilland-5

3/76
forts.

11/76

4. Etter en oppstart hvor "cross-generator" motor start har vært utfØrt,
skal pkt. L utfØres innen de neste 25 timers gangtid .

Tid for utfØrelse:

Pkt. l:
Pkt. 2a:
Pkt. 2b:
Pkt. 3 :
Pkt. 4:

Innen 25 timers gangtid.
Innen 25 timers gangtid.
Innen 100 timers gangtid.
Innen 10 timers gangtid.
Innen 25 timers gangtid.

Referanser:

Kanadisk Airworthiness Directive CF-75~11 og DeHavilland Aircraft of
Canada Servce Bulletin No. 6/338.

KONTROLL AV SIKRINGER I VEKSELSTRØMSKRTSEN

Påbudet gj elder:

DeHavilland og Canada, type DHC-6 med "Fii tetronic Il inverter .

Påbudet omfatter:

For å ungå fulstendig tap av vekselstrØm i flyet som fØlge av
eventuelle feii i vekselstrØmskretsen , skal allt trege sikringer skiftes
ut ifØlge DHC Service Bulletin No. 6/263, Revision D, eller senere revisjoner.

Tid for utfØrelse:

Innen 25 flytimer regnet fra 9. juni 1976.

Referanser:

Kanadisk AD CF-75-6 datert August 12, 1975. DeHavilland of Canada DHC
Service Bulletin No. 6/263, Revision D ,datert 30. september 1974 eller
senere revisjoner.

\
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Avd. for Luftfartsinspeksjon

Postboks ia, 1330 0.10 Lufihavn

Telefon, Oslo '02) 121340
AFTN ,ENr3Y A
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Telex ,17011 Idal n

, Motordrevne 1uft-
fartØy
De Havilland-6A
Erstatter
De Havilland-6

LUFTDYKTIGHETSpABUD

(LDP)

Med hjemmel i lov om luftfart av 16, desember 1960 §§ 214 og 43 ¡fr. kgL. res av 8. desember 1961 litra K
og Samferd~elsdepartementets be,myndigelse av 23. mars 1964 fastsetter Luftfartsverket følgende 'forskrift
om luftdyktighet.

71/76 SPREKONTROL~AV STRUKUR FOR FESTE AV HØYDERORETS KONTROLLORGANR UNER
DØRKN I FØR KAINE

Påbudet gjelder.\~\ jG()/\~ OJ, L \) ý. i t /11 Cf 1- 0).(
\ \

DeHavilland Aircr~ft of Canada Ltd., DHC-6 Twin Otter fly med serienr. 2 tii
og med 494 og 497 t' med 503, 505 og 507.

Referanser:

derorskontrollen skal monteringsstrukturen ,
elnr. C6CFM l268- l, kanal delnr. C6FS 1229-

l229-3l kontrolleres for sprekker, som vist

/348 revisjon A datert 30. august 1976 eller

Påbudet omfatter:

For å ungå mulig
"Housing Assembly - Lo

37 og forsterkning delnr.
i DeHavillanù Service Bu
senere revisjoner.

Kontrollen gj elder ikke fly ~0
Modification No. 6/l594. '\

i henhold til DeHavilland

Tid for utfØrelse:

Innen 25 timers gangtid etter 24.
200 timer eller etter st flyet har
vindstyrke over 35 m.p.h.

7 og deretter med intervall på
arkert med "gustlock" på i

Kanadisk AD CF-77-05 og DeHavilland Servici_ Bulletin 6/348 revisjon A
datert 30. august 1976 omhandler same sak.

99/77
~

FORADRING AV TILBAKSTRØMSRELEET

Påbudet gj elder:

DeHavilland of Canada Ltd. modell DHC-6 med serienr. L til og med 530.

Påbudet omfatter:

For å unngå total strØmsvikt på grunn av at kontaktene på Hartman tilbake-
strømsreié A700AP eller A700AA sveiser seg samen med påfØlgende gjennom-
brenning av reiédekselet og nærliggende ledninger, skal DeHavilland
Modification No. 6/1598 utfØres i henhold til DeHavilland Service Bulletin
No. 6/353.

Tid for utfØrelse:

( Innen 800 timers gangtid eller senest et år etter l. november 1977, det som
kOJrner fØrst dersom ikke DeHavilland Modification No. 6/l59l er utfØrt.

1. 11. 1977 forts.
~~I1 ;~ t1 ~( ~ ~-;:~~ 21 ar.çi,~!de~de ;Iyrr:;!eiie!! sk~ '. ~~r'2 !~.:.=\'~i;9 .-à piib~:d~~i vxre ,,;lf0i i !il r¿.;f !i1 ~-:;.~ ;¡ol)~ Olì



Motordrevne luftfartøy

De Havi11and-6A
Erstatter De Havi11and-6

99/77
forts.

i

185/78

Referanser:

Kanadisk AD CF-77-08 datert 10. august 1977.

KONTROL

4~OA~ av 1- p (J 2//,11 Cf / -01.1.
JON ELLER UTSKIFTING AV HUDPLATER I SKROGET

Påbudet

Canada Ltd modell DHC-6 til og med serienr. 4ii som ikke
hold til "Modifications" 6/i46i (eller 6/l553) og 6/i462.

P.g.a. sprekkdan .
218.l25 og 219.5 ?',
1978 eller senere'.

Tid for utfØrelse:

Innen de tidsfrister

Referanse:

Kanadisk AD CF-78-l7

~. II U;oe 6,

i flensen på hudplater i skroget, stasj onsområde
&,"' deHavilland Service Bulletin 6/371 datert 2. juni

~''iJoner utfØres.
\

i gjeldende Service Bulletin.

~~~I\
l~sember 1978
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, Motordr. luftfartØY

LUFTOYKTIGHETSPÂBUD

(LO P)

De Havilland-7 a

Erstatter De Havill d
1-7

Med hjemmel i lov om luftfart av 16, desember 1960 §§ 214 og 43 jfr, kgL. res av 8, desember 1961, lilra K
og Samferdselsdepartementets bemyndigelse av 23, mars 1964 fastsetler L~;tfartsverkel følgende forskrift
om lufidyklighet.

12/79 KONTROLL OG :ÆPARJON AV HØYDERORSKONTOLLSYSTEMT

Påbudet gj elder:

De Havilland Aircraft of Canada Ltd. modell DHC-6 Twin atter med
serienr. 33l tii og med 563, 565 til og med 587, 589 til og med

598, 600, 601, 603 og 604.

Påbudet omfatter:

For å være. sikker på at hØyderorskontrollsystemetvirker tilfreds-
stillende, skal kontroll og reparasjon utfØres som vist i de Havilland
Service Bulletin No. 6/379 datert ll. desember 1978 eller senere
revi s Joner:

1. Kontroller bolter for feste og reparer om nØdvendig som vist i
Service Bulletin 6/379.

2. UtfØr modifikasjon 6/i679 iflg. Service Bulletin 6/379.

Tid for utfØrelse:

Pkt. l: I~nen LOO ti~ers gangtid etter 5. mars 1979.

Pkt. 2: Innen 800 timers gangtid eller innen 6 mndr. etter 5. mars,
d~~ som kommer fØrst.

Referanser:
(

Kanadiske AJ CF-79-02

32/79

, -'
!~ ::. ~..: ¡.:. .~.~~~_ - c- (" ~(- C' ,_. ( , \

';..~~

SPREKKONTROLL AV FSYSTEMET

Påbudet g j elder:

Alle DeHavilland
med en total

Ltd. DHC-6 Twin Otter modeller
timer.

mulig asymetri i vingeklaffsystemet under flyging

forts. l. juni 1979



FØr førstelyging

Innen 20 t' ers flygin
1. juni l~ 9 ,det

Motordrevne
luftfartøyer
DeHavilland-7a
Erstatter DeHavilland-7

32/79
forts. forårsaket av brudd

1. Inntil pkt. 2 og
til maksimum 15
steilehastighet, m
diagram i AFM Perf

2. Foreta sprekkontro
"dye penetrant" met
krymping ("swaging"
kontakt med støtste
C6CW 1051-1 eller -3
Lakken ma fjernes der
på nytt etter utført

3. Dersom sprekker blir f
må den skiftes ut med
fartøyet tas i bruk.

Tid for utførelse:

Pkt. l:

Pkt. 2:

Referanser:

fØlgende utføres:

tført skal bruk av vingeklaffer begrenses
Farten m~!ikke overstige 1.3 ganger
eklaffer ûtfelt (ref. steilehastighets-

fce SectiQii).j/tøts~ngenes endestykker visuelt og etter
Sætr1ig oppmerksomhet vies området hvor
om,er og hvor vingeribbenes ruller er i
:belnr. involverte er C6CW 1029-1 eller -3
I C6W 1024-1, C6Cf 1085-1 eller -3 eller -5.

'dye penetrant" metoden benyttes. Lakker
1.

på enden av støtstangen ,
eller ny innen luft-

ottakelsen av denne LDP.

\ eller innen 30 dager etter
s~m kommer først.

Kanadaisk AD CF-79-04 datert 20. mars 1979.

~, lt Lt", '\

l. juni 1979
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LUFTDYKTIGHETSPABUD
(LDP)

Med hjemml om lov om luftfan av 11. juni 1993 tap. IV 14-1 0i tap. XV 115-4, fuu.r Luftfaiuerkel følgende fonknt\ om lut\yktghei.

6A180 KONTROLUUTSKIFTING AV STØTSTENGER I
VINGEKLAFFSYSTEMET

Påbudet gjelder:

De Haviland Inc. DHC-6 "Twin Otter" .

Påbudet omfatter:

For å gjøre vingeklaffsystemets støstenger Ilfail-safe" og mer motstadsdyktge mot
korrosjon, ska følgende tilta utføres:

L. Luftfar hvor Post-Mod 6/1487. Mod 611710 og 6/1714. eller Post-Mod 6/1710

eller 6/1714 er utfør i henhold til SB 6/388. rev C. datert 29.10.82:

Kontroller vingeklaffsystemets støstenger i henhold til SB 6/388 og Figure 1.

2. Luftfart hvor Mod 6/1781 er utført:

Kontroller vingeklaffsystemets støtenger som er montert i henhold til SB 6/502,
datert 24.03.89. Utfør kontrollen i henhold til fabritens vedlikeholdsunderlag.

3. Dersom det blir funnet defekte støstenger ved utførelse av pkt. 1 eller pkt. 2 i
denne LDP, ska disse erstattes med luftdyktge støtenger som er listet i SB
6/502.

Tid for utførelse:

1. Intervaller ike overstigende 800 flytimer, eller 1 kaenderå; det som kommer

først.

Anm. : Inspeksjonsintervallet på BOO jlytimer kan om nødvendig, for å kunne

utøre kontrollen samtidig med det planagte vedlikehold, justeres opp
med innil40jlytimer (5%).

2. Intervaller ikke overstigende 2400 flytimer, eller 2 kaenderå; det som kommer

først.

( 3. Før videre flyging.

01.04.94

MER! For al angjeldende nymateriellikal være lut\yktig rn pibudei vere uifen ti re tid og notalom uiføreliin
ført iMi vedkommnde journl me henvianng ti denn LDPa nummer.



LUFTDYKTIGHETSPÂBUD

Referanse:

CF-79-22R2.

7/EO MODIFJON AV "BETA RAGE TEOTT ARG SWTCH"

Påbudet i:delder:

DeHavilland of Canada Limted modell DRC-6 med serienr. L til og
med 450.

Påbudet omfatte~:

For å -:e siker på. at "beta range throttle arng"switch" VU.!er
korrekt skal mo¿ifikasjon 6/:li92 som vist i DeHaviiia~ã Airc~aft
of Canada Ltd. Servce Bu1le:.::i No. 6/309 revisjon C d.atert 1. ok::obe~
1976 eller senere revisj one~ utfØres.

Ti ã for ut førels e:

I~en 1000 timers gangtiã eller i~en 6 mndr. etter 28.januar 1980
det s om kommer først.

Referanser:

Tr~ort Cana¿a AD CF-79-24

28.1. 80

\

ME! For at uielcl ßymt&rill .ui ven Iuftytu, ai "bu - ut ti re ti Ol nct om utrørltn
,. Pm i ved jcra ni beti dc LDPa I~mmr .
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Med hjemmel i lov om luftfart av 16, desember 1960 ~s 214 og 43 ¡fr kgL. res av 8, desember 1961, lifra K
og Samferdselsdepartementets bemyndigelse av 23 mars 1964 fastsetter Luftfartsverket folgc~dc f0rskrift
om luftdyktighet

35/80 KONTOLL OG REARJON AVBASEOR

Påbudet gj elder:

The deH'ßviilaBçl Aircraft of Canada ltd. modell DHC-2 Beaver,
alle "Marks" .

Påbudet omfatter:

For å forhindre balanseror ¡ving vibrasj oner (flutter 1 skal
fØlgende utfØres:

1. LuftfartØy påmontert profil delnr. CJ2CJ623ND

Foreta kontroll av profil delnr. C2CF623ND og vinkel delnr. C2CF
62TN!628ND for skader, spreker og iØse nagler. Reparer i
henhold til DHC-2 Repair Manual og Engineering Service Buiietin
Seri es B No 28 Supplement datert 22. mars 1963.

2. LuftfartØY påmontert profil delnr. C2CF1265ND

Foreta kontroll, reparasjon og modifikasjon som vist i Engineering
Bulletin Series B No 28 datert l. mars 1963.

3. Kontroller at balanserorswirenes strekkverdi er i. h. t. Service
Bùlletin No 2/27 datert 20. oktober 1978 og at balanserorene er
i balanse i. h. t. DHC-2 Repair Manuel.

Tid for utfØrelse:

Pkt. L : Innen 100 timers gangtid etter i2. 6.1980
dersom ikke utfØrt i iØpet av de siste 500 timer og der-
etter med 600 timers mellomrom

Pkt.20g3: Innen 100 timers gangtid etter l2. 6.1980

Referanser:

Kaadisk AD CF-80-05

r 136/80
SPREONTROLL A V UNERSTEL

Påbudet gj elder:

The de Havilland Aircraft of Canada Ltd. modell DffC-6 påmontert

( forts.
l2.6.1980



Motordrevne luft-,
far Ç/y-

DeHavilland - 9

forts.
36/80 understell hvor modífi.sj on 6L166Q ikke er utfÇ/rt.

Påbudet omfatter:

For å forhindre at understellsleggene brekker p. g . a. korrosj on
skal fØlgende utfØres i.h.t. Service Bulletin No. 6£3'80 datert
20. desemõer 1978 eller senere revisj on er :

l. Foreta kontroll, reparasjon og modifikasjon om nÇ/dvendig som
vist i Schedule No L eller No 2 i nevnte Servce Bulletin.

Istedet for den visuelle utvendige kontrollen forlangt i para-
graf (al i Schedule No L eller 2, kan Accomplishment rnstruc~
tion og figur L i Service Bulletinen utfØres ved å fj erne
lakken fra insekjonsområdet og å foreta sprekkontroll ved
h. elp av Il dy-e penetrant "-metoden. Dersom sprekker õlir funet
skal paragraf (eL, (flog (gl i Schedule No L utfÇ/res. Etter
kontrollen skal omådet overflatebelidles.

2. Foreta en "Chck D" inspekjon S"om vist i Accomplishment
InstruktionS" i Servce Rulletinen på hvert understell.

Tid förutførelse:

Pkt. L Innen 50 timers: gangtid eller innen to uker etter 12 . 6 . 198 O ,
det. s:om kommer fÇ/rst.

Pkt. 2 Innen en total gangtid på 2400 timer etter 12 . 6 . 198 O
eller inen 21. desemDer 1980, det som kommer fØrst,
dersom ikke utfØrt. i iØpet av de siste 9600 gangtimer
eller siste fire år. Deretter skal kontrollen utfØres
med 1200 timers mellomrom eller hvert 5. år, det sore
konner fØrst.

Referanser: l.

Kanadiak AD CF-8o-o6

Q. lJlt*~~
12.6.1980
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LUFTDYKTIGHETSPABUD
(LDP)

Med hjemml om lov om luftfart av L L. jun 1993 kap. IV I 4-1 o, kap. XV I 15-4, falttlr Luftfarterket følgende fonmft om Iuftyktighet.

388/80 KONTROLL AV STØTSTENGER

Påbudet gjelder:

De Haviland Inc. DHC-6 "Twin Dtter" .

(

Påbudet omfatter:

For å sikre støtengene til høyderor og balanseror mot svikt på grunn av

korrosjonsutmatting, ska følgende tilta utføres:

1. Skift ut alle 2024-T3 støstenger og erstatt med 2024-TSI støstenger med hylser

(SB Nr. 6/390, rev.A, eller senere revisjoner) eller med 6061-T6 støstenger (SB
Nr. 6/502).

2. Gjentatte kontroller ska utføres på alle 2024-T3 og 2024-TSI støtenger i samsvar

med SB Nr. 6/390, rev A, datert 09.06.S0, eller senere revisjoner.

3. Kontroller alle 6061-T6 støstenger som er instalert i samsvar med SB Nr. 6/502.

Utfør kontrollen i henhold til fabrikatens vedlikeholdsunderlag.

Tid for utførelse:

1. Før første flyging etter 01.04.94.

2. Intervaller ikke overstigende SOO flytimer, eller innen 1 år siden siste kontroll; det

som kommer først.

Anm.: Inspeksjonsintervallet pd 800 fltimer kan om nøvendig, for d kunne
utøre kontrollen samtidig med det planlagte vedlikehold, justeres opp
med inntil40fltimer (5%).

3. Intervaller ikke overstigende 2400 flytimer eller 2 kaenderå; det som kommer

først.

Referanse:

( CF-So-03R4.
01.05.94

. MER! For at angeldende ßymatenell ikal være luftdyktig mi påbudet vær utfør til rett tid og not om utførelsen
ført inn i vedkommnde journl med henviining til denn LDPa nummr.
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LUFTDYKTIGHETSPABUD

\

MER! For iI ingjeldende ßymaterieJl akal være luftyktg ml plbudel være uifør til rett iid og nolom uiførIsen
føn iM i vedkommnde journl me benvianing til denn LDPa nummr.
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LUFTDYKTIGHETSpABUD

(LDP)

Med hjemmel i lov om lufifart av 16 desember 1960 ~~ 214 og 43 ¡fr. kgL. res av 8. desember 1961.litra K
og Samferdselsdepartementels bemyndigelse av 23 mars 1964 fastsetter Luftfartsverket følgende forskrift
om lufidykiighet.

10/81
SPREKKONTROLL AV H0YDERORETS TORSJONSRØRFESTE

Påbudet gjelder:

Alle DeHavilland of Canada DHC-6 Twin Ottermodeller .

Påbudet omfatter:

Det er oppdaget sprekk i hØyderorets torsjonsrØrfeste (delnr. C 6TEI022).
For å forhindre at sprekkdannelsen skal få alvorlige fØlger skal De-
Havilland Service Bulletin S .B. 6/399 datert 5. desember 1980 eller
senere revisjpner utfØres.

Tid for utfØrelse:

Innen 200 timers gangtid etter
600 timers mellomrom.

31-3-81 og deretter med

Referanser:

Kanadisk AD CF-8i-04 datert 4. februar 1981 og DeHavilland Serivce
Bulletin S.B. no. 6/399 omhandler same sak.

n/8i KONTROLL AV LEDNINGSBu~T FOR GNISSING

Påbudet gjelder:

(

DeHavilland of Canada, Limited modell DHC-6 med serienr:

l tii og med 350, 35~, 35~ 359 til og med 660,662 til og med 678, 680
til og med 697, 699 ti~ og wed 709, 7l2, 7l~ 720, 722 og 726.

Påbudet omfatter:

For å forhindre kortslutning med fare for brann som fØlge av gnissing
mellom ledningsbunt og annentlygerens lysdempingsreostat skal DeHavilland
Service Bulletin no. 6/40i rev~sjon A datert 13. januar 1980 eller senere
revisjoner utfØres.
Tid for utfØrelse:

Innen 25
utfØres.
Ski ft ut

etter at

timers gangtid etter 31-3-81 skal kontrollen

ledninger so~ ble isolert i.h.t SB 6/401 revisJon A innen 4 mndr.
arbeidet ble utfØrt :ren s'enest inen 1.3.1982.

"

Referanser:

Kanadisk AD CF-81-J5 5atert 4. februar 1981 5 .2 . 1 982



Motordrevne luft-
fartØy
DeHavìlland-llb,
Erstatter ,-
DeHavilland-lla

,68/81 KONTROLL AV Ø~E EN DE STYK PA VINGESTENDEREN\

)¿ CA¿J)J~ '

i i"\: pv,V

oJVl/2k3

Påbudet gj.èlder ~
\.

The DeHavìlland of\Canada Limited Modell DHC-2 Mark L påmontert vingestendere
med delnr. C2~-545A eller C2W-546A.

\
Påbudet omfatt~r:

\
For å forhindre vingestenderens øvre endestykke skal fØlgende utfØres:

2. FØr omlakkering ska
\langsetter overgange

beslaget ved hjelp av

ikoples fra vingen, lakk fjernes og det foretas en
. rgangen mellom endestykke (lug) og stendcrprofil.
~latene mot vingebeslaget skal være jevne og fri for
~arpe riper. Radien av overgangen må ikke være\

1. Stenderens øvre
visuell kontrol
Overgwigen (radi,
maskinneringsmerK
mindre enn 1/8". '

3. Ende stykker' som ikke
med nye, luftdyktige

\trengjøres og kontrolleres for sprekker
~~ mellom endestykkets sider og vingefeste-

r~'~røve med penetrerende væske.

tiller kravene i pkt. L og 2 skal skiftes ut
e \flyging.,

Tid for utfØrelse:

Innen l5 timers flyging

Referanser:

Kanadisk AD CF 8l-24 datert 31. au~s,t 19810

!.--:\, t. UUt~
~ ~\~

(\ 5.2.1982
I,



LUFTFARTSVERKET
H oveded m I n i stras jo n en

Avd. for luftartsinspeksjon
Postbake 1 B. 1330 Osio lufthavn

Telefon: Oslo (02) 12 1340.
AFTN : ENFBYE
Tlgr. : CIVILAIR OSLO
Telex : 17011 Idal n

lUFTDYKTIGHETSPÂBUD

(lDP)

Motordrevne luft-
fartØy
DeHavilland-12

Med hjemmel i lov om luftart av 16. desember 1960 §§ 214 og 43 jfr. kgL. res. av 8. desember 1961. Iltra K og Samferdselsdepartementets
bemyndigelse av 23. mars 1964 fastsetter Luftartsverket følgende forskrift om luftdyktighet.

49/82 SPREKKÓ TROLL OG MODIFIKAJON AV RIBBE pA HØYDERORET

DeHa.vi
med 810.

JLOA~ (¡VJ' LI)l'1-1/llt (11-023
of Canada DHC-6 Twin Otter med, serienr. L til og

Påbudet

For å forhin
rib) på hØyder

dyktigheten sk
"Bil eller senere

rekkdanelse i steget på innerste ribbe (root
al utvikle seg til å bli en fare for luft-
.lland Servce Bulletin No. 6/399 revisjon
.oner utfØres og til tider angitt i denne.

Tid for utfØrelse:

Innen 200
utfØrt.

dersom ikke allerede

Referanser:

Kanadisk AD CF-82-21 og
oInandler same sak.

revisjon "Bil datert 18,. juni 1982

f 5 O / 82
li

GANGTIDSBEGRENSNING AV SKROGKOMPONENTER

Påbudet gj elder:

Alle DeHavill DHC-6 Twin Otter.

~::~i e~;:::;e:o~afi1lt.t d~g:~k~~~e d~':~:~e~ s~i:1;:~~i~~
prosedyrer. For å i vareta~auff . eten skal derfor DeHavilland
Structural Components Servië¥é';;'t~:fa" c;Øts Manual, PSM 1-6-11
revisjon 2 datert 29. august l~~ ~#ler ,jenere revisjoner fØlges.

Tid for utfØrelse: \l '~,~,:'1ßP
Innen 30. 11 . 1982.

Referanser:

Kenadisk AD CF-82-24

(

forts.
1ì.3.83

MERK! For at angjeldende flymateriell skal være luftdyktig må påbudet 'lære utført til rett tid og notat om utforeisen ført inn i ved-
_ . r .J ...._", i r"O'- '"



LUFTFARTSVERKET

,. .112/83

LDP

SPREKKONTOLL AV SVEISEFORBINELE pA STIK

Påbudet gj elder:

Alle DeHaví11andof Canada ~mO-3' Otternodeller. ..

Påbudet omfatter:

P.g.a. spreker oppdaget på nederste del av stíkka, delnr.C3CF 39-
13 eller -15, muligens forårsaket av vìndkast mot h~yderoret, skal
Service Bulletìn no. 3/390 datert 1.10.82 eller senere revisj oner
utfØres til tìder angìtt ì denne.

Tíd for utf~relse:

Denne LDP trer í kraft 17.3.83.

Referanser:

Kaadisk AD no CF-82-34 datert 8.12.82 og DeHavílland Service
Bulletìn no 3/390 omh,a.dler samme ,sak.

Q. lt U i. "' d.

I

I\



LUFTFARTSVERKET
Hovedadministrasjo nen

Avd. for luftfartsinspeksjon
Postboks 18. 1330 Oslo lufthavn

. Mótordrevne luft-
fartØy
DeHavilland - 13Telefon: Oslo (02) 12 '3 40

AFTN : ENFBYE
Tlgr. : CIVILAIR OSLO
Telex : 17011 Idal n

LUFTDYKTIGHETSPÂSUD

(LDP)

Med hjemmel i lov om luftfart av 16, desember 1960 §§ 2 i 4 og 43 jfr. kgL. res. av 8. desember 1961. lit 
ra K og Samferdselsdepartementets

bemyndigelse av 23. mars i 964 fastsetter Luftfartsverket følgende forskrift om luftdyktighet.

142/83 KONTROLL OG UTSKIFTING AV VINGESTAG

Påbudet g,j e L der:

Ale utgaver av DeHavilland of Canada modell DHC-2.

Påbudet omfa~ter:

(

Fòr å forhindre svikt i vingestagets Øvre feste skal fØlgende utfØres:

l. Dersom ikke allerede utfØrt; installer nye vingestag med delnr.
C2Wl103A og C2Wll04A eller C2Wll15-l og C2Wll15-2 på Mk. l,
samt C2W2i47 og C2Wl148 på Mk.II med serienr. 80.

2. Kontroller vingestag med delnr. C2W545A og C2W546A på fØlgende måte:

a) LØsne vingestaget i Øvre feste. Fjern all maling og se
ette~ at overgangen mellom Øre og festebeslag er jevn,
uten sprang, med en radius på l/ôtl og har god tilpassning uten
skramer eller andre skader.

b) Bru "dye penetrant" metoden for å fastslå om ãet finnes sprekker
i overgangen mellomØre :og' beslag'.'PåfØr ny' beskyte15ß 'etter
undersØkelsen . "'-.. ,.

c) Stagfester med sprekker, radius som er mindre enn spesifisert,
irre~Jlær. radius, ujevnheter eller skramer skal skiftes ut
fØr fØrste flyging. Fun av sprekker skal rapporteres til
Luftfartsverket, Avd. fox lUftfartsinspeksjon.
Deler som blir skiftet ut skal merkes tydelig slik at de ikke
blir brukt påny.

Dersom stag med delnr. C2W545A og C2W546A er tillatt brukt
skal Øvre innfestning gjØres ren for maling og kontrolleres som
beskrevet ovenfor.

An.: Ved montering av stendere eller bolter skal alltid nye
bolter av fØlgende typer brues:

AN 180-26 Bolt-strut lower

c2w-497 Bol t-strut upper

Tid for utfØrelse:

( Pkt. l:
utgaver
som har
lagre.

Innen 1.11.83 for fly som er konvertert fra militære
og har vingestag med delnr. C2W545A og C2W546A eller fly
fått installert vingestag med disse delnr. levert fra militære

30.9.83 forts.
, MERK! For at angjeldende flymateriell skal være luftdyktig må påbudet være utført til rett tid og notat om utførelsen ført inn i ved.

kommende iournal med henvi~nina til "..nne inp'e n.............lIv... ,h;,11i



LUFTFARTSVERKET LDP

42/83 FØr l. ja~uar 1984 for alle andre fly.

FØlgende untak gjelder:

a) Fly i normal bruk (maksimalvekt 5100 lbs. for alle modeller
untak Mk. III som har maksimalvekt 5370 lbs. med fulle tipptanker ) :

Vingestender med
delnr. :

Gangtider for utskiftning:

c2w469A/470A
c2w4 73A/4 7 4A

C2W5 4 5A/5 46A

c2w685A/686A mk. I Beaver 10000 flytimer

Disse stendere aksepteres
ikke brukt på Mk. III
Tubo-Be a ve r

C2W573/574 Bare for fly med serienr. 80 5000 flytimer

C 2Wll 4 7 /1; 48 Il
" " fl fl 10000 fl

C2Wll03A/ll04A I~. I Beaver 20000 fl

C2Wll01A/1104A Mk. ILL Turbo-Beaver 14000 Il

C2Wll15-:;/2 Mk. I Beaver og Mk. ILL Turbo-Beaver. Utskiftning 'ikke
nØdvendig.

b) Fly som brukes til operasjoner i lav hØyde (maksimalvekt 5100 lbs.
for alle modeller Q~tatt Mk. ILL Turbo-Beaver som har maksimalvekt

5370 lbs. med fulle tipptanker ) :

Vingestender med delnr.: Gangtid fØr uts~iftning:

C2W545A/546A Mk. i Beaver 2600 flytimer.
Disse stendere aksepteres
ikke brukt på Mk. ILL
Turbo-Beaver.

, c2w469A/470A
c2w473A/474A
C2w685A/686A Mk. i Beaver 5000 "rlytiIner.

Dísse stendere aksepteres
ikke brut på Mk. ILL
Turbo-Beaver.

C2wl147/ii48 Mk. Il . iid ,serí'enr. 80 5000 flytimer.

C21ol573/574 " Il fl " " Il
Aksepteres ikke brukt.

C2Wl103A/ii04A Mk. i Beaver

C2Wl103Aill04A" Mk. III Turbo-Beaver

10000 flytimer.

7000 flytimer.

C2Wll15-l/-2 Mk'~' i og Mk. ILL Beaver Utskiftning ikke nØdvendig. \
\

c) Fly som brukes til jordbrusflygning med tillatt overskridelse
av maksimalvekt (5100 lbs.) eller tilsvarende flyginger i lav hØyde forts

30.Q 8;



LUFTFARTSVERKET
Hovededm ¡nistra sjo nen

Avd. for 'uftfansinspaksjon
Postboki: lB. 1330 Oslo lufthavn

Telefon: Oslo (02) 12 1340
AFTN : ENFBYE
Tlgr. : CIVlLAIR OSLO
Telex : 17011 Idal n

LUFrDYKTIGHETSPÅBUD

(LDP)

Motordrevne luft-
f'art¡6y .
DeHavilland - 14

Med hjemmel i lov om luftfart av i 6. desember i 960 §§ 2 i 4 og 43 jfr. kgL. res. av 8. desember i 961, litra K og Samferdselsdepartementets

bemyndigelse av 23, mars i 964 fastsetter Luftfartsverket følgende forskrift om luftdyktighet.

42/83
forts

hvor maksimalvekten overskrides :

(l) Alle fly som brues til denne type operasjoner må utstyres med
vingestendere delnr. C2WLL15-L/-2 som skiftes ut etter fØlgende
totaltid:

C2Wll15-l/2 for Mk. L og Mk. ILL Beaver skiftes ut etter det som kommer
fØrst av 25000 flytimer og 300000 flyginger. Aksepteres ikke brukt for
Mk. IL Beaver med serinr. 80.

(2) Fèstebolter for disse stendere må skiftes etter det som kommer
fØrst av 5000 flytimer og 60000 flyginger.

d) Fly som brues til flere enn en av de typer operasJoner som nevnes i
punt a, b ,og c:

Ste~derne skiftes ut etter en gangtid som ikke overstiger den laveste
gangtid gjeldende for hvilken som helst av de aktuelle typer operas jon.,

Pkt. 2: Innen 15 timers geigtid for stendere med 485 timers ,tot.ãtiè.
é11er~._mer siden kontrollen ble utfØrt og deretter med 500
timers mellomrom inntil gangtid ~or utskiftning i henhold tii
pkt. L er oppnådd.

An. : l: Gangtiden for vingestendere som er modifisert eller reparert
bestemmes av tiden for den eldste komponent og defineres etter
tilsvarende delnr. DeHavilland Service Bulletin nr. 2/3 avsnitt

5.2, definerer delnr. for modifiserte og reparerte stendere .

Anm. 2: Stendere og festebolter som skiftes ut skal tydelig merkes
og kasseres .

, An. 3: Vingestendernes delnr. behØver ikke nØdvendigvis inneholde
bokstaven "A". Enten bokstaven er med i delnr. eller ikke,
gjelde likevel dette LDP.

Dette LDP erstatter LDP 26/73 og LDP 68/81.

Referanser:

(

Kanadisk AD CF-83-07

DeHavilland Service Bulletin No. TB/9, Series DHC-2 Mk. ILL.
Turbo-Beaver,. utgitt påny 14. mai 1982.

DeHavilland Service Builëtin No. 2/3, Series DHC-2 Mk. I and Mk. ILL
Bea7er~,. utgitt p~ny i4~ mai 1982.

DeHavilland Service ~ulletin No. 2/34, Series DHC-2 Mk. I Beaver,
utgi tt 14. mai 1982.

::~:~_.....

DeEavilland Engineering Bulletin Series B, No. 32, utgitt io. august 1964.

0.9.83
MERK! For at angjeldende flymateriell skal være luftdyktig 'må påbudet være utført til rett tid og notat om ulførciisen ført inn i ved-

kommende jol!rnal med henvisning til denne LDP's nu.mmer.'i'", tivL.1o Oslo



LUFTFARTSVERKET LDP

143/83 INSTALLASJON AV S0ØB~YFINNE

Påbudet gjelder:

DeHavilland Aircraft of Canada modell DHC-2 Mk. I som er utstyrt med
flottØrer eller amfibieflottØrer og som ikke har påmontert sjØflyfinne(ventral, fin). '
Påbudet omfatter:

Det har vist seg at sjØfly av denne type som ikke er utstyrt med sjØfly-
finne kan være farlig ustabile m.h. t. retningsstabilitet . Derfor
skal fØlgende utfØres:

l. Monter skilt i cockpit med fØlgende tekst:

"AVOlD SIDESLIPS AND SKIDS"

2. Installer sjØflyfinne med delnr. C2UF-235A, C2UF-63lA eller C2UF-2557A
som vist i DeHavilland Service Buletin nr. 2/35 datert 25. februar
1983, eller senere revisjoner.

3. Fjern skiltet fra pkt. L når pkt. 2 er utfØrt.

Ti d for utfØrelse:

Pkt. l: Innen 2.10.83

Pkt. 2: Innen 30.4.83

Referanser:

Kan adi sk p~ CF- 38-09 .

DeHavilland Service Buletin nr. 2/35 datert 25, februar 1983.

Q. LtUt--~ ~~J-

I\

30. 9 .83



LUFTFARTSVERKET
H ovedad min istra s jo nen

Avd, for luftfart3inspeksion
Posibok: 18, 1330 Oslo lufthavn

Telefon: Oslo 1021 12 1340
AFTN ; ENF8YE
Tlgr, : CIVILiIR OSLO
Telex : 17011 Ida I n

LUFrDYKTIGHETSPÄBUD

(LDP)

Motordrevne luft-
fartØy
De Havilland - l5

Med hjemmel i lov om luftart av 16. desember 1960 §§ 214 og 43 jfr. kgL. res. av 8. desember 1961, litra K og Samferdselsdepartementets
bemyndigelse av 23. mars 1964 fastsetter Lufttarts)/erket følgende forskrift om luftdyktighet.

52/83 SPREKONTROLL I HAEFLATES INNESTNING

Påbudet gj elder:

De Havilland of Canada DHC-6 med se~ienr. 003 til og med 820
hvor ikke de Havilland Moãificat~~ns 6/1808 og 6/i809 allerede
er utfØrt.

Påbudet omfatter:

For å sikre at haleflatens festebraketter er inntakt skal de
Havilland Service Bulletin 6/438 datert 12. august 1983, elle~
senere revisj oner utfØres.

Tid for utførelse:

In.'1en 31 .12.83

An.: SB 6/438 innebærer gj entatte kontroller.

Referanser:

Kanadisk AD CF-83-2l
De Havilland SB 6/438

53/83 INSTALLASJON AV A.'tTI SPINN "STR.S l'

Påbudet gjelder:

De Havilland 82 Tiger HOth.

Påbudet omfatter:

Alle fly som brues til snitt flyging eller spinn skal ha anti
spinn lIstrakesIl installert.

Tid for utfØrelse:

FØr fØrste flyging etter 9.12.83

Referanse:

CAA AD 002-04-83.

(

9.12.83
MERK! For at angjeldende flymateriell skal være luftdyktig må påbudet være utført til rett tid og notat om utførelsen ført inn i ved-

kommende journal med henvisning til denne LDP's nummer.i' :.Ii¥..~ :)-.1,1



LUFTFARTSVERKET LDP

16/84

117/84

SPREKKONTROLL A V TORSJONSRØR

Påbudet q;elder:

De Havilland of Canada DHC-2 MK I i MK IL og MR ILL Beaver.

Påbudet omfatter:

For å unngå brudd i det horisontale torsjonsrøret ved roten av
styrespaken som fØlge av vindkast på fly, hvor utvendig "Gust
Lock" ikke har vært brukt, skal de Havilland Service Bulletin nr.
2/28 revisjon Bi datert 13.5.84 eller senere revisjoner utfØres.

Tid for utførelse:

Innen 50 timers gangtid etter 10.11.84, dersom allerede ikke utfØrt
innen de siste 150 timers gangtid . Deretter med gjentatte mellomrom
som ikke overskrider 200 timers gangtid .

FØr fØrste flyging dersom flyet under parkering har vært utsatt for
en gjennomsnittlig "gust n på 35 mhp eller mer eller dersom flyet har
vært utsatt for "jetblast" eller "propwash" fra andre fly.

Referanse:

Canadisk AD CF-84-01.

KONTROLL AV BALASERORENES "CENTRE HINGE BALCE AR BRACKET"

Påbudet qielder:

De Havilland Aircraft of Canada DHC-2 MK I i MR IL Beaver og MR ILL
Turbo-Beayer.

Påbudet omfatter:

For å unngå brudd på balanserorenes · Centre hinge balance arm
bracket" som fØlge av korrosjon skal kontroll utfØres i henhold
til de Havilland Service Bulletin nr. 2/37 i datert 9. september
1983 eller senere revisjoner.

Tid for utførelse:

Innen 200 timers gangtid eller 2 måneder etter 10. 11 .84 i det som
kommer fØrst.

Referanser:

Canadisk AD CF 84-02.

10.11.84



LUFTARTSVERKET
HOYdministraslonen

Avd, 101 luartlnspeksjon

I'tbks 1 B, 133 Oslo lufthavn

MOTORDREVNE LUFT-
FARTØY

Telefon : Oso (02) 59 33 40
Tlgr, : CIVILAIR OSLO
Telex : 77011 Idal n

LUFTDYKTIGHETSP ABUD

(LDP) DE HAVILLAND - 16

Me hJemmel I lov om li.art av 16, desember 1960 §§ 214 og 43 jfr, kgL. res. av 8, dember 1961, litra K og Samferdselsdepartementets
bemyndigelse av 23. mars 1964 fastsetter Luartsverket f0l¡¡nde forskr om lufdyktighel.

/,38/85 KONTROLL AV KLAPPSETE

Påbudet qielder:

Alle modeller av de Havilland of Canada DHC-6 Twin Otter utstyrt med
klappseter i kabinen (Side Folding Utili ty Seats).

Påbudet omfatter:

For å unngå at klappsetets fremre bein under belastning iØsner i
gulvfestet, skal hvert fremre setebein kontrolleres ved å presse nedre
del sideveis ved bruk av mest mulig håndkraft. Dersom det da er mulig
å iØsne setet fra innfestningen skal dette skiftes ut.

Anm.: Kravene til kontroll og/eller utskiftning gitt i denne LDP
fravikes dersom de Havilland modifikasjon nr. 6/1828 er utfØrt
i henhold til De Havilland Service Bulletin 6/447 Rev. B, datert
31.8.84, eller senere revisjoner.

Tid for utfØrelse:

Ved fØrste gangs montering og deretter gjentatte kontroller med 100
timers mellomrom, samt hver gang setet felles ut fra sammenfoldet
posisjon.

Referanser:

Kanadisk AD CF-83-25 R2

14/85 MODIFIKASJON AV NFUEL VENT FLAH£ ARR£STOR"

Påbudet q;elder:

De Havilland of Canada DHC-6 Twin atter modifisert i henhold til
de Havilland Modification nr. 6/1273.

Påbudet omfatter:

For å unngå at fremmedlegemer festner i "fuel vent flame arrestor " ,
(innfØrt i henhold til de Havilland modifikasjon nr. 6/1273), og
blokkerer drivstoffsystemets lutterØr , skal modifikasjon utfØres i
henhold til de Havilland Service Bulletin nr. 6/211 revisjon A, datert
21.8.70 eller senere revisjoner.

( forts
2 O ,6.

MERK! For at angjeldende flymateriell skal være luftdyktig må påbudet være utført ti rett tid og notat om utførelsen ført inn i ved-
kommende journal med henvisning til denne LDP's nummer,

e S irvkl..Oslo



LUFTFARTSVERKET LDP

14/85
forts;

35/85

e Slly_' -Qsle

Tid fôr utførelse:

Innen 1000 timers gangtid eller 6 måneder etter mottakelse av denne
LDP. Det som kommer fØrst.

Referanser:

Kanadisk AD CF-83-32.

KONTROLL AV KALER 1 NESEHULSSTYRINGEN

Påbudet q;elder:

Alle de Havilland DHC-6 Twin Otter, unntatt fly hvor modifikasjon
nr. 6/1800 er utfØrt.

Påbudet omfatter:

For å unngå svekkelse eller brudd i kablene (delnr. C6CF1242-1 og
til nesehjulsstyringen skal fØlgende utfØres:

1. Foreta visuell kontroll av kablene; der disse er synlige, med hen-
blikk på smuss, oppflising , kinker, brukne tråder, korros jon og
generell tilstand forøvrig .

Kontroller likeså at det ikke er slitasje, hakk eller dårlig
tilstand ellers på kabel trinsene.

Kabler og trinser med skade eller slitasje skiftes ut fØr neste
flyging.

2. Avdekk hele kabelen ved å fjerne dekslene fra styrespaken, og
foreta de samme til tak som beskrevet i punkt 1. ovenfor.

Anm,1: De Havilland Inspection Requirements Manual PSM 1-6-7 vil
gi en nyttig referanse ved utfØrelse av denne LDP.

Anm. 2: De Havilland Service Bulletin 6/453, utgave 2, inneholder
instruksjoner for utfØrelse av De Havilland modifikasjon nr. 6/1800.

Tid for utfØrelse:

Innen 200 timers gangtid etter mottakelse av denne LDP.

Deretter gjentatte kontroller med 200 timers mellomrom for pkt. 1 og
400 timers mellomrom for pkt. 2.

Referanse:

Kanadisk AD CF-84-03

(

1.11.t



LUFTFARTSVERKET
H oved adm in istr esjo n en

Avd for luf1lartsinspeksJon
Postboks 1 B, 1330 Oslo luf1havn

~OTOROREVNE lUFT-
FARTIY

Telefon: Oslo 102) 59 3340
AFTN : ENFBYE
T1g. : CIVILAIR OSLO
Telex :770111daln

LUFTDYKTIGHETSPÀSUD

(LDP) DEHA VILLAND - 17

Med hjemmel i lov om luftfart av i 6, desember i 960 §§ 2 i 4 og 43 jfr. kgL. res, av B. desember i 96 i. Htra K og Samferdselsdepartementets

bemyndigelse av 23, mars i 964 fastsetter Luftfartsverket fiilgende forskrift om luftdyktighet.

/36A/85 SPRfKKDNTRDLL 1 FREHRE VINGEFfSTE

\ 1/ _j" ¡ ) "I -I l!Påbudet q;elder: f"o" .(,,)c,::i...,F\, '.., ;/ 1S'f!t1

Alle de Haviiiand DHC-6 Twin Otte r

Påbudet omfatter:
\"

av fremre vingebeslag, delnr. C6WM1133-1 og
d Alert Bulletin (AB) A6/476, datert 14.8.85,

Foreta sprekkunde
-2, som vist i de
eller senere revisJ '

Dersom sprekker oppd~ L delen skiftes ut fØr fØrste flyging.

T id for utfØrelse:

av denne LDP i dersom
225 timer. DeLetter gjentatte

FOR FLY MED VINGEBESLAG
AS :

Innen 25 timers gangtid et
ikke allerede utfØrt i iøpi,
kontroller med 250 timers me

LITT REPARERT I.H.T. OVENNEVNTE

Skift ut delen innen 500
oppstår i mellomtiden.

såfremt ikke sprekker

FOR FLY MED VINGEBESLAG SOM \,REPARERT I.H.T. OVENNEVNTEAS: . \
Innen 25 timers gangtid etter mott~kelse a~ denne LDP, dersom
ikke allerede utfØrt i iØpet av de ~iste 47~ timer.
Deretter gjentatte kontroller med 50Ò\ timers~ellomrom..' \
Referanse:

Kanadisk AD CF-85-12R 1

37/85 UTSKIFTNING NAGLER 1 HAEFLATENS FESTEBRAETTER

Påbudet aielder:

de Havilland DHC-6 Twin Otte r med serienummer 003 t.o.m. 820
hvor de Haviiiand modifikasjon 6/1808 og 6/1809 er utfØrt i samsvar
med LDP 52/83, men hvor mod. 6/1855 og 6/1856 ikke er utfØrt.

Påbudet omfatter:

(

For å sikre at haleflatens festebraketter er inntakt skal kontroll og
modifikasjon utfØres i henhold til de Havilland Service Bulletin nr.
6/475, datert 29.7.85, eller senere revisjoner utfØres til de derangitte tider. forts;

f !. i'\'l-.Of,:~'

MERK! For at angjeldende flymateriell skal være luftdyktig .må påbudet være utført til rett tid og notat om utførelsen ført inn i ved.

kommende journal med henvisning til denne LDP's nummer.



LUFTFARTSVERKET LDP

37/85
forts;

46/85

Tid for utføre L se:

Innen 50 timers gangtid etter mottakelse av denne LDP.

Referanse:

Kanadisk AD CF-85-10

KORROSJONSKONTROLL AV VINGESTAG

Påbudet qielder:

Alle de Havilland DHC-6 Twin Otter

Påbudet omfatter:

For å unngå svikt l vingestagene som fØlge av korrosjon skal fØlgende
utfØres:

1. Demonter "wing support strut assemblies" (delnr. C6W 1005-7 (-8J)

2. Kontroller vingestagene for korrosjon som vist i de Havilland
Service Bulletin 6/474, datert 14,6.85, eller senere revisjoner.

3. Dersom korrosjon blir funnet meldes dette til:

The Manager i Technical Support,
DeHavilland Aircraft of Canada Ltd.,
Downsview, antario
CANADA M3K 1Y5

som vil gi veiledning for reparasjoner. Disse reparasJoner skal ut-
fØres fØr fØrste flyging etter at korros jonen oppdages.

Videre skal melding om funn av korrosjon gis:

Luftfartsverket
Avd. for luftfartsinspeksjon
Postboks 18
1331 OSLO LUFTHAVN

Tid for utfØrelse:

For fly med mindre enn 6000 timer eller 5 års total gangtid :

Innen 6000 timer eller 5 års, total gangtid oppnås etter 25. i i. 85. det
som kommer først.

For fly med 6000 timer eller 5 års total gangtid i eller mer:

Innen 25.5.86.

Deretter gjentatte kontroller med intervaii på 6000 timer eller , års
gangtid i det som kommer fØrst.

Referanse:
I
\,

Kanadisk AD CF-85-14

14.3.86



MOTORDREVNE LUFT-
FARTØY

LUFTFARTSVERKET
Heve dadminlstrasJonen

Avd, lo, luft1ansinspeksion
Postboks' 8, '330 Oslo lulthavn

Telelon : Oslo (021 59 3340
Tlg'. : CIVILAIR OSLO
Telex : 7701 i Idal n

LUFTDYKTIGHETSP ASUD

(LDP)
DEHAVILLAND - 18

Med hjemmel i lov om luftfari av 16, desember 1960 §§ 214 og 43 ~r. kgL. res, av 8, desember 1961. Htra K og Samferdselsdepariementets
bemyndigelse av 23, mars 1964 fastsetter Luftfartsverket følgende forskrit1 om luftdyktighet.

19W88 ~ AV VITNOO
Påbudet Q.ielder:

de Havilland DHC-6; alle versjoner og serienr.

Påbudet omfatter:

For å unngå svikt i vingeinnfestningen som følge av korrosjon, skal
de Havilland Service Bulletin nr. 6/492 Rev. "AIl, eller senere
revi sjoner ut føres.

Dersom korrosjon oppdages skal vingeinnfestningen repareres eller
ski ftes ut i henhol d ti L 5B 6/492 Rev. "A", datert 23.10.87, el 1 er
senere revi sjoner godkjendt av Transport Canada.

T i d for u t føre 1 se:

Innen 10 år siden produksjonår, eller utførelse av DHC-modifikasjon
6/1630 (wing box repl acement zero-time) er bl itt utført; og deretter
gjentatte kontroller med 5 års mellomrom.

Referanse:

Kanadi sk AD CF-87-02 RI

11SA89 SPCM I FR VTTE
( Påbudet Qj el der:

Alle de Havilland DHC-6 Twin Otter med ving/skrog "Front Adaptor
Fittings" av aluminium.

Påbudet omfatter:

For å unngå at ving/skrog aluminium "Front Adaptor Fittings" svikter på
grunn av sprekkdannelse, skal følgende tiltak utføres:

l. Inspisér "Front Adaptor Fittings" P/N C6WMI031-1 og -2, C6WMl133-1
og -2, og C6WM1162-1 og -2 for sprekker ved hjelp av "Dye Penetrant"
metoden og 10X forstørrel sesgl ass.

"Fi tt i ngs Il P/N C6WM1031-1 og -2 er, utsatt for spenn i ngskorrosjon og
utmattingssprekker. Spesiell oppmerksomhet skal vies alle anleggsflat-
er, overgangen mel L om "gaffel ens" indre overfl ater og sprekker som
strå L er ut fra de øvre kantene.

( forts;
05.07.91

MERK! For al angjeidende fiymateriell skal være luftdyktig må påbudet være utfci til ren tid og notat om utførelsen fM inn i ved-
kommende journal med henvisning ti denne LDP's nummer.

f'!tii,l.k-':'!t-



LUFTFARTSVERKET LDP

I lSA/89
forts;

i

"Fittings" P/N e6WMl133-1 og -2, og P/N e6WMl162-1 og -2 er utsatt for
utmattningssprekker. Spesiell oppmerksomhet skal vies overgangen mellom
"gaffel ens" indre overfl ater, sel ve adapterets hoved kropp , og hor i sont-
ale og vertikale overflater for sprekker som stråler ut fra de øvre
kantene.

Anm.: Dersom sprekker blir funnet, skal delen erstattes med luftdyktig
del for første flyging.
Der en "Fi tt ing" er omarbeidet i samsvar med de Havi 77 and Service
Bulletin A6/476, og forutsatt at ingen sprekker er funnet, skal
den skiftes ut med luftdyktig del innen 500 driftstimer.

Sprukne "Adaptor Fittings" kan erstattes med ubenyttede aluminium
"Adaptor Fittings" (P/N C6WH1133-1 og -2, C6WH1162-1 og -2), men
disse er også omfattet av de gjentatte inspeksjoner spesifisert i
denne LDP.

2. Installér stål "Adaptor Fittings" (P/N e6WMl162-3 og -4) i samsvar
med de Havilland Service Bulletin 6/500, Revisjon C, datert 11.5.90,
e 11 er senere rev isj oner.

Anm.: Etter utførelse av pkt. 2 ovenfor, bortfaller kravene
i denne LDP.

Tid for utførelse:

1. Fly med aluminium "Fittings" P IN C6WM1031-1 og -2, C6WMl162-1 og -2
og ikke omarbeidede "Fittings" P IN C6WMl133-1 og -2:

Innen 25 driftstimer etter 15.3.89, dersom ikke allerede utført i løpet
av de siste 475 driftstimer, og deretter med intervaller ikke overstig-
ende 500 dri ftst i mer.

Fly med aluminium "Fittings" P IN C6WM1133-1 og -2 omarbeidet iflg.
de Havilland SB A6/476:

Innen 25 driftstimer etter 15.3.89, dersom ikke allerede utført i løpR lv
de siste 225 driftstimer, og deretter med intervaller ikke overstigend~'
250 driftstimer.

2. Innen 1.9.95.

Anm.: Denne LOP erstatter og opphever LOP 36A/85.

Referanse:

Kanadisk AD eF-85-12R3

,

~.

05.07.91

ø "I~v~~ :'~-
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o
LUFTDYKTIGHETSPABUD

(LDP)

Med hjemml om lov om luftfirt IV L l. jun 1m kap. IV l 4-1 og kap. xv l 15-4, fliittr Luftflnleriet føliende fonkrft om luftykti¡let.

012/90 MODIFIKASJON AV "GUST -LOCKS"

Påbudet gjelder:

DeHaviland: DHC-6 Twin Otter, serienr. 1 t.o.m 696; gjelder fly somikke har
modifikajonene 6/1676 og 6/1726 instalert.

Påbudet omfatter:

For å minske muligheten for utilsiktet "Take-off" med "Gust Lodes" instalert utilsiktt;
ska følgende utføres:

1. Innlem DeHaviland modifikasjon 6/1676, som sikrer at høyderoret stå i "ned"
stillng når "Controllock" er instalert.

2. Innlem DeHaviland modifikasjon 6/1726, som bestå av et varsel flagg på
"Control Lok" som skjuler primære flygeinstrumenter på pilotens
instrumentpanei.

Tid for utførelse:

(, Dersom ikke allerede utfør:

Innen 6 kaendermåneder etter 10.05.90.

Referanse:

Kaadisk AD CF-90-01

071C/90 KONTOLL AV MOTORNACELLE IIWNGERONS"

Påbudet gjelder:

Boing Canada, de Haviland Division (DHC): DHC-6; alle serienummer.

Påbudet omfatter:

( Bulder og sprekker ka ha utviklet seg i motomacellenes nedre "Longerons" , delnr.
(p1N) C6W15l2, bak motorinnfestingen. Dette gjelder spesielIt fly som opererer fra

MER! For it ingjeldende flyiitenell .lel vær luftyktg ml plbudet være utført ti rett tid og not om utføreliin
ført inn i vedltommndejoumal me henvisning til denn LDPs nummr.



LUFTDYKTIGHETSPÂBUD

i

upreparerte rullebanerog er utstyrt med ski eller "Flotation Tires" med høy eller middel!t
bæreevne, eller utstyrt med flottøer og opererer på svært grov sjø.

For å kunne oppdage slike skader i tide, ska høyre og venstre motordeksl åpnes og en
visuell kontroll foreta i sasvar med Service Bulleti (SB) 6/509, datert 23 febru
1990, eller senere revisjoner av denne.

Dersom bukler eller sprekker blir funnet, ska de skadede "Longerons" skifts ut med
luftyktg del før første flyging.

Anm : Inspeksjoner krevet i denne WP skal utføres selv om DeHavilland

Modifcarion 6/1655 er utført.

Tid ror utførelse:

l. FLY UTSTYRT MED FØLGENDE:

"Flotation tires" med høy bæreevne; eller
"flotation tires" med middels bæreevne, som ikke er instalert i samsvar med
de Haviland Stadard Option Only (SOO) 608, med eller uten Modification
6/1655 instalert; eller
"flotation tires" med middels bæreevne, som er instalert i samsvar med de
Haviland SOO 608, uten Modification 6/1655 instalert; eller
ski eller flotter, hvor Modification 6/1655 ikke er instalert:

Innen 50 flytimer etter 28.01.92, og deretter med intervaller ikke overstigende 50
flytimer, samt etter hver harde landing.

2. FLY UTSTYRT MED FØLGENDE:

"Flotation tires" med middels bæreevne som er instalert i sasvar med de
Haviland SOO 6048, som har Modification 6/1655 instalert; eller
ski eller flottøer, hvor Modification 6/1655 er instalert:

Innen 50 flytimer etter 28.01.92, og deretter med intervaller ikke overstigende 200
flytimer, samt etter hver harde landing.

3. FOR ALLE ANDRE FLY:

Innen 400 flytimer etter 28.01.92, og deretter med intervaller ikke overstigende
400 flytimer ("C" sjekk), sat etter hver hard landing.

Ânm. : Inspeksjonsintervallet pd 200 og 400jlytimer kan etter søkn til
Luftartsverket utides med makimalt 5% (10 respektive 20jlytimer) dersom
nødvendig.

Referanse:
í\

Kaadisk AD CF-81-07 R4. 01.07.94

MER! For at angjeldende ßymatcriell ikal være lul\dyktig mi påbudet være utført til rett tid og notat om utførelaen
ført iM i vedkommnde journl med henviining til denn LDPa nummr.
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o
LUFTDYKTIGHETSPABUD

(LDP)

Med hjemmel om lov om luftfart av 11. juni 1993 kap. IV § 4-1 og kap. XV § 15-4, fastsetter Luftfarterket følgende forskrft om luftdyktighet.

91-019 KONTROLL OG MODIFIKAJON AV BAK VINGEBJELKE

Påbudet gjelder:

Boeing Canada, DeHaviland DHC-6, alle versjoner med serienr. 1 til 330; hvor
Modification 6/1301 eller 6/1630 ikke er utført.

Påbudet omfatter:

Sprekker mellom naglene i øvre flens på indre del av bakre vingebjelke, delnr.
C6WM1032-1 og 2, er blitt funnet på flere fly. Det er også blitt rapportert at
radiografisk undersøkelse av bjelkene i henhold ti DeHaviland Service Bulletin 6/295,
ikke alltid har resultert i funn av eksisterende sprekker.

For å sikre vingebjelkenes luftdyktighet skal derfor følgende utføres:

1. Kontroller luftfarøyet i henhold til DeHaviland Service Bulletin 6/295 Revisjon

((B)) datert 16.11.72, eller senere revisjoner; med følgende endring:

a) Inspection Method A.1 (Radiographic) ska endres slik at

eksponeringstiden økes fra 60 til 120 sekunder ved indre
røntgenrørsplassering; og,

b) Røgenstrålens vinkel endres fra ca. 10 grader til 5 grader ved
røtgenrørplasseringene.

2. Utfør DeHaviland modification nr. 6/1301.

Anm. 1: Etter utførelse av DeHaviland modifcation nr. 6/1301 oppheves
kravene i denne LD P.

Anm. 2: Denne LDP erstatter og opphever LDP 8/73.

Tid for utførelse:

1. Kontroll, reparasjon og utskiftning til de tider som er angitt i DeHaviland

Service Bulletin 6/295.

( 2. Innen 30.09.93.

MERK! For at angjeldende flymateiiell skal være luftdyktig må påbudet være utfort til rett tid og notat om utførelsen
ført inn i vedkommende journal med henvisning til denne LDPs nummer.



LUFTDYKTIGHETSPÅBUD

Referanse:

Kanadisk AD CF-73-03R 1.

91-020A KONTROLL OG MODIFSJON A V KONTROLLKABELKV ADRATER

Påbudet gjelder:

DeHaviland Inc. DHC-6, alle versjoner og serienummer.

Påbudet omfatter:

Utfør tilta som beskrevet i vedlagte kopi av kanadisk AD CF-73-06R2, samt
D eHav il an d Service Bulletin 6/519, datert 28.10.94.

Tid for utførelse:

Til de tider og intervaller som beskrevet i vedlagte kopi av kaadisk AD CF-73-06R2,
med virkning fra denne LDP's gyldighetsdato.

Referanse:

Kanadisk AD CF-73-06R2.

Gyldighetsdato:

01.02.95.

MERK! For at angjeldende flymateneIl skal være luftdykiig må påbudet være utfort til rett tid og notat om utførelsen
ført inn i vedkommende journal med henvisning til denne LDPs nummer.



Bi.laa ti. LDP 91-02!1A

1+1
Transpo Canada
Aviati
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Transpo CanadaAvi
Régemon
aéem

No.

TP 7245E

CF-73-06R2 1/2

14 December 1994

Om.

AIRWORTHINESS DIRECTIVE
nlE FOUDWIN C. NlOft~£S D"IEcnVl IS lS NIAHT TO SECTl 211 Of TM ¡t IIGUT1 /o CHA ui Of TH ..1I0I WAAI

CF-7~6R DE HAvn
Applies to all de Haviland Inc. Model DHC-6 "Twin Otr" aicraf.

Compliance is reqired as indicaed uness a1reay accomplished.

Airortiness Direcve CF-73-0R1 was issued in 1991 to mandat de Haviland Service Bullet (SB) 6/298
Revision A, and incorporation of Modification 6/1467 - replacement of control quadrants PIN C6CE1010-27 and
-29 in the overhea control console, with control quadrant P/N C6CE1421-27. In-serice crackig of the
modified quadrants has since been found.

To detec such cracks and to preclude jamg of controls in the overhea control console, accomplish the
following:

1. Within 100 flght hours after the effective date of this directive, inpec the control quadrant assembly in
accordance with Par A of Accomplishment Instrctions of de Haviland SB 6/519 dated 28 October 1994,
or later revisions approved by the Director, Airortiness Branch, Tranport Canada, Otwa.

2. If no cracks are found per the criteria of Par A of the Accomplishment Intrctions of SB 6/519, ca out

periodic inpecions in accordance with de Haviland Inspection Requirements Manual PSM 1-6-7, Chapter
76 until Modification 6/1895 is incorporated.

3. If cracks are found per the criteria of Par A, paragraph 4 of SB 6/519, incorporate de H av il and
Modification 6/1895 before furter flght (SB 6/519 refers).

4. If cracks are found per the criteria of Par A, paragraph 5 of SB 6/519, incorporate Modification 6/1895
within 200 flight hours. Inpect for crack propagation at 100 flight hours since last inspection to confrm
that the magntude and location of cracks remain within given limits.

(
5. Before 1 Januar 1997, incorporate Modification 6/1895.

lncorporation of de Haviland Modification 6/1895 provides terminating action for this direcive.

Alternative mea of compliance with the requirements of this directive may be used only if approved by the
Director, Airwortiness Branch, Tranport Canada, Otwa. Any application should be made to the appropriate
regional offce.

This revision supersedes Airwortiness Directive CF-73-0Rl dated 9 April 1991.

THIS .lAwORTHlN~SS OIRECTIV( MAV 8E ,ÀCA8U: TO ll A.ACRAl 1i0(l WHICH aUR RECORO .lOICAr¡ tS RiGlSTlREO .. YOVR fr""&. COHT-UHG
A1RWORTHN(SS OF N4 .lRCRAF PS COHTHDol uPO COMPuAHE WIT' AU AfAJ A1ftORTH..ESS OlMcnvts. FAJlUM' io CQiP\'r wlTH THE
R(auIREENTS OF.. AJftORTH"ES DiMCTlVE "'AV frVAUOAn Tl£ C(RnFCATt OF ..ftORrHfiESS OR FUOHT ri..it OF 'OUf ..1I1\. H
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This directive becmes effecive 6 Januar 1995.

For Minster of Tranport

f(iúJwr
S .R. Didrikon
Chief, Continuing Airortiness

This revision has been issued to introduee Modification 6/1895 as per de Haviland SB 61519.

Furter inormation regarding the contents or interprettion of this direcive may be obtaed from your regional
aiortiness offce, or by contacting directly Mr. Bogdan Gajewski, Tranport Canada, Airortiness Branch,

Otwa, telephone (613) 952-150 or facsime (613) 996-9178.

\
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Med hjemmel om lov om luftfart av i I, juni 1993 kap. IV § 4-1 og kap. XV § 15-4, fastsetter Luftfartsverket følgende forskrft om luftyktighet.

91-020A KONTROLL OG MODIFASJON A V KONTROLLKABELKV ADRATER

Påbudet gjelder:

DeHaviIand Inc. DHC-6, alle versjoner og serienummer.

(
Påbudet omfatter:

Utfør tilta som beskrevet i vedlagte kopi av kanadisk AD CF-73-06R2, samt
DeHaviIand Service Bulletin 6/519, datert 28.10.94.

Tid for utførelse:

Til de tider og intervaller som beskrevet i vedlagte kopi av kaadisk AD CF-73-06R2,
med virkning fra denne LDP's gyldighetsdato.

Referanse:

Kanadisk AD CF-73-06R2.

Gyldighetsdato:

( 01.02.95.

(

MERK! For at angjeldende flymateriell skal være luftdyktig må påbudet være ut fort til rett tid og notat om utførelsen
ført inn i vedkommende journal med henvisning iil denne LDPs nummer.
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AIRWORTHINESS DIRECTIVE
THE FOUOWNG CN AlORTHEl DlCTII/ IS IlI'AHl 10 SECTl 211 Of TH AI IITl AH CH 6I Of THE AlRWll MANAL

CF-7~6R DE HA VI
AppIies to all de Haviland Inc. Model DHC-6 "Twin Otr" aicraf.

Compliance is reqired as indicaed unless alreay accomplished.

Airortiness Direcve CF-73-0R1 was issued in 1991 to mandat de Haviland Service Bullet (SB) 6/298
Revision A, and incorporation of Modification 6/1467 - replacement of control quadrants PIN C6CEI01Q.27 and
-29 in the overhea control console, with control quadrant P/N C6CE1421-27. In-serice crackig of the
modified quadrants has since been found.

To detec such cracks and to preclude jamg of controls in the overhead control console, accomplish the
following:

1. Within 100 flght hours after the effective date of this directive, inpec the control quadrant assembly in
accordance with Par A of Accomplishment Instrctions of de Haviland SB 6/519 dated 28 October 1994,

or later revisions approved by the Director, Airwortiness Branch, Tranport Canada, Otwa.

2. If no cracks are found per the criteria of Pan A of the Accomplishment Intrctions of SB 6/519, ca out
periodic inpecions in accordance with de Haviland Inspecion Requirements Manual PSM 1-6-7, Chapter
76 until Modification 6/1895 is incorporated.

3. If cracks are found per the criteria of Pan A, paragraph 4 of SB 6/519, incorporate de Haviland

Modification 6/1895 before funher flght (SB 6/5 L 9 refers).

4. If cracks are found per the criteria of Pan A, paragraph 5 of SB 6/519, incorporate Modification 6/1895

within 200 flght hours. Inpect for crack propagation at 100 flight hours since last inspection to confrm

that the magntude and location of cracks remain within given limits.

5. Before 1 Januar 1997, incorporate Modification 6/1895.

Incorporation of de Haviland Modification 6/1895 provides terminating action for this directive.

Alternative mea of compliance with the requirements of this directive may be used only if approved by the
Director, Airwortiness Branch, Tranport Canada, Otwa. Any application should be made to the appropriate
regional offce.

This revision supersedes Airwonhiness Directive CF-73-0R1 dated 9 April 1991.

THIS AJRWORTHINESS OIRECTlI/ MAV BE APCAJl. TO AH AJIlI\H Moon WH'CH aUR RECORDS INDICATE IS R£GISTERED IN Va UR NAME, CDNa.UINAJRWORTHINESS Or AH AJRCRAF IS CONTIENT UI' COMPUAHE WITH AU APCAI AJRWORTHINESS OIREcnvis. rAlLURE TO COMP\V WITH THE
REQUIREENTS OF AH A1RWORTHINES OIREcnvi MAV INVA/OATE THE CERnFICATE OF A1RWORTHINESS OR FUGHT PERM'T OF YOUR A11l1l.
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This directive becmes effecive 61anuar 1995.

For Minster of Tranport

f(ìúJ~
S.R. Didrikon
Chief, Continuing Airortiness

This revision has been issued to introduee Modification 6/1895 as per de Haviland SB 6/519.

Furter inormation regarding the contents or interprettion of this direcive may be obtaed from your regional
airortiness offce, or by contacting directly Mr. Bogdan Gajewski, Tranport Canada, Airortiness Branch,
Otwa, telephone (613) 952-450 or facsime (613) 996-9178.
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MOTORDREVNE LUFT-
F AR TØ Y

LUFTFARTSVERKET
HoyedadmlnlstrasJonen

Avd for luftlans,nspeksion
Postboks' B '330 Oslo lulthavn

Telefon OSlO (021 59 33 40

TI91. ' CIVllAlR OSLO
Teiet 77011 Idal n

LUFTDYKTIGHETSPÂBUD

(LDP)

DEHAVILLAND-21

Med hjemmel i lov om luftfan av 1S, desember 19S0 §§ 214 og 43 jfr, kgL. res. av B, desember 19S1, Iilra K og Samferdselsdepanementets
bemyndigelse av 23, mars 1964 fastseIler Luftansverket følgende forskrift om luftdyktighet.

191-021 KONTROLL OG MODIFIKASJON AV HØYDERORSKONTROLL

Påbudet q.ielder:

Boeing Canada, de Havilland DHC-6, med serienr. 2 t.o.m. 494,
497 t.o.m. 503, 505 og 507.

Påbudet omfatter:

( .

Det kan oppstå sprekker høyderorsystemets strukturell e del er under
cockpi tdørken som føl ge av sterke vi ndkast på bakken når rorl åsen er
på, eller ofte bruk av den hydrauliske håndpumpen; eller en
kombi nasjon av di sse faktorer.

For å hindre tap av høyderorskontrollen som følge av svikt i
"elevator housing assembly lower mounting" (P/N C6CFM1268-l),
skal følgende utføres:

1. Kontroller "channel member" (P/N C6FS1229-37) og "reinforcing
member" (P/N C6FS1229-3l) i henhold til de Havilland.Service
Bulletin 6/348, datert 16.7.76, eller senere revisjoner.

2. Utfør de Havilland modifikasjon 6/1594.

Anm. 1: Etter utførelse av de Havi77and modifikasjon 6/1594
oppheves kravene i denne LOP.

Denne LDP erstatter og opphever LOP 71/76.Anm. 2:

..

Referanse:

Kanadisk AD CF-77-05Rl

(
'05.07.91

MERK! For al angjeldende flymalerielI skal være lufldyktig må påbudet være utføn til rell tid og notat om utførelsen føn inn i ved-
kommende journal med henvisning til denne LDP's nummer.



LUFTFARTSVERKET LDP

191-022 KO ex tmI~ AV PLTEØT
Påbudet q,i e i der:

Boeing Canada, de Havilland DHC-6, alle versjoner, med
serienummer L t.o.m. 411.

Påbudet omfatter:

Det kan oppstå sprekkdannelse mellom naglene i plateskjøtflensen
mellom stasjon 218.125 og 219.525 på skrogsiden.

For å oppdage slike sprekker og å hindre strukturell svikt skal
føl gende utføres:

l. Foreta kontroll, reparasjon og utskiftninger i henhold til de
Havilland Service Bulletin 6/371, datert 2.6.78, eller senere
revi sjoner.

2. Utfør de Havilland modifikasjon 6/1461 (eller 6/1553) og 6/1462.

Anm. 1: Etter utføre7se av de Havi77and modifikasjon 6/1461 (e77er
6/1553) og 6/1462 oppheves kravene i denne LDP.

Anm. 2: Denne LDP erstatter og opphever LDP 85/78.

Tid for utførelse:

l. Kontroll, reparasjon og utskiftning til de tider som er angitt
de Havi L i and SB 6/371.

2. Innen 1.1.96.

Referanse:

Kanadisk AD CF-78-17Rl

L

05.07.91

......... -...-



OTORDREVNE LUFT-
ARTØV

LUFTFARTSVERKET
Hovedadministrasjonen

Avd for luftfartsinspeksjon
Postboks 18, i 330 Oslo lufthavn

Telefon : Oslo (02) 59 3340
Tlgr. : CIVILAIR OSLO
Telex ' 7701 i Idal n

LUFTDYKTIGHETSPÂSUD

(LDP)

JEHAVI LLAND-22

Med hjemmel i lov om luftfart av 16, desember 1960 §§ 214 og 43 jfr, kgL. res, av 8, desember 19B1, Htra K og SamferdselsdepartementelS
bemyndigelse av 23, mars 1964 fastsetter Luftartsverket følgende forskrift om luftdyktighet.

91-023 KONTROLL OG MODIFIKASJON AV HØYDEROR

Påbudet Q.ielder:

Boeing Canada, de Havilland DHC-6, alle versjoner og serienr.

Påbudet omfatter:

For å unngå sprekker i høyderorets rotribber skal følgende utføres:

l. Kontroller rotribbene for sprekker i henhold til de Havilland
Service Bulletin 6/399 Revisjon E, datert 25.5.84, eller senere
revi sjoner.

(

Dersom sprekker oppdages skal de Havilland modification 6/1769
utføres før første flyging.

2. Utfør de Havilland modification 6/1769.

Anm. 1: Etter utføre7se av de Havi77and modification 6/1769
oppheves kravene i denne LDP.

Anm. 2: Denne LDP erstatter og opphever LDP 49/82.

Tid for utførelse:

l. Kontroll som angitt i de Havilland SB 6/399, deretter
gjentatte kontroller med 600 timers mellomrom.

2. Innen 1.1.96, eller 15.000 flytimer; det som kommer sist.

Referanse:

Kanadi sk AD CF-82-21Rl

(
05.07.91

MERK! For at angjeldende flymateriell skal være luftdyktig må påbudet være utført til rett tid og notat om utførelsen ført inn i ved-
kommende journal med henvisning til denne LDP's nummer.

es trykk. Os',



L UFiFA RTS VERKET LDP

191~053.. ml AV VITAG
Påbudet' Q,ielder:

Boeing Canada, dCNHavilland DHC-6, alle serienummer.

Påbudet omfatter:

For å a~pdage og å forhindre skader på vingestaget, skal følgende
t 11 tak ut føres:

1. Kontrol13T om de Havilland Modification 6/1581 er utført.

1.1 Dersom Modification 6/1581 er utført, skal ikke resten av denne
LOP ut~f~res.

1.2 Dersom Modification 6/1S81 ikke er utført, skal vingestaget
visuellt inspiseres fOr skader i samsvar med de Havilland
Service Bulletin 6/342, datert 2~.02.76, eller senere
revi sjoner.

1. Innen 25rlriftstimer etter 28.01.92~

2. Innen 60 dager etter 28.01.92.

Referaiis_e:

Kanadi sk AD CF-9i~30.

L28.01.92 '

~!; t:-vH,.Oslo



LUFTARTSVERKET
Ho Vld ad miniitr ai jane n

Avd. for luftfartiinspeksjon
Postboki 8124 Oep.. 0032 Oslo

Telefon ~ 102) 94 20 00
Telefax; 1021 94 2391
ngr, : CIVILAIR osio
Teleki : 71032 entb n

~ o

LUFTDYKTIGHETSPABUD
(LDP)

MOTORDREVNE LUFT
FARTØY

DeHA VILLAND - 23

Med hjemmel i lov om luftart av 16. deiember 1960 B 214 og 43, jfr. kgL. res. ev 8, desember 1961, litra K, og Samferdselsdepartementeta
bemyndigelie av 23. mars 1964. fastsetter Luftfartsverket f"lgende forskrift om luftdyktighet,

92-028 KONTROLL AV "CENTER HINGE BRACKET"

Påbudet gjelder:

Boing Canada, de Haviland Division Model DHC-6 "Twin Otter" .

Påbudet omfatter:

For å sikre at den strukturelle styrken i "center hinge bracket" flensen blir vedlikeholdt,
ska følgende tilta gjennomføres:

1. Kontroller "center hinge bracket" i samsvar med punkt A i Boeing/DeHaviland
Service Bulletin 6/512, datert 25. 10.91, bortsett fra den delen der dye penetrt
inspeksjon er påkevd. I stedet ska en visuell kontroll med en sterk lyskide og et
10X forstørrelsesglass gjennomføres.

Ovennevnte kontroll er ikke påkrevd dersom kontrollen allerede er
utføn i samsvar med Boeing/DeHaviland SB 6/512, daten 25.10.91.

2. Dersom sprekker oppdages ska "center hinge bracket" byttes ut i samsvar med
punkt B under IIAccomplishment instructions" i Boeing/DeHaviland SB 6/512,
datert 25.10.91.

Anm.:

Tid for utførelse:

1. Innen 250 flytimer etter 20.05.92, og deretter med intervaller 1200 flytimer,
uavhengig av om "center hinge bracket" er byttet ut eller ikke.

2. Før første flyging etter 20.05.92.
(; ,

Referanse:

Kanadisk AD CF-92-05.

( 20.05.92

MERK! For at angjeldende flymateriell ikal v_re luftdyktig mi pibudet v_re utført til ret: iid og notat om utørelien
ført inn i vedkommende journal med henvisning til denne LDPs nummer.



LUFTDYKTIGHETSPÅBUD

J
\

MERK:! F", ..t angj"ld"nd" flymeterien cl:al VM'" luftdy~,ti; ",l pEbud~~ v...t utf,,-i t;! ,t:" tid og no!..t co'" utf"."I.,,"
fert inn i vad kommende joumal med henvicning til danna LDPc nummer.



lUFARTSVERIC
.'Ho VI d lliniitr lIijenen

Avd. for luftllrtiinipekijon
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Tølelon :1021 84 20 00
Telefu ; 1021 94 23 91
. T1r. : CIVILAlR OSLO

,.Tøløkl~7i032 enfb n

(l D

LUFTDYKTIGHETSPABUD
(LDP)

MOTORDREVNE LUFT
FARTØY
DeHA VILLAND-24

Med hjemmel i lov om luftart av 16. duember 1960 i i 214 og 43. jfr. kgL. rii, liV 8, duember 1961. lit ra K. og Samferdlelldeplirtement
bemyndigelie av 23. mari 1964. futsetter Luftfartiverlat følgende forikrift om luftdyktighet,

92-029 KONTROLL AV HORISONTAL STABILISATOR

Påbudet gjelder:

Boing Canada, DeHaviland Division Modell DHC-6 Twin Otter. Serienr. 3 t.o.m.
820.

Påbudet omfatter:

For å hindre svikt i den horisontae stabilisatorens "attachment fittings", ska følgende
tilta utføres:

1. For luftfar hvor modifikasjon nr. 6/1808 og 6/1809 ikke er utført:

1.1 Fortsett med intervallinspeksjonene på den horisontae stabilisatorens
"attachment fitting" foran og bak slik som foreskrevet i LDP 52/83.

1.2 Dersom sprekker blir oppdaget ska følgende tilta utføres:

1.2.1 Bytt ut den sprukne delen med en luftdyktig som har delnr.
C6TPM 1049-27 (forward fitting) eller C6TPM 1050-27 (rea
fitting); og

1.2.2 Utfør modifikasjon 6/1890, dessuten modifikasjon 6/1891 og/eller
modifikasjon 6/1892, avhengig av hvor den sprukne "fitting"
befinner seg.

2. For luftfar hvor modifikasjon 6/1808, 6/1809, 6/1855 og 6/1856 er utfør:

2.1 Utfør punkt IlL. A i de Haviland Service Bulletin (SB) 6/513, datert
02.08.91.

( ,

2.2 Dersom det blir funnet løse nagler etter utførelse av punk 2.1 ovenfor sk
modifikasjon 6/1890, 6/1891 og 6/1892 utføres i sasvar med SB 6/513,
datert 02.08.91.

2.3 Utfør modifikasjon 6/1890, 6/1891 og 6/1892 i sasvar med SB 6/513,
datert 02.08.91, på alle "attachment fitting" fora og bak.

Anm.: Dersom modifkajon 6/1890. 6/1891 og 6/1892 er utøn pd alle firt
"fttng. pd den horisontale stabilsatoren. er ikk videre utørelse av
denne WP ptirevd.

Tid for utførelse:

1.1 Ved intervaller på 800 flytimer eller 8 måneder; det som oppstå først.

(
1.2.1 Innen 100 flytimer eller en måned; det som kommer først, dersom den

. 20.05.92

MERK! For Ilt .ngjeldende flymatlirililI ikiil vare luft dyktig mi pibudat v_ril utørt til riitt tid og notat om utørelien
ført inn I vedkommande jouma', med henviining til denne LDPi nummer,



LUFTDYKTIGHETSPÅBUD

kombinerte lengden på sprekker i en av "fitting" er en tomme (25,4 mm)
eller mindre.

1.2.2 Før videre flyging, dersom den kombinerte totae lengden på sprekker i en
av "fitting" er støe enn en tomme (24,4 mm).

2.1 Innen 400 flytimer eller to måneder; det som kommer først etter 20.05.92,
og deretter med intervaller på 800 flytimer eller 6 måneder; det som kommer
først.

2.2 Innen 400 flytimer etter 20.05.92.

2.3 Innen to år etter 20.05.92.

Referanse:

Kanadisk AD CF-92-04.

20.05.92 (

MERKI For it ingjeldende f'ymiterill akil v_e luftdyktig ml plbudet vare utørt til rett ti og note\ om utørellen
ført inn I vedkommende journal med henvisning til denne LDPi nummer.
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MÖtÖäÔRÊvNÈd
tWË'fFARTØY. ::i/ '

( .

Med hjiimmel i lov om luftart av 16. diisiimbiir 1960 §§ 214 og 43. jfr. kgL. riis. av 8. desember 1961. litra K. og Samferdselsdepartementets
biimyndigiiisii av 23. mars 1964. fastsetter LuftfartsvlIrket følgende forskrift om luftdyktighet,

94-005 KORROSJONSKONTROLL AV NAGLEHODER

Påbudet gjelder:

DeHaviland Inc. DHC-6 hvor modifikasjon 6/1645 og 6/1893 ikke er utført.

Påbudet omfatter:

For å unngå eventuell eventuell korrosjon av naglehoder i vingefremkatens innfestning
til fremre bjelke oppdages, ska følgende tilta utføres:

1. Utfør en detajert visuell kontroll i samsvar med Section Ill, Par A i DeHaviland

Service Bulletin (SB) Nr. 6/517, datert 10.08.93.

Dersom det blir funnet nagler som ikke er luftdyktige, ska Section Ill, Par C i
SB 6/517 utføres.

Par B i forannevnte SB ska utføres dersom det oppdages at fire nagler, eller
flere, enten mangler eller er defekte.

2. Utfør modifikasjoner beskrevet i Section Ill, Par C i SB 6/517, datert 10.08.93:

På luftfartøy med serienummer t.o.m. 580:

Utfør modifikasjon 6/1645.

På alle luftfartøy:

Utfør modifikasjon 6/1893.

Anm.: Dersom pkt. 2 i denne LDP er utført, er ikke pkt. 1 lenger påkrevd.

Tid for utførelse:

1. Innen 01.05.94, eller innen 500 flytimer etter 01.02.94.

2. Innen 01.08.93.

Referanse:

Kaadisk AD CF-93-25.

01.02.94.

MERK! For at angjeldende flymaterililI skal værii luftdyktig må påbudet være utført til rett tid og notat om utførelsen
ført inn i vedkommende journal med henvisning til denne LDPs nummer.



LUFTDYKTIGHETSPÅBUD

MERK! For at angjeldende flymateriell akal være luftdyktig m¡ p¡budet være utført til rett tid og note t om utførelsen
ført inn i vedkommende journal med henvisning til denne lDP. nummer.
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LUFTDYKTIGHETSPABUD

(LDP)

Med hjemml om lov om luftfirt iv 11. juni 1993 kap. IV 1 4-1 og kap. XV 115-4, fliittr Luftfiruerket følgende fonmft om luftyltghet.

94-041 UTFØRELSE AV DEHA VILLAND SERVICE BULLETIN No 6/421

Påbudet gjelder:

DeHaviland DHC-6.

( Påbudet omfatter:

Det er rapportert tilfeller med sprekkdannelser , så og utvidelse av bolthull i høyderorets
utvendige "hinge assemblies" (pIN C6TEM1016-1 og -2, eller -5 og -6), svikt i festeet på
stabilsatoren (P/N C6TPM1022-27 og -28, eller -29 og -30), samt ovale hull i høyderorets
feste (PI N C6TEMIOI5-27 eller -29) til "hinge arm assembly".

For å hindre svikt av ovennevnte deler, ska følgende tilta utføres i samsvar med
DeHaviland Service Bulletin No. 6/421, rev B, datert 11.11.83, eller senere revisjoner til
denne:

1. Utfør" Accomplishment Instrctions" i SB 6/421. Ikke luftdyktige deler ska skiftes ut
før videre flyging i samsvar med forannevnte Service Bulletin.

2. Instaler Modification 6/1799 i samsvar med SB 6/421.

Anm.: Dersom Modifcation 6/1799 er installen er ikke videre tiltak i henhold til
denne WP påkrevd.

Ann. : Det refereres ogsd til DeHaviland SB 6/228, daten 11.12.81 i forbindelse
med utørelse av denne WP.

Tid for utførelse:

1. Innen 50 flytimer etter 01.08.94, deretter med intervaller ikke overstigende 1200

flytimer.

2. Innen 01.01.95.

Referans:

CF-83-l1R1. 01.08.94
(

MERK! For itingjeldende ßymateriellsul være luftyltig ml plbudet være utført ti rett tid og notat om utførlaen
ført iM i vedkommnde journl med henvisning til denn LDPs nummr.



LUFTDYKTIGHETSPÂBUD

(

\

MER! For it ingjeldende flymateriell skal være luftylcig in plbudet vær utført til rett iid og not om uiføreisen
ført iM i vedkommnde journl med henvisiung lil denn LDPa nummer.
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LUFTDYKTIGHETSPÀBUD
(LDP)

Med hjemmel om lov om luftfart av L I, juni 1993 kap. iv § 4-1 og kap. XV § 15-4, fastsetter Luftartsverket følgende forskrft om luftdyktighet.

94-070A ((CORROSION PREVENTION AND CONTROL PROGRAM"

Påbudet gjelder:

Alle DeHaviland Inc. Model DHC-6 ((Twin Ottem.

Påbudet omfatter:

Utfør tiltak som beskrevet i vedlagte kopi av kanadisk AD CF-94-12Rl.

Tid for utførelse:

Til de tider og som beskrevet i vedlagte kopi av kanadisk AD CF-94-12Rl, med virkning
fra deime LDP's gyldighetsdato.

Referanse:

Kanadisk AD CF-94-12Rl.

(

MERK! For at angjeldende flymateriell skal være luftdyktig må påbudet være utført til rett tid og notat om utførelsen
ført inn i vedkommende journal med henvisning til denne LDPs nummer.



Bilag til LDP 94-070A

1+1 Transport Canada Transports Canada
Civil Aviation Aviation civile No.

TP,7245E

1/2
CF-94-12R1

Date

13 April 19~9

AIRWORTHINESS DIRECTIVE
THE FOUOWlNG AIRWORTHINESS DIRECTIVE IADI MAY BE APPlICABLE TO AN AIRCRAFT. WHICH OUR RECOROS INDICATE IS REGISTEREO IN YOUR NAME. ADs ARE ISSUEO PURSUANT TO CANADIAN
AVlAT/ON REGIJLATION ICARI 593. PURSUANT TO CAR 605.84 AND THE FURTHER OETAILS OF CAR STANDARD 625. APPENDIX H. THE CONTINUING AIRWORTHINESS OF AN AIRCRAFT IS
CONTINGENT UPON COMPlIANCE WlTH AU APPlICABLE ADs, FAILURE TOCOMPlY WlTH THE REOUIREMENTS OF AN AD MAY INVALIDATE THE .FLIGHT AUTHDRIZATION OF THE AIRCRAFT.
ALTERNATIVE MEANS OF COMPlIANCE SHAU BE APPLED FOR IN ACCORDANCE WlTH CAR 605.84 AND THE ABOVE.REFERENCED STANDARD, .

CF-94-12Rl BOMBARIER

Applies to Bombardier Inc. (formerly de Haviland) DHC-6 "Twin Otter" aircraft.

Compliance is required as indicated, unless already accomplished.

Service experience indicates that as aircraft become older ,they are more like ly to exhibit indications of

corrosion. Transport Canada, in conjunction with other airworthiness authorities, has committed itself to
ensuring that additional maintenance programs for older aircraft are developed and implemented to minimize
and contral corrosive deterioration that could jeopardize airorthiness. Bombardier Inc., as manufacturer of..
the DHC-6 aircraft, has developed a Corrosion Prevention and Control Program which identifies specific areas i
that must be inpected to ensure the structural integrity of the DHC-6 fleet.

This directive has been revised to delete the requirement for repetitive inspections after initial compliance.
Airworthiness Directive CF-99-11 now provides for the requirement to per form the inspections a second time,
but on a more flexible schedu1e than required by the original issue of this directive.

To maintain corrosion to Leve11 or better, accomplish the following:

A. Before 31 December 1994, develop a schedule for accomplishing the Corrosion Tasks (CTs) required by
part B of this directive (this directive was intially issued 23 August 1994).

B. Commencing 1 January 1995, in accordance with the following schedule, accomplish all Corrosion Tasks
specified in Part 3 of the de Haviland DHC-6 Twin Otter Corrosion Prevention and Control Manual, PSM
1-6-5, Revision 1, dated 16 December 1998 (hereafter referred to as "the Manual") or later revisions
accepted for the Minister by the Director, Aircraft Maintenance and Manufacturing, Transport Canada, by
performing the seven basic tasks defined at paragraph 3:0 of the ManuaL. The final deadline and rate of
initial complete aircraft inspections are specified in the accompanying table.

Once the first CT commences, the aircraft is not to be returned to service untIl all CTs, exc1uding the float
inspections, have been completed and any resulting rework aqd parts replacement have been completed.
Floats that were on an aircraft just prior to the aircraft being irtspected in accordance with the Manual do
not have to be inspected simultaneously with that same aircraft; however, the aircraft cannot be retumed to
service with floats that have not had their applicable CTs completed and any resultine: rework and Darts
replac~ment completed.

Corrosion is to be addressed in accordance with the references specified in paragraph 4.0 of Pår' 3 ò(thé,. ,
Manual.

Corrosion level determinations are to be based on the definitions contained in Part Car the Màìiuål.

Pursuanl to CAR 202.51 Ihe regislered owner of a Canadian airerafl shall, within seven days, nolif the Minister in writing of any change of his or her
name or address, To request a change of aelress, conlacllhe Civll Avlation Communlcations Centre (AARA) at Plac. de Ville. Otawa, Ont.rio Caad1a+"
K1A ONa, or 1-800'305-2059, or http://w.lc.gc.Calavlallon/pubslndex.htm

24-022 (12-98)

(



I No,
N°

CF-94-12Rl i~
APPLICABLE ACCOMPLISHMENT DEADLINE MINIMUM RATE OF INITIAL

AIRCRAFT FOR ALL AIRCRAFT IN INSPECTIONS OF AIRCRAFT IN

SERIAL NUMBERS APPLICABLE SIN RANGE APPLICABLE SIN RANGE

001 to 199 3 L December 1995 All aircraft ,

200 to 439 3 1 December 1996 50% or one (1) aircraft per calendar year,
whichever is greater

440 to 659 3 L December 1998 25% or one (1) aircraft per calendar year,
whichever is greater

660 to 819 3 1 December 1999 20% or one (1) aircraft per calendar year,
whichever is greater

820 to 844 31 December 2002 Coinencllg 1 Januar 1999,25% or one (1)
aircraft per calendar year, whichever is greater

C. Within three working days of confrming Level 3 corrosion, advise the local airworthiness authority us ing

the format specified in paragraph 5.0 of Part 3 of the Manual or by using a Service Difficulty Report where
applicable. Within ten days of confirming Level 3 corrosion submit to the local airworthiness authority,
either a plan for performing the CT in the affected area(s) on the remainder of the operator's fleet or
submit data substantiating that the Level 3 corrosion found is an isolated case. Bombardier is to be advised
of Level 2 and Level 3 corrosion as specified in paragraph 5.0 of Part 3 of the ManuaL.

This revision supersedes Airworthiness Directive CF-94-12 which was issued 23 August 1994.

This directive becomes effective 28 May 1999.

For Minister of Transport

4+
B. Goyaniuk
Chief, Continuing Airworthiness

For further information, contact a Transport Canada Centre, or Mr. Ramon A. Raoux, Continuing
Airworthiness, Ottawa, telephone (613) 952-4365, facsimile (613) 996-9178 or e-mail raouxrlßtc.gc.ca.



BLAN



.:rirl!:I¡lllililll,lllllllllliliil¡¡¡11
:~6#'liWfaf~ifi.mi;tll~~):øS)9.

!,¡:i::::::'Æ~¡~~l':-::¡¡;¡!:;i:¡I,:;~,~:;¡¡:!:,:¡¡.¡',

ililll¡I¡II~~!;~!!¡!::¡il¡;!¡~i.II~!I¡il:I¡II¡I:i

l-l;
'¡~~~~llllp.¡W::¡~g',

o

lUFTDYKTIGHETSPABUD
(LDP) ............. .....,........:......-.-............ ................

Med hjemmel om lov om luftan av L 1. juni 1993 kap. IV § 4-1 og kap. XV § 15-4, fatsettr Luftansverket følgende forskr om luftyktghet.

95-050 SPREKKONTROLL - FUSELAGE STATION FS 239

Påbudet gjelder:

DeHaviland Inc. DHC-6 ~Twin Otter)).

Påbudet omfatter:

Utfør tilta som beskrevet i vedlagte kopi av Kanadisk AD CF-95-12.

Tid for utførelse:

Til de tider og som beskrevet i vedlagte kopi av Kanadisk AD CF-95-12, med virkng
fra denne LDP's gyldighetsdato.

Referanse:

Kanadisk AD CF-95-12.

Gyldighetsdato:

01.09.95.
I
\, ,

(

MERK! For at aneldende flymateriell skal være luftyktg må påbudet være utføn ti rett tid og notat om utførelsen
føn in i vedkommende journ med henvisnig ti denne LDPs nummer.
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Bilag til LDP 95-050
TP 7245ENo. (

Date
CF-95-12

11 July 1995

l/l

AIRWORTHINESS DIRECTIVE
THE FOlJOWIN C.oAD.o AlRWORTHINESS OlREcnVE IS ISEO PURSAHT TO SECTl 211 oi 1l Al REGlJTl AH CHI ~ OF THE AlRWORTHINES MANUAL

CF-95-12 DE HA VIAN

Applies to all de Haviland Inc. DHC-6 "Twin Oter" aircraft.

Compliance is required within 1200 hours flight time or twelve (12) months, whichever comes first after the
effective date of this directive, unless already accomplished.

There have been two reported intaces of crackig on the ski flange of the machined fuselage frame at fuselage

station FS 239.

lnspect the fuselage frames for cracks by visual methods per Accomplishment Intrctions described in
de Haviland Service Bulletin (SB) 6/521, dated 7 July 1995, or later revisions approved by the Director,
Airwortiness Branch, Tranport Canada, Otawa.

(a) lf crack(s) are found which are within the tolerances specified in paragraph 5, Accomplishment Instretions
of SB 6/521, pedorm repetitive inpections in accordance with de Haviland lnspection Requirement
Manual, PSM 1-6-7 Temporar Revision 77, or as detailed in.PSM 1-6-7 normal revision No. 8, when
issued.

(b) lf crack(s) are found which exceed the tolerances specified in paragtaph 5, Accomplishment Intretions
of SB 6/521, repair or replace the subject par area before furter flght.

Alternative mean of compliance with the requirements of this directive may be used only if approved by the
Director, Airwortiness Branch, Transport Canada, Otawa. Any application should be made to the appropriate
regional offce.

This directive becomes effective 16 August 1995.

For Minister of Tranport

S.R. Didrikson
Chief, Continuing Airwortiness

Furter information regarding the contents or interpretation of this directive may be obtained from your regional
airwortiness offce, or by contacting directly Mr. Bil Miler, Transport Canada, Airwortiness Branch, Otawa,
telephone (613) 952-4388 or facsimile (613) 996-9178.

THIS A1RWORTHINESS OIRECTIVE "'AY BE APlCABLE TO AN A1RCRAFT ..OOEL WHICH aUR RECOROS INOICATE IS REGISTEREO IN YOUR NAME. CONTINUING
..'RWORTHINESS OF AN A1RCRAFT IS CONTINGENT UPON CO"'PUANCE WITH Al APflCABLE A1RWORTH'NESS OIRECTIVES, FAILURE TO COMPLV W'TH THE
REOUIREMENTS OF AN A1RWORTHINESS OlRECTlVE ....V INVAUDATE THE CERTIFICATE OF A1RWORTHINESS OR FUGHT /'..,T OF YOUR AIIlRA.

Fo eny 8dd,ea chiWO., prt ne ad,.. on th WlYei In wh 1h d!,ec.. __ ,-*", .w l-", to
Ti.,ap C... AARC. Onfta. Onter 1(1 A ONa Uui pcaq feqted). 1+

Canada\24-)022 101,941



LUFFARTSVERKT
Hovedadmstrasjonen
Luftartinspeksjonen

Postbks 8124 Dep., 0032 Oslo
Telefon : 22 94 20 00
Telefax: 22 94 23 91

TIgr. : CIVILAIR
Telex : 71032 enf n

,

MOTORDREVNE
LUFTFART0Y

o
LUFTDYKTIGHETSPABUD

(LDP)
DeHA VILLAND - 29

Med hjemmel om lov om luftart av 1 i. juni 1993 kap, IV § 4-1 og kap. XV § 15-4, fastsettr Luftartverket følgende forskrft om luftyktghet.

96- i 03 GANGTIDSBEGRENSNIG AV SKROGKOMPONENTER

Påbudet gjelder:

DeHaviland Inc. DHC-6 ((Twin Otter)).

Tid for utførelse:

Utfør tiltak som beskrevet i vedlagte

Påbudet omfatter:

Anm.: Denne IDP erstatter o

;vet i vedlagte kopi av kanadisk AD CF-96-15, med virknng
tsdato.

Kanadisk AD CF-96-15.

Gyldighetsdato:

01.1 1. 96.

('---_/

MERK! For at angjeldende flymateriell skal være luftdyktig må påbudet være utført til rett tid og notat om utførelsen
ført inn i vedkommende journl med henvisnig ti denne LDPs nummer.
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Bilag til LDP 96-103
TP 72£\

No.

I 1/3CF-96-15
, Date

17 September 1996

AIRWORTHINESS DIRECTIVE
Tl FOUDWlNG c..AD.. A1RWORTHINESS OlRECTIVE IS ISUED PURSU..T 10 SECTl 211 OF THE A'R REGULATKJS ..0 CHAPTER 593 OF THE A1RWORTHINESS M..UAl,

CF-96-15 DE HAVILAN

Applies to all de Haviland DHC-6 "Twin Oter" aircraft.

Compliance is required as indicated.

The de Haviland DHC-6 airfame has recently undergone a strctural re-evaluation. This re-evaluation has
resulted in life extensions for some structural components and life reductions for others; as well, new strctural
inspections have been introduced. The most notable determination has been the validation of a life limit for
aircraft structure.

New service life limit information is detaiIed in de Hav il and Structural Components Service Life Limits Manual,
PSM 1-6-11, Revision 4 (hereafter referred to as the "PSM") dated 31 May 1996.

With the introduction of Revision 4 of PSM 1-6-11, som e aircraft wil be immediately affected by:

(a) the introduction of the main spar lug inspection detailed in de Haviland Service Bulletin 6/525 dated

6 September 1996;

(b) the ealier incorporation of Modification 6/1318 (Service Bulletin 6/268, Revision E, dated
27 September 1996) by 3000 hours/6000 flights;

(c) the lowering of the threshold for the initial inspection of the mai n spar at WS 152.8 by
3000 hours/6000 flights;

(d) the introduction of a wing lower ski n inspection at WS 185;

(e) the introduction of inboard trailing and fore £lap inspections for IandpIanes;

(f) the introduction of an inspection for the wing £lap hinge arm attachment fittings at WS 97.5 for
IandpIanes;

(g) the introduction of an inspection of the engine nacelle structure; and

(h) the introduction of life limits for the primary flght controI cabIes.

To maintain the structural integrity of DHC-6 aircraft, inspect, modify and/or retire the affected structural
components as specified in the de HaviIand PSM 1-6-11, Revision 4 dated 31 May 1996, or later revisions
approved by the Director, Aircraft Certification, Transport Canada, Ottawa. For aircraft that are approaching
or wil exceed the new/decreased compIiance schedule specified in the PSM on the effective date ofthis directive,
compliance may be modified in accordance with the information provided in the following table:

THIS AIRWORTHINESS DIRECTIVE MAY BE APlICABLf TO AN AIRCRAFT MODEL WHICH OUA RECORDS INDICATE IS REGISTERED IN VOVR NAME. CONTINUING
AfRWORTHINESS OF AN AIRCRAFT IS CQNTlNGENT UPON COMPlIANCE WITH AlL APICABLE AIRWORTHINESS DIRECTIVES. FAILURE TO COMPL y WITH THE
REQUIAEM(NTS OF AN AIRWORTHINESS DIRE.CTIVE MAY tNVALlDATE THE CERTIFICATE OF AIRWORTHINESS OR FLIGHT PEAMIT OF VOUR AIRCRAFT.

Fol eny addiea di8lge. print new acdrea on rhe envelope In whh:li th. diroc..e WBl iec",od and ietum to
lla'.poit C..ada, MARG, On.wii, Ontari K.1A ONBl1u1l poage ieqiedl.

i

Canada24-022 107,961



Inspection. Modification. Lire
Limit

Initial inspection of main spar lug.

Incorporation of Modification
6/1318.

Main spar inspection at WS 152.8.

(,

W ing lower ski n inspection at
WS 185.

Inboard fore and trailng flap
inspections - landplanes.

r ig flap hinge arm attachment
L__ings at WS 97.5 - landplanes.

Engine nacelle strcture.

Primar flght control cables.

Status on Effective Date of this AD

As per SB 6/525 dated
6 September 1996.

Excees PSM modification
in corporation threshold or wil reach
the threshold in less than 600 flght
hours or 1200 flights.

Exceeds PSM inspection threshold or
wil reach the threshold in less than
600 flght hours or 1200 flghts.

Exceeds PSM inspection threshold or
wil reach the threshold in less than
400 flight hours or 800 flights.

Initial inspection required for all
landplane aircraft.

Initial inspection required for all
landplane aircraft.

Initial inspection required for all
aircraft.

60-Month Flight Control Cables

Exceeds 60-month primary flght
contral cables PSM 1-6-11
Revision 4 life limit of 60 months or

Bilag til LDP 96-103

I~~' CF-96-15 I 2/3 I.

Phase-In ScheduJe Compliance

As per SB 6/525 dated

6 September 1996.

Prior to the accumulation of a

furter 600 flght hours or

1200 flghts, whichever occurs

first, but not later than 6 months
after the effective date of this
directive.

I

Prior to the accumulation of a

furter 600 flght hours or

1200 flghts, whichever occurs

first, but not later than 6 months
after the effective date of this
directive.

Prior to the accumulation of a
furter 400 flight hours or

800 flights, whichever occurs
first, but not later than 6 months
after the effective date of this
directive.

Prior to the accumuJation of a

furter 600 flght hours or

1200 flights, whichever occurs
first, but not later than 6 months
after the effective date of this
directive.

Prior to the accumulation of a
furter 600 flght hours or

1200 flights, whichever occurs
first, but not later than 6 months
after the effective-date of this
directive.

Prior to the accumulation of a
furter 600 flght hours or

1200 flghts, whichever occurs

first, but not later than 6 months
after the effective date of this
directive.

Not later than 12 months after
the effective date of this
directive.



Bilag til LDP 96-103

I~~' CF-96-15 I 3/3

wil reach the limit in less than
12 months or if date of last
replacement of cables is unkown.

12-Month Flight Contral Cables

Excees 12-month primar flght

control cables PSM 1 ~-1 1
Revision 4life limit of 12 months or
wil reach the limit in less than
6 months or if date of last
replacement of cables in unkown.

Not later than 6 months after the
effective date of this directive.

Alternative mea of compliance with the requirements of this directive may be used only if approved by the
Director, Aircraft Certification, Transport Canada, Ottwa. Any application should be made to the apprapriate
regional offce.

This directive supersedes Airwortiness Directive CF-82-24 issued24 August 1982.

This directive' becomes effective 11 October 1996.

For Minister of Transport

JJQ)~
S.R. Didrikson
Chief, Continuing Airwortiness

Furter information regarding the contents of this directive may be obtained from your regional airwortiness
offce, or by contacting directly Mr. lan McLellan, Transport Canada, Continuing Airwortiness Division,
Ottawa, telephone (613) 952-4362 or facsimile (613) 996-9178.
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LUFTDYKTIGHETSpABUD

(LDP)

Med hjemmel om lov om luftfart av li. juni 1993 kap. iv § 4-1 og kap. XV § 15-4, fastsetter Luftfartsverket følgende forskrft om luftdyktighet.

99-049 KORROSJONSKONTROLL

Påbudet gjelder:

DeHavilland Inc. DHC-6 ((Twin Ottem.

Påbudet omfatter:

Utfør tiltak som beskrevet i vedlagte kopi av kanadisk AD CF-99-1 l.

Tid for utførelse:

Til de tider og som beskrevet i vedlagte kopi av kanadisk AD CF-99-1 l, med virkning fra
denne LDP's gyldighetsdato.

Referanse:

Kanadisk AD CF -99- L l.

Gyldighetsdato:

1999-06-01.

(

MERK! For at angjeldende flymateriell skal være luftdyktig må påbudet være utført til rett tid og notat om utførelsen
ført inn i vedkommendejoumal med henvisning til denne LDPs nummer.



1+1 Transport Canada Transports Canada
Civil Aviation Aviation civile

Bilag til LDP 99-049

TP 7245E

1/3
No,

CF-99-11
Date

13 April 1999

AIRWORTHINESS DIRECTIVE
THE FOLlOWlNG AIRWORTHINESS DIRECTIVE (ADJ MA Y BE APPliCABLE TO AN AIRCAAFT. WHICH OUR RECORDS INDICA TE IS REGISTEREO IN YOUR NAME. Ao. ARE ISSUED PURSUANT TO CANAOtAN
AVlAT/ON REGULAT/ON (CARl 593. PURSUANT TO CAR 605.94 AND THE FURTHER DETAIL5 OF CAR STANDARD 625. APPENDIX H, THE CONTINUING AIRWORTHINESS OF AN AIRCAAFT IS
CONTINGENT UPON COMPlIANCE WITH ALL APPlICABLE AOs, FAILURE TO COMPlY WlTH THE REQUIREMENTS OF AN AD MAY INVALIDATE THE FlIGHT AUTHORIZATION OF THE AIRCRAFT.
ALTERNATIVE MEANS OF COMPlIANCE SHALl BE APPLlED FOR IN ACCORDANCE WITH CAR 605,94 AND THE ABOVE-REFERENCEO STANDARD,

CF-99-11 BOMBARIER

Applies to Bombardier Inc. (fonnerly de Haviland) Model DHC-6 "Twin Dtter" aircraft that are in full
compliance with Airworthiness Directive CF-94-12 or CF-94-12R1.

Compliance is required as indicated.

Airworthiness Directive (AD) CF-94-12 was originally issued to require completing all the Corrosion Tasks
(CTs) specified in Part 3 of the de Haviland DHC-6 Twin Otter Corrosion Prevention and Control (CPC)
Manual, PSM 1-6-5 (hereafter referred to as the "Manual") during a single maintenance visit every five years. '
CF-94-12 has now been revised to delete the requirement for repetitive inspections (CF-94-12Rl dated 13 April
1999).

The Manual has been revised (Revision L dated 16 December 1998) to include a Supplement that arranges the
CTs into five approximately-equal yearly segments. This directive requires the CTs to be perfonned on a
repetitive basis and provides the option of perfonning the CTs during several maintenance visits in one year
(Part A) or a specific group of CTs on an annual basis over a five-year period (Part B).

To maintain corrosion to Level L or better, accomplish all of the CTs specified in Part 3, Revision L dated
16 December 1998 of the Manual or later revisions accepted for the Minister by the Director, Aircraft
Maintenance and Manufacturing, Transport Canada in accordance with the schedule in Part A or Part B of this
directive.

Par A

Perfonn all of the seven basic tasks defined in paragraph 3. O of Part 3 of the Manual during ane calendar year
at an interval not to exceed the Repeat Interval (R) specified in Part 3 of the Manual, calculated from the year
the aircraft was inspected in accordance with ADs CF-94-12 or CF-94-12Rl. This may be accomplished-'
during a maximum of five maintenance visits in the year, provided at least an entire "Year of Cards" (Le. Card
No. 1 of 5, Card No. 2 of 5 ... Card No. 5 of 5) as indicated in Part 3, Supplement L of the Manual, is

,
completed at each maintenance visit.

Part B

Perfonn the seven basic tasks dermed in paragraph 3.0 of Part 3 of the Manual during one maintenance visit of
the aircraft, on an annual basis, in accordance with the schedule of inspections specified in Part 3,
Supplement L of the Manual after completing the CTs in accordance with the following phase-in schedule:

Pursuant lo CAR 202.51 the registered owner of a Canadian airerafl shall, within seven days, notif the Minister in writing of any change of his ar her
name or address, To request a change of address, conlact the Clvil Avlation Communications Centre (MRA) al Place de Ville, Ottawa, Ontario
K1A ON8, or 1-800-305-2059. or htt://w.tc.gc.calaviatio...pubsiindex.htm.

24-022 (12-98) Ca dl..na ai
\



Bilag til LDP 99-049
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I 2/3 I
L. For aircraft which complied with AD CF-94-12 in 1994 or 1995, perfonn Year L and 2 CTs before

31 December 1999, Year 3 and 4 CTs in 200 and Year 5 CTs in 200 L. Repeat Year 1 CTs in 2003,
Year 2 CTs in 200, Year 3 CTs in 2005, Year 4 CTs in 2006, and Year 5 CTs in 2007. Thereafter

,perfonn the CTs at intervals not exceeding five years since the previous compliance. Year 1 and 2 CTs
may be accomplished at separate aircraft maintenance visits in 1999 and Year 3 and 4 CTs may be
accomplished at separate aircraft maintenance visits in 200.

2. For aircraft which complied with AD CF-94-12 in 1996, perfonn Year 1 CTs before 31 December 1999,
Year 2 CTs in 2000, Year 3 and 4 CTs in 2001 and Year 5 CTs in 2002. Repeat Year 1 CTs in 2003,
Year 2 CTs in 200, Year 3 CTs in 2005, Year 4 CTs in 2006 and Year 5 CTs in 2007. Thereafter

,perfonn the CTs at intervals not exceeding five years since the previous compliance. Year 3 and 4 CTs
may be accomplished at separate aircraft maintenance visits in 2001.

3. For aircraft which complied with AD CF-94-12 in 1997, perfonn Year 1 CTs in 2000, Year 2 CTs in 2001,
Year 3 and 4 CTs in 2002 and Year 5 CTs in 2003. Repeat Year L CTs in 2004, Year 2 CTs in 2005,
Year 3 CTs in 2006, Year 4 CTs in 2007 and Year 5 CTs in 2008. Thereafter, perfonn the CTs at intervals
not exceeding five years since the previous compliance. Year 3 and 4 CTs may be perfonned at separate
maintenanee visits in 2002.

4. For aircraft which complied with AD CF-94-12 in 1998, perform Year L CTs in 2001, Year 2 CTs in 2002,
Year 3 and 4 CTs in 2003, and Year 5 CTs in 2004. Repeat Year L CTs in 2005, Year 2 CTs in 2006,
Year 3 CTs in 2007, Year 4 CTs in 2008 and Year 5 CTs in 2009. Thereafter, perfonn the CTs at intervals
not exceeding five year since the previous compliance. Year 3 and 4 CTs may be performed at separate
maintenance visits in 2003.

5. For aircraft complying with AD CF-94-12 or CF-94-12R1 after 1998, perfonn Year 1 CTs in the third year
following initial compliance, Year 2 CTs in the fourth year following intial compliance, Year 3 CTs in the
fift year following initial compliance, Year 4 CTs in the sixth year following initial complianee and Year 5
CTs in ,the seventh year following initial compliance. Thereafter, perfonn the CTs at intervals not
exceeding five years since the previous compliance.

Any corrosion found is to be addressed in accordance with the references specified in paragraph 4.0 of Part 3
of the ManuaL. Any rework or parts replacement resulting from perfonning the CTs may be deferred from the
date the corrosion was found if a Transport Canada approved Repair Drawing allowing continued flght with

( . the existing defect is issued by Bombardier .

Floats that were on an aircraft just prior to the aircraft being inspected in accordance with the Manual do not
have to be inspected simultaneously with that same aircraft; however, the aircraft cannot be returned to service
with floats that have not had their applicable CT completed and any resulting rework and parts replacement
completed.

After the initial completion of each CT in accordance with this directive, the local regulatory authority may
authorize the incorporation of the CT requirements into the operator's approved maintenance schedule. The
initial completion of all CTs in accordance with this directive and subsequent amendment of the approved
maintenance schedule wil represent tenninating action for this directive.

Corrosion leve! detenninations are to be based on the definitions contained in the Introduction of the DHC-6
CPC Manual, PSM 1-6-5.

Within three working days of confinning Level 3 corrosion, advise the local airworthiness authority using the
format specified in paragraph 5.0 of Part 3 of the Manual or by using a Service Difficulty Report where

( applicable. Within ten days of confinning Leve! 3corrosion submit to the local airworthiness authority, either
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a plan for performing the CT in the affected area(s) on the remainder of the operator's fleet or submit data
substantiating that the Level 3 corrosion found is an isolated case. Bombardier is to be advised of Level 2 and
Level3 corrosion as specified in paragraph 5.0 of Part 3 of the ManuaL.

This directive becomes effective 28 May 1999.

For Minister of Transport

~£:tominess
For further information, contact a Transport Canada Centre, or Mr. Ramon A. Raoux,. Continuing
Airworthiness, Ottawa, telephone (613) 952-4365, facsimile (613) 996-9178 or e-mail raouxr(ftc.gc.ca.

This directive has been issued to mandate the requirement to continue to perform the corrosion tasks specified
in the Manual and to provide the option of incorporating the tasks into the maintenance schedule as terminating
action. The repetitive requirement for these inspections, in the form of a five-year block originally introduced
by CF-94-12, has been deleted by CF-94-12Rl such that it has become a one-time block inspection.

(



Luftfartstilsynet
I. tilsynsavdeling

Postboks 8050 Dep., 003 I Oslo
Besøksadresse:

Rådhusgata 2, Oslo

Telefon : 23 3 i 78 00
Telefax: 23 31 79 96

e-post: postmottakêcaa.dep.no

MOTORDREVNE
LUFFART0Y

o

LUFTDYKTIGHETSPABUD

(LO P)
DeHA VILLAND - 31

Med hjemmel i lov av i L. juni 1993 nr, 101 om luftfart, kap. XV § 15-4 jf. kap, IV § 4- 1 og Samferdselsdepartementets
bemyndigelse av 25. mas 1994. fastsetter Luftfarttilsynet følgende forskrft om luftdyktighet.

2000-053 "STRUCTURAL COMPONENTS SERVICE LIFE LIMITS MANUAL,
PSM 1-6-11"

Påbudet gjelder:

Bombardier Inc. DHC-6 "Twin Otter"

Påbudet omfatter:

Utfør tiltak som beskrevet i vedlagte kopi av CF-2000-14.

Tid for utførelse:

Til de tider som beskrevet i vedlagte kopi av DGAC AD CF-2000-14,
med virkning fra denne LDP's gyldighetsdato.

Anm.: Denne LDP erstatter og opphever LDP 96-103.

Referanse:

CF-2000-14.

Gyldighetsdato:

2000-07 -07.

(

MERK! For at angjeldende flymateriell skal være luftdyktig må påbudet være utført til rett tid og notat om utførelsen
ført in i vedko=ende joural med henvisnig til denne LDPs numer.
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25 May 2000

AIRWORTHINESS DIRECTIVE
THE FOLLOWING AIRWORTHINESS OIRECTIVE IAO) MAY BE APPlCABLE TO AN AIRCRAFT. WHicH OUR RECOROS INDICATE IS REGISTRED IN YOUR NAME. AD. ARE ISSUED PURSUANT TO CANADIAN
A VIA TlON REGUI. TlON (CARl 593. PURSUANT TO CAR 605.84 AND THE FURTER DETAIl OF CAR STANDARD 625. APPEDIX H, THE CONTNUING AIRWRTHINESS OF AN AIRCRAFT IS
CONTNGENT UPON COMPLIANCE W1H ALL APPCABLE AD., FAILURE TO COMPLY W1H THE REQUIREMENTS OF AN AD MAY INVAUDATE THE FUGHT AUTORIZATlON OF THE AIRCRAFT.
ALTERNATIVE MEANS OF COMPlANCE SHA BE APPlED FOR IN ACCORDANCE W1TH CAR 605.84 AND THE ABOVE-REFERENCED STANDARD.

THIS AD HAS BEEN ISSUED BY THE CONTNUING AIRWORTINESS DIVISION. AIRCRAFT CERTFlCATION BRANCH, TRNSPORT CANADA. OTTAWA.

CF-2000-14 BOMBARIER

Applies to all Bombardier Inc. (formerly de Haviland) DHC-6 "Twin Otter" aircraft.

Compliance is required as indicated.

The service life limit inormation for the DHC-6 aircraft has been revised and published in Structural
Components Service Life Limts Manual, PSM 1-6-11 Revision 5 dated 11 January 2000. Ths new version of
PSM 1-6-11 changes the main wing spar, attachment lug fastener hole inpection of Pre, Mod 6/1117 wings,
from an ultrasonic inpection to a high frequency eddy current inpection and revises the schedule for this
inpection. Revision 5 also introduces a new detailed visual inpection ,of the lower wing ski, stringers and aft
spar lower flange WS122 to WS263 (ribs 8 to 20); ... "

To maintain the strctural integrity of DHC-~ aitclâft~"i~pect, modify and/or retire the affected structural
, '.': ',~ . ~ t. .

components as specified in Bombardier PSM .1-6-: 11 Revi,ion 5 dated 11 January 2000.
; ',., ; .'i.... ~ ~ .~

For aircraft that are approachig or'have exceeded 'thetneshold of the new or revised inpections introduced
by PSM 1-6-11 Revision 5, compliapce ,~ith the, thresHOf~ '~pection may be modified as detailed below:

A. Pre Mod 6/1117 Wing Assemblies

1. If the previous inpection of the main wing spar, attchment lug fastener holes, conducted prior to the
effective date of ths directive, was an eddy current inpection carried out in accordance with
intructions supplied by Bombardier , conduct the repeat high frequency eddy current inpection in
accordance with the schedule in PSM 1-6-11 Revision 5.

2. If the previous inpection of the main wIng spar, attchment lug fastener holes, conducted prior to the
effective date of ths directive, was an ultrasonic inpection carried out in accordance with Bombardier
Service Bulletin 6/525, conduct the first high frequency eddy current inpection within 1000 hours
flght time or 2000 flghts, whichever occurs first, after the last ultrasonic inpection.

B. Post Mod 6/1117 and Post Mod 6/1630 Wing Assemblies

If the inpection theshold for the lower wing ski, stringers and aft spar lower flange WS122 to

WS263 (ribs 8 to 20) has been exceeded or wil be exceeded with 6 month after the effective date of
this directive, conduct the intial inpection within 500 hours flght time or 1000 flghts, whichever
occurs first, but not later than 6 months after the effective date of ths directive.

This directive supersedes and cancels Airwortiness Directive CF-96-15 which was issued 17 September 1996.

Pursuanl to CAR 202.51tha regislarad ownar of a Canadian airaaft shall, within sevan days. nolif the Ministar in wrting of any changa of his or her
name or addrass. To requasl a change of address, conlact tha Civil Aviatlon Communlcations Centr (MRA) at Place de Ville, Ottwa, Onlarlo Canad1a+1
K1A ON8, or 1-800-305-2059, or http://w.lc.gc.calaviallon/pubslndex.htm.

24-022 (02-200)
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This directive becomes effective 7 July 2000.

For Minster of TraIport

C.¥"
B. Goyanuk
Chief, Continuing Airortess

For furter inormation contact a Transport Canada Centre, or Ian McLellan, Continuing Airortiness,

Ottawa, telephone (613) 952-4362, facsimle (613) 996-9178 or e-mail mclell~tc.gc.ca.
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