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8/56 GASSHÃTAK ME BØYELIG OVERFØRING

En del flytyper , blant annet Auster og Luscombe, hargasshåndtak av
den type som trekkes ut og inn av instrumentbrettet , og overfØringen
av bevegelsen skj er ved Bowdenkabel . Det viser seg at den indre kabel
i Bowdenkabelen etter lang tids bruk kan svekkes og briste slik at
flygeren mister kontrollen over motoren. De konstruksjoner hvor hånd-
taket ikke er hindret fra å vri seg, slik at den indre kabel kan
tvinnes, er mest utsatt.

Flyeiere må være oppmerksom på dette under bruk og daglig ettersyn.
Hvis kabelen er svekket, merkes dette på at overfØringen blir biøt,
når man beveger håndtaket. I så tilfelle bØr overfØringen kontrolleres
eller skiftes. på de konstruksjoner hvor det er mulig å kontrollere
den indre kabel, bØr dette gjØres minst ved heloverhaling av flyet.

12/56 VEDLIKEHOLD AV TREFLY

Erfaring har vist at game trefly ofte får skader fordi treverket Øde-
legges av fuktighet og limingen blir dårlig. Fly som står meget ute
er særlig utsatt. Slike skader er meget vanskelig å oppdage ved den
vanlige besiktelse for forlengelse av luftdyktighetsbevisets gyldig-
hetstid.

For fremtiden skal derfor alle fly med trekonstruksjon i vinger eller
kropp, som er mer enn 5 år game, gis et grundig ettersyn av autorisert
mekaniker eller autorisert verksted med ikke over et års mellomrom.
Vedkommende mekaniker eller verksted må avgjØre på skjØnn i hvert enkelt
tilfelle hvor langt man skal gå i retning av å fj erne finerkledning
osv., men han skal overbevise seg om at styrken av konstruksjonen ikke
er blitt svekket i den grad at det går ut over luftdyktigheten.

Eieren kan selv velge tidspunkt for ettersynet, men Luftfartsdirek-
toratets avdeling for flyteknisk kontroll skal varsles i så god tid
at det er mulig å sende en offentlig kontroiiØr til å fØlge etter-
synet.

Etter l. januar 1957 vil fly som ikke har fått ettersyn som omtalt
foran, ikke få sine luftdyktighetsbevis fornyet.

Fly med vinger med trebj elker, men trukket med duk, slik som blant
annet Piper Cub, kommer ikke inn under denne bestemelse.
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20/57 SPREKKR I GAFFELFORMEDE BESLAG

Det har vist seg at ikke alle er klar over at gaffelformede beslag
undertiden kan påkjennes slik at det oppstår sprekker ved at den skrue
som går gj ennom dem trekkes for hardt til. Luftfartsdirektoratet vil
derfor gjøre oppmerksom på fØlgende:

Gaffelformede beslag faller i 3 typer. Den fØrste er beslag hvor det
ikke skal være noen bevegelse,- og hvor den del som går inn i gaffelen
fyller denne helt ut, eventuelt ved at det er anbrakt mellomlagsskiver .
Beslag av denne type kan den bol t som går gj ennom beslaget trekkes tii
uten noen fare, idet kraften overfØres direkte fra gaffelen tii den
del som går inn i gaffelen.

Andre beslag er beregnet på at det skal være en viss bevegelse, men
det er satt inn en avstandshylse i gaffelen, slik at den indre del
dreier seg om hylsen. "Slike beslag kan også trekkes til, idet kraften
overfØres gj ennom avstandShylsen.

Den tredj e type har bevegelse, og det er en viss klaring mellom den
del som går inn i gaffelen og innsiden av gaffelen. Slike beslag er
oftest forsynt med splintebolter, men det hender at de er utstyrt
med skrue med mutter. Disse beslag er farlige hvis skruen trekkes til
for hardt, fordi gaffelen kommer i spenn som gradvis kan fØre til
sprekkdannelse eller tretthetsbrudd. De må derfor trekkes til meget
for sikt ig.

Beslag av denne type bØr ikke forsynes med "elastie stop"-mutter,
men med kronemutter og splint. Hvis det brukes "elastie stopIf-
muttere , må man passe på at det blir satt på nye og hele muttere,
fordi sikringen aven "elastie stop"-mutter blir mindre effektiv
når mutteren ikke kan trekkes ordentlig til.

2/58 FESTE AV STREKKFISKER

På en rekke mindre fly, deriblant Piper Cut, er overfØringen av beve-
gelsen til rorene gjQrt på den måten at ßtyreledningen ender i en
strekkfisk, og så er gaffelen på strekkfisken skjØvet over flyndren
på roret og festet med en bolt. Hvis bol ten trekkes for hardt til,
kan gaffelen kleme mot flyndren, slik at strekkfisken ikke kan dreie
seg fritt om bol ten. FØlgen er at når man beveger roret, så bØyes
endestykket om gaffelen på strekkfisken fram og tilbake, og man risi-
kerer tretthet sbrudd i gj engene.

Samtlige flyeiere bes være oppmerksom på dette, og passe på at strekk-
fisker som er festet direkte tii rorflyndrene har fri bevegelse.
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LAGRING AV FLY

Luftfartsdirektoratets besiktelsesmenn legger ofte merke til at fly
og flydeler som ikke er i bruk, ikke blir tatt vare på. Flyene står
ute i delvis demontert tilstand, vinger ligger på bakken i lang tid i
sol og regn, og forskjellige deler ligger slengt omkring.

En spesiell ting som er funnet i det siste er at stendere med inn-
skrudde endestykker er blitt liggende ute etter at endestykkene er
skrudd ut~ Resultatet er at det kommer vann inn i stenderne,
og at de ruster innenfra.

Flyeierne bes være oppmerksom på at dårlig lagring ikke bare kan påfØre
dem betydelige utlegg på grunn av direkte skader, men at de også
kan risikere at Luftfartsdirektoratet påbyr at fly eller deler som

ikke har vært forsvarlig lagret, skal overhales ved et verksted for

at man skal være sikker på at de ikke har tatt skade.

VARMEPPARATER

De fleste varmeapparater er basert på at frisk luft oppvarmes med
ekshaustgass , enten fra motoren eller fra et særskilt forbrennings-
kamer. I alle tilfelle ledes varmen gjennom en metallvegg fra eks-
hausten til friskluften. Myndighetene forlanger at trykket på frisk-
luftsiden skal være hØyere enn på ekshaustsiden , slik at hvis det

biir sprekker lekker det frisk luft inn i ekshaust systemet og ikke
omvendt. Tiiiiten til denne sikkerhetsforanstaltningen er så stor
at man hittil har ansett ekshaustforgiftninger for utelukket med denne
type apparater.

Et inntruffet tilfelle har imidlertid vist at slike varmeapparater
er betydelig farligere enn antatt. Under visse forhold kan materialet
bli så svekket at hele stykker faller ut, da forsvinner trykkfor-
skj ellen og ekshaust og luft blandes. Derved kommer det ekshaust inn
i friskluftsystemet og derfra inn i kahytten.

Luftfartsdirektoratet pålegger derfor flyeierne å være spesielt opp-
merksomme på farene for ekshaust forgiftning fra varmeapparater som

tar varme fra ekshausten fra motorene ("exhaust heaters") eller som
forbrenner bensin ("combustion heaters"). Det er så mange typer av
disse at det er umulig å gi detalj erte forskrifter for hver type, men
fØlgende alminnelige regler må fØlges:

l. Fabrikkens forskrifter for vedlikehold, kontroll og overhaling
må anskaffes og fØlges.

2. Materialet må kontrolleres, ikke bare for tæring og sprekker,
men også for tegn på interkrystallinsk korrosjon. Slik korrosjon
kan ofte være vanskelig å oppdage.

3. Det viser seg at interkrystallinsk korrosjon Ødelegger materialet
meget hurtigere ved hØyere temperatur enn ved lavere. Vær derfor
nØye med justering av de organer som regulerer eller begrenser
temperaturen. Hvis man vet at et varmeapparat har vært sterkt
overhetet , bØr det kontrolleres.
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4. Flygerne må advares mot farene ved ekshaustforgiftning , og få
beskjed om å slå av varmeapparater og lufte hvis de merker lukt
av ekhaust, hodepine eller tegn på dØsighet . Ekshaustforgiftning
er lumsk, fordi symptomene er svake i begynnelsen, slik at man
ikke skjØnner at man blir forgiftet. Når man oppdager det, kan
det være for sent.

')

4/59 RUSTDANNELSE I STÂLRØRSKROPPER SOM HAR VÆRT I VANN

Erfaring viser at stålrØrskropper ofte ruster innenfra, særlig hvis
kroppen har vært i saltvann. Rusten er meget farlig, fordi den er
så vanskelig å se. Man risikerer derfor at en flykropp kan bli så
svekket at den kan få brudd i luften, fØr rusten blF oppdaget. Rust-
dannelsen har også stor Økonomisk betydning, fordi reparasjoner av
en rustet kropp pleier å bii dyre.

Flyeiere må derfor være oppmerksom på fØlgende:

l. StålrØrskropper må beskyttes omhyggelig mot rust, særlig må man
passe godt på at vann ikke kan trenge inn i rØrene. Av den
grunn må det aldri borres huller i stålrØrskropper som opp-
rinnelig er tette. Hvis kroppene ikke er tette, bØr rØrene
beskyttes innvendig. Det har vist seg at vann kan trenge inn
gj ennom porØse steder i sveisene på kropper som ellers skulle
være tette, derfor iØnner det seg å lakkere kroppene utvt;mdig
etter sveisingen.

2. StålrØrskropper må absolutt hindres fra å komme i vann, spesielt
saltvann. Man skal være oppmerksom på at det ofte er lett å
dyppe halen i vannet når man trekker et flottØrfly opp på en bratt
slipp.

3. Hvis en stålrØrskropp har
av et autorisert verksted.
forholdsregler straks, kan
senere.

vært i vann, må flyet kontrolleres
Ved å kontrollere og ta forebyggende

man ofte spare omfattende reparasjoner

11/62 STYRELEDNINGER I SEILFLY

I sommer inntraff et tilfelle hvor siderorsledningen på en Bergfalke
rØk under flyging ved den gjennomfØring som sitter i forkant av
baksetet under vanlig skoleflyging. I dette tilfelle fikk instruktØren
tak i enden av styreledningen med hånden og greide å lande seilflyet ,
men tilfellet var utvilsomt meget farlig.

UndersØkel$e viste at det var brukt 2,5, mm kabel, 5 x 7 med hampe-
kjerne, og at wiren var en del slitt ifØringene. StrekkprØver viste
at wiren vanlig holder ca. 360 kg, men på et sted hvor den hadde gått
gj ennom en fØring holdt den bare 90 kg. på det svake sted var det (
ikke brukne tråder som kunne påvises på den vanlige måten ved å stryke
en tvistdott langs wiren, men en del tråder var blitt flate, og det så
ut til at tråàene var blitt sprø.
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Denne type wire brukes en del i tyske glidere, og Luftfartsdirektoratet
kommer til å ta saken opp med den tyske luftfartsmyndighet . I mellom-
tiden vil Luftfartsdirektoratet gjøre oppmerksom på at denne type wire
meget lett kan bli svekket der den går over fØringer og at svekkelsen
ikke som vanlig ses av bruke tråder.' Luftfartsdirektoratet påbyr at
denne type wire holdes under nøye observasjon og henstiller at den
skiftes ut med 3/32", 7 x 19 "extra flexible" styreledningswire for
fly.

LIMFORBINDELSE I ELDRE SEILFLY

Det har vist seg at visse typer lim Ødelegges ved lagring og det har
vært en del brudd på fly i luften. I de siste par år har det vært
2 tilfelle av vingebrudd med svenskbygde fly - L Weihe og L Kranich,
i begge tilfelle kom flygerne ned i fallskj erm - og svenskene har nå
kassert alle seilfly bygget fØr 1946, mens de som er bygget mellom
1946 og 1950 bare skal få gå 5 år fra nå.

Eldre seilfly er iimt med flere typer lim. De eldste er limt med
kasein lim, dette råtner hvis det står lenge fuktig, men det er lett
å konstatere om limingen er dårlig. Fly bygget mellom 1940 og 1950
er limt med forskjellige typer harpiks lim, og det viser seg at disse
undertiden smuldrer til pulver, slik at limingen mister styrken. Tapet
av styrke varierer meget med lim-sorten, og med hvordan arbeidet er
utfØrt, visselimtyper er bare tilfredsstillende n~r delene er passet
godt samen, slik at limlaget er tynt. Det er meget vanskelig å for-
utsi hvor meget styrken 'av limfuger svekkes etter en viss tid med en
bestemt limsort , men man skal være forsiktig med al t harpikslim fra
den tiden. I Norge har man hatt smuldring med Kaurit W. et urea
formaldehyd- L im som var meget brukt en tid, særl ig i Sverige, det er
blankt og hel t sort. Etter 1950 er man gått over til andre limtyper ,
hvorav Aerolite er mest kj ent, de ser ut til å holde bra.

De eldre seilfly i Norge er vesentlig av typen Gronau Baby, som er
temmelig robust bygget, og Luftfartsdirektoratet vil derfor ikke
nedlegge forbud basert bare på bestemte år. ForeiØpig blir alle
brukere varslet om at de må være meget på vakt mot dårlige limfor-
bindelser. . Hvor man kan komme til skal man kontrollere fugen ved å
trykke forsiktig med fingrene; man skal også se inn i vingene etter
dårlige ribber, og kjenne om forkantfireren sitter fast til ribbene.
Hvis man hØrer noe som skrangler i forkanten, må den skjæres opp, det
er et tegn på at ribbene er gått opp i limingen.

Inntil videre er det altså brukerne selv som må avgjøre om det er
forsvarlig å bruke de game seilfly, Luftfartsdirektoratet kommer til
å se nøyere på saken når de enkelte fly skal besiktes . Det vil neppe
iØnne seg å overhale slike seilfly eller utfØre store reparasjoner,
da man aldri kan vite hvor lenge det blir tillatt å fly med dem.
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4/b5 REPARASJON AV METALLPROPELLER

En propell med blader av lettmetall kan repareres hvis bladene er
blitt bØyd, men dette er et arbeid for spesialiste~ og fabrikantene
gir meget strenge regler for hva som er tillatt. Metallpropèller som
er blitt bØyd, må derfor sendes til en autorisert propellmekaniker
eller et autorisert verksted for reparasjon.

Det er kommet Luftfartsdirektoratet for Øre at enkelte flyeiere har
rettet propeller delvis fØr de sender dem til verkstedene. Dette er
meget farlig, da det gir verkstedet et misvisende inntrykk av hvor
stor skaden opprinnelig var, og er derfor strengt forbudt. 'Verkste-
dene bØr, for ikke å risikere selv å bli trukket til ansvar, nekte
å reparere propeller når det er usikkert hvor stor skaden opprinnelig
har vært.

lStìO FLYRADIOINSTALLASJONENS ANTENNF'I'ILKOBLING

Teledirektoratet har anmodet Luftfartsdirektoratet om å utgi
fØlgende meddelelse:

IIKonsesjonærer for flyradiostasjoner for både kommunikasjon og

navigasjon gjøres oppmerksom på at det kan oppstå alvorlige feil-
funksjoner om radiostasjonens kommunikasjonssett skulle bii tii-
koblet installasjonens navigasjonsantenne.

Selv om det er ulike kontaktplugger som benyttes ved tilkobling
av antenner til radiostasjonens forskj ellige funksjonsenheter,
har det forekommet tilfelle av feilkobling, og konsesjonærene på-
legges derfor å sørge for at mulighetene for gal tilkobling ytter-
ligere reduseres, f. eks. ved at antennekablene om bord tydelig merkes,
og at det bendsles fast slik at antennekabelen bare når fram til sin
riktige tilkobling.

Det presiseres at operasjoner på radioinstallasjonen ikke må foretas
av ukyndig personell, og at Teledirektoratets konsesjonsutstedelse
er betinget av at stasjonens vedlikehold ivaretas på en kompetent
måte. "

23/70 MERKING AV BENSINKRER

På småfly er det to typer bensinkranvelgere , som ser nokså like ut.
På den ene typen t j ener armen som beveger kranen samtidig som viser,
re~ fig. L nedenfor, og på den andre typen er det en spesiell viser,
motsatt rettet av betjeningsarmen, ref. fig. 2.

Det viser seg at flygere som er vant med den ene typen kranvelger og
kommer over i et luftfartØy med den andre typen, lett tar feil og. 8 ostiller kranen L O gal t.

Luftfartsdirektoratet bestemmer derfor at kranvelgere av typen i fig.
L skal merkes, med en pil i tydelig kontrastfarge , som vist på figuren.

(
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. o o oKranvelgere som har et totalt bevegelsesomrade pa 90 og stoppes
mekanisk i ytterstil1ingene, behØver ingen ekstra merking.

kontrastfarge

Fig. 2

-_._-----

Fig. L

. ,

Merkingen skal være utfØrt innen l. mars 1971.

(
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Med hjemmel i lov om luftfart av 16. desember 196.0 §§ 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.

59/72 INSPEKSJON OG MODIFISERING AV NIKK-KAMIUM BATTERIERo .Pabudet gJ elder:

Alle luftfartØyer hvis primære strØmkrets inkluderer et nikkel-kadmium
batteri, som kan brukes til start av fartØyets motor(er) eller A.P.U.

FØlgende luftfartØyer er unntatt:

(
a. Lear j et, modellene 23, 24 og 25.

b. LuftfartØyer hvor ladestrØmmen automatisk er reguert som en
funsj on av batteriets temperatur.

c. LuftfartØyer hvor strØmkretsen inkluderer batteri temperaturmåler,
varslingssystem og bryter, og hvor operasjonsprosedyren påbyr u~-
kopling av ladestrØmmen i tilfelle overtemperaturvarsel .

Påbudet omfatter:

Nikel-kadmum batteriene er meget temperaturfØlsomme og kan ved hØye
temperaturer bli termisk ustabile. Dette skjer ved at batteriets indre
motstand minker når temperaturen Øker slik at batteriet trekker mer og
mer ladestrØm j o varmere det blir under opplading.

For å forhindre batteribrann under opplading, såvel i fartØyet som på
baken, skal fØlgende utfØres:

( l. Batterier med en kapasitet på under 50 ampere-timer som inneholder
pOlystyrene-celler, skal skiftes ut med et tilsvarende godkj ent
batteri som bare inneholder nylon-celler. Dette kan eventuelt ut-
fØres ved å skifte ut individuelle polystyrene-celler med til-
svarende godkjente nylon-celler.

NB! POlystyrene-celler kan identifiseres ved at de er klare eller
lyse gue og plastikklignende. Nylon-celler er derimot melke-
hvi te eller blålige av utseende.

Marathon (Sonotone) batterier fabrikerte fØr 1969 (typene
CA 20, CA 20 H og CA 21 H) inneholder polystyrene-celler.

Marathon batterier fabrikert i 1969 eller senere, samt
batterier fra andre prOdusenter, inneholder nylon-celler.

c

Batterier som er gjenoppbygdé siden nye, kan inneholde en
blanding av nylon- og polystyrene-celler.

forts.
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TilbehØr
Zeni th-l

31/73
forts.

Referanser:

Bureau Veritas C.D.N. No. 73-20 og Zenith Aviation Bulletin
Service No. 10, datert 3. november 1972 omhandler same sak.
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LUFTDYKTIGHETSPABUD
(LDP)

Med hjemmel om lov om luftart av 11. jum 1993 kap. IV § 4-1 og kap. XV § 15-4, fastsettr Luftartverket følgende forskrift om luftyktighet.

24B174 FORBUD MOT RØKING PÅ TOALETTER OM BORD I LUFTFARTØYER

Påbudet gjelder:

Alle typer luftfarter med et eller flere toaletter.

Påbudet omfatter:

Utfør tiltak som beskrevet i vedlagte kopi av FAA AD 74-08-09 R2.

Tid for utførelse:

Til de tider og intervaller som beskrevet i vedlagte kopi av FAA AD 74-08-09 R2, med
virknng fra denne LDP's gyldighetsdato.

Referanse:

FAA AD 74-08-09 R2.

Gyldighetsdato:

01.08.96.

(

(- /

MERK! For at angjeldende flymateriell skal være luftyktig må påbudet være utført ti rett tid og notat om utførelsen
ført ii i vedkommende journl med henvisnig ti denne LDPs numer.
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REVISED AIRWORTHINESS DIRECTIVE el
Bilag til LDP 24B174

U.S. Department
of Transportation
Federal Aviation

Administration

REGULATORY SUPPORT DIVISION
P.O. BOX 26460
OKLAHOMA CITY, OKLAHOMA 73125-0460

The following Airworthiness Direcive issued by the Federal Aviation Adminislration in accrdance with the provisjons of Federal Aviation Regulatjons. Part 39. applies to an aircraH
madel of whlch our records indicate you may be the regislered awner. Airworhiness Direcives aNeet aviation safety and are regulaljons which require immediate attention. You are
caulioned thal no person may operale an aircraH lo whicl en Airwortiness Directive applies. exoepl in accrdence wi the requirements of the Airwartiness Directive (reference
FAR Subpart 39.3),

RevisioD issued June 1996.

74-08-09 R2 TRASPORT CATEGRY AIRCRA: Amendment 39-9680. Docket 95-NM-233-AD. Revises
AD 74-08-09 RI, Amendment 39-9214.

Applicabilty: Al transport category ailanes, certcated in any category, that have one or more
lavatories equipped with paper or lien waste receptacles.

NOTE l: The followig is a paral list of aicraft, some or al models of which are tye certcated in the
transport category and have lavatories equipped with paper or lien waste receptacles:

Aerospatia!e Models ATR42 and ATR72 series ailanes;

Airbus Mode!s A300, A310, A300-600, A320, A330, and A340 series ailanes;

Boeing Models 707,720,727,737,747,757, and 767 series ailanes;
Boeing Mode! B-377 airplanes;
British Aircraft Models BAC 1-1 L series, BAe-146 series, and ATP airp!anes;
CASA Mode! C-212 series ailanes;

Convai Mode!s CV-580, 600,640,880, and 990 series ailanes;

Convair Mode!s 240, 340, and 440 series ai!anes;

Curtss-Wright Model CW 46;

de Haviand Mode1s DHC-7 and DHC-8 series airlanes;
Fairchild Models F-27 and C-82 series ailanes;

Faichild-Hiler Model FH-227 series ailanes;
Fokker Mode!s F27 and F28 series ailanes;

Grumman Model G- L 59 series airlanes;
Gulfstream Model L 159 series ailanes;

Hawker Sidde!ey Model HS-748;
Jetstream Mode! 4101 ailanes;

Lockheed Models L-1011, L-188, L-1049, and 382 series airplanes;
Marn Mode! M-404 ailanes;
McDonnell Doug!as Models DC-3, -4, -6, -7, -8, -9, and -io series ailanes;
Mode! MD-88 airplanes; and Model MD- L L series ailanes;

Nihon Mode! YS-1 l;
Saab Models SF340A and SAA 340B series ailanes;
Short Brothers and Harli Mode! SC-7 series airplanes;
Short Brothers Models SD3-30 and SD3-60 series ai!anes.

Compliance: Required as indicated, unless accomplished previous!y.
To prevent possible fires that could resu!t from smokig materials bein g dropped into lavatory paper or

linen waste receptacles, accomplish the followig:
(a) Within 60 days after August 6, 1974 (the effective date of AD 74-08-09, amendment 39-1917), or

before the accumulation of any tie in servce on a new production aicraft after delivery, whichever occurs
later, except that new produetion aicraft may be flown in accordance with sections 2 l. L 97 and 2 l. L 99 of the
Federal Aviation Regulations (14 CFR 21.197 and 21.199) to a base where compliance may be accomplished,
accomplish the requirements of paragraphs (a)(l) and (a)(2) of this AD.

(1' Instal a placard either on each side of each lavatory door over the door knob, or on each side of
each !avatory do or, or adjacent to each side of each lavatory door. The p!acards must either conta the legible
words, "No Smoking in Lavatory" or "No Smokig;" or contain "No Smokig" symbology in lieu of words; or
contain both wording and symbo!ogy; to indicate that smokig is prohibited in the lavatory. The placards
must be of sufficient size and contrast and be located so as to be conspicuous to lavatory users. And

(2) Install a placard on or near each lavatory paper or lien waste disposal receptacle door,
containing the legib!e words or symbology indicating "No Cigarette Disposal."

(b) Within 30 days after August 6, 1974, establish a procedure that requires that no later than a tim1
immediate!y after the "No Smoking" sign is extinguished following takeoff, an announcement be made by à-
crewmember to inform all aircraft occupants that smoking is prohibited in the aircraft lavatories; except that,
if the aircraft is not equipped with a "No Smoking" sign, the required procedure must provide that the
announcement be made prior to each takeoff.

l
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(c) Except as provided by paragraph (d) of this AD: Within180 days after August 6, 1974, or before the
"ccumulation of any time in service on a new production aircraft, whichever occurs later, except that new

:oduction aircraft may be £lown in accordance with sections 21.197 and 21.199 of the Federal Aviation
Regulations (14 CFR 21.197 and 21.199) to a base where compliance may be accomplished, install a self-
contained, removable ashtray on or near the entr side of each lavatory door. One ashtray may serve more
than one 1avatory door if the ashtray can be se en readily from the cabin side of each lavatory door served.

(d) The airplane may be operated for a period of io days with a lavatory door ashtray missing, provided
that no more than one such ashtray is missing. For airplanes on which only one lavatory door ashtray is
installed, the airplane may be operated for a period of 3 days if the lavatory door ashtray is missing.

NOTE 2: This AD permits a lavatory door ashtray to be missing, although the FAA-approved Master
Minimum Equipment List (MMEL) may not allow such provision. In any case, the provisions of this AD
prevaiL.

(e) Within 30 days after August 6, 1974, and thereafter at intervals not to exceed 1,000 hours time-in-
servce from the last inspections, accomplish the fol1owig:

, (1) Inspect all lavatory paper and lien waste receptacle enclosure access doors and disposal doors
for proper operation, fit, sealing, and latching for the contanment of possible trash fires.

(2) Correct al defects found during the inspections required by paragraph (el( 1) of this AD.
(f) Upon the request of an operator, the FAA Principal Maitenance Inspector may adjust the 1,000-

hour repetitive inspection interval specifed in paragraph (e) of this AD to permit compliance at an established
inspection period of the operator if the request contains data to justi the requested change in the inspection
intervaL.

(g) Specia1 £light permits may be issued in accordance with sections 21.197 and 21.199 of the Federal
iation Regulations (14 CFR 21.197 and 21.199) to operate the airplane to a location where the requirements

..l this AD can be accomplished.
(h) This amendment becomes effective on July 29, 1996.

FOR FURTHER INFORMATION CONTACT:
Norman Marenson, Manager, Standardization Branch, ANM- 113, FAA, Transport Airplane Directorate,
1601 Lind Avenue, SW., Renton, Washington 98055-4056; telephone (206) 227-2113; fax (206) 227-1149.

(
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LUFTfARTSVERKET
Hovedadmi nistrasjonen

Avd, for Lullfarisinspeksjon

Posiboks 18. 1330 Oslo Lufthavn

Telefon, Oslo (02) 12 i 3 40
AFTN ,ENFBY A
Tlgr, ,CIVILAIR OSLO

Telex ,i 7011 Idal n

, Generelt-3
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 Samferdselsdepartementets bemyndigelse av 23. mars 1964 fastsetter Luftfartsverket følgende forskriftom luftdyktighet. '

_. ~"~ ~ ~ ':: '.:. -- -.--

71/74 KONTOLL OG EVNTLL UTSKIF.TING AV RORKLER I SEILFLY OG MOTOR- "
GLIDERE._ _ ... ..-_~ _c.~.:~.::' , '

Påbudet gj elder:

Alle seilfly og motorglidere .

Påbudet omfatter:

( Rorkabler oppbygd av wire i DIN-norm i kombinasjon med forskjellige
typer wireklemmer kan få kraftig reduserte styreegenskaper i om-
rådene ved wireklemmene . Ved en havariundersØkelse i utlandet er
det konstatert at en feilmontert Taluritklemme på en wire i DIN-norm
delvis hadde kuttet wiren. Da muigheten finnes for liknende feii
på norskregistrerte fly og for å unngå gjenntakelse, skal fØlgende
utfØres:

, l. Kontroller om flyets styresystem

a. har rorkabler av wire i DIN-spesifikasjon eller LN-~pesifikasjon

(flykvali tet) og

b. at wireklemmer av typen "Talurit" har dimensjonene s,om angitt
i tillegg nr. l.

2. Styresystem, som har rorkabler med "Talurit" wireklemmer og som
ikke tilfredsstiller kravene gitt i tillegg nr. l, :skal skiftes
ut med nye rorkabler i samsvar med pkt. 3 innen videre flyging.

3. Rorkabler skal være oppbygd av wire etter spesifikasjon LN9374
eller LN9389.

Wire i DIN-norm med Ø2, 5 mm skal skiftes. ut med wire i".LN';spesifika-
sJon som har Ø2,4 mm respektive 3,2 mm. Ø3,2 mm er å foretrekke.

Wire i DIN-norm med Ø3,0 mm og Ø3,5 mm skal skiftes ut med wire i
LN-spesifikasjon, som har Ø3,2 mm.

Merk: Flyfabrikantens anvisninger skal fØlges ved montering av
wireklemmer .

Tid for utfØrelse:

Pkt. l. ~nnen 7 dager regnet fri' 30. desember 1974.

Pkt. 3 ' VeQ fØrste stØrre overhaling.

(

forts.
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71/74
forts.

Referanse:

LTA No. 74-323 omhandler same sak.

Tillegg nr. L

Inspec'tion Directive.s (Attå-chment' to LTk-No. 74-323 Rev. 2)

l. Determnation of cable type

Note:

Cable according to aviation specification LN 9374 or LN 9389 have
a steel core.

Cable according to DIN-specification DIN L9 resp. DIN 655 have
a hemp core.

2. Details regarding cable sleeves

a. Cable with "Talurit" cable sleeves should be checked as fol10ws:

Cable according to DIN 19 resp. DIN 655 with swaged Alu-cable
sleeves

Cable ø mm 2,5 3,0 3,5
Sleeve ø mm 5,4 6,0 7,0
Sleeve length mm 11,5 13,5 16,0

Cable according to LN 9374 wi th swaged Alu-cable sleeves

Cable ø mm (rea-uired 2,4 2,4 3,2
(effecti ve 2,4-2,6 2,7 3 ,2- 3 , 5

Sle eve ø mm 6,0 7,0 8,0
Sle eve length mm 13,5 15,0 16,5

Cable according to LN 9374 and LN 9389 with swaged MS- og CU-cable
sleeves

Cable ø mm (rea-uired 2,4 2,4 3,2
(effecti ve 2,4-2,6 2,7 3 , 2- 3 , 5

Sleeve ø mm 6,0 7,0 8,0
Sleeve length mm 14,5 15,0 19,0

Tolerated limits for all combinations

For sle eve diameter: + 0,2 and - 0,1 mm
For sleeve length: + (wi thout gi ven limit ) and - l, O

Diversing from the above Talurit-sleeves as manufactured by
Messrs. Alexander Schleicher and considered as approved ha;e
the following dimensions :

i
\.

forts.



LUFTFARTSVERKET
Hovedadm i n ¡ stras ionen

Avd, for luftfartsinspeksjon
Postboks 18, 133 Oslo lulthovn

Telefon' Oslo (02) 121340

AFTN : ENFBYE
Tlgr, : CIVJLAIR OSLO
Telèx : 17011 Idal n

~
LUFTOYKTIGHETSpABUD

(LO P)

Gene.el t..a

Erstatter
Generel t-4

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

71/74
forts.

Cable aeeording to DIN 655 wi th swaged Alu-cable sleeves

Cable ø mm .3,0,
Sleeve ø mm 6;5
Sleevelength mm 13,5

Tolerated limts

Sle eve ø:
( Sleeve length:

b. The swaged or'

c. The cable end

+
_ 0,2 mm

+ (vr thout given limt) and - l, O mm

l

strUcked sleeve sbould not touch the t:ìle end.

should .~rotrude out of the sleeve a litt le .

d. Visually check cable sleeves for cracks using at least ,a 5 x powered
magnifying glass.

e. The sleeves diameter at half length shoû1d measure as mentioned"above.

f. Generally only ~ cab~e sleeve ~er timòle is required, however in cases
where two sleeves ,in tandem have oeen used ooth sleeves should have the
a. m. diensions .

65/78 INSTAJON AV SKUEREL EL DIAGONA SKUERSTROPP FOR F0RERSETE
OG SET VE SIDEN AV DETTE

Påbudet gj elder:

Ale typeer luftfartØy med unntak av ballonger.

Påbudet omfatter:

For å Øke havarisikkerheten skal alle luftfartØyer være utstyrt med
skulderseler eller diagonal skulderstropp av gOdkjent type for fØrer-
sete og sete ved siden av dette"

l. Monteringen skal fØlge anvisning fra luftfartØyets fabrikant. For luft-
fartØyer- hvor slik anvisning ikke er gitt skal installasjonen gOdkjennes
av Luf.tfartsverkëi l' hvert enkelt tilfelle.

2. Kontroller at installas'jonen er i.h.t. AC 43.13-2A, chapter 9 med hensyn
til stroppenes I selenes vinker og innfestning .

Installasjonen skal utfØres av autorisert flyverksted .

(
11. 1. 82

forts.
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forts.

I de ti.lfele lior en EL in~çùs,Q. q~ ik lar seg gj ennamfØ're ka det
s:¡zes' Luftf'ars.erket. om. d.ensaon fra. ,dette :påfud,

Tid' for 'ti:tf'ørèI:~ '

Pkt. l:
Pkt. 2:

Innen i. j anuar, 1~7g

Innen 15.fe1iar 1282.

Q, Ultt_\ 11. 1. 82



LUFTFARTSVERKET
Hoved edm in istreija n en

Avd. for luftertsinipeksjon

Postboks 1 B. 1330 0110 lufthevn Generelt-5
Telefon: Oslo (02) 12 1340
AFTN : ENFBYE
Tlgr. : CIVILAIR OSLO
Telex : 17011 Idel n

LUFTDYKTIGHETSPÂBUD

(LDP)- ,
" Med' hjemmel i lov om luftart av:16. desember 1960 §§ 214 og 43 jfr. kgL. res. av B. desember 1961. litra K og Samferdselsdepartementets

.. bemyndigelse av 23. mars 1964 fastsetter Luftartsverket følgende forskrift om luftdyktighet.

I
i

I

i

!
";'39 e/ 8.od,~,KOImOSJONSKONTROLLA V STEMELMOTORER. . . ~

Påbudet g,jelder:

Alle stempelmotorer i norskregistrerte luft fartØy .

Påbudet omfatter:

For å, unngå motorsvikt som fØlge av korrosjonsskader, skal fØlgende
utfØres. av luftfarts foretagende eller flyverksted med de nØdvendige
rettigheter: '

1. Av.onter~et tilstrekkelig antall
, motoren innvendig for korrosjon,
: iøftere og kamsel.

sylindre for å kUne kontrollere
oppmerksomhet vieEn ventil-

4 ~

, Dersom. det vediidersØkelsen op
'.de Øvrige:sylindJ;,e'avmonter~." " '\~g
Kontrolle,r.,.sylin:rene i~+eR9' "'~~r ko.rrosjon ved hjelp av boroskop~'i;~~'(¡~, ,~lle:r'.lys'pi~', speil. 1f . Æ)' .~'..,.c.',,' "'d""'~""7 '\~::;~/I:

3. e~ß~ for korrosjon mellom flens og motorblokk.,
:l

relse av puntene l, 2 eller 3 oppdages
om krever ytterligere demontering av motoren,

/godkjent verksted med overhalingsrettigheter
tarbeidelse aven tilstandsrapport for motoren.

skal også

, l 2.

( ; .

Ders om det un

korros j ons s /
skal et,
kontakt

5. For motorer med to magneter (enkeltmagneter) skal disse avmnteres
og kontrolleres for tilstand i sin almnnelighet og for slark og
smØring av lagre i særdeleshet.

Dobbelmagneter skal kontrolleres av autorisert/godkjent verksted
med overhalingskompetanse .

6. UtfØrt LDP dokumenteres ireisedagbok , motor joural og komponentkort ,
eller tilsvarende teknisk bokfØringssystem godkjent av Luftfartsverket.

(

Tid for utfØrelse:

Motorer hvor 5-årskontroll er utfØrt
ÜtfØr-pkt-2-õg-3-iññ~ñ-i5~4~Š3-d~rsõm ikke allerede utfØrt. Deretter' skal
LDP 390/80 utfØres med 10 års mellomrom etter siste 5-årskontroll.

~~!~~~~_~~~_~~_~~l~~~~~!~~_~~3!~_~~_2_~~_~ i d~~~l_~ll~~~~~~h alt~
Innen en gangtid på 10 år siden ny eller overhalt og deretter med 10 års
mellomrom inntil motoren~r overhalt . '
Re fere.ser: LF2N '- r¿, li II t .- is

MERK! For at angjeldende flymateriell skal være luftdvktig må påbudet være utført til ratt tid og notat om utførelsen fort inn i ved.
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LUFTFARTSVERKET
Hovedadmini strasJooE:"

Avd for luftfartsinspeksjon
Postboks 18. 13:l Oslo lufthovn

Telefon Oslo (02j 121340

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

~
LUFTDYKTIGHETSpABUD

(LO P)

Generelt-6a
Erstatter
Generelt-6

Med hjemmel i lov om luftfart av i 6, desember 1960 s§ 2 i 4 og 43 jfr. kgL. res av 8. desember i 96 i, litra K
og Samferdselsdepartemenlets bemyndigelse av 23, mars i 964 fastsetter Luftfartsyerket følgende forskrift
om lufidyktighet.

76/80 GJENNOMFØRING AV KRV TIL FORBEDRET FREENSSTABILITET FOR SENDERE I
VHF KOMMIKAJONSUTSTYR FOR LUFTFARTØY

Påbudet gjelder:

VHF radiokommunikasjonsutstyr installert i norsk-registrerte 1uft-
fartØy fØr l. januar 1975. .

Påbudet omfatter:

Det vises til AIC 24/78, hvor det refereres en overgangsordning for
innfØring av halv kanalavstand for VHF radiokommunikasjons- og navi-
gasjonsutstyr for luftfartØy .

Overgangen til halv kanalavstand
frekvensstabili teten for sendere
kravet iverksettes i to etapper.
som skal nyinstalleres, ble satt

medfØrer bl. a. strengere krav til
i VHF kommunikasjonsutstyr. Dette
FØrste etappe, som omfatter sendere
i verk l. januar 1975.

Fra l. januar 1981 vil kravet også bli gj ort gj eldende for sendere som
ble installert fØr l. januar 1975. Dette medfØrer at etter l. januar 1981
må alle sendere i VHF kommunikasjonsutstyr i norsk-registrerte luft-
fartØy ha en frekvens stabilitet på pluss/minus 0,003 % eller bedre.

FØlgende VHF kommunikasjonsutstyr vil fortsatt kunne benyttes etter
1. januar 1981:

ARC:

AVIONIC:

AVIONIC DITTEL :

BECKR:

f BENDIX:

COLLINS:

DITTEL:

EDO-AlRE :

i
KING:

NARCO:

RCA:

C
WULFSBERG:

131B, 328D, 328T, 428A, 831A, RT-I038A, RT-485A, RT.385A

FV-2010, FV-2720

ATR72 O

AR 2008/25, AR 2009/25, AR 2010/25, AR2011!25,AR 2808/25,
AR 2809/25

RT-241B, RTA-42A, CN-2011A, CN 2012A, CN-2013A

VHF 20A, VHF-250, VHF-250E, VHF-251, VH-251E, 618M-2B,
618M-2D, 618M-3

FSG-15, FSG-16, FSG-18, FSG-40A, FSG-40M, FEG-40S

RT-551A. RT-661A

KX 175B, KY92-01, KY'195B, KY 196, KY 197, KTR 900A,KTR905,
KTR 9000, KTR 9100A

COM llB, COM 111B ,COM 120, COM 120/20

AVC 110A

WT-200,. WT-2000

forts.
26.11.80
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Erstatter Generelt~

r6/80
¡'orts.

FØlgende VHF kommunikasjonsutstyr vil også kunne benyttes etter
l. januar 1981, men ikke etter l. janua 1983:

ARC: 528A, 528E-l
BECKE : AR 7, AR009, AR010, AR20ii
BENDIX: RT-241A

- COLLINS: VH 250S
..

EDO-AIRE :.' ~T-55.1 ,. RT-553, RT-56~ , RT-661

-. I. NARCO: COM lOA, COM llA, COM 'III.
RAIDAIR: RAIDAIR 360
~~~~~~~!~-~~~~~~~~l~~~¿~~~~~~~l~~~~!~!l~

Navigasjonsenheten i kombinerte komm/nav-utstyr hvor kommunikasjons-
enheten ikke tilfredsstiller kravet til frekvensstabilitet, dvs ike
er nevnt ovenfor, vil fortsatt kunne benyttes etter l. januar 1981,
under følgende forutsetning: ,

KommunikaSjonsenheten må settes ut av funksjon, enten ved at den,
der hvor det er mulig, utmonteres, eller ved at enheten gjøres funk-
sjonsudyktig ved å fjerne kretskort eller ko~ponenter. Betjenings-
panelet må merkes med informasjon om at kommunikasjonsenheten er satt
ut av funsjon.

Inngrepet i utstyret må utfØres av godkjent flyradioverksted, og ny
konsesjonssøknad må sendes Teledirektoratet, vedlagt en erklæring fra
verkstedet om at endringen er utfØrt og en beskrivelse av hvordan den
er utfØrt.

Alt annet VHF radiokommnikasjonsutstyr i norsk-registrerte luftfartØy
er ikke tillatt brukt etter l. januar 1981, og må derfor utmonteres.

Tid for utfØrelse:

Innen fØrste flyging etter l. januar 1981.

Referanser:

ICAO Anex 10, Amendment 52, Volume l, § 4.7.1.1, AIC B 24/78

Q. U Ut. "' 'h
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LUFFARTSVERT
Hovedadnstrsjonen
Luftarinspeksjonen

Postbks 8124Dep., 0032 Oslo

Telefon' :,2294 20 DO

Telefäx '.:,22 94 2391
"Tlgr. ":CMLAIR
Telex ': 71032 enf n

GENERELT - 7, '

o

LUFTDYKTIGHETSPABUD
(LDP)

Med hjemmel i lov av 11. jun 1993 nr. 101 om luftart, kap. XV § 15-4 jf. kap. IV § 4-1 og Samferdselsdepartmentets
bemyndigelse av 25. mas 199, fastsettr Luartverket følgende forskr om luftyktghet.

19C/82 KONTROLL OG OVERHING AV SEILFLY MED STÅL- OG
TREKONSTRUKSJON

Påbudet gjelder:

Seil- og motorseilfly med stål- og trekonstruksjon.

( " Påbudet omfatter:

Luftfartsverket har motttt rapporter om seilfly hvor særlig limforbindelser i vinger,
skrog og ror har vært i dårlig forfatning. Årsaken til dette er at de fleste seilfly av
trekonstruksjon er av eldre dato og limt med et lim som ike tilfredsstiler dagens krav

til holdbarhet. Av vesentlig betydnig er lagrings- og bruksforholdene. Fly som
oppbevares eller står i hangar under rikige temperatur- og fuktighetsforhold er langt
mindre utsatt for skader enn fly som står ute.

Limsvaketer vil vanligvis først opptre etter 10 år, forutsatt normalt vedlikehold og
bruk. For å forhindre at seilfly under varierende forhold og bruk skal forfalle slik at
dette går utover luftdyktigheten, skal de gjennomgå tidfestede kontroller og overhalinger.

(

Ut over årlig kontroll skal det utføres en kontroll av konstruksjon med 5 års mellomrom
(5-års kontroll). Limets styrke kontrolleres ved at duk og/eller finèr fjernes i nødvendige
utstreknng. Limets styrke skal være slik at bruddet ligger i trevirket/finèren og ikke i
limflaten når man prøver å splitte finèrlasker og lignende.

Heloverhaling skal utføres med 10 års mellomrom dersom det ike i forbindelse med
havari eller større reparasjoner er utført arbeide som har tilsvarende omfang.

Ved heloverhaling og 5-års kontroll skal det føres eget rapportskjema for flyets og delers
tilstand.

Kontroll og arbeide tilates bare utført av byggeleder med godkjennelse i kategori tre-
rør-duk eller godkjent verksted. Luftfartsverket, avdeling for luftfartsinspeksjonen, LFL,
kontàktes før åpniger lukkes eller eventuelle reparasjoner dekkes.

Tid for utførelse:

(

ALLE FLY SOM HAR EN KALENDERTID PÅ MINDRE ENN 5 ÅR SIDEN NY
ELLER HELOVERHALT:

MERK! For at angjeldende flymateriell skal være luftyktg må påbudet være utført ti rett tid og notat om utførelsen
ført in i vedkommende journl med henvisnig ti denne LDPs nummer.
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Utfør 5-års kontroll innen 5 års kalendertid siden ny eller heloverhalt eller innen (
31.12.96, det som kommer sist, og deretter innen 5 år etter hver heloverhaling.

ALLE FLY SOM HAR EN KALENDERTID P Å 5 ÅR ELLER MER SIDEN NY
ELLER HELOVERHALT:

Utfør heloverhaling inen 31.12.96 eller inen 10 års kalendertid siden ny eller
heloverhalt, det som kommer sist, og deretter inen 10 år etter hver heloverhaling.

Referanse:

LUFTFARTSVERKT, Luftfartsinpeksjonen, LFL.

Gyldighetsdato:

01.08.96.

'i

(\,

MERK! For at angjeldende flymateriell skal være luftyktg må påbudet være utført ti rett tid og notat om utførelsen
ført in i vedkommende journ med henvisnig ti denne LDPs numer.
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./ . .;~' LU:lFARTSVERKET
(, Haved.dministrasjonen

Avd. for luftartsinspeksjon
Pastboke L B. 1330 Oslo lufthavn

~. '

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

LUFTDYKTIGHETSpAsUD

(LDP)

Generelt - 8

Med hjemmel i lov om luftart av 16. desember 1960 §§ 214 og 43 jfr. kgL. res. av 8. desember 1961. Iitra K og Samferdselsdepartementets

bemyndigelse av 23. mars 1964 fastsetter Luftartsverket følgende forskrift om luftdyktighet.

156 /82 NY KRV TIL KASEPARJON

Påbudet p:.ieider:

VH radiokommunikasjonsutstyr og radionavigasjonsutstyr installert
i norsk-registrerte luftfartØyer fØr l. juni 1979. _
Påbudet omfatter:

Det vises til Ale B 24/78, hvor d.et refereres en overgangsordning
for innfØring av 25 og 50 kHz kanalavstand for henholdsvis VH
radiokommunikasjons- og radionavigasjonsutstyr for luft 

fartØy .
Overgangen til ny kanalavstand medfØrer bl.a. strengere krav til
selektiviteten for mottakere i VH radiokommunikasjonsutstyr- og
.radionavigasjonsutstyr. Dette kravet iverksettes i to etapper.
FØrste etappe, som orr~atter mottakere som skal nyinstal1eres, ble
satt i verk l. Juni 1979, jfr. ovennevnte Aie B 24/78.

Fra l. januar 1983 vil kravet også bli gjort gjeldende for mot-
takere som ble installert fØr l. juni 1979. Dette medfØrer at i
norskregistrerte luftfarØY må alle mottakere i VH 'radiokommuni-
kasjonsutstyr være konstruert for 25 kHz kanalseparasjon og alle
VH navigasjonsmottakere konstruert for 50 kHz kanalseparasjon.
Videre må alle DME utstyr ha mulighet til mottaking av både X og
y kanaler etter l. januar 1983.

(

Se vedlegg for typer VH radiokommunkasjons- og radionavigasjons-
utstyr og D~ll (pulsutstyr ) som fortsatt vil kunne benyttes etter
1. januar 1983.

Radiokommunikasjons- og radionavigasjonsutstyr som ikke tilfreds-
stiller de nye. selektivitetskrav , dvs. iL~e er nevnt ovenfor, vil
fortsatt kup~e benyttes etter l. januar 1983 under fØlgende for-
utsetninger:

a) Utstyret må modifiseres av fabrikant eller av gOdkjent fly-
verksted etter fabrikant ens anvisning. Ny sØkad om konsesjon
må sendes Teledirektoratet vedlagt en erklæring fra fabrikant /
verksted om at endringen er ~tfØrt, samt beskrivelse av ut-
fØ'relsen.

,

b)

eller at:
i lUftfartØyet installeres kommunikasjons-, navigasjonsutstyr
samt DME med Y kanaler som tilfredsstiller de nye krav.

(
Eksisterende utstyr som ikke er t'J"Pegodkjent etter de nye krav
må utmonteres innen l. januar 1985.

3.11.1932
MERK! For at angjeldende flymateriell skal være lufldykt'g må påbudet være utfart til rell tid og notat om utforeisen fort inn i ved-

kommenae iournai rred henvisning til de:ine LCP's nummer.
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56 /82
fort s .

i,,.- ~~ ,.. ;.
'\

Alt anet VH radiokommikasjons- og radionavigasjonsutstyr samt DME
utstyr som ike er oppfØrt.-. i listen ovenfor er ike tillatt brut
etter l. janua 1983 og må derfor tas ut.

Tid for utfØrelse:

Inen f~rste flyging etter l. januar 1983.

Referanser:

ICAO Annex io, Amndment 52, Vol. L pkt. 4. 7 . 2. 4, AIC B 24/78 og
LDP T6/80.
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LU~ VELEGG TIL _~DP 5t5/82

Side 1, av 3 -.~~- ,,;:~t._..~
'.1 , J.

- VH RAIOKOMMIKJONSUSTYR
, .' ......... .~:.~'it ~:~,

ARC COLLINS

13lB VH-20A

328D VH-250
328T VH-250E
428A VH-251
831A VH-251E

. ,- - '

RT-l038A VH-253
RT-385A VH-TOO

RT-485A 618M-2B

RT-485B 618M-2D

618M- 3

A VIONIC

FV-2010 COMCO

FV-2720 COMCO 733

FV-2720B

FV-2720C DITTEL

FSG-15

AVIONIC DITTEL FSG-16

ATR 720. FSG-18

ATR 720B FSG- 18PL

FSG- 18PC

BECKE FSG-40A-'- -----
AR 2008/25 FSG-40M

AR 2008/25A Fsa-40s
AR 2008/25B FSa- 50

AR 2009/25 ' Fsa-60

AR 2010/25 FSG-60M

AR 2011/25

AR 2808/25 EDO-AIE
AR 2809/25 RT-551A

RT-66lA
BEN ix 

RT-241B

RTA-42A

CN-201lA

CN-2012A

CN-2013A

..
KX 155

KX 165

EX 175B

KY 92-01

KY 195B

KY 196

KY 197

KT 900A

KT 905
KT 908
KT 9000
KT 9100A

KU 191

KU 192

KU 193

KU 194

NA."fCO

COM 1l

COM ll

COH 120

COM 120/20

COH 810

cm.f Sil

SPERY (RCA)

RCA

A VC ilOA

WUFSRRRG

WT- 100 /WR- 100

WT-200

WT-2000

I\

8. 11 . 1982.
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LUr" VELEGG TIL LDP 5ti/82
Side 3 av 3

NAVIGAJONSUSTY DME (pulsutstyr ) :

.. NACO

4T6A DME-190

8T6A DME-190TSO

RTA-IOT7B DME-195

DME-890

BEN IX 

DM-203lA RCA

AVQ-85

COLLINS PRI-io
DME-40

DME-451

86oE-2

r ( 860E- 3

860E-4

860E-4A

860E-5

DME-700

EDO

RT-888

KIG
IiM 705

IiM 705A

IiM 706

KDM TOOO pJB

(

KN 61

KN 62

KN 62..4,

KN 63

KN 65

KN 65A

KNS 80

(

S.1î,.1



LUFTFARTSVERKET
H ove d ed m i n ist r a sjo n e n

Avd, for luftfertsinspeksjon
Postboks L B. 1330 Oslo lufthavn

GENERELT - 9

Telefon: Oslo (02) 59 33 40
AFTN : ENFBYE
T1gr : CIVILAIR OSLO
Telex : 770 i 1 Idal n

LUFTDYKTIGHETSPÀBUD

(LDP)

Med hjemmel i lov om luftfart av i 6. desember i 960 §§ 2 i 4 og 43 jfr. kgL. res. av 8. desember i 96 i, litra K og Samferdselsdepartementets

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

147/85 UTSKIFTNING AV LLFTFILTRE

Påbudet q;elder:

Alle luftfil tre (Induction Air Fil ters) montert i motoranlegg på
småfly.

Påbudet omfatter:

(

For å unngå mulig reduksjon i motoreffekten eller motorstopp som fØlge
av at deler av et Ødelagt luftfil ter blir suget inn i motoren, skal
fil teret skiftes ut med et nytt av godkjent type.

NB Denne LDP forandrer ikke gjeldende regler vedrØrende 100 timers
ettersyn samt den årlige kontroll av luftfil ter.

Tid for utfØrelse:

1. Innen 100 timers gangtid etter 15.12.85 eller fØr oppnådd total
fil tergangtid på 500 timer, avhengig av hva som inntreffer sist.
Deretter med mellomrom som ikke overskrider 500 timers gangtid .

2. Innen 100 timers gangtid etter 15.12.85 for luftfiltre med
ukjent gangtid .

Referanser:

FM AD 84-26-02

(

(

i 5 . 12. B 5

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

kommende ¡ou'nal med henvisr rg til denne LDP's nummer



LUFTFARTSVERKET LDP



LUFTFARTSVERKET
Hovedadministrasjonen

Avd. for lufarts inspeksjon
Postboks 18. 1330 Oslo lulthavn

GENERELT - io
~.' .

Telefon : Oslo (02) 59 33 40 .
T19r. : CIVILAIR OSLO
Telex : 77011 Idal n

LUFTDYKTIGHETSPÂSUD

(LDP)
./ ./.,,/ ...../'

Med hjemmel i lov om luftart av 16. desember 1960 §§ 214 og 43 #r. kgL. res. av 8. desember 1961, iitraß'iog Samlerdselsdel'artémentets
bemyndigelse av 23. mars 196 fasttter Luartsverket følgende forskrift 0;:luftdyktighet. /,f/

142/89 GANGTIDSBEGRENSNING FOR STEMPELMOrORER

Pådet melde:

Alle en-irrs stto ",
300 kW (400 HK); so er g~~ ;.

, "\,'J./',.,- '/;fPåudet omatt: .lt

ir irryse til ex me
flygin ir fallskjenoppere.

For å un skdev'
"løft~" av fal

· motore i fly so er godent for
, gj elder følgene:

"henold til BSL B 3-2 Bilag 12 pkt. 4 i
for de bert more.

Tid for
..

..De?,IDP ,
/Refer ://

LFN

i krft 15.10.89.

I;,r..
",.

// -' ) j_..\...
'~'j ;-
~...... '\.) 03CJ/!ló

(

15.10.89

MERK! For at angjeldende flymateriell skal være luftyklig må påbudet være ut1ørt til reit lid og notat om uriorelsen før inn i ved.
kommende journal med henvisning til denne LDP's nummer,

e s iryk.~.-Oslo
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LUFTFARTSVERKET
Hovedadministrasjonen

Avd, for lutiartsinspeksjon
Postboks 18. 1330 Oslo lufthavn

ENERELT - Il

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

LUFTDVKTIGHETSPÂBUD

(LDP)

Med hjemmel i lov om luftart av 16, desember 1960 §§ 214 og 43 jfr. kgL. res. av 8. desember 19B1, titra K og Samferdselsdepartementets
bemyndigelse av 23. mars 1964 fastsetter Luftartsverket følgende forskrift om luftyktighet.

192-0 UTSKIFTING AV SETEBELTER

Påbudet aje1der:

Luft fartøy som har setebelter med en L åseanordn i ng som i kke er av
typen metall mot metall.

Påbudet omfatter:

Setebel ter som i kke har metall mot metall L åseanordn ing ska L
skiftes ut med godkjente setebelter med en låseanordning som er av
ovennevnte type.

Tid for utførel se:

Innen 01.01.93.

Referanse:

CAA AD 009-11-91.

L 03.03.92
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.

e.s Irykk-asle
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Luftfartstilsynet
1. tilsynsavdeling

Postboks 8050 Dep., 00310sl0
Besøksadresse:

Rådhusgata 2, Oslo
Telefon : 23 31 78 00
Telefax: 23 31 79 95

e-post: postmottak(1caa.dep.no

GENERELT -12

o

lUFTDYKTIGHETSP ABUD

llDP)

Med hjemmel i lov av 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart, kap. XV § 15-4 jf. kap. IV § 4-1 og Samferdselsdepartementets
bemyndigelse av 25. mars 1994, fastsetter Luftfartstilsynet følgende forskrift om luftdyktighet.

2001-051 OVERHALING OG KORROSJONSKONTROLL AV STEMPELMOTORER

Påbudet gjelder:

Stempelmotorer med effekt på 300 kW (400 hk) eller mindre.

Påbudet omfatter:
( ,

For å opprettholde motorens driftssikkerhet gjelder følgende regler for overhaling og
korrosjonskontroll:

1. Motoren skal overhales i henhold til fabrikantens anbefalte driftstimer.

2. Fabrikantens anbefalte kalendertid kan erstattes av følgende korrosjonskontroll som

skal utføres av JAR 145 flyverksted / autorisert verksted. Korrosjonskontrollen skal
omfatte, men ikke begrenses til følgende deler:

· sylindere (innvendig), ventiløftere, kamaksel, råder og veivakseL.
· propelltapp, eventuelt veivakselens frontplugg
· magneter
· forgasser (innvendig), samt øvrige komponenter som er en integrert del av

motoren.
· sylindertoppdeksler og ventilfjærer.

Anm.: Det forutsettes at verkstedet har godkjente prosedyrer for utførelse
av arbeidet.

Anm.: Denne LDP erstatter og opphever LDP 93-035.

Tid for utførelse:

Kluhh/Privat:

Korrosjonskontroll skal utføres hvert 10. år regnet fra motoren var ny eller sist overhalt

~rvervsniessig:

Korrosjonskontroll skal utføres hvert 10. år regnet fra motoren var ny eller sist overhalt

(, Overhaling skal utføres hvert 20. år regnet fra motoren var ny eller sist overhalt.

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



LUFTDYKTIGHETSPÅBUD

Følgende overgangsordning gjelder for motorer som er gått mellom 17 og 30 år regnetfra (

motoren var ny eller sist overhalt:

Overhaling må utføres innen 3 år fra denne LDPs gyldighetsdato eller innen 30 år regnet
fra motoren var ny eller sist overhalt; det som kommer først.

Gyldighetsdato:

15.03.2002

Referanse:

Luftfartstilsynet.

(

MERK! For at angjeldende flymaterieII 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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LUFTDYKTIGHETSPABUD
(LDP)

Med hjemmel i lov av 11. juni 1993 nr. 101 om luftart, kap. XV § 15-4 jf. kap. IV § 4-1 og Samferdselsdepartementets
bemyndigelse av 25. mars 1994, fastsetter Luftfartsverket følgende forskrift om luftdyktighet.

94-019A KONTROLL OG UTSKIFTING AV GUM SLANGER

Påbudet gjelder:

Gummislanger brukt i hydrauliske drivstoff- og oljesystem i luftfartø .

Påbudet omfatter:

Luftfartsverket har registrert ulik praksis med hensyn til kontroll og utskifting av
gummislanger . Levetid, kontrollmetoder og intervall, er ofte ike entydig angitt i mindre
luftfartøyers vedlikeholdsunderlag. For tilfeller hvor luftfartøfabrikanten ike har
spesifisert vedlikehold og levetid for slanger, har Luftfartsverket derfor utarbeidet denne
forskriften for kontroll og utskiftning av slanger.

Anm.: Godkjente vedlikeholdsinstanser har adgang til å utarbeidelfølge egne rutiner,
såfremt disse ivaretar slangenes luftdyktighet på en tilsvarende eller bedre måte.

1. Foreta visuell kontroll med henblik på følgende tegn til svekkelse:

(

a.
b.

Lekkasje eller svetting
Misfarging
Delaminering
Dype slitasjemerker (hull i slangens ytterste lag)
Korroderte endebeslag

Deformasjon

c.
d.
e.
f.

2. Bøy slangen forsiktig for å fastslå om unormal stivhet forekommer.

3. Dersom det etter utført visuell kontroll fortsatt er tvil om luftdyktigheten, skal
følgende tiltak utføres:

(

3.1 Fjern slangeklemmer og evt. varmebeskyttende overtrekk.

3.2 Demonter slangen.

3.3 Utfør pkt. 1. og 2. i denne LDP.

3.4 Trykkrøv slangen til mint 50 % over maksimalt tilatt arbeidstrykk.
Anm.: Dette må foretas på en slik måte at man ikke risikerer å bli skadet
dersom slangen sprenges. F. eks. bruk av spesialskap.

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 ti denne LDPs nummer.
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(

3.5 Bøy slangen flere ganger, minst 30°, mens den ennå er under trykk.
Kasser slanger som ike kan holde trykket.

3.6 Kontroller om slangen har jevn ytre diameter. Kontroller også indre

diameter ved å slippe en stålkule, som akkrat passer i slangeåpningen,
gjennom slangen mens denne holdes loddrett. Kulen skal kunne gli
uhindret gjennom hele slangens lengde, i begge retniger.

3.7 ,Installer slangen uten at det oppstår skarpe bøyer eller knekker. Se til at

slangen installeres, slik at den ike kan bli utsatt for slitasje eller gnaging.
Påse også at slangen i størst mulig grad legges utenom varmekilder, så
som sylindrer,eksosanlegg, osv. Dersom slanger må legges nærmere
varmekilder enn 50 mm, skal varmebeskyttende overtrekk benyttes.

Anm.: MIL-H-8794 slanger er godkjente for drifstemperaturer på

maksimalt 120°C.

4. Skift ut alle slanger som ike er luftdyktige med nye før videre flyging.

Anm.: Dersom fabrikanten har angitt maksimal levetid skal slanger som
når denne grense kasseres, selv om de passerer kontroll og
trykkprøve.

I tilfelle fabrikanten ikke har spesifsert levetid, skal alle slanger
som er eldre enn L O år kasseres; uavhengig av tilstand. Om en
slanges alder ikke kan dokumenteres, skal denne regnes fra
luftartøyets fabrikasjonsår.

Vær oppmerksom på at aldringsprosessen for en gummislange
varierer. Dette vil være avhengig av bruk, miljø og vedlikehold.
Den gitte levetidsgrense på L O år må derfor anses for å være et

maksimum, som bare kan oppnås ved spesielt gunstige forhold.

Anm.: Slanger som har ligget lagret mindre enn 5 år under godkjente
forhold, betraktes som nye, og kan sitte på luftartøyet i de
foreskrevne antall år. Slanger som har ligget på lager utover 5 år,
forkorter sin gangtid tilsvarende

NB: Lagringstiden må kunne dokumenteres.

5. Gumiislanger kan erstattes av teflonslanger etter følgende retningslinjer:

5.1 Slangen må være av flykvalitet. Standarder er b1.a. gitt i FAA
TSQ-C53 og JAA JTSO-2C75, og liste over godkjente fabrikanter
og produkter finnes i FAA AC 20-36. ~

MERK! For at angjeldende flymateriell skal være luftdyktg må påbudet være utført til rett tid og notat om utførelsen
ført inn i vedkommende journal med henvisnig til denne LDPs nummer.
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LUFTDYKTIGHETSPABUD
(LDP)

Med hjemmel i lov av i 1. juni 1993 nr. 101 om luftfart, kap. XV § 15-4 jf. kap. IV § 4-1 og Samferdselsdepartementets
bemyndigelse av 25. mars 1994, fastsetter Luftfartsverket følgende forskrift om luftdyktghet.

94-019 A 5.2 Teflonslangen må minst tilfredsstile spesifikasjonene for indre
diameter, trykk, drifts temperatur og evt. andre krav som gjelder
for den aktelle installasjon.

5.3 Teflonslanger skal installeres og vedlikeholdes i henhold til
fabrikantens anvisninger. Dersom slik ike finnes, brukes
kontrollene og kassasjonskriteriene som beskrevet i pkt. 1, 2, 3 og
4 i denne LDP.

5.4 Det er i utgangspunktet ingen levetidsbegrensning på denne type

slanger. Tidsbegrensning og lagring som beskrevet under
ovennevnte anmerknnger, gjelder derfor ikke teflonslanger.

Wireforsterkninger i slangen kan imidlertid være utsatt for
utmatting, Intervall for utskifting må derfor fastsettes ut fra
brukserfaring og en vurdering av de påkjennnger slangen er utsatt
for, samt konsekvensen av lekkasje eller brudd.

Anm.: Dersom fabrikanten har angitt tidsbegrensninger for levetid og
lagring, vil disse gjelde.

Tid for utførelse:
("

1. og 2. Utføres ved hvert årlige ettersyn (eller tilsvarende).

3. Utføres med intervaller ike overstigende 5 år.

Referanse:

LFL, Ale B 66/92.

Gyldighetsdato:

01.09.97.

(,

MERK! For at angjeldende flymateriell skal være luftdyktig må påbudet være utført ti rett tid og notat om utførelsen
ført inn i vedkommende journ med henvisning ti denne LDPs numer.
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LUFTDYKTIGHETSpABUD
(LDP)

Med hjemmel i lov av 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart, kap. XV § 15-4 jf. kap. iv § 4-1 og Samferdse1sdepartementets
bemyndigelse av 25. mars 1994, fastsetter Luftfartsverket følgende forskrift om luftdyktighet.

98-048B KONTROLL AV ~(BABY CRADLE))

Påbudet gjelder:
;;1"'_ _ /

((Baby cradle)) som beskrevet i vedlagt~,koplav BO'AC AD 98-176 (AB)Rl.

Påbudet omfatter:

Utfør tiltak som beskrevet i'(vedlagt~kopi av DGAC AD 98-176 (AB)Rl.

Tid for utførelse:

tf';;':'::_~'~ .

Til de tider soJt'beskieVet i vedlagte kopi av DGAC AD 98-176 (AB)R1.
';;,.-'. ""(~

Referanse:

DGAC AD 98-176 (AB)RL.

Gyldighetsdato:

1998-11-01.

(

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 98-048B
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GSAC

AIRWORTHINESS DIRECTIVE
released by DIRECTION GENERALE DE lAVIATION CIVILE

Jnspeclion and/or modifications described beJow are mandatory. No person may opera le a producl to which this

Airworthiness Oireclive appiies except in accordance with the requirements of this Airworthiness Oirective.

Translation of 'Consigne de Navigabilité' ref.: 98-176(AB) R1

In case of any diffculty, reference should be made to the French original issue.

BABIES CRADLES

Installation of cradles on vertical partitions

ERRATUM

At the tap of the secand page, in the box where the Airworthiness Direclive reference number is written,
a typo error occured.

It must be read 9S-176(AB) R1 instead of 9S-C66(B).

French original is correct.

JYR

September 23, 1998 BABIES CRADLES 98-176(AB) R1

l"

f\



GSAC Bilag til LDP 98-048B

AIRWORTHINESS DIRECTIVE
released by DIRECTION GENERALE DE lAVIATION CIVILE

Inspection and/or modincaüons described below are mandatory, No person may opera 
te a product to which this

Airworlhiness Direcüve applies except in accordance with the requiremenls of this Airworlhiness Directive.

Translation of'Consignede Navigabilité' ref.: 9S-176(AB) R1

In case of any difficulty, reference should be made to the French original issue.

BABl ES CRADLES

Installation of cradles on vertical partitions

1. AFFECTED EQUIPMENTS

Baby cradle or bassinets to be installed on aircraft cabin vertical partition during flght, except
during take off and landing. This Airworthiness directive applies to any in service cradle attached to
partition by 2 points - 3 fixations pojnts cradles are not affected by this Airworthiness Directive.

2. REASONS

It has been found that certain baby cradles, in case of flight in severe turbulence, with negative
acceleration factor may fold upwards, along the partition. In this case, the baby may be injured.

3. ACTIONS

1. Before October 5, 1998, on all aircraft verify the good sustaining of affected the cradles by
installing them as for normal operation on a vertical partition (or on a representative mount), and
then by applying wjth the hand an upwards effort (effort magnitude roughly maximum 5 deca
Newton (10 Ibs)l on the side of the cradle opposite to the partition.

If the cradle folds up along the partition, it must be removed from the aircraft before further
f1ight.

2. Cradles which were found to fai! the test must be modified before further flight, by embodiment
of an approved modification.

Cradles which pass the test will be stamped with a mark referring to this Airworthiness Directive.

3. After October 5, 1998, use of not verified cradle, as spares, is no more allowed.

.. ./...
nlJYR

(

August 12, 1998 BABl ES CRADLES 98-176(AB) R1



, Bilag til LDP 98-048B

GSAC
I AIRWORTHJNESS DIRECTIVE Page n° 2ref. : 98-176(AB) R1

Note: After modification crad/e, while protecting a 10 kilograms baby, shou/d withstand, without
falding a/ang the partition an upwards acceleration as indicated in the affected aircraft
manufacturer cabin specification. It must withstand by all means a minimum of 3g (see JAR
25-561 change 14).

This Revision 1 rep/aces the AD 98-176(AB) dated April 22, 1998.

EFFECTIVE DA TES :

Originale AD
Revision 1

MAY 2,1998
AUGUST 22, 1998

(



(

LUFTFARTSVERKT
Hovedadrnnistrasjonen . ' , '
Luftartsirispeksjorien " ,

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

T1gr. .: CIVILAIR ' '
Telex : 71032 enfb Ii

LUFTDYKTIGHETSPÀBUD
(LDP)

Med hjemmel i lov av 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart, kap. XV § 15-4 jf. kap. IV § 4-1 og Samferdselsdepanementets
bemyndigelse av 25. mars 1994, fastsetter Luftfartsverket følgende forskrift om luftdyktghet.

99-068A FUNKSJONS SJEKK AV GPS-MOTTAKERE.

Påbudet gjelder:
A,~tj~,

Alle JFR sertifiserte luftfartøy utstyr med et n~lrj,g¡§jo~~lytem som inkluderer en GPS-
sensor listet i Appendix 1 i vedlagte kopi av ..1Y s1$' ;:t'999-258(AB)

(
Påbudet omfatter:

Skiltet som skal installeres .

av fransk AD 1999-258(AB).

it:%~áí ha følgende tekst:
__,1",./

~;ç:.~.

"GPS INOPERAT

GPS er igjen o~,~,tiv,.,\.~\.~r at test er vellykket utført i henhold til pkt 3.3 i vedlagte AD
1999-258(AB):'~l)Fma utføres etter 22.~ugust 1999.

Tid for utførelse:

Senest 17. august 1999.

( ; Referanse:

Fransk AD 1999-258(AB).

Gyldighetsdato:

1999-08-17.

c

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



Bilag tilLDP99.:068

GSAG
.,

(

AIRWORTHINESS DIRECTIVE
'.,"

reJeased by DIRECTJON GENERALE DE L'AVIATION CIVJLE
;

Inspection and/or modifcations descnbed be/ow are mandatory. No person may operete a prouct to whichthj.s

Airworlhiness Directive applies except in acèordance with the requirements of this AirworlhineS$ Direct.

,

t

Translation of 'Consigne de NavigabiJté' ref.: 1999-258(AB)

In case of any diffculty, reference should be made to the French onginal Îssue.

,

.

GPS

Navit¡ation systems usint¡ a GPS (ATA 34)\
;

'.'

1. EQUIPMENT AFFECTED

This Airworthiness directive applies to alllFR certified aircraft fitted with a navigationsystem including
a GPS sensor Iisted in Appendix 1.,

,

This Airworthiness Directive applies to GPS multisensor or standalone systems ærtifie.(see 'Flight ·Manual) as : ' ,
- supplementallFR navigation systems in accordance with AG 20-138 or AC 2Q-t30A.

- BRNAV systems certified in accordance with AMJ 20X2 or JAA TGL 2.
- primary remote areal oceanic navigation systems certified in accordance with FAAorder,N8110-6.

2. REASON

During night from August 21 to 22. 1999, the GPS system week number wil trarisition from 1023 to
1024, and the GPS EPOGH wil change. Several GPS systems wil erroneously consider week 1024 ,','
as week O and will consequently use the corresponding EPOCH O , dated January 6, 1980.

This week number roll over (WNRO) may affect the navigation function , either byinducinga lossef
position computation, or an erroneous position.

A test allows to check proper functioning of the equipment after WNRO. The usof theequipments r
not Iisted as WNRO immune is prohibited by this AD after August 18, 1999, until the test is performed .
satisfactorily. August 18, 1999 date has been retain because GPS receiver mayanticipate,almanach
change until 70 hours befare GPS End of Week.

r

3. REQUIRED ACTIONS AND COMPLIANCE

3.1. The use of GPS systems is prohibited on and after August 18, 1999, until the test described in
paragraph 4 is successfully passed.

n/JJD , .. .'1 ..

June 16, 1999 GPS
Navigation systems using a GPS

1999-258(AB)



Bilag til LDP 99-068

(

I GSAC
L AIRWORTHINESS DIRECTIVE

ref. : 1999-258(AB) Page nØ 2

3.2. Before August 1 st i 1999, install a placard near the navigation system control panel, stating

"GPS INOPERANT A PARTIR DU 18 AOUT 1999".

The reactivation of the GPS and the removal of the placard may not be performed untiJ the test
described in paragraph 3 is satisfactorily passed.

i

,

3.3. Test of proper functioning after WNRO

Switch on the navigation system and check the following :

* check that the GPS date is correct.
;

* check tháUhe GPS time is correct ( if this cannot be displayed, check that the GPS position
is correct, Le check that the difference between the GPS position and the aircraft position
does not exceed 0,5 NM).

* check that the GPS uses the satelltes indicated by the new almanach, by comparing the
satelltes used by the GPS with those indicated by a GPS predietion softare for the test

date and time.

If not possible, check that the GPS position is correct (see above).

* check that there is no alarm or messages.

EFFECTIVE DA TE : JUNE 26. 1999

APPENDIX 1

NON COMPLIANT RECEIVER OR LACK OF RESPONS E FROM GPS MANUFACTURER

MANUFACTURER TYPE P/N .

HONEYWELL HG 2021 AS

UNIVERSAL UNS 1 Msp 1114-5X-OXX

ROCKWELL-COLLINS GPS 900 822-0935-003

ROCKWELL-COLLINS GPS 4000 822-0931-001

NORTHSTAR M 3 GPS 1200-0101

TRIMBLE TNL 2100T 80822-00-XX
TRIMBLE TNL 2101 PLUS 81439-13-XX
TRIMBLE TNL 210110 PLUS 81440-13-XX
TRIMBLE TNL 2100TlO 80822-10-XX

(



LUFTDYKTIGHETSPÀBUD

(LDP)

Med hjemmel i lov av 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart, kap. XV § 15-4 jf. kap. iv § 4-1 og Samferdselsdepartementets
bemyndigelse av 25. mars 1994, fastsetter Luftfartsverket følgende forskrift om luftdyktighet.

99-075 KONTROLL AV TRANSPONDER.

Påbudet gjelder:

Alle luftfarøy utstyr med Made" S" transponder system og TCAS Il, som beskrevet i
vedlagte kopi av AD 001-08-99.

ti ,
Påbudet omf~~;,:t:1 .'

Tiltak skal utføres i s¡Kts1;f ~d vedlagte kopi av CAA AD 001-08-99.
~~~ r? :,:SY- ~tF'C'''",,~

Tid for utførelse: 1J¥"'t?" . (~'i';,~'."~
Til de tider som er angitt i vedi~i~~i~pj§lv CAA AD 001-08-99.

Referanse: ~.t(4t:~!t
":~i.(
'-,;~

CAA AD 001-08-99.

Gyldighetsdato:

1999-09-0 l.

(

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.



Aviation HoLlse

Gatwick Airport South
West Sussex
RH6 OYR
UNITED KINGDOM

Direct Dial

Direct Fax
+44(0)1293573149
+44(0)1293573993

Switchboard
Fax
Telex

+44(0)1293567171
+44(0)1293573999

878753

Bilag til LDP 99-075

SAFETY REGULA TION GROUP

Our ref 9/97/CtAw/3 14/3 15/3 17

16 August 1999

CAA EMERGENCY AIWORTHIESS DlRECTlVE 001-08-99
AffCRAT EQUIPED WITH MODE 's' TRANSPONDER SYSTEMS AND TCAS Il
CHECK OF ALTITUDE ENCODED DATA AND COMPARATOR FUNCTION US ED BY MODE oS'TRANSPONDER IN TCAS EQUIPPED AffCRAFT.

BACKGROUN

lnvestigations into arecent incident involving a hazardous loss of separation between two aircraft revealed

faults in the Mode 'S' system of one of the aircraft.

The loss of separation was caused by improper operation of the aircraft TCAS which was receiving erroneous
altitude data from its Mode OS' transponder. The erroneous data was not detected due to a dorm ant fault in an
altitude data source comparator installed, in the Mode oS' transponder, to detect such faults.

APPLICABILITY

Applicable to aircraft equipped with one or more Mode oS' transponder systems connected to a TCAS Il.

COMPLIANCE

Compliance is required not later than 45 days from the effective date ofthis Directive which is 18 August1999. '
, REQUIRMENT

Check the Mode oS' transponder systems as follows:

By inspectipn and reference to the build standard of the aircraft, together with the Maintenance Manual and
Wiring Diagram Manual,. determine-the source(s) ofpressure-altitude data to the Mode oS' transponder(s).ì ...' ,
(1) Fot aircraft us ing altitude dath input to the Mode oS' transponder(s) and encoded in other than Gilham

format e.g. databus or synahrb formats, no further action is required by this Directive.

(2) Foi aircraft where altitude'data is encoded in Gilham fonnat and inputs to each Mode oS' transponder
are. provided from duaJaltitude encoders, for each transponder:

.i . ~ ..; ~

(ar, . Confirm byinspectio'n and reference to aircraft and equipment Maintenance Manuals and
Wiring Diagram Manuals, that the transponder altitude data comparator function is enabled
and, using appropriate test equipment, demonstrate that the comparator detects altitude data
differences between the dual encoders of more than 600 feet. lf the comparator function is not
enabled or is unserviceable, rectify before further flght.

and,

(b) Not later than three months from the effective date ofthis Directive, amend the Maintenance
Schedule/Programme to prov ide a verification test of the functiönality of the transponder
altitude data comparator at periods not to exceed 24 months. (,

continued overleaf



Bilag til LDP 99-075

(
(3) For aircraft where altitude data in Gilham format is provided to each Mode oS' transponder from a

single altitude source:

(a) Test the systems using appropriate test equipment at intervals not exceeding 45 days to verify
that the altitude readout of the Mode oS' system is correct throughout the operating envelope
of the aircraft.

(b) The need for the repetitive test specified in paragraph (3)(a) ofthis Directive wiIl terminate
when the aircraft is modified with either a single monitored air data sensor or dual independent
altitude encoders and an altitude data comparator.

'JAA Administrative & Guidanee Material, Section ane: General, Part 3: Temporary Guidanee
Leaflet No. 8. provides operators with further infonnation.

(4) Report all findings found during testing to Mr Pat Doolan at theaddress below.

(

IT is RECOMMENDED THAT YOU FORWAR A COPY OF TIDS AIRWORTHINESS DIRECTIVE TO
THE ORGANISA TJON THA T MAINT AlNS YOUR AIRCRAFT.

Enquiries regarding this Directive should be referred to Mr Pat Doolan, Deputy Manager, Applications &
Certification Section, lE, Civil Aviation Authority, Aviation House, Gatwick Airport South, West Sussex RH6
OYR Telephone No. +44 (0)1293 573160, Fax +44 (0)1293 573860.

Qz: "
~1EW

Applications & Certification Section

(

(
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Luftfartstisynet
1. tisynsavdeling

Postboks 8050 Dep., 0031Os10

Besøksadresse:
Rådhusgata 2, Oslo

Telefon : 23 31 78 00
Telefax: 23 31 7996

e-post: postmottakêcaa.dep.no

GENERELT -18

o

lUFTDYKTIGHETSPABUD

(lDP)

Med hjemmel i lov av i L. juni 1993 nr. IDiom luftfart, kap. XV § 15-4 jf. kap. IV § 4-1 og Samferdselsdepartementets
bemyndigelse av 25. mars 1994, fastsetter Luftfartstilsynet følgende forskrift om luftdyktighet.

99-093A KONTROLL AV TRANSPONDER.

Påbudet gjelder:

Denne LDP oppheves av vedlagte kopi av FAA AD 99-23-22R2

Referanse:

FAA AD 99-23-22R2.

Gyldighetsdato:

2000-06-01.

(

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



AIRWORTHINESS DIRECTIVE

REGULATORY SUPPORT DIVISION
P.O. SOX 26460
OKLAHOMA CITY, OKLAHOMA 73125-0460

o
U.S. Department
of Transportation
Federal A viation

Administration
AD's are posted on the internet at http://av-info.faa.gov
The lollowing Airworthiness Oirective issued by the Federal Aviation Administration in accordance wijh the provisions of nle 140fthe Cade ol Federal Regulations (14 CFR) part 39,
applies to en aircraft madel ol which our records indicate yau may be the registered awner. Airworthiness Oireetives alleet aviation safety and are regulations which r9Quire immediale
altentian. Yau are cautianed thai no person may operale an aircraft to which an Airwarthiness Oireetive applies, except in accorcance wijh the requiremenls ol the Airworthiness
Oireetive (reference 14 CFR part 39, subpart 39.3).

RESCISSION

99-23-22 R2 TRANSPORT CATEGORY AIRPLANES: Amendment 39-11686. Docket No. 2000-NM-81-AD.
Rescinds AD 99-23-22 RI, Amendment 39-11473.

AppIicabilty: Transport category airplanes, as Iisted below, certificated in any category, equipped with any
Mode "C" transponder with single Gilham code altitude input, including, but not Iimited to, the transponder par numbers
listed below. Whether a Mode "C" transponder has a single Gilham co de altitude input may be determined by reviewing
the transponder installation instructions.

Airplane ModeIs:
Airbus Industrie
A300
A310
British Aerospace
BAe Avro 146-RJ
BAe A TP
Fokker
F28 Mark 0070
F28 Mark 0100
F28 Mark 1000-4000

Lockheed
L- 10 IL TriStar

L-188 Electra
CASA
CN-235
nassault Aviation
Mystere Falcon 50
Mystere Falcon 900
Mystere Falcon 200
Fan Jet Falcon Series G

Mode "C" Transponder Part Numbers:
Rockwell Collns

622-2224-00 I
622-2224-003
522-2703-00 I
522-2703-011
787-6211-001
787-6211-002

Bendix
066-1056-00
066-1056-01
066- I 123-00
2041599-6508

This rescission is effective April 20, 2000.

Boeine: (MnC)
DC-IO-30
DC-I0-40
DC-9
DC-9-8 i
DC-9-82
DC-9-83
DC-9-87
Boeing 707
Boeing 727
Boeing 737-

Boeing 747

Wilcox
97637-201
97637-301

Bombardier
CL-215-IAIO
CL-2 I 5-6B 11
CL-600-IAII
CL-600-2A 12

CL-600-2BI6
Gulfstream
G1l59 (G-Il)
G-1159A (G-ll)

G-IV

IFF
APX-IOO
APX-IOI

FOR FURTHER INORMTION CONTACT:
Peter Skaves, Aerospace Engineer, Airplane and Flight Crew Interface Branch, ANM-ll L, FAA, Tranport Airlane'
Directorate, 1601 Lind Avenue" SW., Renton, Washington 98055-4056; telephone (425) 227-2795; fax (425) 227-1320.

Issued in Renton, Washington, on April 7,2000.
Donald L. Riggin, Acting Manager, Transport Airlane Directorate, Aircraft Certification Service.

i\



Luftfartstilsynet
1. tisynsavdelig

Postboks 8050 Dep., 00310slo
Besøksadresse:

Rådhusgata 2, Oslo
Telefon : 23 31 78 00
Telefax: 23 31 79 96

e-post: postmottakêcaa.dep.no

GENERELT -19

o

LUFTDYKTIGHETSP ABUD

(LDP)

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

2000-070 KONTROLL AV BALLONGER

Påbudet gjelder:

Alle ballonger som beskrevet i vedlagte kopi av DGAC AD 2000-374(A).

Påbudet omfatter:

Utfør tiltak som beskrevet i vedlagte kopi av DGAC AD 2000-374(A).

Anm.: Eventuelle fimn av polyuretan TONIX behandling skal meddeles Luftfartstilsynet.

Tid for utførelse:

Til de tider som beskrevet i vedlagte kopi av DGAC AD 2000-374(A), med virkning fra
denne LDP's gyldighetsdato.

Referanse:

DGAC AD 2000-374(A).

Gyldighetsdato:

2000- 10-15.

(

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



GSAC
I

AIRWORTHINESS DIRECTIVE
released by D1RECTION GENERALE DE lAVIATION CIVILE

Inspeetion and/or modifieations deseribed below are mandatory. No person may operate a produet to whieh this

Airworthiness Direetive applies exeept in aeeordanee with the requirements of this Airworthiness Direet/ve.

Translation of 'Consigne de Navigabilté' ref.: 2000-374(A)

In case of any diffculty, reference should be made to the French original issue.

ALL MANUFACTURERS

All balloons

Balloon's envelopes (A T A 12)

1. AIRCRAFT CONCERNED:

This Airworthiness Directive (AD) concerns hot air and gas, free or captive balloons.

2. REASONS:

During the renewal of the Certificate of Airworthiness of a balloon, it has appeared that the envelope
had a polyurethane TONIX treatment. The envelope mechanical and the non-inflammabilty
characteristics were reduced.

3. ACTIONS AND COMPLIANCE:

The following actions are mandatoryas soon as this AD is received:

1) Before the next flight, consult maintenance documentation to find if a polyurethane TONIX

treatment has been applied on the balloon envelope. If so, the balloon is prohibited to fly and
the GSAC must be immediately informed by mail (see note). The balloon may return to service
only after the DGAC approval.

2) Before the next flight, ¡nspect the envelope, and, in case of doubt of polyurethane TONIX

treatment, due to envelope aspect, or because of a heavier load of the envelope, the balloon is
prohibited to fly and the GSAC must be immediately informed by mail (see note). The balloon
may return to service only after the DGAC approval.

3) Before the next f1ght, check that all maintenance practices on the balloon, and particularly
cement or paint were approved by DGAC.

d/JJD .../...
September 20, 2000 ALL MANUFACTURERS

All balloons 2000-374(A)



I AIRWORTHINESS DIRECTIVE
ref. : 2000-374(A) Page n° 2GSAC

Note: GSAC address:

GSACfT
14 rue Rouget de l'lsle
92441 Issy-Ies-Moulineaux Cedex
Franee

This Airworthiness Directive has been subject of a telegraphie diffusion on August 31, 2000.

EFFECTIVE DATE:

Upon receipt of the teleçiraphic AD on AUGUST 31. 2000

(
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Luffartstilsynet
1. tilsynsavdeling

Postboks 8050 Dep., 00310s10

Besøksadresse:
Rådhusgata 2, Oslo

Telefon : 23317800
Telefax: 23 31 79 96

e-post: postmottakêcaa.dep.no

GENERELT - 20

LUFTDYKTIGHETSPÅBUD

(LDP)

Med hjemmel i lov av L 1. juni 1993 nr. IDIom luftfar, kap. XV § 15-4 jf. kap. N § 4-1 og Samferdselsdepartemeiitets
bemyndigelse av 25. mars 1994, fastsetter Luftfarstilsyiiet følgeiide forskrft om luftdyktighet.

2000-071A FM IMMUNITET BESKYTTELSESKRV FOR ILS/LLZNOR OG
KOMMUNIKASJONSMOTT AGERE

Påbudet gjelder:

Alt ILS/LLZ/OR og VHF/CO M radioutstyr som minimum er påkrevd i henhold til BSL
D 2-1, BSL D 3-1, BSL D 1-14 eller JAR OPS 1/3.

Påbudet omfatter:

Med bakgrunn i ICAOs standarder i Anneks 10, vedrørende VHF FM interferens
immunitetskrav til radioutstyr, skal følgende tiltak utføres:

1. ILS/LZ mottagere som ikke overholder og heller ikke kan modifiseres til å
overholde VHF FM interferens immunitetskravene som er spesifisert i Anneks 10
Vol 1 pkt. 3.1.4.1 og 3.1.4.2, skal deaktiveres, demonteres eller skiftes ut med
mottager som oppfyller disse kravene.

2. VOR mottager som ikke overholder og heller ikke kan modifiseres til å overholde
VH FM interferens immunitetskravene som er spesifisert i Anneks 10 Vol 1 pkt.
3.3.8.1 og 3.3.8.2, skal deaktiveres, demonteres eller skiftes ut med mottager som
oppfyller disse kravene.

( .
Anm.: Gjelder pkt. 1. og 2. oven/or:

Unntatt fra denne LDP er utstyr som ikke er minimum påkrevd i henhold
til BSL D 2-1, BSL D 3-1, BSL D 1-14 eller JAR OPS 1/3. Slikt utstyr, som
heller ikke oppfYller Anneks 10 Voll pkt. 3.14.1 og 3.1.4.2 alternativt
Anneks 10 Voll pkt. 3.3.8.1 og 3.3.8.2, må merkes på en slik måte at
flygeren hele tiden er klar over at mottageren ikke kan benyttes som som
godkjent navigasjonshjelpemiddel i henhold til BSL D 2-1, BSL D 3-1,
BSL D 1-14 eller JAR OPS 1/3. Dessuten må selve mottageren merkes/or
å sikre at kryssbytting ikke kan skje.

3. Luftfarøy som utelukkende brukes for flyging VF er unntatt fra pkt. 1. og 2. i
denne forskrft dersom det monteres et skilt på instrumentpanelet med følgende
tekst:

(

MÅ IKK BENYTTES SOM GODKJENT NAVIGASJONSHJELPEMIDDEL
Dette NA V utstyr oppfyller ikke VH FM interferens immunitetskravene jf.r. ICAO
Anneks 10 VoL. i.

MERK! For at angjeldende flymateriell skal være lufdyktig må påbudet være utført til rett tid og notat om utførelsen
ført in i vedkommende joural med henvisning til denne LDPs numer.



o

LUFTDYKTIGHETSPABUD

Skiltet skal monteres i umiddelbar nærhet av NA V-utstyrets betjeningspanei.

4. VH/COM mott ager som ikke oppfyller VHF FM interferens immunitetskravene
som er spesifisert i Anneks 10 Vol il par 2 pkt. 2.3.3.1 og 2.3.3.2, kan benyttes
inntil det blir et krav om å installere mottagere som oppfyller immunitetskravene
eller inntil Luftfarstilsynet fastsetter en dato med krav om slik installasjon.

Tid for utførelse:

Innen 01.01.2001.

Referanse:

ICAO Anneks 10 Vol I og Vol Il par 2

Gyldighetsdato:

2000-11-15.

c

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



Luffartstilsynet
1. tisynsavdelig

Postboks 8050 Dep., 00310s10
Besøksadresse:

Rådhusgata 2, Oslo
Telefon : 23 31 78 00
Telefax: 23 31 79 96

e-post: postmottak(gcaa.dep.no

GENERELT - 21
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LUFTDYKTIGHETSP ABUD

(LDP)

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

2000-074 KONTROLL A V TRANSPONDER

Påbudet gjelder:

Påbudet gjelder:

Alle luftfarøy utstyrt med Mode "c" eller"", Mi""p.iO,.~. :'~".,:~)transponder system, som beskrevet i
vedlagte kopi av CAA AD 002-12-99 Re~r/;'" "!;,¡çr',

Påbudet omfatter: Ç;il'~"~k:::: i'"

Tiltak skal utføres i samsvar~~dvt?~å'gte kopi av CAA AD 002-12-99 Rev 1.

ry ,:'dC:~;;'d)/
Anm.: Denne LDP eritJ~gr: og)opphever LDP 99-075.

~~)",.:'d;~:i1':')'ŠY'

Tid for utførelti", ~~
~"f\~';)

,.;-

Til de tid m~f\ngitt i vedlagte kopi av CAA AD 002-12-99 Rev 1.

""''£'2:#

Referanse:

CAA AD 002-12-99 Rev 1.

( , Gyldighetsdato:

2000-11-20.

(

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



CAAAIRWORTHIESS DlRECTIVE 002-12-99 Rev 1

APPLICABILITY Applicable to all aircraft equipped with one or more Mode 'C' or Mode 'S'
transponder systems which utilse Gilham coåe altitude input.

SUBJECT - DESCRIPTION Check ofMode 'C' or Mode 'S' transponder system(s).

COMPLIANCE': REOUlREMENT Compliance is initially required not later than six months from the
,effective date ofthis Directive revision. For aircraft which have been checked in accordance with the
original issue ofthis Directive or CAA AA 001-08-99 compliance is required not later than 24 months
from the initial check required by those Directives. REPEAT CHECK at intervals not exceeding 24
months.
Check the Mode 'C' or Mode 'S' transponder system(s) in accordance with paragraphs (1) through to (9)
below, complying with all precautions detailed in the applicable maintenance manuals and correct all
adverse findings prior to further flght.

NOTE: Altitude testing may be restricted to the operating envelope ofthe aircraft.

(1) Connect an air data test set to the No. 1 and No. 2 (where applicable) Pitot/Static source.

(2) In the aircraft flght deck/cockpit, select the No. 1 Mode 'C' or Mode IS' transponder (as
applicable) and select Air Data source No. 1.

(3) Select the air data test set to the following altitude report ing values:

1,000 feet;
4,100 feet;
15,700 feet and;
31,000 feet.

(4) For each selected altitude, verify that the Mode 'C' or Mode 'S' transponder (as applicable) altitude
reporting is within tolerance (:I 125 feet), and record the altitude as follows:

1,000 feet
4,100 feet
15,700 feet
31,000 feet

= Actual reading (:I 125 feet)
Actual reading (:I 125 feet)
Actual reading (:I 125 feet)
Actual reading (:I 125 feet)

=
=
=

(5) In the aircraft flght deck/cockpit, select Air Data source No. 2 (if applicable) and repeat

paragraphs (3) and (4) above.

(6) In the aircraft flight deck/cockpit, select the No. 2 Mode 'C' or Mode 'S' transponder (if applicable)

,and select Air Data source No. 1 and repeat paragraphs (3) and (4) above.

(7) In the aircraft flght deck/cockpit, select Air Data source No. 2 (if applicable) and repeat

paragraphs (3) and (4) above.

(8) Where aircraft have the availability of a third air data source, that provides altitude data to the
transponder system, repeat checks (3) and (4) above, for No. 1 and/or No.2 Mode C or Mode S
transponder systems connected to Air Data source No. 3.

(9) Confirm by inspection and reference to aircraft and equipment Maintenance Manuals and Wiring
Diagrams that, where dual Air Data sources are used, the transponder altitude data comparator
function is enabled. Using appropriate test equipment, demonstrate that the comparator detects
altitude data differences between the dual encoders of more than 600 feet.
Ifthe comparator function is not enabled or is unserviceable, rectify before further flght (this
requirement is only applicable to aircraft which utilise dual Air Data sources).

NOTE: The comparator function is only available when Mode S transponders are installed.

This Directive becomes effective on 17 January 2000. Revision 1 becomes effective on 10 November
2000 and cancels CAA AAD 001-08-99.

***** * * * * ** * ****** **

(
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Lufarstilsynet
1. tisynsavdelig

Postboks 8050 Dep., 00310slo
Besøksadresse:

Rådhusgata 2, Oslo
Telefon : 2331 78 00
Telefax: 23 31 79 95

e-post: postmottak(icaa.dep.no

GENERELT - 22

LUFTDYKTIGHETSPÂBUD

(LDP)

Med hjemmel i lovav L L. juni 1993 nr. 101 om luftfart, kap. XV § 15.4 jf. kap. IV § 4-1 og Samferdselsdeparernentets
bemyndigelse av 25. mars 1994, fastsetter Luftfarulsynet følgende forskrft om luftdyktighet.

2001-041 KONTROLL AV PROPANSYLINDERE TIL BRUK FOR BALLONGER

Påbudet gjelder:

Theo Schroeder fire balIoons GmbH VA 50- og VA 70- propansylindre som beskrevet i
vedlagte LBA AD 2001-229.

Påbudet omfatter:

Tiltak skal utføres i samsvar med vedlagte kopi av LBA AD 2001-229.

Tid for utførelse:

Til de tider som er angitt i vedlagte kopi av LBA AD 2001-229.

Referanse:

LBA AD 2001-229.

Gyldighetsdato:

2001-09-03 .

(

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



Airworthiness
Directive

2001-229

Luftfahrt-Bundesamt
Airworthiness Directive Section
Hermann-Blenk-Str. 26
38108 Braunschweig

Federal Republic of Germany

Thea Schroeder I Effective Date: July 26, 20011

Affected:
Kind of aeronautical product:
Manufacturer:
Type / Models affected:

Propan e cylinders
Theo Schroeder, Schweich, Germany
Schroeder fire balloons VA 50- and VA 70-propane cylinders (manufacturing
date up to July 2001) equipped with pressure reducer for pilot fJame, brand
Lorch, as well as on Worthington cylinders (manufacturing date up to July
2001 )
see details under "Type / Models affected"
none

Serial numbers affected:
German Type Certificate No.:

Subiect:
Installation/Modification of a filter and a fJow reducer (protection against pipe break) between pressure reducer and
cylinder valve

Reason:
The gas supply of the pilot fJame at the entrance into the pressure reducer can break of due to rough and improper-
handling of the propane cylinder.

Action:
Installation/Modification of a fiter and a fJow reducer in accordance with the instructions given in the Technical Note
of the manufacturer.

Compliance:
a) The modification must be performed at latest on September 31,2001.
b) Perform a special inspection program before each fJght until the modifcation has been done.

Technical publication of the manufacturer:
Thea Schroeder Technical Note No. 8025-34 dated June 17, 2001 which becomes herewith part of this AD and may
be obtained from Messrs.:

Thea Schroeder

fire balloons GmbH
Am Bahnhof 1

D- 54338 Schweich
Federal Republic of Germany

TeL.: +49 (O) 6502 9304
Fax: +49 (O) 6502 930 500

Accomplishment and loC! book entrv:
Action to be accomRJished by an approved service station and to be checked and entered in the log book by a
Iicensed inspector.

Holders of affected aircraft reQistered in Germanv have to observe the followini::
As a result of the a.m. deficiencies, the airworthiness of the aircraft is affected to such an extent that after the expiry of
the a.m. dates the aircraft may be operated only after proper accomplishment of the prescribed actions. In the interest
of aviation safety outweighing the interest of the receiver in a postponement of the prescribed actions, the immediate
compliance with this AD is to be directed

Instructions about Available LeQal Remedies:
An appeal to this notice may be raised within a period of one month following notification. Appeals must be submitted in
writing or registered at the Luftahrt-Bundesamt, Hermann-Blenk-Str. 26, 38108 Braunschweig.

Enquiries regarding this Airworthiness Directive should be referred lo Mr.Olaf Schneider, Airworthiness Direclive Section at the above address,
fax-no. 0049531/2355-720. Please note, Ihal in case of any diffculty, reference should be made to the German issue!

L TA's I AD's and Techn/cal Notes are published on the internet at http://www.lba.de

(
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Luftfartstilsynet
1. tilsynsavdeling

Postboks 8050 Dep., 00310510
Besøksadresse:

Rådhusgata 2, Oslo
Telefon : 23 31 78 00
Telefax: 23 31 79 95

e-post: postmottak (gcaa.dep.no

GENERELT - 23
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LUFTDYKTIGHETSP ABUD

CLDP)

Med hjemmel i lov av I L. juni 1993 nr. 101 om luftfart, kap. XV § 15-4 jf. kap. IV § 4-1 og Samferdselsdepariementets
bemyndigelse av 25. mars 1994, fastsetter Luftfartstilsynet følgende forskrift om luftdyktighet.

2002-032 KONTROLL AV TRANSPONDER

Påbudet gjelder:

Alle luftfarøy som har Rockwell Collins Mode C 621A-3 transponder som beskrevet i
vedlagte kopi av FAA AD 2002-06-05.

Påbudet omfatter:

Tiltak skal utføres i samsvar med vedlagte kopi av FAA AD 2002-06-05.

Tid for utførelse:

Til de tider som er angitt i vedlagte kopi av FAA AD 2002-06-05.

Referanse:

FAA AD 2002-06-05.

Gyldighetsdato:

2002-04-15.

(

(

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.



AIRWORTHINESS DIRECTIVE (

Aircraft Certification Service
Washington, De

U.S. Department
of Transportation
Federal Aviation
Administration

We post Ans on the internet at "av-info.faa.goi'"
The follawing Airworthiness Directive issued by the Federal Aviation Administration in accordance with the provisions of Trtle 14 of the Code of Federal Regulations (14 CFR) part 39,
applies to an aircraft model of which our records indicate you may be the registered owner. Airworthiness Directives affect aviation safety and are regulations which require Immediate
atlention. You are cautioned that no person may operate an aircraft to which an Airworthiness Directive applies, except in accordance with the requirements of the Airworthiness
Directive (reference 14 CFR part 39, subpart 39,3).

2002-06-05 Transport Category Airplanes: Amendment 39-12682. Docket 2000-NM-284-AD.

Applicabilty: Transport category airplanes, certficated in any category, equipped with

Rockwell Collns Mode C 621A-3 Ai Traffic Control (ATC) transponder(s), par number (PIN) 522-
2703-XX (where XXX is any series number).

Note 1: This AD applies to each ailane identified in the preceding applicabilty provision,
regardless of whether it has been modified, altered, or repaied in the area subject to the requirements
of ths AD. For airplanes that have been modified, altered, or repaied so that the performanee of the
requirements of ths AD is affected, the owner/operator must request approval for an alternative
method of compliance in accordance with paragraph (e) of ths AD. The request should include an
assessment of the effect of the modification, alteration, or repai on the unsafe condition addressed by
ths AD; and, if the unsafe condition has not been eliminated, the request should include specific
proposed actions to address it.

Compliance: Required as indicated, unless accomplished previously.
To prevent transmission of inaccurate data concernng altitude from one ailane to another,

which could cause the pilot receiving the data to change course, either ascending or descending, and
possibly lead to a mid-air collsion or near mid-ai collsion, accomplish the following:

Testing

(a) Withn 6 months after the effective date of ths AD: Perform a pulse width test to detect
malfunctions of any Mode C 621A-3 ATC transponder(s) equipped with PIN 522-2703-XX, where
XX is any par number, in accordance with Rockwell Collns Ai Transport Systems Overhaul
Manual with llustrated Pars List, Temporar Revision No. 34-44-00-38, dated April 20, 2000.

i.
\ ,

Note 2: Pulse width tests done using TIC-49, ATC-601, ATC-601A, or ATC-1400A ramp or
bench testers meet the applicable test requirements specified in paragraphs ( a) and (b) of ths AD.

Note 3: Previous checks used to perform the test specified in paragraph (a) of ths AD, per
Rockwell Collns Air Transport Systems Overhaul Manual with llustrated Pars List, Temporar
Revision No. 34-44-00-38, dated April 20, 2000, are considered acceptable for compliance with
paragraph (a) of ths AD.

(
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Replacement

(b) If the pulse width test required by paragraph ( a) of ths AD detects malfunction of a
transponder, prior to furter flght, perform the requirements specified in paragraph (b)(1) or (b)(2) of

this AD, as applicable, in accordance with Rockwell Collns Service Bulletin 621A-3-34-21,
Revision 1, dated November 14, 1975.

(1) For transponders having serial numbers up to and including 7192: Replace the transmitter
tube and resistor with a new tube and resistor and repeat the pulse width test required by paragraph
(a) of this AD.

(2) For transponders having serial numbers 7193 and subsequent: Replace the transmitter tube
with a new tube and repeat the pulse width test required by paragraph (a) ofths AD.

Note 4: Accomplishrent of the replacement specified in paragraph (b )(1) or (b )(2) of ths AD,
as applicable, prior to the effective date of ths AD, per Rockwell Collns Service Information Letter
(SIL) 00-1, dated May 25, 2000, is acceptable for compliance with the applicable replacement
required by paragraph (b)(l) or (b)(2) ofths AD.

Repair

(c) lf the follow-up pulse width test required by paragraph (b) of ths AD detects malfunction of
a transponder: Prior to furter flght, repai the transponder in accordance with the applicable Mode C
transponder component maintenance manual and ailane maintenance manual. If the rep air
information is not available in the applicable manual, prior to furter flght, repair the transponder in

accordancc with a method approved by the Manager, Seattle Aicraft Certcation Office (ACO),

FAA.

Note 5: The airplane may be operated in accordance with the provisions and lirntations specified
in the FAA-approved Master Minimum Equipment List (MMEL), provided that only one Mode C
transponder on the airplane is inoperative.

Reporting Requirement

(d) Subrnt a report of the results (both positive and negative) of the tests required by paragraphs
Ca) and (b) of this AD, at the applicable time specified in paragraph (d)(l) or (d)(2) ofths AD, to:
Elizabeth Zurcher, Aerospace Engineer, FAA, Seattle ACO, Systems and Equipment Branch, AN-
130S, 1601 Lind Avenue, SW., Renton, Washington 98055-4056; fax (425) 227-1181. The report
must include the par number of the Mode C transponder(s) and whether corrective action was
required. Information collection requirements contained in ths regulation have been approved by the
Office of Management and Budget (OMB) under the provisions of the Paperwork Reduction Act of
1980 (44 D.S.C. 3501 et seq.) and have been assigned OMB Control Number 2120-0056.

(1) For ailanes on which the pulse width test (using a bench check, ifnecessary) is
accomplished after the effective date of ths AD: Subrnt the report withn 60 days after performng
the test required by paragraph (a) or (b) ofths AD, as applicable.

(2) For ailanes on which the pulse width test has been accomplished prior to the effective date
of ths AD: Submit the report withn 60 days after the effective date of ths AD.

Alternative Methods of Compliance

(e) An alternative method of compliance or adjustment of the compliance time that provides an
acceptable leve! of safety may be used if approved by the Manager, Seattle ACO. Operators shall

( subrnt their requests though an appropriate FAA Principal Maintenance or Avionics Inspector, who
may add comments and then send it to the Manager, Seattle ACO.

7
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Note 6: Inormation concerning the existence of approved alternative methods of compliance
with ths AD, if any, may be obtained from the Seattle ACO.

Special F1ight Permits

(f) Special flght permts may be issued in accordance with sections 21.197 and 21.199 of the
Federal Aviation Regulations (14 CFR 21.197 and 21.199) to operate the ailane to a location where

the requirements of ths AD can be accomplished.

Incorporation by Reference

(g) Except as provided by paragraph (c) of ths AD: The actions shall be done in accordance with
Rockwell Collns Ai Transport Systems Overhaul Manual with llustrated Pars List, Temporary
Revision No. 34-44-00-38, dated April 20, 2000; and Rockwell Collns Service Bulletin 621A-3-34-
21, Revision 1, dated November 14, 1975; as applicable. Revision 1 of Rockwell Collns Service
Bulletin 621A-3-34-2 contains the following effective pages:

Page No. Revision level shown on page
1

Original

Date shown on page
Nov. 14, 1975.
lune 15, 1975.

1,4
2,3,5/6

This incorporation by reference was approved by the Director of the Federal Register in accordanee
with 5 D.S.C. 552(a) and 1 CFR par 51. Copies may be obtained from Rockwell Collns, Inc., 400
Collns Road NE; Cedar Rapids, Iowa 52498. Copies may be inspeeted at the FAA, Transport
Ailane Directorate, 1601 Lind Avenue, SW., Renton, Washington; or at the Offee of the Federal
Register, 800 Nort Capitol Street, NW., suite 700, Washington, DC.

Effective Date

(h) This amendment beeomes effeetive on April 26, 2002.

Issued in Renton, Washington, on Mareh 13, 2002.
Vi L. Lipski,
Manager, Transport Ailane Direetorate, Aieraft Certfieation Service.
(FR noe. 02-6793 Filed 3-21-02; 8:45 am)
BllLING CODE 4910-13-P

8
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Luftfartstilsynet
1. tilsynsavdeling

Postboks 8050 Dep., 00310s10
Besøksadresse:

Rådhusgata 2, Oslo
Telefon : 23 31 78 00
Telefax: 23 31 79 95

e-post: postmottakêcaa.dep.no

GENERELT - 24

o

lUFTDYKTIGHETSPABUD

(lDP)

Med hjemmel i lov av I L. juni 1993 nr. 101 om luftfart, kap. XV § i 5-4 jf. kap. IV § 4- I og Samferdselsdepartementets
bemyndigelse av 25. mars 1994, fastsetter Luftfartstilsynet følgende forskrift om luftdyktighet.

2003-023 HONEYWELL PRIMUS Il RNZ-850/-851 INTEGRATED NAVIGATION UNIT

Påbudet gjelder:

Luftfartøy som er utstyrt med Honeywell Primus Il RNZ-850/-851 Integrated Navigation
Unit som beskrevet i vedlagte kopi av FAA AD 2003-04-06.

Påbudet omfatter:

Tiltak skal utføres i samsvar med vedlagte kopi av FAA AD 2003-04-06.

Tid for utførelse:

Til de tider som er angitt i vedlagte kopi av FAA AD 2003-04-06.

Referanse:

FAA AD 2003-04-06.

Gyldighetsdato :

2003-04-03.

c

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



AIRWORTHINESS DIRECTIVE

Aircraft eertification Service
Washington, De

U.S. Department
of Transportation
Federal Aviation

Administration
We post ADs on the internet at "www.faa.gov"
The following Airworthiness Directive issued by the Federal Aviatian Administralion in accordance with the provisions of Tifle 14 of the Code of Federal Regulations (14 CFR) part 39,
applies to an aircraft madel of which our records indicate you may be the registered owner. Airworthiness Directives affect aviation safety and are regulations which require immediate
altentian. You are cautioned that no person may operate an aircraft to which an Airworthlness Directive applies, except in accordance with the requirements of the Äirworthiness
Directive (reference 14 CFR part 39, subpart 39.3).

2003-04-06 Various Aircraft: Amendrnent 39-13054. Docket 2003-NM-41-AD.

Applicabilty: Aircraft, certificated in any category, equipped with a Honeywell Primus Il RNZ-
850/-851 Integrated Navigation Unit having a part number identified in Table 1 ofthis AD;
including, but not limited to BAE Systems (Operations) Limited (Jetstream) Model 4101 airplanes;
Bombardier BD-700-1AlO series airplanes; Bombardier CL-215-6B11 (CL415 variant) series
airplanes; Cessna Model 560, 560XL, and 650 airplanes; Dassault Model Mystere-Falcon 50 series
airplanes; Dornier Model 328-100 and -300 series airplanes; Empresa Brasileira de Aeronautica S.A.
(EMBRAER) Model EMB-135 and -145 series airplanes; Learjet Model 45 airp1anes; Raytheon
Model Hawker 800XP and Hawker 1000 airplanes; and Sikorsky Model S-76A, S-76B, and S-76C
aircraft. Table 1 ofthis AD follows:

Table l.-Integrated Navigation Unit Part Numbers
Part numbers

7510 1 00-811 through 7510 100-814 inclusive
7510 1 00-831 through 7510 1 00-834 inclusive

7510 100-90 1 through 7510 100-904 inclusive

7510100-911 through 7510100-914 inclusive
7510100-921 through 7510100-924 inclusive
7510100-931 through 7510100-934 inclusive

Note 1: This AD applies to Honeywell Primus Il RNZ-850/-8511ntegrated Navigation Units
installed on any aircraft, regardless ofwhether the aircraft has been otherwise modified, altered, or
repaired in the area subject to the requirements ofthis AD. For aircraft that have been modified,
altered, or repaired so that the performanee of the requirements ofthis AD is affected, the
owner/operator must request approval for an alternative method of compliance in accordance with
paragraph (e) ofthis AD. The request should include an assessment of the effect ofthe modification,
alteration, or repair on the unsafe condition addressed by this AD; and, ifthe unsafe condition has not
been eliminated, the request shou1d include specific proposed actions to address it.

Compliance: Required as indicated, unless accomplished previously.

To ensure that the flightcrew has an accurate glideslope deviation indication, accomplish the
following:

5



Compliance Time for Action

(a) Within 5 days after the effective dat(; òfthis AD, accomplish the requirements of either
paragraph (b) or (c) ofthis AD.

Inspection To Determine Part Number

(b) Perform a one-time general visual inspection of 
the modification plate for the Honeywell

Primus Il NV -850 Navigation Receiver Module; part number 7510 134-811, -83 i, -90 l, or -93 i;
which is part of the Honeywell Primus Il RNZ-850/-85 i Integrated Navigation Unit; to determine if
Mod "L" has been installed. The modification plate is located on the bottom of the Honeywell Primus
Il RNZ-850/-85L Integrated Navigation Unit, is labeled NV-850, and contains the part number and
serial number for the Honeywell Primus Il NV-850 Navigation Receiver Module. IfMod "L" is
installed, the letter "L" will be blacked out.

(1) IfMod "L" is installed, before further flight, do paragraph (c) ofthis AD.
(2) If Mod "L" is not installed, no further action is required by this paragraph.

Note 2: For the purposes ofthis AD, a general visual inspection is defined as: "A visual
examination of an interior or exterior area, installation, or assembly to detect obvious damage,
failure, or irregularity. This level of inspection is made from within touching distance unless
otherwise specified. A mirror may be necessary to enhance visual access to all exposed surfaces in
the inspection area. This leve! of inspection is made under normally available lighting conditions
such as daylight, hangar lighting, flashlight, or droplight and may require removal or opening of
access panels or doors. Stands, ladders, or platforms may be required to gain proximity to the area
being checked."

Note 3: For more information on the inspection specified in paragraph (b) ofthis AD, refer to
Honeywell Technical Newsletter A23-3850-00l, Revision l, dated January 21,2003.

Aircraft FIight Manual RevisIon

(c) Revise the Limitations section of the aircraft flght manual (AFM) to include the following
statements (which may be accomplished by inserting a copy of the AD into the AFM):

Flight Limitations

Wheh crossing the Outer Marker on glideslope, the altitude must be verified with the value on
the published procedure.

For aircraft with a single operating glideslope receiver, the approach may be flown using normal
procedures no lower than Localizer Only Minimum Descent Altitude (MDA).

For aircraft with two operating glideslope receivers, the aircraft may be flown to the published
minimums for the approach using normal procedures ifboth glideslope receivers are tuned to the
approach and both crew members are monitoring the approach using independent data and displays.

Parts Installation

(d) As of the effective date ofthis AD, no person may install a Honeywell Primus Il NV-850
N avigation Receiver Module on which Mod "L" has been installed, on the Honeywell Primus Il
RNZ-850/-85l Integrated Navigation Unit ofany airplane, unless paragraph (c) ofthis AD is
accomplished.

(
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Alternative Methods of Compliance

(e) An alternative method of com¡:liance or adjustment of the compliance time that provides an
acceptable level of safety may be us ed if approved by the Manager, Los Angeles Aircraft
Certification Offce (ACO), F AA. Operators shall submit their requests through an appropriate F AA
Principal Maintenance or Operations Inspector, as applicable, who may add comments and then send
it to the Manager, Los Angeles ACO.

Note 4: Information conceming the existence of approved alternative methods of compliance
with this AD, if any, may be obtained from the Los Angeles ACO.

SpeciaI Flight Permits

(f) Special £light permits may be issued in accordance with sections 21.197 and 21.199 of the
Federal A viation Regulations (14 CFR 21.197 and 21.199) to operate the airplane to a location where
the requirements of this AD can be accomplished.

Effective Date

(g) This amendment becomes effective on March 11, 2003.

Issued in Renton, Washington, on February 14,2003.
Vi L. Lipski,
Manager, Transport Airplane Directorate, Aircraft Certification Service.
(FR Doc. 03-4238 Filed 2-21-03; 8:45 am)
BILLING CODE 4910-13-P
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Luftfartstisynet
1. tilsynsavdeling

Postboks 8050 Dep., 00310s10
Besøksadresse:

Rådhusgata 2, Oslo
Telefon : 23 31 78 00
Telefax: 23 31 79 95

e-post: postmottakêcaa.dep.no
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LUFTDYKTIGHETSPABUD

(LDP)

Med hjemmel i lov av 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart, kap. XV § 15-4 jf. kap. IV § 4-1 og Samferdselsdepartementets
bemyndigelse av 25. mars 1994, fastsetter Luftfartstilsynet følgende forskrift om luftdyktighet.

2003-029 HONEYWELL MST 67 A MODE "S" TRANSPONDER

Påbudet gjelder:

Luftfartøy som er utstyrt med Honeywell MST 67 A Mode "S" transpondere som beskrevet
i vedlagte kopi av DGAC AD 2003-036(AB).

Påbudet omfatter:

Tiltak skal utføres i samsvar med vedlagte kopi av DGAC AD 2003-036(AB).

Tid for utførelse:

Til de tider som er angitt i vedlagte kopi av DGAC AD 2003-036(AB).

Referanse:

DGAC AD 2003-036(AB)
AIC-I04/03

Gyldighetsdato:

2004-03-31.i,
\
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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 numer.



GSAC

AIRWORTHINESS DIRECTIVE
released by DIRECTION GENERALE DE lAVIATION CIVILE

Inspeetion and/or modifeations deseribed below are mandatory. No person may opera te a produet to whieh this

Airworlhiness Direetive applies exeept in aeeordanee with the requirements of this Airworlhiness Direetive.

Translation of 'Consigne de Navigabilité' ref.: 2003-036(AB)

In case of any diffculty, reference should be made to the French original issue.

HONEYWELL INTERNATIONAL INC.

MST 67 A transponders

Mode "S" interrogatian (ATA 34)

1. AIRCRAFT CONCERNED

The present Airworthiness Directive is applicable to all aircraft fitted with HONEYWELL MST 67 A
Made "S" transponders as defined hereafter:

P/N 066-01143-1101, -1201 and -1301, SIN 1141 and below,
P/N 066-01143-1602, SIN 1503 and below.

2. REASONS

Allow the unit to produee carrect response to Mode "S" all call interrogation (UF 11).

3. MANDA TORY ACTIONS

Replace U9004 and U9005 on JOP/DLP board (P/N 200-08366-0020 or -0040) according to
referenced Service Bulletin instructions.

4. COMPLIANCE

Actions described in paragraph 3 must be peiiarmed before March 31, 2003.

REF.: HONEYWELL Softare Bulletin SWB MST 67 A-SW2.

EFFECTIVE DATE : FEBRUARY 15. 2003~oo L
February 05, 2003 HONEYWELL INTERNATIONAL INC.

MST 67 A transponders 2003-036(AB)
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Luffarstisynet
Postboks 8050 Dep.. 00310s10

Besøksadresse:
Rådhusgata 2, Oslo

Telefon : 23 31 78 00
Telefax: 23 31 7995

e-post: postmottk(1caa.dep.no

o

LUFTDYKTIGHETSPABUD

CLDP)

Med hjemmel i lov av L l. juni 1993 nr. L OL om luftart. § 15-4 jf. § 4-1 og det vedtak om delegering av myndighet til Luftfartilsynet av
10. desember 1999 nr. 1273

2003-066 MODIFIKASJON AV COCKPITDØRER

Påbudet gjelder:

Virksomheter som driver ervervsmessig transport av passasjerer med luftfarøy hvor
maksimal startmasse overstiger 45 500 kg eller som har godkjent kabinkonfigurasjon for
transport av flere enn 60 passasjerer.

Påbudet omfatter:

Den internasjonale sivile luftfarsorganisasjonen ICAO har gjennom en endrng av Annex 6
"Operation of Aircraft" innført en standard som innebærer at alle cockpitdører skal være
forsterket samt stengt og låst under flyging. Dette for å forhindre eller forsinke at
eventuelle inntrengere får tilgang til cockpit.

Etter de terroristhandlingene som skjedde i USA den 11. september 2001 har behovet
yterligere blitt forsterket. Nye forskrfter med krav til cockpitdører som står imot
inntrenging og beskyting er besluttet av Federal A viation Administration (F AA) og er
innført i både operative og tekniske forskrfter. Disse er gitt tilbakevirkende kraft.

JAA har tatt tilsvarende krav inn i følgende JAR forskrfter:

Retroaktive krav for eksisterende luftfarøy:
Operative krav:

JAR § 26.260 (01.05.2003)
JAR-OPS 1.1255 (01.08.2003)

Luftfarstilsynet har besluttet at ovennevnte JAR forskrfter skal gjelde alle norskregistrerte
luftfarøy som er omfattet av denne lDP. En kopi av nevnte forskrfter følger derfor
vedlagt til denne LDP siden disse utgavene pr. d.d. ikke er implementert som norske
forskrfter.

Tid for utførelse:

Innen 1. november 2003.

Referanse:

ICAO Annex 6, Chapter 13 Amendment 27
JAR 26.260
JAR OPS 1.1255

(

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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LUFTDYKTIGHETSP ABUD

Gyldighet:

Denne LDP er gyldig fra 19.09.2003 og frem til aktuelle ovennevnte JAR forskrfter er
vedtatt som norske forskrfter.

i
"

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



Vedlegg til LDP 2003-066

(JAR 26.260Security Considerations
(See ACJ 26.260)

The applicability, as defined here-after,
may be affected by and be changed in
accordance with national security programmes

addressing on bo ard security.

From 1 November 2003. all passenger
'carring aeroplanes of a maximum certificated
take-off mass in excess of 45 500 kg or with a
passenger seating capacity greater than 60. and
having a lockable door installed between the
pilot compartment and the passenger
compartent, shall meet the following
requirements:

( , ' (a) Proteetion of flght deck. If a flght deck
dOOT is required by operating rules, the door

installation mus t be designed to:

(1) Resist forcible intrusion by
unauthorized persons and be capable of

withstanding impacts of 300 Joules (221.3
foot-pounds) at the critical locations on the
door; as well as a L 113 Newton (250 pound)
constant tensile load on the knob or handle

(See ACJ 26.260(a)(l)), and

(2) Resist penetration by small arms

fire and fragmentation devices by meeting the
following projectile definitions and projectile
speeds (See ACJ 26.260(a)(2).

(i) Demonstration Projectile #1.

A 9 mm full metal jaeket, round nase
(FMJ RN bullet with nominal mass of
g.O g (124 grain) and reference velocity
436 mls (l 430 fús)

(ii) Demonstration Projectile #2.

A .44 Magnum, jacketed hollow point
(JHP) bullet with nominal mass of
15.6 g (240 grain) and reference
velocity 436 m1s (1430 ftls))

(AmdL J. 01.05.03)

JAR-OPS 1.1255 Flight crew compartment
securlty

Ha) In all aeroplanes which are equipped with a
f1ght erew compartment door, this door shall be
eapable of being locked. and means or procedures

acceptable to the Authority shall be provided or

established by whieh the cabin crew can notify the
f1ght erew in the event of suspicious activity or
security breaches in the cabin.

(b) From L November 2003. all
passenger-earrying 'aeroplanes of a maximum
eertificated take-off mass in excess of 45 500 kg or
with a Maximum Approved Passenger Seating
Configuration greater than 60 shall be equipped with

. an approved flght erew eompartment door that is
eapable of being loeked and unloeked from eaeh

pilots station and designed to meet the requirements

of JAR 26.260. The design of this door shall not
hinder emergency operations, as required in JAR
26.260(a)(4).

(e) In all aeroplanes whieh are equipped with a

f1ght erew compartment door in aceordance with

sub-paragraph (b):

(l) This do or shall be c10sed prior to

engine start for take-off and wil be loeked when
required by seeurity procedure or the Commander,
lintil engine shut down after landing, exeept when
deemed neeessary for authorised persons to aeeess
or egress in eompliance with National Aviation
Seeurity Programme;

(2) Reserved)

(Amdt. 6, 0\.08.03)

(
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Luftartilsynet
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Besøksadresse:
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LUFTDYKTIGHETSPABUD
(LDP)

Med hjemmel i lov av 1 l. juni 1993 nr. 101 om luftfart, § 15-4 jf. § 4- 1 og det vedtak om delegering av myndighet til Luftfartstilsynet av
10. desember 1999 nr. 1273

2004-067 "CARGO RESTRAINT STRAP ASSEMBLIES" INSTALLERT I HENHOLD TIL
STC 01004NY

Påbudet gjelder:

(

Alle Transport Category fly som har "Cargo restraint strap assemblies" P/N lS19-MCIDS,
som er installert i henhold til STC STOio04NY listet i vedlagte kopi av AD 2004-22-01.

Påbudet omfatter:

Utfør tiltak som beslaevet i vedlagte kopi av FAA AD 2004-22-01.

Tid for utførelse:

Til de tider som er beslaevet i vedlagte kopi av FAA AD 2004-22-01.

Referanse:

2004- 22-01

Gyldighet:

l
2004- 1 2-0 1.

(

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

Aircraft Certification Service
Washington, DC

U.5. Department
of Transportation
Federal Aviation

Administration
We post ADs on the interet at "ww.faa.gov"

The following Airwartiness Directlve issued by the Federal Aviatlan AdminiSlratian in accordance with the provisions of Tille 14 of the Gode of Federal Regulatlans (14 GFR) part 39.
applies to an aireraft madel of which aur records indicate you may be the registered owner. Airworthiness Direc:ves affeet aviatian safety and are regulations which require immediate
altentian. Vau are cautlaned that no person may operate an airerafl lo which an Airwortiness Direc:ve applies. except in accardance with the requirements of the Airwortiness
Directive (reference 14 GFR part 39, subpart 39.3).

2004-22-01 Transport Category Airplanes: Amendment 39-13829. Docket 2002-NM-91-AD.

Applicabilty: The following transport category aiplanes, certificated in any category, on which
cargo restraint strap assemblies par number (P/N) 1519-MCIDS have been insta1led per
Supplemental Type Certificate (STC) STO 1 004NY:

Manufacturer
Aerospatiale
Airbus

Boeing

Britsh
Aerospace
Fokker
Lockheed
Marland Ai
Industries, Inc.
MeDonnelI
Douglas

TABLE 1.-MAUFACTURERS/AIRPLANE MODELS
Airplane model

ATR42 and ATR72 series airplanes.
A300 B2 and A300 B4 series airplanes; A300 B4-600, A300 B4-600R, and A300
F4-600R (collectively called A300-600) series airplanes; A31O, A320, A321,
A330, and A340 series airplanes.
707-100,707-200, 707-100B. and 707-100B series ailanes; 727, 737, 747,757,
and 767 series airplanes.
BAe 146 series ailanes and Avro 146-Rj series airplanes.

F27 and F.28 series airplanes.
188A and i 88C ailanes, and L-lO 11 series ailanes.

F-27 series airplanes and FH-227 series airplanes.

DC-7, DC-7B, and DC-7C airplanes; DC-8-1I, DC-8-12, DC-8-21, DC-8-31,
DC-8-32, DC-8-33, DC-8-41, DC-8-42, and DC-8-43 airplanes; DC-8-51, DC-
8-52, DC-8-53, and DC-B-55 airplanes; DC-8F-54 and DC-8F-55 airplanes;
DC-8-61, DC-8-62, and DC-8-63 airplanes; DC-8-6IF, DC-8-62F, and DC-8-
63F ailanes; DC-8-71, DC-8-72, and DC-8-73 airplanes; DC-8-71F, DC-8-
72F, and DC-8-73F aiplanes; DC-9-lI, DC-9-12, DC-9-13, DC-9-14, DC-9-
15, and DC-9-15F aiplanes; DC-9-21 airplanes; DC-9-31, DC-9-32, DC-9-32
(VC-9C), DC-9-32F, DC-9-33F, DC-9-34, DC-9-34F, DC-9-41, DC-9-51,
DC-9-81 (MD-81), DC-9-82 (MD-82), DC-9-83 (MD-83), and DC-9-87 (MD-
87) ailanes; MD-88 airplanes;MD-90-30 airlanes; 717-200 airplanes; DC-lO-
10 and DC-lO-IOF airplanes; DC-IO-15 ailanes; DC-lO-30 and DC-1O-30F
(KDC-lO) ailanes; DC-1O-40 and DC-IO-40F airplanes; MD-lO-IOF and MD-
10-30F airplanes; and MD-II and MD-IIF airplanes.

Compliance: Required as indicated, unless accomplished previously. To prevent shiftig or
unestraied cargo in the cargo compartment, which could cause an unexpected change in the

airplane's center of gravity, damage to the airplane strctue and/or flght control system, a hazard to
the flghtcrew, and/or possible loss of controllabilty of the ailane, accomplish the followig:

4
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Revisions to Airplane Flight Manual (AFM) and Weight and Balanee Manual (WBM)

(a) Within 14 days after the effective date ofthis AD, revise the Limitations Section of the
applicable AFM, and the cargo-loading procedures in the applicable WBM, to include the following
information (ths may be accomplished by insertg a copy of this AD into the AFM and the WBM):

"Discontinue the use of Supplemental Type Certificate (STC) STO 1 004NY to instalI Airline
Container Manufacturing Company, Inc., cargo restraint straps, part number 1519-MCIDS, as the
only means of securing cargo to Technical Standard Order (TSO) C90c/NAS3610 pallets. Such cargo
restraint straps may continue to be used as supplemental restraints to secure cargo to TSO
C90c/NAS3610 pallets, or to the cargo restrait fittigs in the airplane floor, per the ailane
manufactuer's weight and balanee manuals, and within the strap rated load (5,000 lbs.)."

Note i: If the statement in paragraph (a) of this AD has been incorporated into the general
revisions of the AFM and the WBM, the general revisions may be incorporated into the AFM and the
WBM, and the copy ofthis AD may then'be removed from the AFM and the WBM.

Alternative Methods of Compliance

(b) In accordance with 14 CFR 39.19, the Manager, New York Aircraft Certification Office,
FM, is authorized to approve alternative methods of compliance for ths AD.

Effective Date

(c) This amendment becomes effective on December 1, 2004.

Issued in Renton, Washington, on October 18, 2004.
Kalene C. Yanamura,
Actig Manager, Transport Airplane Directorate, Aircraft Certification Service.
(FR Doc. 04-24031 Filed 10-26-04; 8:45 am)
BILLING CODE 4910-13-P

(,
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LUFTDYKTIGHETSPÅBUD
(LDP)

Med hjemmel i lov av L l. juni L 993 nr. io i om luftfart, § 15-4 jf. § 4- L og det vedtak om delegering av myndighet til Luftfartstilsynet av
10. desember L 999 nr. 1273

2005-053 "HARTZELL, McCAULEY AND SENSENICH PROPELLERS - MAINTENANCE
ACTIONS"

Påbudet gjelder:

Alle propellmodeller fra ovennevnte produsenter, som nærmere beskrevet i
FAA AD 2005-14-11.

Påbudet omfatter:

Utfør tiltak som beskrevet i vedlagte kopi av FAA AD 2005-14-11.

Tid for utførelse:

Til de tider som er beskrevet i vedlagte kopi av F AA AD 2005:-14-11, med virkning fra
denne LDP' s gyldighetsdato.

Referanse:

FAA AD 2005-14-11.

Gyldighet:

2005-11-01.

(

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



AIRWORTHINESS DIRECTIVE

Aircraft Gertification Service
Washington, DG

U.5. Department
of Transportation
Federal Aviation
Administration

We post ADs on the internet at "ww.faa.gov"
The fallowing Airwrthlness Directive Issued by the Federal Aviatian Administration in accardance with the provislons of Tltle 14 of the Gode of Federal Regulatians (14 GFR) part 39,
applies to an aircraft madel of which aur recards indicate yau may be the registered awner. Airworthiness Directlves affect aviation safety and are regulations whlch require immediate
atlentlon. You are cautianed that no person may operate an aircraft to which an Airworthiness Directive appiies, exceptln accardance with the requirements of the Airworthiness
Directive (reference 14 GFR part 39, subpart 39.3).

2005-14-11 Hartzell Propeller, Inc., McCauley Propeller Systems, and Sensenich Propeller
Manufactuing Company, Inc. Propellers: Amendment 39-14188. Docket No. 2003-NE-53-AD.

Effective Date

(a) This airworthiness directive (AD) becomes effective August 17, 2005.

Affected Ans

(b) None.

Applicabilty

(c) This AD applies to the Hartzell Propeller, Inc., McCauley Propeller Systems, and Sensenich
Propeller Manufacturing Company, Inc. propeller mo dels last returned to service by Southem
California Propeller Service of Inglewood, CA., listed in the following Table 1:

(d) These actions are against propeller mo dels returned to service by Southern California
Propeller Service. Southern California Propeller Service is not to be confused with propeller repair
stations known as California Propeller or as Propeller Service of California. Southern California
Propeller Service was issued Air Agency Certificate number ofVXSR617L in 1992, which was
revoked in lune of 1998.

,
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(e) For Hartzell and McCau1ey propeller mode1s listed in Table 1 of this AD, any letter or
, number (or 1ack of a letter or number) cou1d appear where open parentheses are shown in the mode1

( number. Mode1 numbers cou1d show any combination of 1etters or numbers where the mode1 number

shows parentheses with a series of numbers or letters.

(f) For propeller mode1s liste 
d in Table 1 ofthis AD, that have been overhauled since being

returned to service by Southern California Propeller Service by an authorized repair station other than
Southern California Propeller Service, no further action is required.

U nsafe Condition

(g) This AD results from the investigation of a failed propeller b1ade and subsequent inspections
of various propeller mode1s returned to service by Southern California Propeller Service, of
Ing1ewood, CA. We are issuing this AD to prevent b1ade failure that cou1d result in separation of a
propeller b1ade and loss of contro1 of the airp1ane.

Compliance

(h) You are responsib1e for having the actions,requitedby this AD performed within 10 hours
time-in-service after the effective date of this AD.

Required Actions

(i) Perform the actions specified in paragraph G) of thisAD on propeller mode1s liste 
d in Tab1e i

of this AD. Y ou can find information on performing the actions in the applicab1e propeller
manufacturer's service documentation.

G) Perform the following actions:
(1) Disassemble,
(2) Clean,
(3) Inspect for the following:
(i) Cracks,
(ii) Corrosion or pits,
(ii) Nicks,
(iv) Scratches,

( , (v) Blade minimum dimensions,

(vi) Unapproved 10calized heating of blade,
(vii) Unapproved use of helicoil inserts in actuating pin holes,
(vii) Improperly driled actuating pin holes,

(ix) Chemical conversion coat or paint or both applied over corrosion,
(x) Lack of chemical conversion coating,
(xi) Lack of paint on internal surfaces,
(xii) Bolts incorrectly torqued,
(xii) Incorrect parts,

(xiv) Incorrect insta1lltion of parts,
(xv) Reinstallation of parts intended for on 

e-time use, and

(xvi) Lack of proper shot peening.
(4) Repair and replace with serviceable parts, as necessary,
(5) Reassemble and test.

(
6



Alternative Methods of Compliance

(k) The Manager, Chicago Aircraft Certification Offce, has the authority to approve alternative
methods of compliance (AMOCs) for this AD if requested using the procedures found in 14 CFR
39.19.

Special Flight Permits

(1) Under 14 CFR 39.23, we are limitig the special flght permits for this AD by not allowing
any flghts with apparent cracks in propellers. ,

Related Information

(m) Special Airworthiness Information Bulletin No. NE-01-19, dated March 20,2001, pertains to
the subject of this AD.

Issued in Burlington, Massachusetts, on luly 5, 2005.
Francis A. Favara,

Acting Manager, Engine and Propeller Directorate, Aircraft Certification Service.
(FR Doc. 05-13740 Filed 7-12-05; 8:45 am)
BILLING CODE 491O-13-P

r
"

(
7



GENERELT - 29
LUFlARTSTILSYNET

Postboks 8050 Dep., 003 1Oslo
Besøksadresse:

Rådusgata 2, Oslo
Telefon : 23 31 78 00
Telefax: 23 3139 95

E-post: postmottakêcaa.dep.no

LUFTDYKTIGHETSPÅBUD
(LDP)

Med hjemmel i lov av L I. juni 1993 nr. 101 om luftfart, § i 5-4 jf. § 4- i og det vedtak om delegering av myndighet til Luftfartstilsynet av
i O. desember i 999 nr. 1273

2006-010 KONTROLL OG OVERHALING A V SEIL- OG MOTORSEILFL y lVD TRE-,
RØR-, DUK-KONSTRUKSJON

Påbudet gjelder:

Seil- og motorseilfy med tre-, rør- duk-konstruksjon.

Bakgrunn:

Eifaringen har vist at fly av denne type konstruksjon bør gjennomgå en utvidet kontroll
for å fastlå tilstanden. For de fleste slike fly har produsentene ikke foreskrevet denne type
kontroll.

Derfor fastlegges følgende ettersyns-/ overhalings-intervaller for slike fly hvor
produsentene ikke har angitt andre intervaller i ettersynsinstruksene.

Påbudet omfatter:

A. 5-ÅRS KONTROLL

( ,

Senest 5 år etter at flyet er nytt, er heloverhalt, har gjennomgått lO-års kontroll eller 5-
årskontroll skal det utføres et utvidet årlig tilsyn. Dette skal gjøres av godkjent verksted
eller byggeleder som har godkjennelse i kategorien - tre, rØr og duk.

Dette utvidede årlige tilsynet skal gjennomføres i henhold til vedlikeholdsinstruks for 5-års
kontroll i NAK'sVedlikeholdshåndbok for seilfly, siste versjon.

B. HOVEDETTERSYN

Hovedettersyn skal utføres når flyets tilstand ved årlig ettersyn eller utvidet årlig ettersyn
vurderes å være slik at dette er nødvendig for å opprettholde flyets luftdyktighet.

Hovedettersyn skal gjøres av godkjent verksted eller byggeleder med godkjennelse i
kategori - tre, rør og duk. Hovedettersyn skal utføres i henhold til vedlikeholdsinstruks for
hovedettersyn i NAK's Vedlikeholdshåndbok for seilfly, siste versjon.

(

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.



LUFTDYKTIGHETSPÅBUD

(

Minimum 4 uker før ettersynet påbegynnes skal Luftfartstilsynet informeres. Det skal
angis:

. Hvor ettersynet skal finne sted

. Navn på ansvarlig

. Planlagt framdrift

Luftfarstilsynet vil, hvis man finner det hensiktsmessig, angi hvilke kontroller man
eventuelt ønsker å gjøre under arbeidet, og hvem i Luftfartstilsynet som er kontaktperson.

Anm.: Denne LDP erstatter og opphever LDP 19C/82.

(

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.



LUFTDYKTIGHETSpABUD
(LDP)

Med hjemmel i lov av il, juni 1993 nr. L O L om luftart § 15-4 jf. § 4-1 og det vedtak om deJegering av myndighet til Luftfartstilsynet av
10. desember 1999 nr. 1273

2006-077 "NA VIGA TION SYSTEMS - MODE "S" AND "C" TRANSPONDER - CHECK"

Påbudet gjelder:

Alle luftfarøy utstyrt med "Made C" eller "Made S" transponder system som beskrevet i
vedlagte kopi av EASA AD 2006-0265.

Påbudet omfatter:

Utfør tiltak som beskrevet i vedlagte kopi av EASA AD 2006-0265.

Anm.: Denne LD? erstatter LD? 2000-074 "GENERELT".

Tid for utførelse:

Til de tider og intervaller som er angitt i EASA AD 2006-0265 regnet fra 13. september
2006.

Referanse:

EASA AD 2006-0265.

( Gyldighetsdato :

2006-11-27.

(

MERK! For at angjeldende flyinateriell 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.



EASA AIRWORTHINESS DIRECTIVE

AD No.: 2006 - 0265

Date: 30 August 2006

No person may operate an aircraft to which an Airworthiness Directive applies, except in accordance with the
requirements of that Airworthiness Direc!ive unless otherwise agreed with the Authority of the State of Registry.

Type Approval Holder's Name: Type/Model designations:

Various
Mode 'G' and Made 'S' Transponder
Systems utilising Gilham code altitude input.

ETSOA Number: Not applicable.

Foreign AD: Not applicable.

Supersedes: GM United Kingdom AD 002-12-99 Rev.2 and any corresponding EU Member State
ADs that were issued in response to that AD.

A T A 34 Navigation Systems - Mode S and C Transponders - Check

Manufacturers: Various

Applicability: All aircraft equipped with one or more Mode 'G' or Mode 'S' transponder
systems which utiise Gilham code altitude input. This type of equipment is
known to be installed on, but not limited to, the following aircraft:

BAE Systems 146 series;

BAE Systems Jetstream 3100 series; and

Boeing 747-200 series.

Reason: There have been a num ber of incidents where incorrect transponder
altitude resulted in loss of aircraft separation during AGAS manoeuvres.
This directive requires the identification of jncorrect transmission of altitude
data from transponders which uti lise Gilham coded altitude encoders as a
sensor input. Where aircraft transponders accept dual Gilham coded
altitude encoders, the transponder altitude data comparator must also be
checked for correct operatian.

Effective Date: 13 September 2006.

Gompliance: Within the next 6 months after the effective date of this directive and
thereafter at intervals not to exceed 24 months, check the Mode 'G' or
Mode 'S' transponder system(s) in accordance with paragraphs (1) through
to (9) below, complying with all precautions detailed in the applicable
maintenance manuals and correct all adverse findings prior to further flight.

\
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Note 1: For aircraft which have been checked in accordance with CM
United Kingdom AD 002-12-99 Rev.2 or any corresponding EU Member
State AD, jnitial compliance with this directive is required not later than 24
months from the previous check required by those Directives.

Note 2: Altitude testing may be restricted to the operating envelope of the
aircraft.

(1 ) Connect an air data test set to the No. 1 and No. 2 (where applicable)
PitoUStatic system.

(2) In the aircraft flight deck/cockpit, select the No. 1 Mode 'C' or Mode 'S'
transponder (as applicable) and select Air Data source No. 1.

(3) Select the air data test set to the following altitude reporting values:

1,000 feet; -

4,100 feet;

15,700 feet and;

31,000 feet.

(4) For each selected altitude, verify that the Mode 'C' or Mode 'S'
transponder (as applicable) altitude reporting is within tolerance (:i 125
feet), and record the altitude as follows:

1,000 feet = Actual reading (:i 125 feet)

4,100 feet = Actual reading (:i 125 feet)

15,700 feet = Actual reading (:i 125 feet)

31,000 feet = Actual reading (:i 125 feet)

(5) In the aircraft flight deck/cockpit, select Air Data source No. 2 (if
applicable) and repeat paragraphs (3) and (4) above.

(6) In the aircraft flight deck/cockpit, select the No. 2 Mode 'C' or Mode 'S'
transponder (if applicable) and select Air Data source No. 1 and repeat
paragraphs (3) and (4) above.

(7) In the aircraft flight deck/cockpit, select Air Data source No. 2 (if
applicable) and repeat paragraphs (3) and (4) above.

(8) Where aircraft have the availability of a third air data source, that
provides altitude data to the transponder system, then repeat checks
(3) and (4) above, for No. 1 and/or NO.2 Mode C or Mode S
transponder systems connected to Air Data source No. 3.

(9) Confirm by inspection and reference to aircraft and equipment
Maintenance Manuals and Wiring Diagrams, that, where dual Air Data
sources are used, the transponder altitude data comparator function js
enabled. Using appropriate test equipment, demonstrate that the
comparator detects altitude data differences between the dual
encoders of more than 600 feet.

If the comparator function is not enabled or is unserviceable, rectify
before further f1ght (this requirement is only applicable to aircraft which
utilise dual Air Data sources).

Note 3: The comparator function is only available when Mode S
transponders are installed.

Ref. Publications: None

Remarks: 1. If requested and appropriately substantiated, the responsible EASA
manager for the related product has the authority to accept Alternative
Methods of Compliance (AMOCs) for this AD.

2. This AD was posted as PAD 06-170 for consultation on 07 Auqust
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2006 with a comment period until 21 August 2006. No comments were
received during the consultation period.

3. Enquiries regarding this AD should be addressed to the AD Focal

Point, Certification Directorate, EASA; E-mail: ADs(êeasa.europa.eu

4. For any questions concerning the technical content of the requirements

in this AD, please contact: Kevin Hallworth, Avionics Specialist. E-Mail:
kevin. hallworth(êeasa. europa. eu
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