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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
indre kabel
av bevegelsen skj er ved Bowdenkabel . Det viser seg at den
i Bowdenkabelen etter lang tids bruk kan svekkes og briste slik at
flygeren mister kontrollen over motoren. De konstruksjoner hvor håndtaket ikke er hindret fra å vri seg, slik at den indre kabel kan
tvinnes, er mest utsatt.

under bruk og daglig ettersyn.

Flyeiere må være oppmerksom på dette

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 Ødelegges 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 Luftfartsdirektoratets 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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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
ved at det er anbrakt mellomlagsskiver .
Beslag av denne type kan den bol t som går gj ennom beslaget trekkes tii
fyller denne helt ut, eventuelt

uten noen fare, idet kraften overfØres direkte fra gaffelen

del som går inn i gaffelen.

tii den

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 stopIfmuttere , 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 bevegelsen 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 strekkfisker 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 innskrudde 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
eller deler som
kan risikere at Luftfartsdirektoratet påbyr at fly
overhales ved et verksted for
ikke har vært forsvarlig lagret, skal
at man skal være sikker på at de ikke har tatt skade.

l/59

VARMEPPARATER

De fleste varmeapparater er basert på at frisk luft oppvarmes med
ekshaustgass , enten fra motoren eller fra et særskilt forbrenningskamer. I alle tilfelle ledes varmen gjennom en metallvegg fra ekshausten til friskluften. Myndighetene forlanger at trykket på friskpå ekshaustsiden , slik at hvis det
luftsiden skal være hØyere enn
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 trykkforskj 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 oppforgiftning 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:

merksomme på farene for ekshaust

l. Fabrikkens forskrifter for vedlikehold, kontroll og overhaling
må anskaffes og fØlges.
må kontrolleres, ikke bare for tæring og sprekker,
men også for tegn på interkrystallinsk korrosjon. Slik korrosjon
kan ofte være vanskelig å oppdage.

2. Materialet

(

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.

. LUFTDYKTIGHETSPÂBUD
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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.
')
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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. Rustdannelsen 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 opprinnelig 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 vært i vann, må flyet kontrolleres
av et autorisert verksted. Ved å kontrollere og ta forebyggende
forholdsregler straks, kan man ofte spare omfattende reparasjoner

senere.

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.

LUFTDYKTIGHETSPÂBUD
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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 mellomtiden 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.

13/64

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 forutsi 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 limforbindelser. . 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
eller utfØre store reparasjoner,
da man aldri kan vite hvor lenge det blir tillatt å fly med dem.

iØnne seg å overhale slike seilfly

c
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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. 'Verkstedene 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 feilfunksjoner om radiostasjonens kommunikasjonssett skulle bii tiikoblet 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 pålegges derfor å sørge for at mulighetene for gal tilkobling ytterligere 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

. 8 o

kommer over i et luftfartØy med den andre typen, lett tar feil

stiller kranen L O gal t.

og

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

kontrastfarge

-_._-----

Fig. L

Fig. 2
. ,

Merkingen skal være utfØrt innen l. mars 1971.

(

(

L

\.
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LUFTARTSVERKET
Hovedadminis Iras jonen

Avd, for luftfarlsinspeksjon
Postboks 18. 1330 Oslo lufthavn
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AFTN ,ENFBY A
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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.
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o.

INSPEKSJON OG MODIFISERING AV NIKK-KAMIUM BATTERIER

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 utfØres ved å skifte ut individuelle polystyrene-celler med tilsvarende godkjente nylon-celler.
NB! POlystyrene-celler kan identifiseres ved at de er klare eller
lyse
gue og plastikklignende. Nylon-celler er derimot melkehvi 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.
Batterier som

er gjenoppbygdé siden nye, kan inneholde en

blanding av nylon- og polystyrene-celler.
c
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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

TIgr. ,: CIVILAIR
Telex :

Med hjemmel

24B174

71032

(LDP)

enf n

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

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.

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

(

el

Bilag til LDP 24B174
U.S. Department
of Transportation
Federal Aviation

Administration

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.
list of aicraft, some or al models of which are tye certcated in the
NOTE
l:
The followig is a paral
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;

l

\ ,

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.

g dropped into lavatory paper or
To prevent possible fires that could resu!t from smokig materials bein
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.

2 74-08-09 R2

Bilag til LDP 24B174
(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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Med hjemmel i lov om luftfart av 16. desember 1960 §§ 214 og 43 ¡fr. kgL. res av 8. desember 1961, litra K

om luftdyktighet. '

og Samferdselsdepartementets bemyndigelse av 23. mars 1964 fastsetter Luftfartsverket følgende forskrift
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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 områdene 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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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
Sleeve ø mm

Sleeve length

mm

2,5
5,4
11,5

3,0
6,0
13,5

3,5
7,0
16,0

Cable according to LN 9374 wi th swaged Alu-cable sleeves
Cable ø mm (rea-uired
(effecti ve
Sle

eve

Sle

eve

ø mm
length mm

2,4

2,4-2,6
6,0
13,5

2,4
2,7
7,0
15,0

3,2
3 ,2- 3 , 5

8,0
16,5

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

sleeves
Cable ø mm (rea-uired
(effecti ve

Sleeve
Sleeve

ø mm
length mm

2,4

2,4-2,6
6,0
14,5

2,4
2,7
7,0
15,0

3,2
3 , 2- 3 , 5

8,0
19,0

Tolerated limits for all combinations
For
diameter:
For sleeve length:
sle

eve

+ 0,2 and - 0,1 mm
+ (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 :

forts.

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

forts.

Cable ø mm .3,0,
6;5

Sleeve ø mm

Sleevelength mm 13,5

Tolerated limts
Sle

eve

+
_ 0,2 mm

ø:

Sleeve length:

(

b.

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

The swaged or' strUcked sleeve sbould not touch the t:ìle end.

c. The

cable 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 luftfartØyer- 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:

Innen i. j anuar, 1~7g

Pkt. 2:

Innen 15.fe1iar 1282.

Q, Ultt_\
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Telefon: Oslo (02) 12 1340
AFTN : ENFBYE
Tlgr. : CIVILAIR OSLO

Telex : 17011 Idel n

- ,

(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
av 23. mars 1964

.. bemyndigelse

fastsetter Luftartsverket følgende forskrift om luftdyktighet.
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";'39 e/ 8.od,~,KOImOSJONSKONTROLLA V STEMELMOTORER

. . . ~

!

Påbudet g,jelder:
fartØy .

Alle stempelmotorer i norskregistrerte luft

Påbudet omfatter:
For å, unngå motorsvikt som fØlge av korrosjonsskader, skal fØlgende
foretagende
eller flyverksted med de nØdvendige

utfØres. av luftfarts

rettigheter: '
1.

Av.onter~et tilstrekkelig antall

, motoren innvendig for korrosjon,
: iøftere og kamsel.

sylindre for å kUne kontrollere
oppmerksomhet vieEn ventil-

, Dersom. det vediidersØkelsen op

'.de Øvrige:sylindJ;,e'avmonter~.

skal

også

" " '\~g

Kontrolle,r.,.sylin:rene i~+eR9' "'~~r ko.rrosjon ved hjelp av boroskop~'i;~~'(¡~

,~lle:r'.lys'pi~',
speil.
1f . Æ)' .~
, l 2. ,'..,.c.',,'
"'d""'~""7
'\~::;~/I:

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

:l

4 ~

Ders om det un

korros j ons s /

skal et,

kontakt

( ; .

relse av puntene l, 2 eller 3 oppdages
om krever ytterligere demontering av motoren,
/godkjent verksted med overhalingsrettigheter
tarbeidelse aven tilstandsrapport for motoren.

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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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.
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GJENNOMFØRING AV KRV TIL FORBEDRET FREENSSTABILITET FOR SENDERE I
VHF KOMMIKAJONSUTSTYR FOR LUFTFARTØY
Påbudet gjelder:

VHF radiokommunikasjonsutstyr installert i norsk-registrerte 1uftfartØy 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 medfØrer bl. a. strengere krav til
frekvensstabili teten for sendere i VHF kommunikasjonsutstyr. Dette
kravet iverksettes i to etapper. FØrste etappe, som omfatter sendere
som skal nyinstalleres, ble satt 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 luftfartØy ha en frekvens
stabilitet på pluss/minus 0,003 % eller bedre.

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

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

AVIONIC:

FV-2010, FV-2720

AVIONIC DITTEL :

ATR72

BECKR:

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

O

AR 2809/25
f

i

C

BENDIX:

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

COLLINS:

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

DITTEL:

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

EDO-AlRE :

RT-551A. RT-661A

KING:

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

NARCO:

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

RCA:

AVC 110A

WULFSBERG:

WT-200,. WT-2000

forts.
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r6/80
¡'orts.

også kunne benyttes etter
l. januar 1981, men ikke etter l. janua 1983:

FØlgende VHF kommunikasjonsutstyr vil

..

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 kommunikasjonsenheten 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 funksjonsudyktig ved å fjerne kretskort eller ko~ponenter. Betjeningspanelet 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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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 trerør-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.

