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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

DIRETRIZ DE

AERONAVEGABILIDADE

DEPARTAMENTO DE AVIAÇÃO CIVIL
DATA DE EFETIVIDADE:

28 Junho 1988

DA Nº:

88-06-03

Esta Diretriz de Aeronavegabilidade (DA), emitida pelo Departamento de Aviação Civil (DAC) com
base no Capitulo IV do Título III do Código Brasileiro de Aeronáutica - Lei Nº 7.565 de 19 de
dezembro de 1986 - e no Regulamento Brasileiro de Homologação Aeronáutica (RBHA) 39, aplica-se a
todas as aeronaves registradas no País. Nenhuma aeronave à qual se aplica esta DA pode ser operada
exceto após o cumprimento da mesma dentro dos prazos nela estabelecidos.

DA Nº 88-06-03 - MARVEL SCHEBLER (FACET AEROSPACE PRODUCTS
COMPANY) - Emenda 1301/01-544.

Foi constatada a possibilidade de perda de potência do motor em vôo,
devido a falha no controle de mistura de combustível de carburadores MARVEL
SCHEBLER (FACET), fato este que coloca em risco a segurança de vôo.

Como esta condição pode existir ou se desenvolver em carburadores do
mesmo tipo, esta Diretriz de Aeronavegabilidade esta sendo emitida para
determinar a inspeção e substituição dos carburadores afetados.

Considerando que a situação existente requer a adoção imediata de uma
ação corretiva, fica configurada a causa justa para impor, sem prévio aviso,
o cumprimento desta Emenda, no menor prazo possível.

Em função do exposto acima, o RBHA 1301/01 fica modificado pela
adição da presente Diretriz de Aeronavegabilidade:

DA Nº 88-06-03 - MARVEL SCHEBLER (FACET AEROSPACE PRODUCTS COMPANY) Emenda
1301/01-544 - aplicável ãos carburadores MARVEL SCHEBLER - (FACET) modelo
MA-3PA P/N A10-5220, A10-5257, A10-5267, Fabricados após 30 de junho de 1985
e com os seguintes nºs de série:

Carburadores  Nºs de Série   
Modelo: MA-3PA DD-4-1583 até DD-4-1610, DD-4-1613,
P/N: A10-5220 DD-4-1613, DD-4-1614, DD-4-1617,
(P/N Lycoming: LW-16072) DD-4-1619 até DD-4-1622, DD-4-1624
instalados em motores até DD-4-1627, DD-4-1629, DD-4-1632,
Lycoming modelos: 0-235-C1C, e DD-4-1633.
0-235-L2A e 0-235-L2C.

Modelo: MA-3PA DM-3-1818 até DM-3-1826, DM-3-1828 e
P/N: A10-5257 DM-3-1829.
(P/N Lycoming: LW-16677)
instalados em motores
Lycoming modelos: O-235-L2C
e O-235-H2C.

Modelo: MA-3PA DT-3-1911 até DT-3-1913, DT-3-1916,
P/N: A10-5267 DT-3-1917, DT-3-1920, DT-3-1921, e
(P/N Lycoming: LW-16677) DT-3-1923 até DT-3-1981.
instalados em motores
Lycoming modelos: O-235-L2C.
0-235-N2C e 0-235-P1.
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O cumprimento desta DA deve ser executado nas próximas 25 horas de
operação, ou 30 dias, o que ocorrer primeiro, a partir da sua data de
efetividade, de acordo com o seguinte procedimento:

1) Inspecione todos os motores LYCOMING modelos O-235-C1C, -L2A, -L2C, -H2C,
-N2C e -P1 que incorporem carburadores MARVEL SCHEBLER (FACET) modelo
MA-3PA, P/N A10-5220, A10-5257 e A10-5267 para determinar o número de
série do carburador. Este nº de série consta da placa de identificação
localizada no corpo do carburador.

2) Se o número de série estiver entre aqueles listados acima, retire-o de
serviço e substitua-o por outro que não esteja afetado por esta DA. Se o
número de série não constar da lista acima, nenhuma ação e necessária.

N O T A

Para indicar que o carburador já foi reparado pela FACET, a
placa de identificação traz estam pada na sua parte inferior o
número "87", e neste caso, também, nenhuma ação é necessária.

Instruções detalhadas para cumprimento desta DA constam do Boletim de
Serviço A1-87 emitido em outubro de 1987 peIa FACET e do Boletim de Serviço
nº 481 de 9 de dezembro de 1987 emitido pela TEXTRON LYCOMING ou em suas
revisões posteriores aprovadas pelo FAA.

Registre a incorporação desta DA na caderneta do motor.

Esta Emenda torna-se efetiva em 28 de junho de 88.

Maj Brig do Ar - LUIZ CARLOS BOAVISTA ACCIOLY
Diretor do CTA

NOTA: Original da DA assinado e emitido em 28 Jun 1988.  Este documento foi reeditado em
formato eletrônico em 24 Jan 2001 e seu texto é idêntico ao original.


