DSvU CAO
Agenda
1.
2.
3.
4.
5.

Introduktion til DSvU CAO.
Ejer/pilot vedligehold.
Vedligeholdelsesprogram (AMP/MIP).
Udførelse af vedligeholdelsesarbejde.
Link til Part-ML.

DSvU CAO
DSvU Værksted (CAO-M)

Ejer
bestiller
et
stykke
arbejde

Pilot/Ejer

DSvU
CAO
leverer
og
frigiver
dette
stykke
arbejde

•
•
•
•
•
•

Kan udføre og frigive arbejde som ikke
dækkes eller er udover pilot/ejer
vedligehold.
Kan udføre og frigive inspektioner som ikke
kan udføres af pilot/ejer.
Kan udføre og frigive modifikationer.
Kan udføre og frigive reparationer.
Kan vedligeholde komponenter.
Kan udføre luftdygtighedseftersyn og
udstede ARC (luftdygtigheds eftersynsbevis).

•
•
•
•
•

Ansvarligt for opretholdelse af vedvarende luftdygtighed iht. Part-ML.
Ansvarligt for udvikling og efterlevelse af AMP eller MIP!!!
Ansvarligt for at holde vedligeholdelsesdata opdateret!!!
Ansvarligt for at holde teknisk journal opdateret!!!
Kan udføre og frigive bestemt arbejde (liste i AMC to Part-ML).

Trafikstyrelsen eller “competent authority member state of registry”
•
•

Kontrollerer opretholdelse af vedvarende luftdytighed: ACAM
– Aircraft Continuing Airworthiness Monitoring (stikprøver).
Se også LBA.DE: ”ACAM tut gar nicht weh” for at lære mere
om omfang såfremt dit fly udtages til inspektion. (hvilket er
mere end blot at bladre igennem den tekniske journal).

DSvU CAO
Annex 1.a : Med standard LDB
Annex 1.c : Amatør bygning
Vedligehold, luftdygtighedseftersyn,
reparation, modifikation, inspektion,
styring af byggeprojekter.

EASA fly
Vedligehold, luftdygtighedseftersyn, reparation,
modifikation, inspektion

EASA fly
Større reparation/modifikation,
hovedeftersyn

Værksteder
Kvalitetsaudit,
kvalitetsstandard

DSvU CAO
Fly:

ELA1 svævefly og ELA1
motorsvævefly

Vedligeholdelse

Føring af vedvarende
luftdytighed

Luftdygtigheds eftersyn

Permit to Fly

Ja

Nej

Ja

Nej

DSvU tilbyder ikke føring af vedvarende luftdygtighed, i princippet ikke noget nyt sammenlignet med det DSvU’s CAMO leverede.
Komponenter:
Rating

Detailjer

Omfang

C3 Communication and navigation

Radio FV2006, FV2010, FV2003, FV2720/B/C

Inspektion og vedligeholdelse

Komponent rating gælder for komponenter som vedligeholdes ”væk” fra flyet, dvs. disse radioer må inspiceres og vedligeholdes, hvorefter de kan
komme f.eks. i et andet fly eller på hylden. Frigivelse sker via Form 1.
For 99% af de gængse komponenter, dvs. motor, magneter, propeller, instrumenter, koblinger, etc. udføres vedligeholdelse og inspektioner ”på” flyet,
dvs. disse komponenter frigives med en work-order og ikke via Form 1.

DSvU CAO

DSvU CAO m-kontrollanter

Kan hjælpe med

Certifying Staff
(kat1)

M-kontrollanter Part 66-L2 begrænset til årlig inspektioner og ikke
komplekse vedligeholdelsesopgaver.

Supervision, f.eks. ved udførelse af vedligeholdelse, dokumentation
Inspektioner som en ejer/pilot ikke må udføre, f.eks. årlig, eller ifm.
TN/AD.

Certifying Staff
(kat 2)

M-kontrollanter Part 66-L2 ikke begrænset og med speciale i
komposit, træ, metal eller motor.

Udførelse af kompleks vedligeholdelses arbejde, f.eks. hovedeftersyn,
større reparationer, modifikationer.

Airworthiness
Review Staff

M-kontrollanter med tilladelse til at udføre luftdygtighedseftersyn
(ARC)

Udførelse af luftdygtighedsinspektion (ARC)

Ejer/pilot – ansvar ifm. vedvarende luftdygtighed
Lovteksten vedr. ejerens/pilotens ansvar ifm. vedvarende luftdygtighed findes i Part-ML (link på sidste slide). Da CAO’en også skal overholde Part-ML i
forbindelse med dens arbejde, kan I finde en beskrivelse af lovteksten omsætning til praksis i vores håndbog (CAE), som kan findes under
https://dsvu.dotnethost.dk/.
Tabellen her vejleder hvad der kan findes hvor.
Ansvar ifm. vedvarende luftdygtighed

Lov tekst reference

DSvU’s CAO håndbog eller andre kilder til mere information

Korrektur af skader eller defekter

ML.A.403

CAE.C.2

Vedligeholdelse af flyet og dens komponenter iht. AMP’en

ML.A.301, ML.A.302, ML.A.402

CAE.C.2

Monitorere og såfremt nødvendigt gennemføre AD eller andre
myndigheds krav

ML.A.303

Fabrikant hjemmesider, hvis fabrikanten ikke længere
eksisterer søg hos myndighed i produktionslandet.
Eller: https://ad.easa.europa.eu/

Vedligeholdelse, modifikation og reparation skal udføres iht. Part- ML,
bla.
• Brug og styring af materialer/komponenter
• Krav til metodikker, værktøj, viden, standarder, faciliteter
• Korrekt frigivelse af flyet og komponenter

ML.A.501, ML.A.502, ML.A.503, ML.A.504
ML.A.401
ML.A.801, ML.A.802, ML.A.803

CAE.C.3,
CAE.A.3, CAE.C.4, CAE.C.5, CAE.C.7
CAE.C.9

Vedligeholde og opdatere dokumentation for vedvarende luftdygtighed

ML.A.305

Slide på næste side

Vedligeholde og opdatere vedligeholdelses dokumentation

Modifikation og reparation: ML.A.304
Vedligeholdelse: ML.A.401

CAE.B.8, CAE.C.2

Mindst årligt gennemføre luftdygtigheds eftersyn

ML.A.901, ML.A.902, ML.A.903, ML.A.904

CAE.B.10

Ejer/pilot - dokumentation af vedvarende luftdygtighed
Logbøger (fly, motor, propel og evtl. komponentkort) hvori vedligeholdelse, reparation og modifikation dokumenteres

Derudover et teknisk journal der som minimum skal indeholde:
Krav fra ML.A.305
Status oversigt TN, SB og AD

Typisk print fra leverandør hjemmeside for fly, motor og propel. Husk at kvittere for hvilke er udført og
såfremt de ikke er udført en kort bemærkning, f.eks. ”optional” eller ”n.a. serie nummer”

Status oversigt modifikation, reparation

Det har vi typisk gjort via Work-order SV401-22 og SV401-11 eller ”Fejl/Vedligeholdelsesrapporter”.
Det anbefales desuden, at der laves en simple oversigt med dato, reference til WO eller TN.

AMP og dens efterlevelse

Vi anbefaler at bruge SV413-20 som AMP, dens efterlevelse vises igennem Work-order SV401-22 og
SV401-11, samt årligt ckeck af AMP’ens effektivitet ved luftdygtighedseftersynet.

Status oversigt levetidsbegrænsede komponenter

Vi anbefaler at bruge SV405-14 som follow-up skema.

Status oversigt vægt og balance

Vi anbefaler at bruge SV409-03 som oversigt og SV402-06 eller SV402-07 ved vejning.

Oversigt over udsæt vedligeholdelse

Det har vi typisk gjort via Work-order. Det anbefales, at der laves en simple oversigt med dato, opgave og
tidsbegrænsning, hvis man udsætter vedligeholdelsespunkter.

Oversigt over komponenter

Vi anbefaler at bruge SV403-07, plus alle relevante Form 1 eller lignende komponent dokumentation

Ejer/pilot - vedvarende luftdygtighed praktisk
Ejer deklarerer
vedligeholdelsen i
AMP’en

Ejer udfører eller bestiller vedligeholdelse,
interval af opgaver er defineret i AMP’en.

Ejer bestiller årlig / 100h inspektion hos DSvU CAO, som udfører årlig inspektion
og luftdygtighedseftersyn (ARC) i et step. En af opgaverne er at kontrollere
AMP’en for effektivitet.

Luftdygtighedsbevis (EASA
Form 15) er kun gyldigt
med gyldigt ARC (EASA
Form 15c).

State of Registry udsteder
et luftdygtighedsbevis
(EASA Form 15) og
moniterer vedvarende
luftdygtighed.

DSVU CAO sender ARC til State of Registry

Et ARC er gyldigt i max 1 år
og luftdygtighedseftersynet kan udføres 90 dage
før udløb af den
eksisterende ARC.

Ejer/pilot vedligehold

I Part-ML (side 937) findes der en liste på 7 sider
hvor de punkter, som en pilot/ejer må udføre er
listet. Kun disse opgaver må udføres og frigives.
Alt arbejde, som ikke er anført her, skal udføres
af et værksted eller under supervision af en mkontrollant.
Anbefaling:
Print listen og streg det igennem som I ikke kan
udføre og tilføj listen som en appendiks til jeres
vedligeholdelsesprogram.

Til klubber:
Alle medlemmer som deltager i vedligehold skal
samles på en liste, hvor der henvises til de
opgaver i Part-ML listen som de enkelte må
udføre og frigive. Listen lægges i jeres værkstedshåndbog.

Aircraft Maintenance Program
Aircraft Maintenance Program eller flyets vedligeholdelses program får en meget central rolle i
bevarelsen af flyets vedvarende luftdygtighed. Det er den styrende dokument.
Det er ejeren som definerer vedligeholdelses programmet og den skal ikke godkendes af hverken
en CAO/CAMO eller myndighed, men en CAO skal kontrollere effektiviteten af et AMP ved et
luftdygtighedseftersyn og en myndighed skal kontrollere effektiviteten ved en ACAM.
Vi anbefaler at bruge SV413-20 som matrix, da denne indeholder alle relevante oplysninger krævet
i Part-ML.
Tabel 2
Har kan der vælges 2 Optioner:
1. Fabrikantens anbefalinger følges
2. EASA Minimum Inspektion Program anvendes

Tabel 3a – 3d
Såfremt fabrikantens anbefalinger følges listes
alle håndbøger der anvendes i beskrivelsen og
udførelsen af vedligeholdelsen.
Det er ejerens ansvar, at håndbøgerne er
opdateret til seneste revision, eller de håndbog
revisioner som type certifikatet foreskriver som
vedligeholdelsesdata.

MIP’en definerer
“bundgrænsen”
af hvad
vedligeholdelsen
skal omfatte.

Eksempler - AMP

Vælges ”Minimum Inspektionsprogram” skal man i bilag A
forholde sig til alle punkter nævnt i EASA’s MIP.

Aircraft Maintenance Program
Tabel 3e
Her listes alle vedligeholdelses opgaver og inspektioner som beskrives i håndbøgerne, f.eks.:
Fly smøring – Wartungshandbuch side 44-45 – Interval 1 år
Princippet er: Opgave beskrivelse, reference til de sider i håndbogen eller standarder som
beskriver udførelsen af opgaven, med hvilken interval.
Præcis disse opgaver skal efterfølgende findes på work-order igen, f.eks.
Flyet smøres iht. Wartungshandbuch s. 44-45
Alle dele smurt med ARGONAL
Præcis disse opgaver bør kunne findes på follow-up skema igen, f.eks.
Fly smøring Udført 31.01.2022 Næste interval: 31.01.2023
Funktions- og operativ check (forskel)
Funktionscheck: en funktionscheck er mere restriktiv og dermed omfattende end en operativ check. F.eks. vil en funktionscheck af et kompas være lige med
en deviation ved brug af reference kompas i minimum alle 4 retninger og derefter at beregne dens deviation.
Operativ check: en operativ check er mindre restriktiv. F.eks. vil en operativ check af en kompas være lige med at flyve over og langs med en kendt
baneretning og checke kompassets visning.
Brug af MIP
Selvom man vælger fabrikantens anvisninger anbefaler vi at gennemlæse EASA’s MIP. Den indeholder mange god punkter, som håndbøger, specielt for
ældre fly, hvor vedligeholdelsen beskrives på 2 linjer, ikke indeholder og som man med fordel kan tilføje til ens AMP.

Aircraft Maintenance Program
Tabel 4 Yderligere opgaver
Beskriver opgaver/inspektioner grundet:

- Monteret udstyr og modifikationer, f.eks. ”Transponder – operationel check med BLL ATC – 1 år”
- Reparationer, f.eks. Inspektioner af bestemte områder
- Levetidsbegrænsede komponenter, f.eks. Time Between Overhaul for koblinger, seler, fly, motor,
L’Hotellier koblinger, etc.
Bemærk: Det er muligt at udvide TBO’er, men mindre at disse er defineret igennem en
AD, TBO’er anført i AD’er kan ikke afviges fra. F.eks. er det muligt at udvide TBO for
bestemte seler, mens en 3000h inspektion, eller inspektion af Tost kobling overhaul ikke
kan afviges fra.
- Krav fra instruktioner for fortsæt luftdygtighed. Kommer typisk fra en myndighed som begrænsninger
pga. godkendelse (Certification Standard) eller fra type certifikatet.
- Gentagende AD (LDD), f.eks. TN41 Inspektion af rodribbe. AD kan ikke afviges fra! Er en AD
indarbejdet i håndbogen, f.eks. Haleplansbolt inspektion på en Astir, behøver man ikke at anføre
opgaven igen.
- Krav fra SB, TN, SL eller lignende

Aircraft Maintenance Program
Tabel 5 Alternative opgaver
Ønskes at erstatte en opgave f.eks.
Foreskrevet af en leverandør med en
anden, kan dette gøres her.

Typiske eksempler er:
- TBO seler
- TBO motor
- …
Brugen af tabellen kræver omtanke:

Det anbefales at evaluere en ændring
baseret på dens risiko, f.eks. ved brug
af skema i AMC Part-ML.

Alternativer er okay at anvende, så længe:
• Der ikke findes en AD som foreskriver andet.
• Alternativet ikke er mindre restriktive end EASA MIP brug evtl.
skema fra AMC Part-ML
• God ide at specificere standarder etc. som anvendes i stedet for.

Aircraft Maintenance Program

Tabel 6 Pilot/ejer vedligehold
Her skal ejeren forholde sig til hvem der må udføre vedligehold.
For alle ejer/piloter som tillades til at udføre vedligeholdelse skal piloten/ejeren oplyse sit
certifikatnummer og underskrive.
For klubber eller ejergrupper kan man henvise til en liste med navne, certifikatnummer og
arbejdsopgaver de må udføre. Denne liste bør lægges som bilag til AMP’en.
Vælges ”Nej”, så skal alt vedligeholdelse udføres af et værksted (klubbens m-kontrollant)
eller under supervision af et værksted (klubbens m-kontrollant). Det kan give god mening
for en klub at vælge denne løsning for at holde styr på hvem der laver hvad på flyet.

Aircraft Maintenance Program

Tabel 7 og 8 AMP effektivitet
Ved et ARC review skal effektiviteten af en ejer deklareret AMP kontrolleres, dvs.
• Overholder AMP’en de formelle krav, dvs. alt korrekt udfyldt og slået kryds i de rigtige
felter.
• Indeholder AMP’en opgaver som ligger under minimum krav defineret i MIP’en.
• Fanger AMP’en alt arbejde som skal udføres.
• Fører AMP’en til en misvedligeholdelse af flyet eller dens komponenter.
• Er der blevet udført modifikationer / reparationer som kræver opdatering af AMP’en.
• Mangler opdateringer fra TM’er, AD’er, levetidsbegrænsninger, etc., disse kan ikke
afviges fra.
I tilfælde af findings kræves det, at ejeren opdaterer sin AMP.
Såfremt man ikke kan komme overens med ejeren om en nødvendigt ændring af en AMP
skal ARS’eren kontakte TRS eller ”competent authority of the Member State of registry”. Et
ARC må ikke udstedes, ej hellere hvis ejeren har lovet at indføre ændringen.

Aircraft Maintenance Program

Tabel 9
Her underskriver ejeren hvormed det defineres:
• Hvem der har ansvar for vedligeholdelsen og dermed bevarelse
af flyets vedvarende luftdygtighed.
• Hvem der tager ansvar for evtl. afvigelser fra designholderens
anbefalinger.
• Hvem der gennemgår og opdaterer programmet.
Husk at slå kryds ved ejer.
Husk at DSvU CAO ikke tilbyder føring af vedvarende luftdygtighed,
dvs. DSvU kan ikke anføres som CAO.

Aircraft Maintenance Program

Vær specifik i at beskrive hvad man må og hvad ikke. Hjælp findes i
Appendix II til AMC Part-ML, hvor der specificeres en tabel med hvad
en ejer må.

Udførelse af vedligeholdelsesarbejde (1)
1. Give work ordren et nummer
Vi anbefaler at følge vores nummersystem, som består af
registrering, årstal, løbenummer i dette år: OY-XXO 2022/1, se
evtl. også DSvU CAE sektion C.2.
2. Beskriv hvilken data (håndbøger) der anvendes
Vi anbefaler at første linje i en work-order angiver hvilke
vedligeholdelsesdata der anvendes, f.eks. Maintenance Manual
Revision 3, Maj 2000, samt en reference til jeres AMP, f.eks.
AMP revision 0, Dec 2021.
3. Beskriv arbejdet
1.Hvad er opgaven og hvor kommer den fra, f.eks. Smøring iht.
AMP
2.Hvordan udføres opgaven, f.eks. smurt med ARGONAL iht.
håndbog side 16.
3.Hvornår og af hvem blev opgaven udført.
4.Bilag såfremt der er indbygget komponenter, etc.
4. Frigive arbejdet
Kvittere med dato, navn, underskrift og SPL nummeret

Udførelse af vedligeholdelsesarbejde (2)
Opdater follow-up skema med nye tidspunkter for “installeret/udført”, samt “næste
eftersyn”

Generelt bør follow-up skemaet
indeholde alle vedligeholdelses
opgaver nævnt i AMP’en, samt alle
levetidsbegrænsede komponenter.
Alle opgaver fra work-order skulle
dermed dukke op igen med ny
tidsfrist for udførelse.

Udførelse af vedligeholdelsesarbejde (3)
Frigive flyet i dens logbog:
1. På siden med den sidste start skrives: “I certify, that the limited pilot-owner maintenance specified, except as otherwise specified, was
carried out in accordance with Part-ML, and in respect to that work, the aircraft is considered ready for release to service”, plus WO
reference, underskrift, dato og SPL nummeret.
2. På “Vedligeholdelsesstatus siden” opdateres indtil hvilken start nummer, timer, tacho timer eller dato flyet er frigivet til. Informationen
tages fra follow-up skemaet, derefter dato, underskrift og SPL nummeret.
3. På side +200 skrives hvilken vedligeholdelse der er udført, plus timer, underskrift og SPL nummeret, f.eks. “Årlig vedligeholdelse”.
Afslutning:
• Alle dokumenter sættes i flyets tekniske journal.
• Hvis I vil gemme en elektronisk kopi, kan dette gøres i DSvU’s system. Indtil systemet er helt op og rulle, skal I dog bede jeres kontrollant
om at oploade dokumenterne i databasen.

Ved tvivl eller spørgsmål
Kontakt jeres kontrollant og få hjælp til papirgangen og opbygning
af den tekniske journal.
Opgaverne der skal laves er for det meste konstant, der kan
”genbruges” og i løbet af 2-3 gange har I lært systemet at kende.

Links

Part-ML incl. AMC&GM

Side

Link

859 - 946

https://www.easa.europa.eu/document-library/easy-accessrules/easy-access-rules-continuing-airworthiness-0

