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 Luchtvaart is volledig gereguleerd.
 Wereldwijde regelgeving van toepassing; oa:
 Europa

EASA

 America

FAA

 Canada

TCCA

 Iedere vliegtuig fabricant is een Type Certificaat Houder
 Fokker
 Boeing
 Airbus
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 Type certificaat houdt oa in dat er een onderhouds programma voor dat betreffende type vliegtuig
aanwezig is.
 Zonder dit kan een type vliegtuig niet gecertificeerd worden binnen de regelgeving!
 Een vliegtuig onderhoudsprogramma is gebaseerd op
 Maintenance Steering Group (MSG)-3 filosofie. Kort samengevat bepaalt MSG-3 op basis van de functie(s)
van een systeem en de daaraan gerelateerde “Functional Failures”
 Het effect van die Functional Failures en de daarbij behorende oorzaken (Failure Causes) wat er aan
preventief onderhoud (scheduled maintenance) kan worden gedaan om dit falen van het systeem te
voorkomen.
 Een geselecteerde taak dient te voldoen aan het zgn. “applicable en effective” criterium, d.w.z. hij moet
uitvoerbaar zijn en niet meer kosten dan hij oplevert. Aan elke taak wordt een interval gekoppeld, uitgedrukt in
de daarvoor geëigende parameter (vliegtuig uren, landingen of kalendertijd).
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Van alle systemen wordt een opsomming gemaakt om zo tot een initieel onderhoudsprogramma te
komen voor het complete vliegtuig (op het gebied van systemen en powerplant).
Naast systemen wordt er ook naar de constructie (structure) van het vliegtuig gekeken en wordt bepaald
of er corrosie, vermoeiing of schade van buitenaf kan optreden in die constructie en wat daar aan
preventief onderhoud aan kan worden gedaan om dit te voorkomen c.q. beheersbaar te houden. Ook
deze opsomming van de structure taken (met bijbehorend interval) wordt in het initieel
onderhoudsprogramma gebracht.

Elke scheduled onderhoudstaak heeft een zgn. geldigheid, d.w.z. de taak is al dan niet van toepassing
voor een bepaald vliegtuig.
De configuratie van een vliegtuig bepaalt welke onderhoudstaken van toepassing zijn.
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Het Maintenance Review Board (MRB) rapport bevat de totale verzameling van de initieel gedefinieerde
onderhoudstaken. Voor de vliegtuig gebruiker is dit de bron om z’n eigen vliegtuig/vloot gericht
onderhoudsprogramma te maken op basis van de geldigheden voor de verschillende taken.
Naast MSG-3 wordt er nog een zgn. System Safety Assessment (SSA) van elk systeem uitgevoerd om
slapende fouten c.q. combinaties van falen te adresseren om de benodigde certificatie eisen te behalen
(kans op falen < 10-9). De hieruit voortvloeiende taken worden toegevoegd aan het initieel
onderhoudsprogramma en krijgen de status van Certification Maintenance Requirement (CMR).
 Het specifieke onderhoudsprogramma (CMP) dient voor de luchtvaart licentie (AOC) te worden
goedgekeurd door de luchtvaartautoriteiten  luchtwaardigheids ‘bijbel’.
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 Ieder bedrijf dat in de luchtvaart wil gaan werken moet een luchtvaart approval certificate hebben 
geacrediteerd via locale autoriteiten (IL&T) vóórdat activiteiten kunnen plaatsvinden.
 Goedkeuring en (jaarlijkse) toetsing/beoordeling vindt plaats door diverse instanties (interne en
externe); oa CAA (IL&T +); klanten; etc
 Daarbij moet men denken aan:
 EASA-145

Vliegtuig onderhoud (of vliegtuig component onderhoud)

 EASA-21

Ontwerp (21J) of Productie (21G)

 EASA-M

Vliegtuig onderhouds management

 EASA-147

Opleiding voor technici

 AOC

Luchtvaart maatschappij

 Maar ook voor Vliegvelden; Verkeersleiders; buitenlandse bedrijven; etc.
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Configuration management:
- When a (serious) incident happens world-wide, an Airworthiness Directive might be issued  NO GO
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Life-Cycle Management

Product identificatie en beheer:
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-

Full traceability van onderdelen / werk taken
Geen wijzigingen zonder (engineering) approval
Interchangeability proces
Inkoop allen via Approved Suppliers
Terugkoppeling aan de TC Holder met in-service
ervaring
TC Holder komt met voorstellen tot verbetering –
modifications
Sign off every ‘step’ in the workprocess
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Thanks for your
attention
Any questions?
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