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Wprowadzanie zmian z zastosowaniem Standardowych Zmian oraz Napraw 
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Wprowadzanie zmian – rozwój techniki 
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Cel „złagodzenia” wymagań

Celem jest uproszczenie procesu projektowania i wprowadzania „pewnych” zmian i napraw na „niektórych” statkach powietrznych. 
Zestawienie standardowych zmian i napraw ma na celu zmniejszenie kosztów obsługi, operacyjnych oraz metod unowocześniania statków powietrznych. 
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Cel „złagodzenia” wymagań
Wypełniając akceptowalne metody, techniki i praktyki  spełniania zawarte w CS-STAN nie ma potrzeby składania dodatkowych wniosków czy postępowań administracyjnych. 
W znaczącej większości przypadków, czynności obsługowe mogą być wykonane przez zatwierdzony personel. 
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Wprowadzanie zmian standardowych
Zgodnie z 21.A.90B oraz 21.A.433 Standardowe Zmiany (SC/SR) naprawy dotyczą:
 samolotów <= 5 700 kg MTOM;
 śmigłowców <= 3 175 kg MTOM;
 szybowców, balonów i statków powietrznych zgodnych z definicją ELA1/ELA2;
 zastosowanie może być ograniczone dla każdej standardowej zmiany/naprawy
Brak konfliktu z danymi TC (AFM lub ICA) czy AD
Brak możliwości zmiany ograniczeń operacyjnych/zdatności do lotu poprzez przeprowadzenie SC/SR.
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CS-STAN.00   Zakres
Konkretna Specyfikacja Certyfikacji (CS) dla SC/SR zawiera dane projektowe z akceptowalnymi metodami, technikami i praktykami dla wykonania oraz zidentyfikowania SC/SR. 
SC/SR opracowane są zgodnie z Specyfikacją Certyfikacji i nie wymagają procesu zatwierdzania, dlatego też mogą być wprowadzana jeżeli spełnione są warunki zawarte w 21.A.90B i 21.A.433. 
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CS-STAN.20   Ograniczenia operacyjne
Wprowadzenie standardowej zmiany nie może zmniejszyć czy zwiększyć zdolności operacyjnych SP.np. samolot certyfikowany do lotów VFR nie może być dopuszczony do lotów IFR poprzez wprowadzenie SC
Jakiekolwiek wprowadzane ograniczenia muszą być wpisane do instrukcji SP oraz do EASA Form 123
Każda SC/SR jest sprawą indywidualną dla każdego SP i jeżeli jest sprzeczna z danymi związanymi z TC (np. AFM, ICA) nie może być wprowadzona. 
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CS-STAN.50   ICA Instrukcje Ciągłej Zdatności do Lotu

W związku z wprowadzeniem SC/SR instrukcje statku powietrznego związane z ciągłą zdatnością mogą potrzebować aktualizacji. 
Aktualizacja, która jest częścią wprowadzanej zmiany SC/SR nie wymaga dodatkowego zatwierdzenia. 
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CS-STAN.60   AFMS
W związku z wprowadzeniem SC/SR instrukcja użytkowania w locie (AFM) statku powietrznego może potrzebować aktualizacji (wydania dodatku – AFMS).
Taki dodatek (suplement), który jest częścią wprowadzanej zmiany SC/SR nie wymaga dodatkowego zatwierdzenia.
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CS-STAN.70   AMC
AMC M.A.801 dla:
• Zwolnienie SP po wprowadzonej SC/SR
• Odpowiedzialność osób upoważnionych do zwolnienia
• Części i podzespoły odpowiednie do użycia przy wprowadzeniu SC/SR
• Dokumenty niezbędne przy wprowadzeniu SC/SR
• Niezbędne dostosowania w instrukcjach SP
• EASA Form 123 (zapis z wprowadzenia zmiany/naprawy)
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M.A.801
Poświadczenie obsługi i zwolnienie po wprowadzonej standardowej zmianie lub Standardowej Naprawie (SC/SR)
Odpowiedzialność za wykazanie spełniania wymagań spoczywa na wprowadzającym zmianę . 
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M.A.801
Osoby zdolne do poświadczenia to tylko osoby  fizyczne lub prawne, które są upoważnione do zwolnienia SP po wykonanej obsłudze zgodnie z Part-M lub Part-145,są uważane za odpowiednie do wykonania instalacji dla wprowadzanej SC/SR w zgodności z odpowiednimi wymaganiami.  
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Podczęść B – Zmiany Standardowe
• Group Systems – Communication
• Group Systems – Electrical
• Group Systems – Avionics/NAV/Instruments
• Group Systems – Mechanical and structural
• Group Cabin
• Group Survivability Equipment
• Group Powerplant and fuel system  
• Group Flight:
• Group Miscellaneous
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15https://www.easa.europa.eu/easa-and-you/general-aviation/documents-guidance-and-examples

Minor Change Certification Guidance Documents

EASA zakłada, że w niektórychprzypadkach w celu lepszego wyjaśnianiazmiany, Organizacji projektującej lepiejjest stworzyć oddzielny dokumentzawierający informacje zawarte wpunktach: 4, 5, 7, 8, 9, 0, 11 i 13.
Dopuszcza się jednak, żeby wszystko byłozawarte w jednym dokumencie. Musimymieć jednak pewność, że uwzględniliśmyw nim wszystkie niezbędne dokumenty.
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Załączniki:- Karta sprawdzenia naziemnego;- Karta sprawdzenia w locie (jeżeli dotyczy)*;- Załącznik do IUL;- Załącznik do IOT;- Załącznik do Albumu schematów elektrycznych (jeżeli dotyczy);- Karty zadaniowe*;- EASA FORM 123;- CRS*;- Karta przeglądu projektu;- Zawartość teczki projektowej (spis dokumentów)*.
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Załączniki – Karta Sprawdzenia Naziemnego 
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Załączniki – IUL
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Załączniki – IOT / Karta Przeglądu Projektu

XXXXXX
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Załączniki – Album Schematów Elektrycznych
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Group Systems—Communication:CS-SC001a - Installation of VHF voice communication equipment;CS-SC002c—Installation of Mode S elementary surveillance equipment;CS-SC004a —Installation of antennas;
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Group Systems—Communication:CS-SC001a - Installation of VHF voice communication equipment;CS-SC002c—Installation of Mode S elementary surveillance equipment;CS-SC004a —Installation of antennas;

Group Systems —Avionics/NAV/Instruments:CS-SC052c—Installation of VFR GNSS equipment; CS-SC054b —Exchange of Distance Measurement Equipment (DME);CS-SC056b —Exchange of VOR equipment
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Group Systems—Communication:CS-SC001a - Installation of VHF voice communication equipment;CS-SC002c—Installation of Mode S elementary surveillance equipment;CS-SC004a —Installation of antennas;

Group Systems —Avionics/NAV/Instruments:CS-SC052c—Installation ofVFRGNSS equipment; CS-SC054b —Exchange of Distance Measurement Equipment (DME);CS-SC056b —Exchange of VOR equipment
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Group Cabin:CS-SC106a —Installation of flight time recorder;
Group Miscellaneous:CS-SC401c—Exchange of basic flight instruments;
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Group Cabin: CS-SC103a —Exchange of interior material covering floor, sidewall and ceiling

Group Survivability Equipment: CS-SC152b—Changes to seat cushions including the use of alternative foam materials
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Pytania ?

NAVCOM SYSTEMS 



Dziękuję za uwagę. 
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