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Bestämmelser för fallskärmar
Gällande bestämmelser rörande fallskärmar regleras
av BCL-M 5.3 där utgåvan daterad 1979-02-01 bla
stadgar under

rioden vara 3 månader och för fallskärm med
kalott av siden/silke 1 månad.

Allmänt

Underhåll, modifiering och kassation

•

•

•

(3.1) att fallskärm för livräddning benämns
räddningsfallskärm och är antingen högfartsfallskärm för uthoppsfarter över 130 knop
eller lågfartsfallskärm för uthoppsfarter under
denna gräns.
(3.3) att reservfallskärm till sportfallskärm inte
får användas som räddningsfallskärm då sådan
är föreskriven.

Konstruktion och utprovning
•

(4.1) att räddningsfallskärm skall vara typgodkänd eller typaccepterad enligt föreskrifterna i
BCL-M 1.6.

Tillverkning
•

•
•
•

(7.5) att kassation av fallskärmskalott med
bärlinor skall ske enligt tillverkarens anvisningar. I avsaknad av sådana anvisningar skall
för räddningsfallskärm kassation ske vid utgången av nedanstående tidsperiod, varvid tiden räknas från och med året efter tillverkningsåret.
12 år för kalott och bärlinor av siden/silke.
16 år för kalott och bärlinor av nylon (motsvarande).
Då en tredjedel av kalottens sektioner vid hållfasthets- och porositetsprov underkänts.

Anm. För kalott av nylon (motsvarande) som är sydd med silke
gäller föreskrifter som för siden/silke.

•

(5.2) att föreskrifterna för identitetsmärkning
enligt BCL-M 3.1 skall tillämpas så att fallskärmskalottens tillverkningsnummer är identifieringsnummer för den kompletta fallskärmen.

(7.6) att vid kassation skall fallskärmsjournalen
makuleras samt kasserad komponent på tydligt
och varaktigt sätt märkas med ”KASSERAD”.
Om kasserad kalott packas i ej kasserat hölje
skall kassationsmärkningen överföras till höljets utsida.

Tillsyn och packning

Registrering och journalföring

•

•

(6.1) att tillsyn och packning av räddningsfallskärmar skall utföras av behörig flygverkstad
eller fallskärmstekniker. Packning får dock
även utföras av fallskärmspackare som efter erforderlig utbildning på aktuell typ erhållit
kompetensbevis härför.
Anm. Förteckning över fallskärmstekniker samt flygverkstäder med gällande behörighet finns intagna i MFL.
Anm. Förteckning över godkända typer av fallskärmar
finns intagna i MFL.

•
•
•
•

(6.2) att tillsyn av räddningsfallskärm skall ske
vid följande tillfällen:
vid utgången av varje 12-månadersperiod under vilken fallskärmen är i bruk eller förrådshålls i brukbart skick.
efter inträffad skada eller annan händelse som
kan ha nedsatt fallskärmens luftvärdighet.
(6.3) att ompackning av räddningsfallskärm,
som är i bruk eller förrådshålls i brukbart skick,
skall ske vid utgången av den tidsperiod som
tillverkaren rekommenderar. I avsaknad av sådan rekommendation skall för fallskärm med
kalott av nylon (motsvarande) ompackningspe-

•
•

(8.1) att fallskärm skall, innan den första gången tas i bruk, registreras genom upprättande av
en fallskärmsjournal. Journalen skall upprättas
av fallskärmstekniker och för dess upprättande
och förande gäller samma föreskrifter som för
komponentjournal enligt BCL-M 3.2
(8.3) att fallskärmsjournal och grundhandlingar
härför skall förvaras av den som är ansvarig för
fallskärmens underhåll
(8.4) att i packhöljets innerficka skall finnas
insatt ett journalkort med uppgifter enligt föreskrifterna i TSO-C23 och i packhöljets ytterficka, då sådan erfordras enligt samma TSO, ett
journalkort som dock endast behöver vara försett med anteckning om senaste packningsdatum signerat med namnförtydligande av den
som utfört packningen.

