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Det gode selskab
Der er nok ingen medlemmer af KZ & Veteranfly Klubben,
som ikke ved, hvad EAA er for noget. Den store forening i
USA, som vi skylder alt, når det handler om muligheden for
og friheden til at bygge og flyve med de fly og helikoptere,
vi har lyst til.

tingentet, hvis man har brug for en
udlejningsbil fra Avis 3 uger om året.

Hilsen
fra
formanden

EAA er en stor forening, fordi det giver al mulig mening at
være medlem. Alene bladet Sport Aviation er rigeligt pengene værd. Her findes spændende artikler og nyttig info
for alle, som beskæftiger sig med hjemmebygning eller –restaurering. Hjemmesiden er propfuld af videoer med gode
værkstedstips. Medlemmer af EAA har adgang til gratis at
bruge SolidWorks software. Desuden er det nødvendigt, at
vi støtter økonomien i foreningen, så den kan blive ved med
at opfylde sin uundværlige, politiske mission.

Siden 1953, hvor Paul Poberezny grundlagde EAA hjemme
i sin kælder, er foreningen vokset til over 200.000 medlemmer. Fra hovedkontoret i Oshkosh kæmper de brave mennesker hver dag en politisk kamp for, at DU kan kan opnå
de friheder, som fritidsflyvningen behøver for at overleve.
Et godt eksempel på den gode fight er det, at EAA har formået at overbevise myndighederne i USA om, at noget af
den avionic, der med stort udbytte anvendes til amatørbyggede fly, sagtens kan monteres i Cessnaer og Pipere og
hermed fremme sikkerheden. Ligeledes arbejdes der på
at give adgang til at montere en autopilot, som er udviklet
til amatørbyggede fly, i de samme, fabriksbyggede fly. Det
betyder, at fly, som af økonomiske årsager hidtil har været
afskåret fra at have den oplagte sikkerhedsgevinst, en velfungerende autopilot er, nu kan få en, for relativt få penge.
Det er min overbevisning, at hvis ikke fremsynede folk i USA
dengang og nu ville bruge store ressourcer på at udvikle lovgivning og administration til gavn for fritidsflyvningen,
havde vi næppe haft det fantastiske udvalg af spændende
luftfartøjer og meget ydedygtig avionic, som vi har i dag.
Desuden giver medlemskabet af EAA en mængde fordele,
bl.a. en stor rabat på billeje, som faktisk kan betale kon-

Der er pt. ca. 110 luftfartøjer under KZ & V’s auspicier. Man
måtte mene, at i hvert fald de af os, som har gang i en byggesag eller flyver et BL2-2 luftfartøj, havde set lyset og forstår, hvad EAA har betydet for os personligt. Derfor kan det
undre, at der – i hele Danmark – kun er 76 EAA medlemmer.
Det er selvfølgelig ikke godt nok. Hvis vi vil med til festen,
må vi også yde lidt. Derfor kan man glæde sig over, at EAA
har åbnet mulighed for, at alle KZ & V’s medlemmer kan få
et halvt års prøvemedlemskab af EAA ganske gratis. Skriv
en mail til besbensen@gmail.com med oplysning om navn,
adresse, telefon og fødselsdato. Så sørger jeg for, at oplysningerne bliver lagt ind i EAA’s system, så dit prøvemedlemskab går i gang og du får Sport Aviation tilsendt. Det skulle
undre, om ikke du oplever det som så vanedannende, at
du fremover vælger at bruge de små kr. 400 om året på at
støtte den gode sag og samtidig få en masse fordele. n

KZ og Veteranflyklubben ønsker alle en

Glædelig Jul og et Godt Nytår
3

Den amerikanske VII’er
7
.
opdate

ring
fra Carl-Erik
Olsen

Tilbage fra ferie blev oliefilteret lukket op, filteroverfladen skåret fri og spredt ud på arbejdsbordet. Det så sort ud – men
den indvendige side var faktisk meget nydelig, for der var
ingen synlige partikler. Overfladen blev strøget med en 5 cm
lang plastikholder med to runde, kraftige magneter. “Strygningen” kunne opsamle fint jernstøv, der byggede sig op som
små sorte olierede totter på kanten. Motorens indvendige cylindervægge har en “channel chrome” behandling af overfladen, og stempelringene er derfor af stål, som skal slibes til
under “breaking-in”, som det hedder heromkring. Alt så ud
som man kunne ønske sig. Operationen var faktisk første
gang for mig nogensinde. Channel chrome behandling af cylindervæggene mindsker rustdannelser under perioder med
ingen flyvning. Ulempen er et lidt større olieforbrug og større slitage på stempelringene i forhold til almindelige honede

stålcylindre, der benytter chrome-belagte stempelringe. Som
alt andet er det et valg ud fra ens behov og et kompromis.
Tilbage til mysteriet med de kortvarige høje olietryk under
opstart. Hvad fik oliefilterets pakning til at åbne sig og lukke
olie ud? Desuden var der spørgsmål omkring det lave olietryk
ved motorens driftstemperatur og olieventilens trykregulerende funktion. Skyldes det relativt lave olietryk, at regu-latoren
ikke lukker tæt, – er der for ringe tolerancer mellem oliepumpens tandhjulsider og huset, eller skyldes det noget, som er
langt værre at tænke på: Forkerte lejepander/lejetolerancer?
Nogle af iagttagelserne må nødvendigvis hænge sammen på
en eller anden måde.
Efter at have talt med flere forskellige mekanikere, som alle
havde en mening om problemstillingerne, var det ikke muligt
at få tilstrækkelig klarhed eller sammenhæng. En nabo, der
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Luftspjæld til køling. Spjældakslen er hentet fra den beskadigede gamle karburator.
og vinkelstarterdrev. Ved eftermontering af et oliefilter bliver
bundsien, der sidder på en stor skruekapsel bag på motorens
accessory box, fjernet og er-stattes med en oliefilter-adapter.
Motoren er ikke født med et oliefilter fra fabrikken.
Hvordan passer den nye opdagelse med mine flyvninger
og erfaringer? Den første flyvning var for kort og bekymringen
gik mest på den stigende olietemperatur, så den kan man se
bort fra. Den næste flyvning den 1. august resulterede i en
olietemperatur på 240ºF og 17 psi i tryk. Efter kommunikation
med mekanikeren blev olieregulatoren taget ud og en ekstra
spændeskive lagt under de øvrige 6 skiver i et forsøg på at
hæve fjederens tryk. Da den operation blev foretaget tidligere dukkede en lille alu-lignende-chip frem, der så nydeligt
sad fast på ventilens kegleflade. Den har uden tvivl forhindret
olieregulatoren i at lukke helt. Chip’en var tydeligt klemt og
næppe mere end 0,2 mm tyk. Det forklarer det lave olietryk
på 17 psi ved den høje olietemperatur under de allerførste
flyvninger. Desværre ved jeg ikke, hvor den lille chip er kommet fra. (Olieregulatoren (“relief valve”) på en typisk Lycoming
består af en kugle og fjeder som ventil. De små Continental
65-100 HK 4-cylindrede motorer og den 6-cylindrede C125/
C145/O-300 bruger i stedet den beskrevne stempeltype).
Natten til den 3. august kom lufttemperaturen ikke under
22ºC, og ved opstarten om morgenen (omkring 25ºC) gik det
fint med en tvangslukket oliereguleringsventil og et kortvarigt
højt olietryk, som ikke fik nogen klokker til at ringe hos mig,
desværre. Motorens oliedriftsdata umiddelbart før ophør af
høj rejsefart ved 2570 RPM blev en olietemperatur på 234ºF
og et tryk på 27 psi. De ekstra 10 psi var forventet på grund
af den ekstra skive. I virkeligheden skyldes det, at chip’en var
fjernet, og olieregulatorventilen var lukket permanent.
Ved de næste to flyvninger den 6. og 7. august kom der
korte og unormale høje olietryk ved opstart, fordi nattemperaturerne havde ligget noget lavere end tidligere, omkring
14-15ºC. Ved morgenstarter viste instrumentet kortvarigt
300-400 psi, hvilket har trykket hårdt på oliefilterets gummipakning og måske flyttet lidt på den. Her ringede klokkerne
for mig, men jeg forstod ikke signalet.
Den 8. august blæste oliefilterets pakning ud under starten
og pumpen fordelte en stor del olie foran hangaren og under
den korte taxi-tur. Det var en tidlig og meget kølig morgen.

Køling af benzinpumper og nederst de gule oliefilterfinner.
bor et stykke oppe af vejen og som har været A&P mekaniker, havde en ny olieventil og fjeder, som jeg kunne prøve; og
Mike (som havde inspiceret Syveren) mente, at jeg blot skulle
hælde olie på, udskifte ventilen, flyve igen og se hvad der
skete... Umiddelbart var det en afvisende tanke, men dagen
efter virkede det meget fristende, for det var det letteste, og
det kostede ingenting, blot lidt arbejde: Så den gamle olietryksregulator blev taget ud. Som bekendt lå der 7 spændeskiver under fjederen inde i skrueproppen. (Se Opdatering nr.
6 i Oscar Yankee 3/2016).
Olietryksregulatoren består af et cylindrisk og hult stempelrør (et langt og lige fingerbøl), og enden er forsynet med
en keglestub, der lukker op mod et sæde i motorens oliegalleri. I den hule del ligger fjederen, hvis anden ende står i en
hvælvet skrueprop, der er bygget med et cylindrisk styr, som
stempelrøret kan vandre i.
Af nysgerrighed blev stempelrøret (uden fjeder) skubbet på
plads i motoren, og derved var det muligt at måle dybden op
til ventilsædet. Næste skridt blev at samle olieregulatoren i en
skruestik og måle dens samlede længde. Dernæst en gentagelse af montagesamlingen med 6 spændeskiver anbragt
under fjederen. Tykkelsen af den gamle flade kobberpakning
blev også noteret. Og det hele blev tegnet op og målsat på
et stykke papir. Facit viste, at olieregulatoren havde en ventilvandring på sølle 1,5 mm med de 6 spændeskiver. Med den
syvende spændeskive ilagt havde ventilen ingen vandring. En
AN-spændeskive er 1,6 mm tyk. Resultat: Olieregulatoren kunne overhovedet ikke lukke op, når der lå 7 skiver under fjederen!
Under normale omstændigheder vil ventilen kun åbne,
når olietrykket bliver for stort ved opstart af en kold motor på
grund af for tyk olie. Der er tale om en simpel fjederstyret ventil. Olien suges op ved hjælp af en oliegearpumpe i “gearhuset”, (på flyverjysk “accessory box”), der sidder på bagsiden
af en Continental motor. Olien hentes fra en si i bunden og
trykkes videre ud i motoren, styret af olieregulatoren. Boxen
dækker over gearhjulene til krumtap, knastaksel, oliepumpe og magneter, og for specielt O-300-D også et vacuum5
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Olieadapter med monteringsbeslag, filter, kølefinner og
skjold.

Adapter til fremløb- og returolieslanger.

Efterfølgende var der kun omkring 2 quarts olie tilbage i motoren.
Inden den næste motorprøve med frisk olie blev de øverste tændrør taget ud for lettere at tørne motoren med starteren til at fylde det nye oliefilter og oparbejde olietrykket. Startermotoren kørte i alt godt et minuts tid før trykket begyndte
at stige og endte med at levere 30 psi som det højeste. Så
langt så godt. Det var også en fornøjelse at inspicere de 6 “fine-wire” tændrør. De 5 af dem var en smule fedtede af mørk
olie, men tændrøret fra no. 2 cylinder havde farve af matbrun-kaffe. Det betyder, at stempelringene er ved at være
tætne for den cylinder, så processen er godt i gang.
Når olietemperaturen under rejsefart har stabiliseret sig
på et noget lavere niveau i forhold til begyndelsen, og olieforbruget har gjort det samme, er indkøringen med tilslibningen af stempelringene lykkedes. Forudsætningen for at
gøre sammenligninger af data fra flyvning til flyvning er, at
alle andre forhold har været mest muligt ens, såsom for eksempel udendørstemperatur, samme rejsefart under vandret
flyvning, og at flyet har gode instrumenter (digitale) til at registrere de marginale ændringer. Korte flyvninger eller mange
touch-and-go er no-no. Man skal måle oliestanden efter hver
flyvning og notere ændringerne. En anden god ting for min
situation er, at motorens ånderør har fået installeret en olieseparator (Andair) til at kondensere olie/vand, samt en lille
særskilt op-samlingskop for eventuel væske, så kun luft vil
passere videre ud under Syveren’s mave. (Hvis man glemmer
at tømme opsamlingkoppen og den løber over - kan det alt
sammen være lige me-get). På dette tidspunkt er stempelringene endnu ikke helt tætte, hvilket medfører, at der vil være
et højere overtryk i krumtaphuset fra forbrændingen end normalt, og overtrykket passerer ud gennem ånderør-olieseparator-opsamlingskop. Koppens bund er ca. 40 mm i diameter og efter hver flyv-ning har den hidtil indeholdt omkring 4-5
mm oliestand og lidt grums. Når koppen på et tidspunkt ikke
længere indeholder olie, må det formodes, at tilpasningen
mellem cylindervægge og stempel-ringe er betydeligt forbedrede. Processen kan tage fra 10-25 flyvetimer.

fik motoren fuld skrue og nåede 2300 RPM statisk. Olietrykket var stort set uændret under hele forløbet. Ved den efterfølgende tomgang på 700 RPM faldt olietrykket me-get lidt til
32 psi, men olien var heller ikke voldsom varm. Men hvorfor
steg olietrykket ikke ved det langt højere omdrejningstal? Det
ville have været rart at se 40-50 psi. Det kan være en lidt utæt
olieregulator, eller måske slidte vægge i oliepumpen(?) Det er
ikke super godt.
En opringning til en tekniker hos Electronics International
blev interessant. EI har leveret motorens monitor og de medfølgende følere, og hele pakken er blevet kalibreret sammen.
Den elektriske olietryksføler er beregnet til 120 psi, men kan
klare op til 400 psi, før huset kan risikere at stå af med et
“blow out”. Hvis det sker, vil det være tydeligt. Når olietryksføleren fortsat virker, er der in-gen skade sket - og det blev
oplyst, at senderen og målingen vil vise korrekte tal hele vejen op ad skalaen . . .
Den lokale mekaniker syntes, at jeg skulle ringe til Mark,
indehaveren af Custom Airmotive i Ar-kansas, for at få hans
mening om min situation. Mark syntes, at over 30 psi ved
tomgang var flot og foreslog, at jeg skulle lægge 2-3 spændeskriver under olieventilens fjederen. Så det har jeg gjort,
men jeg ved ikke, hvad jeg skal tro på. Desværre er udetemperaturen her til aften næsten på 30ºC, så jeg må vente til
en tidlig morgen med en testflyvning. Det der generer mig
i tankegangen er, at da oliereguleringsventilen tidligere var
lukket ved mekanisk tvang af 7 spændeskiver, stabili-serede
olietrykket sig ved sølle 27-28 psi under en olietemperatur
på 226ºF. Det kan en ny fjeder og 3 spændeskiver næppe
forbedre. Men jeg er jo heller ikke en Continental-mekaniker
. . . Min tankerække siger mig, at hvis ventilen er lukket og
pumpen leverer et vist olietryk, kan den umuligt levere et
højere tryk ved at lægge mere pres under fjederen. Lukket
betyder lukket. Kun i tilfælde af, at en oliepumpe er i stand
til at levere et relativt (for) højt tryk selv under optimale driftstemperaturer, og olieregulatorens fjeder er blevet for slap,
kan nogle skiver under fjederen hæve trykket. I mit tilfælde
er det uden tvivl oliepumpens evne til at sætte tryk, der er
blevet “for slap”. Der er kun en løsning for det: Enten at få
øget trykket ved at sænke olietemperaturen, eller udskifte
oliepumpen. På den lange bane er det nok en nødvendighed at gøre begge dele.

Tirsdag den 30. august
Motorprøve. Under starten arbejdede olietrykket sig roligt op
og stillede sig på 34 psi. Efter op-varmning til omkring 150ºF
6

Klar til test

samt en EGT på 1300ºF og CHT på 365ºF. Alle værdierne for
EGT og CHT er meget tilfredsstillende og især de lave CHTtal fortæller om rigtig god køling af cylindrene. Og Syveren
flyver vidunderligt. Men oliesituationen er bekymrende.
En opringning til min mekaniker, Larkin, hjalp ikke meget,
for før jeg kunne fortælle ham om mine oplevelser, beklagede
han, at han var kommet lidt bagud med sit arbejde. Men
dagen før havde han afsendt en “accessory box” med en
oliepumpe monteret samt diverse pakninger til at løse problemet!
Den høje olietemperatur er jo ikke hans problem. Det er et
spørgsmål om bedre køling, og de varierende udendørstemperaturer har indirekte indflydelse på det marginale olietryk.
CHT-værdierne kan tillade mig at “tappe” mere luft fra trykkammeret. Derfor blev den 1” slange, der kølede oliefilterfinnerne, ændret til en 2” slange og ført over til at køle benzinpumperne. Pumpernes gamle 2” køleslange, der kommer fra
et NACA-indtag på motorens sideinddækning, blev i stedet
ført direkte til finnerne på oliefilteret.

Torsdag den 1. september
Dagen blev til den første flyvning efter olieuheldet, og den
første tur med kølefinner monteret på oliefilteret. Desuden fik
nogle af finnerne direkte køleluft fra en 25 mm SCAT slange
hentet fra trykkammeret over motoren. Det var en god dag,
vejrmæssigt og flyvemæssigt, og mine formodninger holdt
stik. Det betyder, at olietrykket forblev omkring det samme,
hvilket ikke er så godt. Olietemperaturen stabiliserede sig i
begyndelsen ved et lidt lavere niveau, så noget er opnået,
dog ikke så meget, som kunne ønskes. Morgenflyvningen
varede 1 time 30 minutter og udendørstemperaturen lå omkring 18-19ºC. Under opstart leverede oliepumpen 41 psi.
Rejsefarten, efter 5 minutters rolig stigning til 2000 AGL,
lå mellem 110 og 115 mph ved 2580 +/- 20 RPM ved et
forbrug på 9.4 GPH (moderat lean af mixture). Efter 20 minutters flyvning var olietemperaturen steget jævnt til stabile
220ºF, mens olietrykket faldt til 24 psi. Olietemperaturen var
6ºF lavere end ved den forrige flyvning, hvilket nok skyldes
kølefinnerne, men trykket var 3 psi lavere. Den nye ventil er
tilsyneladende dårligere til at holde tæt end den forrige, men
den var tidligere også uforvarende lukket ved tvang. Jeg tror
ikke, at de tre spændeskiver under den nye fjeder gjorde nogen forskel med hensyn til lukkeevnen.
Efter yderligere 15 minutter under samme flyveforhold faldt
olietemperaturen til 218ºF og -trykket steg med 1 psi. Efter
yderligere 10 minutter stabiliserede olietemperaturen sig ved
215-216ºF, og trykket uændret. De næste yderligere 30 minutters flyvning ændrede ikke på det billede. Lufttemperaturen under flyvningen var næsten uændret.
Undervejs fik Den Gamle Dame fuldt gashåndtag, men jeg
trak det lidt tilbage, da motoren kravlede op på 2740 RPM
under vandret flyvning. Propellen og motorens antal af ponyer passer pænt sammen. Tilsyneladende kan motoreffekten
ikke være mindre end 170 HK ved 2700 RPM, såfremt Sensenich har regnet rigtigt på propellens stigning og diameter
på baggrund af mine oplysninger om Syverens rejsefart, motoromdrejninger og den forventede effekt.
Iøvrigt lå EGT-værdierne pænt ensartet på 1200ºF og CHT
på beskedne 330ºF ved 2580 RPM og et forbrug på 9.4
GPH. Det var et moderat lean ved bevidst at bruge ekstra
benzin til at køle. Ved de tidligere flyvninger med en mere mager benzinblanding og 2560 RPM lå forbruget på 8.4 GPH,

Den 4. september
Efter godt en times flyvning i den tidlige morgen viste det sig,
at olieforholdene er blevet noget forbedrede. Vandret flyvning
ved RPM 2580 +/÷ 20, denne gang med lidt mere lean til 8.2
GPH, gav en EGT på 1290ºF jævnt fordelt på alle cylindre,
og en højeste CHT på 335ºF også pænt jævnt, undtagen cyl.
#5, der var lidt lavere som altid. Det er den forreste cylinder
i højre side, som åbenbart får mest køling. Det kan der nok
ikke gøres ret meget ved. I det mindste er nr. 5 EGT’en på
linje med de øvrige, så forbrændingen er tilsyneladende fin.
At ændre luftafgangen bagest i motorens højre kølekasse fra
en 25 mm slange til en 50 mm afgang har ikke ændret på
den generelt gode køling af cylindrene.
Efter 20 minutters rejsefart nåedes stabiliserede olie data:
Olietemperatur 208ºF og et -tryk på 35 psi. Ganske vist var
lufttemperaturen kun omkring 14º-15ºC, ca. 4ºC lavere end
sidst. De gode resultater fra flyvninger er 10ºF mindre varmeudvikling, og 10 psi mere tryk. Det lavere olietemperaturniveau må tilskrives forbedret køling og lavere lufttemperatur,
men hvilke havde mest betydning? Oliestanden i opsamlingskoppen blev til 5 mm og lidt kaffegrums af carbonpartikler. Fortsat ingen tilgriset mave på damen. Olieniveauet startede med otte og en kvart på oliepinden, og faldt til syv og
en halv. Måske ryger noget af olien bare overbord på grund
7
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Fri plads til en oliekøler.
på en varm dag. Lufttemperaturen om morgenen lå igen omkring 17-18ºC, og reduktionen af den stabile olietemperatur
blev kun på 1-2ºF. Lidt har også ret.
Eftermiddagens flyvetur var ikke nær så behagelig. Lufttemperaturen i skyggen var lige omkring 30ºC og varmen gav
utrolig meget termik, så Syveren hoppede så meget, at det
var vanskeligt at gøre notater. Derfor steg jeg ret hurtigt op
i de højere luftlag og endte i 5000-5200 ft. Det medførte,
at lufttemperaturen faldt en del til 19-20ºC. Under standardkonditioner falder lufttemperaturen med 3ºC pr. 1000 fod.
Det slog meget hårdt igennem om eftermiddagen, men stort
set ikke om morgenen. Så olietemperaturvariationerne var
stort set uændrede i forhold til morgenens forhold. Om eftermiddagen kunne jeg slet ikke styre motordriften optimalt for
en fortsat indkøring. Der var mange termikbobler på 3-600
fod per minut, så motorens RPM måtte reduceres ofte for
at undgå over-speeding, når det skulle undgås at stige med
termikken. Det var hverken sjovt eller fornuftigt, så legen blev
standset efter en halv times flyvning.
Det positive var, at propellen ved standsning for første
gang slog tilbage fra en begyndende kompression. Noget
tyder på, at friktionen i cylindrene er blevet lidt mindre. Opsamlingskoppen havde kun 3 mm oliestand.
Læren blev, at jeg vil fortsætte indkøringen indtil videre
uden yderligere ændringer eller nye tiltag på kølefronten. Alle
flyvninger skal udelukkende være om morgenen.

Ny placering af oliefilteret på motorfundamentet.
af høj oliestand i begyndelsen? Næste flyvning vil blive startet
med 7 1/2 quarts på oliepinden.
Så hvad nu, når alle oliedata er indenfor de anbefalede
værdier? Valget er at forsætte med tilkøringen, og udføre et
par flyvninger ved en højere lufttemperaturer, som ikke er vanskeligt at finde for tiden, og se hvad der så kommer for dagen.
Derefter skal oliefilteret åbnes og undersøges nærmere.

Den 6. september
Morgenens flyvning blev foretaget i 17-18ºC. Efter godt 20
minutter i luften blev det til 216ºF mod 209ºF to dage tidligere. Men udendørstemperaturen var også 8-10ºF højere
(4-5ºC) end forrige gang. Lufttemperaturen har stor indflydelse olietemperaturen. Dagens stabiliserede 216ºF svarer til
slutresultatet opnået den 1. september. Det mest positive:
Olietemperaturen faldt langsomt med 5ºF under den sidste
del af turen, der blev på 1 time og 10 minutter. Det var en god
ting. Men den relativ højere olietemperatur skyldes sikkert en
højere udendørstemperaturen. Olietrykket varierede fra 30
og steg til 34 psi under den sidste del af flyvningen, det er
godt, men det er bestemt lige i underkanten. Hvis variationen
af oliedata hænger sammen med udendørstemperaturen er
sagen klar. Så skal kølingen forbedres betragteligt, for ellers
kan motoren ikke klare en rigtig varm dag.
Det er ikke kun skidt: Olieforbruget blev kun 1/4 quart mod
1/2 for to dage siden. Er det så fordi processen går i den
rigtige retning eller blev der bare smidt mindre olie overbord,
fordi oliestanden lå lidt lavere end ved forrige start? Der skal
ikke efterfyldes lige nu. Opsamlingskoppen havde igen 5 mm
olie og lidt kaffegrums.

Den 8. september
Det blev til den sidste flyvning indtil videre.
Morgentemperaturen lå lige under 20ºC både ved jorden
og op til 4000 fod SL. Efter 20 minutter i luften nåede olietemperaturen 221ºF, og blev der for de næste 35 minutter
uden ændringer. Der var ingen vind og ved 2580 +/- 20 RPM
(olietryk 35 psi) lå Den Gamle Dame støt på 98 knob eller 112
mph. Når jeg trak gashåndtaget tilbage til 2450-2500 RPM
faldt rejsefarten kun 2-3 knob. De flere heste hjælper mest til
af afkorte startløbet og forøge stigeevnen. Flere heste er meget rar at have i disse egne, men næppe så vigtigt i Danmark
og omegn.
Tilbage til flyvningen: Da der ikke var noget fald i olietemperatur, foretog jeg en langsom nedstigning og landede efter
en time i luften.

Den 7. september
Det blev til to flyvninger. En om morgenen og en sidst på
eftermiddagen. De gav ikke nogen klar melding om, hvordan
lufttemperaturens variationer spiller ind på oliefilteret køling
8

Oliekøler med tvangskøling.

Oliekøler set nedefra.

Det gode var, at de to sidste flyvninger tilsammen resulterede i et olieforbrug på en kvart quart og kun 3 mm væskestand
i opsamlingskoppen, hvoraf det meste var vand. Det dårlige
var, at der ikke var nogen mindskelse af olietemperaturen, efter den havde stabiliserede sig, så noget tyder på, at indkøringen af stempelringene måske er ved at være overstået.
Forsendelsen fra Larkin, min mekaniker i Arkansas, indeholdt en “accessory box” med oliepumpen monteret, samt
tegninger, reservedelskatalog og pakninger. Men jeg vil ikke
udskifte oliepumpen endnu. Først skal olietemperaturen bringes ned, for isoleret set vil et højere olietryk ikke ændre på
oliens temperatur. Det er kun en lavere olietemperatur, der
kan øge trykket relativt under brug af SAE 50 mineralsk olie.
Mine notater viser, at under stigning, hvor temperaturen passerer 200-205ºF ligger olietrykket på 38 psi. En udskiftning af
oliepumpen kunne komme senere. Kun en ændring ad gangen. Derfor gik jeg på internettet og bestilte et Airwolf remote
oil filter adapter kit. Den nye adapter skal erstatte den gamle,
som var beregnet til at udskifte bundsien med et oliefilter.
Den nye adapter kan i stedet levere fremløb- og returolieslanger til oliefilteret, der skal monteres på brandskottet. Kittet
kan forhåbentligt sænke olietemperaturen med 15-20ºF ved
hjælp af et godt luftkølingsarrangement, der blæser ned over
alle kølefinner monteret på oliefilteret. Poor mans oil cooler.
Olien blev tappet af, oliefilteret taget ud og filterelementet
lukket op og inspiceret. Ingen synlige partikler, og det magnetiske strygejern opsamlede lidt mindre jernstøv end sidst. Det
var dejligt. Intet tyder på, at motoren tog skade af olieuheldet.
Desuden var der nogle få og små flager af kulpartikler, der
fremkommer ved at afbrænde olie.

Klar til motortest.
styre kølingen ned over finnerne på oliefilteret. Motorprøven
viste, at alt virkede nydeligt og samlingerne var tætte.

Den 27. september
Flyvningen blev til godt en time. Det blev til noget godt og
noget mindre tilfredsstillende. For at tage det sidste først: Det
havde været forventet, at olietemperaturen ville falde en del
med den betydeligt forbedrede køling. Det skete ikke helt.
Udendørstemperaturen var stort set den samme som flyvningen før ombygningen. Det nye tiltag leverede kun en temperatursænkning på 7-8ºF, hvor jeg havde håbet på 15-20º.
Det næste var, at olietrykket stabiliserede sig ved kun 26-27
psi, mod et tidligere niveau på 35 psi. Fanden stå i det. Hvad
sker der nu? Der er ikke foretaget nogen ændringer, der har
noget at gøre med olietryksregulatoren!
Det gode var at opdage, at der kun var nogle få dråber olie
i opsamlingskoppen efter turen, intet vand og intet oliefald
på pejlestokken, og udstødningens indvendige farve i udgangsrøret var ikke længere oliefedtet, men pæn musegrå.
Desuden var CHT værdierne ved mager blanding nu omkring
30ºF lavere i forhold til de første flyvninger.
Tilbage var problemet med olieregulatoren og oliepumpens uventede lavere tryk. Jeg tog regulatoren ud og kiggede grundigt på den. Den viste en ganske let blank overflade
på keglesædet, men kun over en halv cirkel. Måske er den

Den 26. september
Omsider blev Syveren atter flyveklar. Det var egentligt ikke
vanskeligt at afmontere den gamle oliefilteradapter og erstatte den med en version med oliefilteret monteret på
motorskottet. Det tog bare tid, for en masse andet skulle
også afmonteres i cockpittet for at spænde et nyt beslag på
brandskottet. Der skulle fremstilles et luftspjæld til en to-enhalv tomme SCAT slange, der kunne lede køleluft ned over
oliefilterets finner, nu fra bagbords side trykkammer, så styrbord side SCAT slanger skulle reetableres, og det gamle hul
i trykkammeret lukkes. Dertil et skjold i aluminium, der skulle
9
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minimal skæv, og roterer under motorens gang. Det forklarer,
at den har været mere tæt tidligere og nu var blevet ringere
efter en halv drejning. Den er helt ny. Den gamle ser ud som
om den under motorens drift drejer rundt, for der er nogle
lette slibninger i cadmiumoverfladen rundt på selve stempelcylinderen. Og stempelhovedets keglesæde viser en let
slibning helt cirkelrundt fra at lukke mod sædet i motoren. Så
nu er de blevet ombyttet, og en skive mere er blevet under
fjederen, så nu er der fire. Selvom jeg ikke rigtigt tror, at
det gør en forskel, men jeg tager alt med.

I morgen tager jeg en ny flyvning, mens vejret endnu når
op tæt på de 30ºC om eftermiddagen. Om et par dage falder
temperaturen til først i tyverne, og den kommer nok ikke rigtigt højt op igen før til næste sommer.
Mine sidste to kort til at forbedre situationen er at ombytte
accessory boxen og dermed udskifte oliepumpen for at få et
umiddelbart højere olietryk, samt at eftermontere en decideret oliekøler. Alt forarbejdet med olieslanger gør det relativt let
at monterede det. Køleren skal “blot” sættes ind i returslangen mellem oliefilteret og motoren. Nu må vi se!
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Den 3. oktober

gon en lidt større køler på 13 celler på lager, og den kan der
lige blive plads til – so be it. Kun 20$ ekstra og mere køling.
Jeg tager det hele med. Man kan altid justere eller lukke helt
for luftkølingen på en kold dag.
Hvis jeg kan holde olietemperaturen nede mellem 190ºF
og 200ºF ser det ud til, at olietrykket vil ligge lige over 40 psi.
Derfor kan oliepumpeudskiftningen vente indtil videre.

For nogle dage siden var håbet, at de nye initiativer kunne
løse mit olieproblem, men flyvninger den 29. og 30. september viste kun, at kølingen var blevet forbedret, men ikke så
overbevisende at det kan forsvares at gå i luften ved OAT
over 25ºC. Det ser ud til, at olietemperaturen følger op og
ned med omkring det halve af luftens temperaturvariationer.
Olietrykket er blevet forbedret en smule og olieregulatoren
virker tæt. Så længe luften udenfor er 63ºF (17ºC) eller derunder, bliver olien ikke varmere end 205ºF med et olietryk på
41 psi. Det er fint nok. Men der vil blive andre flyvninger om
sommeren, hvor luften let kan være 30ºF højere, der vil betyde 220ºF olietemperatur og margi-nale 28-30 psi i tryk.
I det mindste er det en fornøjelse at se, at opsamlingskoppen nu er hel ren og tør efter hver flyvning. Det tyder
på minimal tryk ud gennem ånderøret fra krumtaphuset på
grund af tætte/tilslebne stempelringe. Motorens indkøring
ser ud til at være betydeligt forbedret efter 15 timers flyvning. Olieforbruget er så lavt, at det svarer til et forbrug på
1 liter pr. 10-12 flyvetimer. Og den registrering starter fra en
oliestand på 8 quart, hvor der som regel ryger lidt overbord
indtil oliestanden ligger mellem 6 og 7 quarts. Jeg vil forsætte
med mineralsk olie for endnu 10-20 timer, og så skifte til AD
mineralsk olie. (AD olie kan holde affaldspartikler svævende,
indtil de bliver transporteret over i oliefilteret og opsamlet).
Så nu står Syveren atter i hangaren for at blive bygget lidt
om i motorrummet. Oliefilteret på brandskottet er flyttet over
på et fabrikeret beslag på motorfundamentet, for dens forrige plads skal bruges til en oliekøler på 10 celler.
Desværre viste det sig, at køleren ville være i 30 dages
restordre. Det duer ikke! Heldigvis havde Chief Aircraft i Ore-

Den 13. oktober
Endelig blev Den Gamle Dame klar igen, først til en motorprøve, derefter til en kort flyvning om eftermiddagen. Det var
behageligt vejr, næste ingen vind, kun let overskyet og 21ºC
ved jorden. Alle forbindelser var tætte både efter motorprøven og flyvningen. I 4000 til 4700 fod var lufttemperaturen
omkring 54ºF (12ºC). Det var ikke gode betingelser til at teste
oliekølerens evner. Lufttilførslen til kølingen af olien blev ikke
sat på under start og eller stigningen op til 4600 fod. Hele vejen op lå motoren på 2530 RPM, havde et olietryk på 42 psi
og oliens temperatur steg til 194ºF på 10 minutter siden take
off. To minutter senere viste instrumentet 198ºF og olietrykket faldt til 41 psi. Så fik oliekøleren omsider lov til at få fuld
luft hen over ribberne. Efter to minutter faldt olietemperaturen
med 7ºF og trykket steg igen til 42 psi. Efter yderligere fire minutter var olietemperaturen faldet til 176ºF, uændret olietryk.
Meget overbevisende, men jeg ved ikke, hvordan systemet
vil forholde sig til en varm dag på 95ºF OAT. Det bliver næppe
sandsynligt at opleve det igen før i 2017.
Derefter blev gashåndtaget trukket tilbage, lukket af for luften til oliekøleren og kursen sat mod landingsbanen for en inspektion i hangaren og eftermiddagskaffe. Nu er Syveren vist
omsider klar til at bevæge sig lidt udenfor kravlegården.
n

11

Chip Chaps Femø
Chip Chaps sluttede sæsonen af
med en tur til Femø i pragtfuldt vejr.

n
Fotos: Claus Thomsen
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Hvilken olie skal jeg
bruge i min flymotor?

Olietyper: Fra højre semi-syntetisk, mineralsk olie med AD, mineralsk olie uden AD.

Af Carl-Erik Olsen
Det er lidt svært at finde et klart svar. Før man stiller spørgsmålet, må man se på, hvor meget man flyver, og i hvilket
vejr og klima? Flyver man i et gennemsnitligt fugtigt eller tørt
område, er det et fastlands- eller kystklima, eller variationer
derimellem(?). Svarene varierer og afhænger af, om man lytter til fly- og motorfabrikanter, olieleverandører, motorrenoverende mekanikere/værksteder og laboratorier, der udfører
olieanalyser, fly-operatører og piloter. Det er klart, at et svar
vil være vægtet af, hvem man spørger. Olieleverandører lovpriser deres olier og egenskaber, og en sammenligning af
forskellige produkter er yderst vanskelig. Oliefirmaerne skal
ikke leve med de konsekvenser, som køberne får af olievalg
og anvendelse. Derfor er nedenstående kommentarer og råd
mest baseret på erfaringer fra store anerkendte motorrenoverende værksteder, der arbejder med hundredvis af fly-ejere

og deres motorer hvert år, samt personer, der har en særlig
indsigt og viden.
Oliens opgave i en stempelmotor fra Lycoming, Continental
og tilsvarende firmaer, er at smøre, køle, tætne, rense, neutralisere syredannelse, samt at beskytte motorens komponenter under drift og især under stilstand. Det sidste punkt er
særligt vigtigt, når en motor befinder sig i et fugtigt kystklima.
Ved valget af en olietype får man dækket de stillede opgaver
i forskellig grad. Der skal også vælges en olieviskositet, der
tager hensyn til luftens temperaturvariationer. Denne artikels
indhold fokuserer på typiske fly-boxermotorer, der anvender
100LL flybenzin, som bekendt er blyholdig.

››››

Bemærk, at artiklen er farvet af mine egne meninger og valg.
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Hver enkelt fly-ejer må selv tage beslutning om, hvordan en
motors ve og vel bedst opnås ud fra egne forhold.

neralske olie er bedre til at beskytte motorens indre under en
længerevarende stilstand på grund af oliens bedre klæbrighed. Men det er også en ulempe at have en tyk olie ved lave
temperaturer. En motor med 50 SAE mineralsk olie, med eller
uden AD, skal forvarmes inden den kan startes, når temperatur ligger på 5ºC eller derunder.

Mineralsk olie og indkøring af en motor
Olien er raffineret af råolie, som f.eks. SAE 50 eller SAE 40
(single-grade, også kaldet 100 eller 80). Olien indeholder normalt ingen additiver.

Fuld-syntetisk olie

Mineralsk olie bruges hovedsageligt til at indkøre en ny eller
nyrenoveret motor. Anbefalingen er at udskifte olien efter 10
timers drift, og igen efter yderligere 15 timer for dernæst at
skifte til mineralsk AD olie eller en semi-syntetisk, eller når
olieforbruget har stabiliseret sig på et lavere niveau.

Syntetisk olie er fremstillet kemisk af kulhydrater og glimrer
sig ved at være tyndt flydende ved lave temperaturer, og er
en meget stabil smøreolie ved høje temperaturer.
Men i modsætning til den mineralske olie er den så letflydende ved lave temperaturer, at den ikke beskytter en motor under stilstand særligt godt. Olien løber simpelthen ned i
sumpen og blotlægger indre dele højere oppe i motoren. Den
har ikke de samme klæbrige egenskaber som mineralsk olie.
Specielt knasterne og knastfølgerne vil være meget udsatte. I nogen grad gælder det også ståloverfladerne i cylindervæggene. Dens tynde, letflydende og smidige egenskaber
gør den dårlig til at holde partikler “svævende” i olien såsom
gamle forbrændingsprodukter og mikroskopiske metaller.
Og den danner gerne slam, når 100LL benzin slipper forbi
stempelringene, og møder olien i bundkarret. Selvom man
blander forskellige additiver i den syntetiske olie, giver den
ikke den samme motorbeskyttelse, som den mineralske olie
kan levere ved stilstand.

Mineralsk olie bruges også, når blot en eller flere nye cylindre/stempelringe er blevet udskiftet på grund af for lav kompression. Når en sådan operation foretages, udskiftes den
hidtil anvendte olie til den almindelige mineralske indtil næste
olieudskiftning 25 timer senere, hvorefter man vender tilbage
til den sædvanlige AD olietype. Formålet med mineralsk olie
er at slibe stempelringene mod cylindervæggene og få en
bedre tætning samt en formindskelse af olieforbruget. Faktisk hjælper olien til at forcere slibeprocessen i cylindrene, og
får den hurtigere overstået. Nogle olieleverandører siger, at
deres mineralske olie med AD kan bruges under indkøringen
af en motor, men motorrenoverende værksteder og mekanikere støtter kun mineralsk olie uden AD.

Mineralsk AD olie

Syntetisk olie er velegnet i en gasturbine, der opererer under
meget høje temperaturer og anvender jetbrændstof.

SAE 50 AD (også kaldet 100 AD) olie er en mineralsk single-grade udgave, der indeholder forskellige additiver. AD står
for “Ashless” og “Dispersant”. Ashless er olie, der ved forbrænding undgår askedannelse (kulpartikler), og Dispersant
er ikke-metalliske additiver, der holder motoren renset ved at
forhindre mikroskopiske partikler i at aflejre sig. Under drift
holdes partiklerne “svævende” i olien og opsamles af oliefilteret. Derfor er et oliefilter en god ting. Der er også andre additiver i olien, der er gode til bekæmpelse af blyforbindelser;
forhindre slam, der dannes ved oxidering af olien under høj
varme; og til at neutralisere syredannelser. Disse uønskede
produkter stammer fra at benytte 100LL (Low Lead) benzin.
Syren dannes fra produkter i forbrændingskammeret, som
sammen med uforbrændt benzin (LL) slipper forbi stempelringene og ender i krumtaphuset og olien. Både syre, vand
og slam giver anledning til rustdannelser, hvis olien ikke udskiftes ofte. Mere om det lidt senere.

Semi-syntetisk olie
Semi-syntetisk olie som f.eks. AeroShell 15W-50 eller Exxon
Elite 20W-50 er en blanding af mineralsk og syntetisk olie,
forsynet med diverse additiver og AD. Det er lykkedes nogenlunde at kombinere de forskellige egenskaber i en olie.
Men beskyttelsen af motoren ved stilstand er ikke helt så god
som ved single grade mineralsk olie, fordi den er relativt tynd
ved lave temperaturer. Dens fordel er ved en motoropstart
under kolde forhold, så man ikke nødvendigvis behøver at
forvarme motoren. Forvarmning er dog fortsat en god idé.
Problemet med en kold motor er også rent mekanisk, idet
aluminiumsstemplerne er lette og har tynde vægge. De varmes meget hurtigt op og udvider sig umiddelbart efter start,
mens stålcylindrene er ret store og tunge, og derfor varmes
meget langsommere op. En manglende udvidelse af cylindergodset tidligt efter en meget kold start kan betyde, at
cylinderomkredsen ikke vokser i størrelse i de første mange
minutter. Resultatet er, at cylindervæggene kortvarigt kan
risikere at klemme stemplerne og give rivninger, især på et
nyt cylinder-stempel-sæt, hvor tolerancerne er minimale.

For godt 10 år siden introducerede AeroShell en forbedret
AD mineralsk single-grade olie med nogle yderligere additiver, “anti-wear/anti-corrosion”, som skulle modvirke slitage,
korrosion- og rustdannelser. Olierne hedder AeroShell W100
Plus og AeroShell W80 Plus. (SAE 50 og SAE 40 olier). Firmaet siger også, at det er overflødigt at blande supplerende
additiver i deres olie, og hvis man blander den med andre olier, kunne det forringe deres produkts fortræffelige egenskaber. (Supplerende additiver kunne f.eks. være CamGuard).

Multi-grade olie
Der er en mineralsk-baseret olie, Phillips X/C 20W-50, der
gør det rigtigt godt. Den er ikke blandet med syntetisk olie,
men er mest en ren mineralsk olie. Derfor svarer den til en
single-grade AD olie i egenskaber, og det er lykkedes at udvikle et produkt med et “viscosity index (VI) additiv, så den

Mineralsk olie, med eller uden AD, er tykkere ved lave temperaturer end syntetiske eller semi-syntetiske olier. Den mi14

kan holde en mere konstant viskositet over et større temperaturspænd. Olien er tyndere ved stuetemperatur end de
almindelige SAE 50 single-grade olier, fordi den grundlæggende er en SAE 20 olie. Det giver en fordel ved start i koldt
vejr, hvor man ikke kan arrangere en forvarmning. Da olien
er klæbrig, kan den bedre beskytte motorens ædle dele under stilstand sammenlignet med en semi-syntetisk olie. Vær
fortsat varsom og udfør en meget rolig og langsom motoropvarmning før take off i koldt vejr. Det er stadigvæk bedre at
forvarme motoren, selv om den kan startes uden!

ter for hver flyvning, hvilket hjælper til med at få vandindholdet
dampet bort, skal man udskifte olien oftere. Ellers vil motoren
uvægerligt få rustdannelser under stilstand, og den bekostelige motorrenovering rykker nærmere. Hvis man vil beskytte
sin flyvemotor mest muligt, skal man gå i luften ofte og længe
hver gang. Helst hver uge. Da det sjældent er muligt, enten
på grund af vejret eller økonomien (frit valg), bør man i stedet
skifte olie endnu oftere end blot slavisk følge kalender- eller
timetallet. At udføre mange olieudskiftninger er langt billigere
end at opleve en for tidlig og uventet hovedreparation.

Oliefirmaet Philips 66, Houston, Texas har udviklet deres
X/C 20W-50 olie til at kunne styre viskositetsvariationen under temperaturudviklingen. Det additiv, der bruges, består af
nogle enormt lange molekylekæder, som ruller sig sammen,
når de er kolde, og har dermed ingen væsentlig indflydelse
på viskositeten. Når olien varmes op, ruller kæderne sig ud
og strækker sig, og derved forstyrrer og forhindrer olien i at
tynde ud, og bedre bevarer en ønsket viskositet. Ved at reducere evnen til at blive tynd ved en højere temperatur får man
øget oliens “Viscostity Index”. Når en olie hedder 20W-50
betyder det, at olien opfører sig som en SAE 20, når den er
kold (W for Winter -20ºC), og som en SAE 50 olie, når den er
varm (en viskositetsmåling ved 212ºF/100ºC). Olien kan fås
både med og uden AD.

Petrokemiske ingeniører, der indgående har undersøgt udskiftet olie og motorer, anbefaler stærkt, at man skifter olie
med blot 25-30 timers intervaller uanset filter eller ej, for efter
det antal flyvetimer forøges sliddet betragteligt og olieforbruget stiger. Især er det vigtigt, hvis motoren opererer i et relativt fugtigt klima.
RAM er et meget velrenommeret motorværksted i Waco, Texas, der har specialiserer sig i hovedreparation og renoveringer af “big bore” motorer, dvs. omkring 300 hk. Firmaets
hjemmeside fortæller, at deres service rapporter indikerer om
anvendelse af mineralsk baseret AD olie, at den er betydeligt
bedre end syntetiske eller semi-syntetiske olier. De anbefaler
Phillips 66 X/C 20W-50. En anden kommentar fra dem er, at
oliefiltre bidrager betydeligt til at fange partikler, der skyldes
slidtage, men ikke så effektivt, som et olieskift gør (ved en
meget varm motor). Og RAM siger, at det er en god ide at
skifte olie og oliefilter oftere end fire måneder for at passe
godt på motoren. De advarer direkte imod benyttelse af semi-syntetiske eller syntetiske olier.

Generelle kommentarer
Der er ingen problemer i at skifte mellem almindelig mineralsk olie, AD mineralsk olie og semi-syntetisk olie eller blande dem. Olierne overholder alle de specifikke forskrifter og
krav til flymotorolie. Det betyder, at forskellige oliemærker er
kompatible. Hvis man lige står og mangler en dunk olie, er
der ingen risiko i at bruge et andet produkt uanset type eller
fabrikat.

Hvad kan man gøre for at beskytte sin motor
mest muligt?

De generelle anbefalinger til olieudskiftninger fra motorfabrikanterne, uanset olietype, har meget længe været op til 25
timers drift, hvis man opererer en motor uden oliefilter, og op
til 50 timers drift med et oliefilter. Det er meget vigtigt, at olien
tømmes ud, mens den endnu er godt driftsvarm lige efter en
flyvning. Ellers får man ikke de helt små og uønskede mikroskopiske partikler, vand og syreindhold mv. med ud, mens
det hele svæver i olien. Det er kun de større partikler, over 40
mikron (0,04 mm), der opsamles i filteret.

Det er naturligvis op til fly-ejeren. Da de fleste fly ikke får ret
mange timer samlet sammen på et år, får man en god motorbeskyttelse med Phillips X/C 20W-50 året rundt. Eventuelt
kan man skifte til en “sommerolie” som f.eks. AeroShell SAE
50 AD. Alternativet til Phillips X/C 20W-50 er AeroShell 15W50. Det vigtigste er, at man skifter olie ofte, helst mere end
3 gange om året. Hvis man flyver relativt meget, skift olie
omkring hvert 25.-30. flyvetime, selvom man har et oliefilter.
Brug gerne forvarme, hvis man kan om vinteren, for det forlænger også en motors levetid.

Det forudsættes i øvrigt, at man flyver relativt meget for at
opnå timetallene, for der er også et kalenderkrav til olieskift,
som ofte overses: Kalendertallet siger højst fire måneder
mellem olieskift, uanset hvor lidt man flyver. Kalendertallet er
langt mere vigtigt end timetallet! Årsagen er, at AD additiverne nedbrydes/ældes under drift! Selvom olien ser relativ ren
ud, kan den alligevel være udtjent og mere til skade end gavn
til forsat drift! Hvis man har en forventning om, at motoren
skal stå stille i en måned eller mere, klarer den sig bedst med
frisk olie.

For at lette arbejdet med at udskifte en meget varm olie kan
man med fordel montere en “oil drain valve”, som erstatter
oliebundproppen. Den gør det let at montere en plastikslange på bundventilen, og den kan let åbnes med fingrene.
Uden risiko for oliesvineri kan den brugte olie styres ned i en
dunk, og man kan bekvemt stoppe strømmen via ventilen,
når dunken er fyldt.
Forskellige artikler beretter om, at man ved at skifte fra mineralsk til semi-syntetisk olie ofte får et lavere olieforbrug. Det er
jo en rar tanke. Men det er tvivlsomt, at man gør motoren en
tjeneste ved at gøre det. Iøvrigt er det ikke så vigtigt, at motoren bruger så lidt olie som muligt, som det er, at den er godt
beskyttet. Hvis der kommer for meget olie ud af ånderøret og

Kalenderregelen hjælper til med at fjerne syre og vand, der
dannes i olien. Hvis en motor ikke opnår en olietemperatur
mellem 185º-210ºF (85º-99ºC) under drift i mindst 30 minut15

››››

sviner bunden til, er det muligt, at det kun er stempelringene,
der er lidt slidte. Løsningen er at sætte nye ringe i og/eller
montere en olieseparator. Det sidste er en god løsning, når
kompressionen iøvrigt er i orden.
Husk på, at det er en antikveret motor, der ligger i dit fly. De
forskellige modeller har været i brug i næsten en menneskealder i stort set uændret form. Selv en ny motor er stadigvæk en maskine, der blev udviklet omkring 2. verdenskrig:
1939 (Lycoming O-290); 1942 (Lycoming O-435); 1945-47
(C-125/C-145/O-200/O-300); 1953 (Lycoming O-320); 1955
(Lycoming O-360); 1962 (Continental IO-360). Motorerne gør
det stadig godt, og de skal og vil bruge olie.
Og til slut nogle ord fra Blackstone Labs, som udfører olieanalyser blandt andet fra flymotorer: Vi ser ingen
betydelige forskelle i motorslitage, uanset om man benytter
almindelig mineralsk single-grade olie eller tilsvarende olier
med AD indhold gennem deres normale levetid. Måske gør
mekanikere, der overhaler motorerne. Vi har en database,
der indeholder slitageprodukter af metaller dannet i stort set
enhver type flymotor. Som et eksperiment sammenlignede vi
slitagemetaller for Lycoming IO-360 motorer. Gruppen var på
571 motorer, der repræsenterede fire typer olier: AeroShell
W100, AeroShell 15W/50, Exxon Elite 20W/50, og Phillips
20W/50.

Bundventil til bekvem tømning af varm olie.

Resultaterne blev: Aluminium partikler varierede fra 6-8
ppm (parts per million), ingen væsentlig forskel. Chrome 4-6
ppm, ingen vvæsentlig forskel. Kobber 5-9 ppm, det samme. Tin lå på 1-2 ppm for alle typer og Nickel på 2 ppm. Vi
fandt mindre variationer for jern mellem 23 og 27 ppm. Hvis
du fik 4 ppm af lige meget hvilket metal i øjnene, ville du ikke
bemærke det. Vi opdagede, at jernpartiklernes antal øgedes
jo længere olien blev brugt, men gennemsnitligt var der ingen
betydende forskel. Vores konklusion er, at der ikke er nogen
forskel mellem de forskellige olienavne. Der er en korrekt olieviskositet, men der er ikke et korrekt olienavn.
n

16

FLY-SIK
Fra FAA Safety Briefing
Artiklen er skrevet af Robert Reeser og
oversat af Knud Høgh Jørgensen, generalsekretær i Rådet For Større Flyvesikkerhed.

Indtil vi definerer det virkelige problem, vil vi blive ved med
at se “Loss of Control” ulykker. Det væsentlige er altså:
HVORLEDES OPRETHOLDES KONTROLLEN OVER
FLYET?
n

Et studie viser, at drej og/eller stigning går forud for 85% af
alle fatale stall-ulykker. Med andre ord, mens piloterne manøvrerer flyene. Et andet studie viser, at 93% af spin-ulykker startede i eller under landingsrunde-højde.
Ud fra det kan man se, at i de fleste tilfælde er det umuligt at få rettet op fra et stall i lav højde.
Vi bør nok lægge vægt på at lære piloterne, hvorledes
de i det hele taget undgår at komme ind i et stall.
I alle lærebøger kan man læse, at et stall forårsages af,
at man overskrider den kritiske indfaldsvinkel. FORKERT!
Det sker, når stallet finder sted. Årsagen er, at flyet bliver
trukket så hårdt op i pitch, at den kritiske indfaldsvinkel
overskrides – altså ved at pind eller rat trækkes tilbage og
holdes dér. Så det er piloten, der forårsager et stall!
I alle lærebøgerne læser man også, at i et drej skal man
trække pind/rat tilbage for at holde vandret flyvning. Det er
også FORKERT! Giv gas for at opnå den nødvendige opdrift – helt op til maksimum ved 35-40 graders krængning
for de fleste mindre fly.
I et flys håndbog kan man se, hvad dets stall-hastigheder er i forskellige konfigurationer. Men, det er kun ved
vandret uaccellereret ligeudflyvning. En flyving kan stalle
ved alle hastigheder, når den udsættes for g-påvirkninger
og skrappe drej.
Dette leder frem til konceptet “hands-off” flyvning. Kun
få piloter kender til eller forstår, at et fly er konstrueret til at
flyve selv. Vi piloter skal bare styre. Det er muligt at flyve
fra begyndelse af taxi til landing flare uden at røre pind/rat.
Kun gashåndtag og sideror kan klare det. Prøv selv – og
du vil blive forbavset.
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Fortællingen om KZ-flyet og
flykonstruktørerne Kramme & Zeuthen
mennesker, som interesserer sig
for KZ-flyet.

Efter tre års arbejde kan vi med en DVD og en booklet sætte
punktum for filmprojektet om Kramme & Zeuthen og deres
kamp for at opbygge en flyindustri i Danmark.
Anders og jeg siger 1000 tak til KZ-miljøet for den store hjælp, vi har fået til filmprojektet. Det har været sjovt og
udfordrende at fortælle historien sammen med de mange

Mange hilsner
Peter Zeuthen og
Anders Dencker Christensen

DVD
anmeldelse

DVD og booklet kommer til salg på forskellige museer
og foreninger i 2017. Inden jul sker salg online hos
www.stoppel.dk.
DVD med filmen om KZ-flyet, bonusmateriale og illustreret booklet.
Alle film kan ses online vha. QR-koder i booklet.
Kr. 125,Illustreret booklet med QR-koder til filmen om KZ-flyet
og bonusmateriale.
Kr. 40,-

Foto TBS
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Civile fly over Pearl Harbor
Roy og Martin Vitousek, far og søn, havde lejet en Aeronca
ved Gambo Flying Service, John Rogers Field Honolulu, en
søndag morgen.
Det var fint vejr og turen gik østover for at følge øen Oahus
kyst mod uret og tilbage til Honolulu. Kort efter mødte de en
kraftig regnbyge og vendte om for at flyve med uret rundt om
Oahu, der er ca. den halve størrelse af Fyn. Pludselig var de
omgivet af en eskadrille Nakajima “Kate” bombefly fra admiral Yamamotos angrebsstyrke.
Japanernes agterskytter beskød dem. Amerikanerne på jorden fyrede også efter dem, da de troede det cirklende fly var
en slags måludpeger. Vitousek skyndte sig at lande og slap
uskadt. 
n

(Mere i næste nummer).
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Boganmeldelse

Krigsflyvere

Veteraner fra 2. verdenskrig fortæller om krigen i luften
Af James P. Busha
Åh nej! Endnu en bog om Spitfire, Messerschmitt og B-17?
Ja og nej. Det er nemlig beretninger fra “hestens egen mund”,
om man så må sige.
James P. Busha så heldigvis, at det var ved at være sidste
udkald for veteranerne fra 2. Verdenskrig. Så han begyndte
at interviewe alle de piloter, han kunne komme i nærheden af.
I slutningen af hvert kapitel er der en opsummering af fortællerens senere skæbne. For rigtig mange af dem konstateres
der naturligt nok deres dødsdag indenfor de seneste år.
Der er stor variation i typer og nationaliter. Fra Joseph McManus, der nødlandede en Lockheed P-38 på indlandsisen,
over Brewster Buffalo som New Zealænderen Geoffrey Fisken ikke fandt helt umulig til Mihaly Karatsonyi, der fløj Messerschmitt Bf 109 i Det Kongelige Ungarske Luftvåben. De
små og anderledes fly er ikke glemt. Fiesler Fi 156 Storch i
tysk optik og fra amerikansk side i en usandsynlig luftkamp
med en L4 Cub.
Bogen har både et komplet personregister og flytyperegister. Billedsiden er dækket af gamle farvebilleder, nye af John
Dibbs og mange sort hvide fra piloternes egne gemmer.

emnet. Det er en fornøjelse at læse “Krigsflyvere” uden at blive afbrudt af meningsforstyrrende og mærkelige fejl. Bogen
er et værdigt og værdifuldt minde over de mange piloter, der
kæmpede under 2. Verdenskrig.
n
PJC

Oversætteren skal specielt nævnes. Ole Steen Hansen har
indgående kendskab til flyvning og selv skrevet bøger om

James P. Busha er
tidligere politimand og
idag ansvarlig for udgivelse af magasiner og
bøger i den amerikanske Experimental Aircraft Association (EAA),
der står for en mængde
aktiviteterinden for den
rekreative flyvning, herunder at drive et museum, hjælpeselvbyggere
med at få deres maskiner i luften og hvert år organisere
verdensstørste flyvestævne i Oshkosh nord for Chicago,
hvor mere end 10.000 fly og 500.000 personer deltager.

Busha har selv haft flyvecertifikat siden 1987 og flyver et
tidligere observationsfly fra US Army Air Corps. James P.
Busha har gennem årene interviewet hundreder af veteraner, der fløj under Anden Verdenskrig. Det er blevet til
en lang række artikler, der har været bragt i forskellige
flyvemagasiner. Og nu også denne bog, hvor læserne
dermed også får mulighed for møde dem, der selv var
med dengang.
Ole Steen Hansen, der har oversat bogen til dansk, arbejder som forfatter og fotojournalist. Et af hans specialeområder er flyvning og flyvehistorie. Foruden at fotografere og skrive om alle former forflyvning i bøger til både
børn og voksne, freelancer han for flyvemagasiner i bl.a.
Danmark, Norge og Tyskland.
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Corsair på Okinawa
Thomas Hardy fortæller om Chance Vought F4U “Corsair på
Okinawa”. Han endte krigen med tre luftsejre. Han døde i maj
2012.
n

Thomas Hardy fortæller om “Corsair på Okinawa”.
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Boganmeldelse

Pearl Harbor for 75 år siden

Den 7. december var det 75 år siden
Japan angreb Pearl Harbor.
På Ford Island ligger Pacific Aviation Museum
med en meget fin samling fly.
Mitsubishi A6M2 Zero ses klar til start fra et
hangarskib. Zero’en er vel lige så kendt som
f.eks. Spitfiren?
Men hvad er det her for en “fætter”?
(svar i næste nummer).

22

Til salg
Lancair-360 byggesæt
95% færdigbygget

2-sædet side-by-side, god baggage capacitet
Spænvidde 7.16 m, Længde 6.4 m, højde: 2.13 m
Designet tomvægt : 1000 Lbs (454 Kg). MTOW 764 Kg
Engine : Lycoming IO-360-A1B6, 200 Hk (149 KW), 1000 timer
Propel : MT V-12, 3-bladet, composite constant speed
Max speed : 226 Kts. Cruise speed : 206 Kts. Stall speed : 55 kts.
Elektro-hydraulisk optrækkeligt understel – funktions afprøvet
Elektriske flaps med preset – funktions afprøvet
Krænge- og højde ror push rod aktiveret, sideror wire trukket
Long-range tanke. Estimeret endurance : 6+ timer
Fjernbetjent elektro hydraulisk cockpit åbne-/lukke mekanisme, Tonede ruder.
Alle instrumenter (steam gauge)
Belastnings prøvet til +6 G, Nød vacuum option
Custom designet kevlar cowlings m. RAM induction, plenum og integreret luftfilter hus
COM og VOR antenner in halen. Integreret GPS antenne i taget
Alle udvendige dele primet med Akzo-Nobel epoxyprimer (for Airbus)
Allle arbejder kontrolleret af KZ&V og dokumenteret
Udgifter :
Kit : 150.000 Kr, Motor : 100:000 Kr, Propel : 64.000 Kr
dertil instrumenter, avionics, maling, automatik etc. Totalt 500.000 Kr
Pris ide : 350.000 Kr eller giv et bud. Kan besigtiges efter aftale.
Henvendelse : Villi H. Seemann. Telefon 20937164
FileName : LancairSalg.doc
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23. nov. 2016
Thomas S. Damm har kigget ind hos Troels Juels Kristensen på
Brædstrup Flyveplads. Som erstatning for den røde OY-RVS er han
gået i “blåt” med en tyskbygget RV-8. Håndværket er af høj standard
og bemalingen stammer fra VMFA-214, U. S. Marine Corps, “The
Black Sheep Squadron”, der fløj Corsair i gamle dage.
Tillykke til Troels!
(Fotos Thomas S. Damm).

