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Man har et standpunkt …
Af BES
Salig JO Krag blev citeret for at sige, at
‘Man har et standpunkt, til man tager et
nyt’.
I KZ & Vs bestyrelse må vi erkende, at vi
har skiftet standpunkt i vor opfattelse af
den nytte, vi har af vort medlemskab af
KDA. Der var engang, hvor det var nødvendigt at være en union i KDA for at drage nytte af ‘unionsmøderne’ i Trafikstyrelsen. Styrelsen ønskede kun at forholde
sig til én kommunikationskanal og meddelte, at kommunikation om de anliggender, som skulle debatteres på ‘unionsmøderne’, skulle koordineres via KDA. Det
seneste nye er, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (som det hedder i dag) har
meddelt, at de ikke længere ønsker at
holde ‘unionsmøder’ med alle unionerne,
men ønsker bilaterale møder med de enkelte unioner om de emner, som måtte
optage disse.

Det er sådan set vand på vor mølle. Dels
har vi ikke et stort interessesammenfald
med f.eks. modelflyvere eller faldskærmsspringere, når det gælder specifikke regler og aftaler og dels var ‘unionsmøderne’
efterhånden underprioriterede i en grad,
så de var spild af tid.
Konklusionen er, at vi sagtens kan eksistere uden at være medlemmer af KDA.
Vi har jo ikke brug for sportslicenser og er
ikke nogen idræt, så det synes i stigende
grad overflødigt, at vi opkræver kr. 200
fra vore aktive medlemmer og sender
dem videre til KDA, som – efter vor mening – ikke giver valuta for pengene.
Spørgsmålet vil blive taget op på dette års
generalforsamling, så mød op og brug din
stemmeret til at give din mening til kende.
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen forbeholder sig øjensynligt også retten til at

ændre standpunkt. Det seneste nye fra
dén kant er, at man alligevel ikke vil (tør?)
tillade skoleflyvning i BL 2-2 fly. Holdningen er vendt 180 grader over natten og
der er ikke oplyst nogen årsag til standpunktsskiftet. Vor indvending om, at man
jo i Storbritannien både kan flyve skoleflyvning OG nat- og IFR-flyvning i hjemmebyggede fly, bliver mødt med et argument om, at Storbritannien jo er på vej ud
af EU og derfor kan gøre som de vil(!).
Det er skuffende, at Trafik-, Bygge- og
Boligstyrelsen – på dette område – ikke
har mere bagdel i bukserne, når de, på
luftdygtighedsområdet, har vist en så
fremragende samarbejdsvilje og -evne. Vi
håber, at der snart er nyt at berette om,
hvornår vi selv må foretage de sidste ‘forretninger’ i forhold til BL 2-2 flyene. Det
kan måske også blive på årets generalforsamling. 
l

Erfaringer med transpondere
Af BES
I OY-CLL sad der engang en transponder, som var fremstillet af et firma,
hvis navn begynder med G. Desværre fik transponderen en tidlig død, da der
trængte fugt ind i den. Værkstedet, som
arbejder i de dele, ville sende transponderen til producenten, så den kunne blive
repareret. Fabrikanten sendte den overraskende besked, at de ikke ønskede at
modtage den af dem fremstillede transponder, idet de ”ikke længere supporterede den pågældende model”. De ønskede
heller ikke at yde service i form af diagrammer over transponderen, så vi selv
kunne forsøge reparation. Eneste udvej –
ifølge G***** - var at købe en ny.
I Aeronca’en har jeg en transponder fra
TRIG. Det er den lille TT21, som har vir-

ket fremragende i tre år. En dag gik displayet i sort. Transponderens respons
kunne stadig ses på radaren, men jeg
kunne ikke skifte kode, idet jeg ikke kunne se, hvilken kode, der blev valgt. Med
bange anelser ringede jeg til TRIG i Skotland og talte med deres service manager. Han beklagede mange gange, at garantien jo, efter 3 år, var udløbet og at de
ville være nødt til at fakturere mig for reparationen. Desuden ville jeg være nødt
til at vente på reparation og returnering.
Nå, hvad koster det så, og hvor længe vil
det tage? Tro det eller lad være, men den
rare mand fortalte, at reparationen, inklusiv returfragt, ville koste under kr. 700 (!)
og ville tage 5 dage. Det kan man ikke
engang købe én time på et avionicsværk-
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sted i Danmark for. Oven i hatten passede det på en prik med de fem dage – og
da enheden kom hjem igen, var den forsynet med en ny to-års garanti. Under
hele processen fik jeg e-mails, som holdt
mig underrettet om, at de havde modtaget enheden og at de ville sende den på
en oplyst dato. Efter afsendelsen modtog
jeg en mail med trackingnummer og forventet leveringstidspunkt.
Se dét er kundeservice og back-up, der
vil noget. Jeg er slet ikke i tvivl om, at der
kommer til at stå TRIG på den 8.33 kHz
radio og mode-S transponder, som skal
sættes i CLL, inden længe. 
l

Den Amerikanske Syver
Opdatering nr. 8 Af Carl-Erik Olsen

VAND I KRUMTAPHUSET
Vigtigheden af at udskille vand fra motorolien blev tydeligt demonstreret af Syverens Andair system, der består af en olieseparator for enden af ånderøret og en
opsamlingskop. Motorens krumtaphus
udluftes gennem ånderøret, men i stedet
for at lade røret ende under motorrummet
og slippe en olietåge blandet med fugtighed ud under kroppen, kondenseres tågen i olieseparatoren og ren luft passerer ud for sig, mens olie/vand løber videre
til opsamlingskoppen, der har sin egen lille udluftningsslange. Den virker også som
et overløb, hvis koppen bliver fuld. Koppen skal tømmes rutinemæssigt, gerne
efter hver flyvning, eller i forbindelse med
kontrol af oliestanden før hver flyvning (se
komponenterne i OY 2/2015).
Under den tidlige indkøring af motoren
lå der 5-6 kubikcentimeter olie i opsamlingskoppen samt nogle få antydninger af
vanddråber. Efterhånden som stempelringene mod cylindervæggene blev slebet til, indeholdt koppen mindre olie for
hver gang. Efter 13-14 timers indkøring
var opsamlingskoppen fri for olie og inde-

holdt kun meget få dråber vand i opsamlingskoppen.
Ved afbrænding af benzinblandingen
dannes der altid vanddamp under den
kemiske proces. Det meste ryger ud gennem udstødningen, og kun en lille del,
sammen med forbrændingens sideprodukter, vil passere stempelringene og
ende i krumtaphuset/motorolien. I begyndelsen af november lå der lidt mere vand
i opsamlingskoppen under den sædvanlige kontrol. Muligvis på grund af en højere
luftfugtighed ved indledningen til vinterperioden. Fortsat ingen olie i koppen bortset
fra noget ubetydeligt svæv af slam. Men i
løbet af november og december, hvor der
ind i mellem har været adskillelige dage
med temmelig megen regn, er det nu en
ny normal at finde 5-6-7 mm vand i opsamlingkoppen (1 mm vandstand svarer cirka til 1 ccm) efter hver flyvning. Mon
ikke den kommende varme sommer vil
reducere vandstanden til den tid (?).
Under flyvningerne sørger jeg for en olietemperatur omkring 200ºF (lige under
vands kogepunkt) ved at kontrollere luftmængden gennem oliekøleren. Ved den

temperatur leverer oliepumpen et stabilt tryk på 42 psi. Kondensvand i krumtaphuset kan ikke forhindres. Derfor er
hyppige olieskift vigtige, og hvis muligt
bør man efterlade et flyveapparat med
frisk olie på motoren før en længere stilstand.
Iøvrigt fungerer Andair’s olieseparator
storartet og systemet kan bestemt anbefales. Der har ikke været antydninger af
oliefilm eller snavs under maven på “Den
Gamle Dame” (bortset fra de helt store udslip!). Der findes andre lignende systemer, men jeg har kun erfaring med Andair.

EGT FLUKTUATIONER
En flyvning med Syveren i begyndelsen af
november blev kun på 25 minutter, fordi
EGT værdisøjlen for cylinder nr. 1 pludseligt begyndte at fare op og ned. En efterfølgende kontrol af tændrørene gav ikke
noget svar, og el-forbindelsen til føleren
var tilsyneladende i orden. Der blev ikke
foretaget andre supplerende observationer den dag, for jeg trak omgående gassen tilbage for at lande med det samme.
Ved den næste flyvning viste den sam-

Olieadapter, der erstatter bundsien
på motoren. Olietemperaturføleren er
monteret i den lille bundprop og si. (Til
venstre for de to blå rørbøjninger).

Olieadapter, der erstatter bundsien på motoren.
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Oliepøl igen.

tens justeringer af motorens driftsforhold,
for alle EGT’erne kørte nydeligt. Under
stigningen blev mixture-håndtaget trukket lidt ud, og under vandret flyvning blev
EGT’en justeret til omkring 1250ºF og
en CHT værdi på 335ºF. Der kom absolut ingen EGT fluktuationer på noget tidspunkt. Hvis min hukommelse ellers er
korrekt, blev de forrige flyvninger foretaget med EGT værdier omkring 1200ºF
EGT. Den lidt federe benzinblanding har
nok generet tændrørene eller fremkaldt
en delvis ufuldstændig forbrænding. Det
næste skridt bliver at foretage nogle flyvninger for at efterprøve hypotesen, fremprovokere en gentagelse og derefter
fastlægge de bedste fremtidige driftsbetingelser.

DEN 6. JANUAR
me fejl sig igen. Under stigning voksede
alle EGT søjlerne pænt ensartet, men efter kort tid med vandret flyvning og moderat “lean” begyndte EGT-søjlen for cylinder nr. 1 atter at forsvinde og fare op
igen – hele tiden. Der var ikke nogen
mærkbar ændring af motorkraft eller tydeligt tab af omdrejninger. CHT værdien
for cylinder nr. 1 lå på linje med de øvrige,
men på den anden side er CHT’en meget langsommere til temperaturmæssigt
at reagere på ændringer i forbrændingen ved hjælp af mixture. Ved en skiftevis test af magneterne virkede motorens
omdrejningstab også normale. Det kunne være en følerfejl. Eller at en del af forbrændingen var ufuldstændig. Det kunne
også skyldes, at der var dannet belægninger på tændrørenes gnistgab (fine
wire) fra afbrænding af olie. Cylindervæggene har channel chrome, og overfladen
har et krakeleret udseende. Belægningen
beskytter mod rust og dens kanaler indeholder olie. Muligvis smutter lidt olie forbi
stemplernes skraberinge og kompressionsringe, hvorefter der under forbrændingen dannes partikler, der generer tændrørene. EGT problemet er kun set på
cylinder nr. 1.

Uden den digitale motor monitor var
hændelsen aldrig blevet bemærket. Måske er for meget ny teknik og mange data
sommetider forstyrrende. På den anden
side er det vigtigt at kende ens motor rigtig godt. Problemet er bare, at det er vanskeligt at stille en diagnose, hver gang
motoren prøver at kommunikere om en
situation, som måske er
uskadelig eller forbigående.
Der er hele tiden meget at
lære eller forstå.

En dag med rigtigt godt flyvevejr. Kun 6-7
grader, ingen vind, og solen varmede dejligt. Nu skulle EGT målinger, justering af
mixture og samhørende benzinforbrug registreres. Under motoropstart foran hangaren begyndte olietrykket at stige efter få sekunder som normalt og nåede
til 38-39 psi, hvorefter opmærksomheden blev vendt mod andre ting. Olietem-

Tilbage i hangaren blev det
næste skridt at ændre nogle ledningsføringer, så EGT
målingerne for cylindrene
nr.1 og nr. 3 byttede plads
for at få konstateret en mulig følerfejl.
Da Syveren var klar igen,
og nogle dage med regn
havde passeret, blev det tid
til en lille time i luften. Den
afslørede, at der ikke var
tale om nogen følerfejl, for
ingen fejl opstod overhovedet. Nok nærmere en tidligere fejl på grund af pilo-

Der er ingen tvivl om, at oliekøleren er utæt.
Fortsættes næste side
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Olieslangerne kan genanvendes og tilpasses. Der er teflonslanger indeni. Velegnet til både olie og benzin.

Hvad er mon årsagen?
peraturen startede ved 44ºF, og ved en
temperaturen omkring 65ºF ville det være
passende at begynde den korte tur til banen. Men – hvorfor falder olietrykket nu?
– og videre ned til 10 psi, hvorefter benzinpumpen blev sat på OFF, så motoren standsede omgående. Da døren blev
åbnet kom en nydelig oliepøl til syne under Syveren. Ikke særligt forbavsende,
for det hurtigt faldende olietryk havde allerede tegnet billedet for mig. Var det en
lækage i en slangeforbindelse eller selve oliekøleren? Olien var løbet ud i venstre side foran motorskottet i det område,
hvor oliekøleren er monteret. Proceduren
var velkendt, men lidt lettere end sidst,
for Syveren havde ikke bevæget sig siden
opstarten. Heldigvis havde jeg tilstrækkeligt med nyt savsmuld og en god hjælpende hånd i Aase, der blev hidkaldt for
oprydningen. Flyveren blev trillet tilbage
og var gjort ukampdygtig indtil videre.

SÅ HVAD NU?
En afmontering og nærmere undersøgelse af oliekøleren viste, at olien kom
ud fra samlinger mellem nogle af kølerens celler. Dens garanterede maksimale tryk er anført til mindst 300 psi, og under starten kom olietrykket ikke over 40
psi. Mineralsk 100-olie behøver ikke forvarmning, før temperaturen nærmer sig
frysepunktet. Min lokale mekaniker mente, at en 100 “straight grade” olie under
de driftsforhold ikke kan splitte en oliekøler. Da han kiggede på køleren var hans
kommentar, at der måtte være tale om en
produktionsfejl.
Efter en samtale med fabrikanten, Ae-

ro-Classic, ville de ikke afvise, at der kunne være tale om en produktionsfejl, og de
fik den tilsendt for en nærmere undersøgelse. Oliekøleren blev sat i for 3 måneder siden og er kun blevet udsat for 10
driftstimer.
Køleren er ikke installeret med en by-pass
funktion, som det kendes fra Lycoming’s
“Vernatherm”. I mit tilfælde cirkulerer olien fra motoren til oliefilteret, videre til oliekøleren og tilbage til motoren kontinuerligt. Styringen af oliens temperatur under
opvarmning klares ved at afbryde helt for
lufttilførselen til oliekøleren ved hjælp af et
kabeltræk-håndtag på instrumentpanelet. Når den ønskede driftstemperatur er
opnået, bliver luftspjældet løbende justeret under flyvningen for at bevare en temperatur omkring 200ºF, men så langt kom
jeg slet ikke den dag.
Dommen fra Aero-Classic kom nogle dage senere: Oliekøleren havde tydelige spor af overtryk. Den var en lille smule udbulet, hvor revnerne befandt sig.
E-mailen var underbygget med close-up
billeder med detaljer af fænomenet. Mailen indeholdt også en “authorized one-time consideration for the replacement of
your part”. Den tyggede jeg lidt på før
en opringning til firmaet for at få den bemærkning uddybet.
Oliekøleren var gået op i nogle samlinger.
Spørgsmålet var bare hvorfor, rent mekanisk? Og hvordan bliver det muligt at forhindre en gentagelse? Når en Lycoming
motor får monteret en oliekøler anvendes
en “Vernatherm” ventil, der kan lukke af
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for oliestrømmen til køleren, indtil temperaturen når op omkring 180ºF. Den funktion har en Continental O-300 ikke, for
den er designet til at kunne køle tilstrækkeligt uden en egentligt oliekøler. (Det
gælder for en standard motor på 145
hk, men min IO-300-D leverer omkring
170 hk, og kræver derfor mere køling).
Det er måske ikke usandsynligt, at motorens gearpumpe under opstart med relativ kold olie kan producere en kortvarig
“trykspids”, der kan overbelaste oliekøleren og være et fænomen, der ikke når at
blive vist af olietryksmåleren.
Den tanke havde fået mig til gå på nettet og søge efter “so ein ding” blot et par
dage efter hændelsen. Og der findes en
“fluid control thermostat” udviklet til automobil racing for at løse et behov for ekstra køling af gearkasser og transmissioner
under ekstreme driftsforhold.
Syveren er på Experimental-basis. Ja,
dimsen er til racerbiler, “so what”, jeg er
nødt til at eksperimentere videre. Alternativet er at tage alle cylindrene af og erstatte stemplerne med standard 7:1
kompression. “No way” – alt er ikke tabt
endnu.
Dimsens funktion svarer i princippet til Lycomings “Vernatherm” med hensyn til
temperaturkontrol. Den har 2 parallelle rør
og en tværkanal, udformet som et “H”.
Tværkanalen indeholder en fjederbelastet termostat, der er åben under opstart
og opvarmning, og forhindrer i nogen udstrækning oliens adgang til radiatoren.
Når termostaten bliver 180ºF varm udvider den sig og lukker tværkanalen, hvor-

Termostatstyret bypass til beskyttelse af oliekøleren indtil olien bliver varm.

efter olien passerer gennem det ene rør
til oliekøleren, og returnerer til motoren
gennem det andet rør.
Ved samtalen med Aero-Classic blev
min hændelse og den tekniske situation vendt og drejet, også omkring det fornuftige i at installerede et bypass-system,
således at kold olie bliver sendt udenom
køleren og dermed beskytter den, indtil olien bliver passende varm. Konklusionen blev, at hvis jeg ville montere “so ein
ding” var Aero-Classic indstillet på at erstatte den ødelagte oliekøler uden beregning. En gentagelse skulle gerne forhindres, det var et engangstilbud, hvilket jeg
bestemt også var meget indstillet på. Det
var et flot tilbud.
Med til totalbilledet af hændelsen hører
også, at det endnu ikke er lykkedes mig
at udvikle en procedure under en motorstart, der umiddelbart sikrer en passende lav tomgang. Den forekommer kun,
når motoren er varm og efter en kort stilstand. Når motoren er kold, tørner den
en del omdrejninger, før den slår i gang
med et brøl og springer op omkring 1100
rpm. Det kan have givet en “spids” i olietryk. Konsekvens: Der skal lige foretages en lille ombygning igen, og dimsen,
nødvendige slanger, fittings og en ny oliekøler er modtaget. Jeg har selv bestilt
musikken, da jeg bevægede mig bort fra
det kendte og velafprøvede. Dansen vil
fortsætte indtil musikken stopper!
Da den H-udformede bypass-termostat ankom blev forarbejdet påbegyndt
med at aftappe den resterende olie og af-

montere de gamle olieslanger.
Olie-adapteren, der er monteret i motorblokken, har stemplet et “A” og et “B” for
de to olieslangetilslutninger og tilsvarende
på oliefilterets adapter. “A” skal forbindes
med “A” osv. Meget simpelt og ikke til at
tage fejl af. Min tankegang under den oprindelige montage var, at “A” måtte være
fremløb, og “B” retur. Det viste sig, at det
var omvendt, da det blev nærmere undersøgt. Min bommert viste sig at bestå
i, at jeg havde eftermonteret oliekøleren
mellem “A” og “A”, hvilket i øvrigt også
var det letteste. Så da jeg startede op
med relativ kold olie, gik fremløbet først til
oliekøleren, som havde en vis modstand
i sig selv fra de smalle celler og fik yderligere supplerende modstand fra det efterfølgende oliefilter. Filteret i sig selv er udstyret med en fjederbelastet bypassventil,
der åbner, hvis trykket bliver for stort gennem filterelementet, enten på grund af for
tyk olie eller en forstoppelse. Min fejlmontage har muligvis været medvirkende til at
flække køleren. Jeg kender desværre ikke
motorens mekaniske opbygning af oliesystemet i detaljer, men det kan tænkes, at
olien pumpes gennem bundsien, før den
fortsætter ud i galleriet og smører alle lejer og vippetøj, og først til sidst passerer den mekaniske overtryksventil og den
elektriske olietryksføler. Hvis det er tilfældet, blev olien trykket direkte op i oliekøleren fra olie-adapteren (der har erstattet
bundsien) og derefter til oliefilteret. Des-

uden er den tankegang yderligere underbygget af, at revnerne mellem cellerne
opstod i den ende, der var koblet til motorens fremløb. Nu skal hele slangeføringen ombygges, så olien går gennem oliefilteret før den fortsætter til køleren. Det
havde hele tiden været planen. Af skade
bliver man klog(ere), men sjældent rig.
Hvis man keder sig i dagligdagen og kunne tænke sig berige sit liv med udfordringer, vil jeg anbefale, at man køber en
gammel flyvemaskine, alternativt at blive
hjemmebygger. Man kan i øvrigt let forøge spændingen yderligere ved at introducere nogle forbedringer, hvorefter hele
den fornøjelige proces varer længere.
Det er hyggeligt at skrue på “Den Gamle Dame”, og da hun igen skulle gøres
ren og pæn for olie under maven, var det
en del af handlingen og vejen til atter at få
hende flyveklar.

HISTORIEN FORTSÆTTER
Omsider, den 4. februar, blev hun klar til
en motorprøve. Denne gang med AeroShell 15W-50 SAE olie. Alle samlinger var
tætte. Life is good. 
l

Fortsættes næste side
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Ny oliekøler og nye slangeføringer, samt en bypass med termostatstyret ventil. (Det liggende ”H” med pilene).

Samme set ovenfra.

Motorprøve.
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Værløse Flyhistoriske Hangar
Fotos Alf Blume

En flok entusiaster arbejder på at åbne
den tidligere flyvestation for (meget) begrænset beflyvning og andre tiltag med
forbindelse til et af Flyvevåbnets mest hi-

storiske steder. Restaurering af fly f.eks.
Lørdag den 20. maj afholdes der “Store
Flyvedag”. Det bliver ikke et “Åbent Hus”,
som da pladsen var operativ med jetfly

Rådyr findes på alle flyvepladser, så det er
ikke nyt – på Værløse vil der ikke være en
“flyveplads”, men et areal hvor enkelte fly
kan starte og lande med ejers tilladelse.
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og 100.000 besøgende, men en demonstration af hvilke muligheder, der er for
den lave, lette og lystige flyvning i harmoni med de andre brugere og naboerne. l

Hjemmebyggermøde

KZ

DANMARK

LØRDAG DEN 6. MAJ 2017 PÅ RINGSTED FLYVEPLADS,
HASLEVVEJ 58, 4100 RINGSTED
Hjemmebyggere og andre med interesse for bygning af eksperimental flyvemaskiner
inviteres til hjemmebyggermøde.
PROGRAM:
10:00

Ankomst
Kaffe med brød

13:00

KZ&V Informerer
v/ Bent Esbensen og Henrik Gabs-Pedersen

10:30

Velkomst
v/ Orla Kragh Jensen

14:00

Fejl i flydesign
v/ Jan Johansson

10:45

F-35 Testpilot
v/ Casper Børge Nielsen ”PEL”

15:00

Hyggesnak (Kaffe med kage)
Erfaringsudveksling m.m.

11:45

“AAA” Informerer
v/ Bjarne Gren

15:30

“Strut Harvard”
v/ Jan Johansson

16:00

Opsummering og afslutning
v/ Orla Kragh Jensen

12:00 Frokost
	(3 x smørrebrød, 1 stykke med ost, øl eller vand)

“Det er her, hjemmebyggere udveksler erfaringer…”
Til hjemmebyggermødet i 2017 ser vi
gerne, at vi som minimum tangerer sidste års deltagerantal på 44 deltagere.
Vi har i år sammensat et meget spændende og varierende program med
både “nyt” (F-35), “gammelt” (Harvard),
noget absolut relevant “Fejl i flydesign”
og naturligvis de seneste interessante
informationer fra KZ&V.
Så derfor, vis igen din interesse og få
fremsendt din tilmelding så vi kan fortsætte den mangeårige og gode tradition med hjemmebyggermødet på Ringsted Flyveplads.

Husk også denne gang, at det er muligt
at tage en ven med.
Der er fri startafgift for deltagende fly – Midtsjællands Motorflyveklub
sponserer.
Morgenmad (kaffe med brød), frokost
(3 stykker smørrebrød, 1 stykke med
ost, øl eller vand) og eftermiddagskaffe med kage serveres for en pris af
150,00 kr.

TILMELDING:
Af hensyn til forudbestilling af mad bedes du tilmelde dig senest den 25.
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april. Det er muligt at afbestille frem til
den 30. april kl. 18:00. Ved senere
(eller manglende) afbestilling vil der blive opkrævet fuldt gebyr!

Betaling kan foretages ved forudbetaling eller kontant ved ankomsten.

TILMELDING TIL:
Orla Kragh Jensen
Telefon 2161 3250 eller endnu bedre
via mail: orla@kragh-jensen.dk

Fotos PJC og Flyvevåbnet (to stk.)
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Overvejelser omkring en flymo
Af Carl-Erik Olsen
Gangtiden for en flymotor eller Time Between Overhaul (TBO) ligger typisk omkring 2000 +/- nogle hundrede driftstimer,
afhængig af fabrikat og type. I de første
år efter introduceringen af en ny motortype lå TBO-tallet noget lavere, og blev trinvist forhøjet af fabrikanten på baggrund
af indkomne driftserfaringer. Det anbefalede timetal for en motors TBO (eller 12
års drift) angiver, hvornår fly-ejeren bør
foranledige en fuldstændig adskillelse for
at få de enkelte dele kontrolleret. TBOtal på to forskellige motorer for eksempel
2400 og 1800 betyder ikke umiddelbart,
at den ene flymotor er mere holdbar eller har højere driftssikkerhed end den anden. Det fortæller mere om fabrikantens
indstilling til at indsamle data og drifterfaringer, så man kunne levere en overbevisende dokumentation til fly-myndighederne (FAA) og argumentere for at få hævet
det gældende TBO-tal. Motorer med relativt højere TBO-tal end andre hænger
nok mere sammen med, at nogle motorer har haft mere held i markedet, især
når de blev monteret i fly, der fik en særlig stor salgssucces. I praksis er TBO ofte
uden betydning, da de fleste motorer bliver adskilt på grund af indvendig rust, før
tallet nås. Og ved enhver adskillelse, eller
ved en top-overhaling, må ingen afmonterede komponenter genanvendes, hvis
de ikke længere overholder fabrikantens
specifikationer. Ved udskiftning skal der
anvendes nye, renoverede eller brugte reservedele, som overholder målene, før
motoren må samles og sættes i drift igen.
Hvis motorens driftsforhold gennem den
forløbne TBO-periode er kendt med en
god historik i motorens logbog og har
gode optegnelser om olieforbruget mellem olieskift – når cylindrene har fornuftige kompressioner – når motoren ikke
lækker olie og fortsat giver god motorkraft – når motoren ikke har synlige revner hverken i krumtaphus eller cylindre,
og oliefilteret ikke har vist alarmerende
partikler – så er der absolut ingen fornuftig grund til at skille motoren ad, bare fordi motorfabrikantens anbefalede TBO-ti-

metal er nået. Det er ikke et krav, som
man skal følge som privat fly-ejer! Det er
kun en anbefaling!
Der kan dog være specielle forhold, der
gør en umiddelbar overhaling nødvendig:
Som for eksempel store metaldele i oliefilteret eller i opsamlingssien, et pludseligt tab af motorkraft eller unormal støj, en
kritisk revne i krumtaphuset eller unormal
olieudsivning fra motorens samlingsflader.

OG NU TIL ET (MÅSKE) RELEVANT
SIDESPRING . . .
Fabrikanterne Lycoming og Continental,
hvis motorer bruges i temmelig mange fly,
er amerikanske. Det medfører en ganske
særlig problemstilling, der har rod i amerikansk lovgivning og deraf følgende praksis. (Det ændrer ikke noget, at Continental og ECI har fået kinesiske ejere, hvilket
også gælder for Cirrus, Mooney, Glasair
og Epic, for selskaberne befinder sig forsat på US-jord).
Generelt ser US-fabrikanter indenfor General Aviation ikke velvilligt på at foretage nogen væsentlige ændringer på deres
produkter eller udvikle nye af flere årsager. En af dem er FAA’s certificeringer,
hvor en væsentlig ændring/forbedring altid har været en meget langvarig, omstændelig og bekostelig ting at gennemføre. I hvert fald indtil nu. Det forventes, at
FAA i løbet af 2017 reviderer Part 23 og
præsenterer en ændret certificeringsproces og krav, der vil blive mere strømlinede
og mindre omstændelige.
En anden problemstilling er produktudvikling af motorer til certificerede fly i USA.
Tænk på de store landvindinger indenfor bilmotorer, der er blevet introduceret gennem de sidste 2-3 årtier: Nye metallegeringer; computerstyring af tænding
og individuel/direkte indsprøjtning; automatisk styring af benzinblandinger baseret på speeder-input, atmosfærisk tryk,
motorbelastning og -omdrejningstal;
samt sensorer til at forhindre tændings-
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banken. Flymotorernes boxer-konstruktion og grundlæggende udvikling og design blev gennemført for omkring 70-75
år siden og deres cylinderdesign var baseret på de endnu tidligere stjernemotorer. De nye flade boxer-motorer havde
mindre frontmodstand og var banebrydende for en generation eller to siden, og
er fortsat imponerende gode til at udholde de specielle forhold, som de arbejder
under i et fly. Men indføring af computerstyring til at styre motorens driftsforhold
i luften og fjerne håndtag for løbende justering af mixture eller en variabel propel,
samt at erstatte magneter og karburator med elektronisk (og variabel) tænding
og direkte benzinindsprøjtning har meget
trange kår for certificerede motorer i USA.
Teknisk set er det ikke særligt vanskeligt.
Investeringen kan let indtjenes gennem
en motors TBO, men den indledende udgift er ikke uvæsentlig, og køberkredsen,
i hvert fald i USA, er meget konservativ. Meget få har vist interesse, bortset en
smule omkring elektronisk tænding.

DEN AMERIKANSKE DRØM –
ELLER MARERIDT
Årsagen til mangel på velvillighed omkring ændringer findes i de amerikanske
General Aviation firmaers produktansvar
og deres meget dyre ansvarsforsikringer,
hvilket afspejler urimeligt høje priser på
nye fly og komponenter. Realiteten er, at
man i USA kan sagsøge hvem-som-helst,
når-som-helst og for hvad-som-helst – og
det sker ofte. Det er naturligvis kun interessant, hvis den sagsøgte har væsentlige værdier. Der kan hentes store summer, hvis den sagsøgte findes skyldig i
uansvarlighed, utilstrækkelig vejledning,
eller på grund af fejlanvendelse af produktet. Med til billedet hører, at det er helt
gratis for sagsøgeren. Hvis man taber,
bliver sagsøgeren ikke dømt til at betale modpartens udgifter. Hvis man vinder,
tager sagsøgerens advokatfirma mindst
det halve af “udbyttet”. Når man har en
god sag, vil der altid være et advokatfirma, der gerne vil føre sagen – og ofte op-

otors gangtid
søger advokater selv klienterne, eller de
efterladte, når en ulykke er sket. Imidlertid koster det så meget at føre en sag
ved domstolene, at man typisk indgår en
udenretslig aftale (settlement), for det er
ofte billigere – og er noget, som forsikringsselskaberne hellere vil gøre end risikere en retssag, hvor deres forsikringstager (måske) kunne blive frikendt. Derfor vil
bare tanken om at introducere tekniske
ændringer eller nye produkter medføre en
alvorlig og forøget risiko for en ny bølge
af søgsmål fra iderige advokater, der repræsenterer ulykkesramte eller ofres efterladte, hvor et firmas produkt har været
en del af. I den forbindelse er det ligegyldigt, om Havarirapporten angiver pilotfejl eller ej. I øvrigt vil der i en retssag ikke
være nogen jurymedlemmer, som må
have bare et perifert kendskab til flyvning
eller mekanik – ingen nævninge må være
forudindtagede! Så en proces med nævninge vil man helst undgå, fordi resultatet er tit følelsesladet og dermed uforudsigeligt. Og især har små almen fly været
et let bytte i mange år i USA. Kort sagt:
Videreudvikling af de gammelkendte flymotorer er generelt ikke velkomment hos
de etablerede amerikanske firmaer på
grund af deres egne advokaters/forsikringers advarsler om den forøgede risiko
og dermed dyrere ansvarsforsikring. Desuden er markedet for flymotorer alt for lille i forhold til en investering. Hvis den ikke
kan blive umiddelbar profitabel eller vil levere en sikker gevinst på en kort horisont,
er en investering ikke interessant for hverken ejere eller eventuelle investorer. Med
mindre man som kineser har stor interesse i at erhverve sig produktviden, teknik
og erfaring og i øvrigt ser helt anderledes
på markedsmulighederne og afkastets
horisont.
Det eneste sted, hvor der kan spores udviklinger omkring “modernisering” af flymotorer og nye typer, er indenfor “experimental” og i Europa. Der er dog et par
eksempler på en begyndende udvikling i USA: Lycoming’s iE2 motor (YTEO-

Udstyr til en kompressionstest.
Fortsættes næste side
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540B1A på 350 hk) der blevet trukket
ind i den computerbaserede motor-tidsalder og testet i Lancair Evolution (experimental) siden 2008. Et par år senere blev motoren også anvendt i Northrop
Grumman’s Firebird, et overvågningsfly, som både kan flyves med og uden pilot i cockpittet. Det siges, at Lycoming’s
iE2 motor er ved at blive certificeret. Desuden er Liberty XL2 blevet certificeret
med en Continental IOF-240 på 125 hk
med tilsvarende FADEC motorstyring (full
authority digital engine/electronics control). (Flyet er beslægtet med Ivan Shaw’s
Europa). Generelt har ingen andre flyfabrikanter interesseret sig for FADEC-udstyr
til brug i de legendariske benzindrevne
flymotorer, bortset fra nogle diesel-varianter. Det var et sidespring, men alligevel ...
Tilbage til TBO:

TOP-OVERHAUL
Det er ikke ualmindeligt, at der bliver behov for at renovere et par cylindre før en
motors TBO er nået. Stempelringe og
især udstødningsventiler lever et meget hårdt liv i en flymotor. Det gode er,
at cylindrene er enkeltvis monteret, så
en renovering er en relativ lille og kortvarig operation. Cylindrene har ikke samme driftsbetingelser selv på den samme
motor. Forskelligheder i køling, både på
grund af en cylinders placering på motoren, men også på grund af diverse utætheder i motorens “køle-trykkammer”; de
uens længder og udformning af indsugningsporte i hver manifold leverer ikke
ens benzinblandinger og medfører uens
forbrænding fra cylinder til cylinder; samt
et typisk udstødningssystem, der næppe leverer det samme modtryk til alle cylindre. Det betyder, at temperaturmålinger
for cylindre (CHT) og udstødningsgasser
(EGT) indbyrdes kan være meget forskellige. Når man justerer for motorens optimale driftsbetingelser ved hjælp af mixture, kan resultatet aldrig blive optimalt for
alle cylindrene. Nogle får federe og andre
magrere benzinblandinger. Hvis man kun
har CHT/EGT måling på en cylinder, må
man håbe, at oplysningerne kommer fra

den mest “udsatte” repræsentant. En flymotors liv er desuden helt afhængig af,
hvordan piloten varierer betingelserne for
motorens drift under flyvningen.
Hvis man har en “svag” kompression i en
cylinder betyder det ikke, at de øvrige cylindre snart får det samme problem, eller
at alle cylindre snart skal have en top-renovering, og det giver da slet ikke nogen mening, at splitte motoren helt af den
grund. Det med “for lav kompression”
kommer vi tilbage til.

OVERHAUL AF KRUMTAPHUSET
Måske er det lidt utopisk at tale om TBO
for en motor, for alt for mange fly opnår
aldrig det “magiske” tal. Det skyldes, at
mange fly benyttes alt for lidt. Forudsætningen for at nå TBO-tallet uden større
indgreb i en motor er, at den gerne skal
køre 30-40 timer om måneden. Hver flyvning skal helst vare en time, hvor motoren
en stor del af tiden opnår en drifttemperatur omkring 93-95ºC/200ºF i olietemperatur. Ellers får man ikke vandindholdet
i olien dampet af og presset ud gennem
ånderøret. Alternativet til hyppig flyvning
vil være at skifte olien meget tit (eller gøre
begge dele). Hvor ofte afhænger af flyvemønsteret. Et olieskift bør foretages,
uanset anvendelse af oliefilter eller ej, for
hver 20-30 timers flyvning, eller 3-4 gange om året, også selvom man har fløjet
meget lidt. Den uvægerlige hovedoverhaling af en flymotor sker alt for sjældent på
grund af slitage, men skyldes oftest rustdannelser på knastakslernes og knastfølgernes trædeflader på grund af en kombination af stilstand, kondensvand og
udtjent olie. Under ekstreme forhold kan
rustpartikler migrere via olien til oliepumpen og ende med at beskadige krumtap
lejerne mv.

MOTORINSPEKTION
En inspektion af en motors “helbred”
foretages en gang om året samt med intervaller af 100 timers drift. Den omfatter blandt andet et kompressionscheck
af hver cylinder, og det skal måles på en
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gennemvarm motor. Det foretages ved
hjælp af trykluft med to parallelle trykmålere og en slange monteret i et af tændrørshullerne. Den ene måler registrerer et
konstant regulatortryk på 80 psi og den
anden viser tryktabet i forbrændingskammeret (cylinder tryk). Typisk på en meget sund motor ser man f.eks. 78/80,
77/80, 78/80, 76/80 for en firecylindret
motor. Forskellen mellem de to tal fortæller, hvor meget tryk den enkelte cylinder
kan opretholde i forhold til inputtet på 80
psi. Hvis tryktabet er relativt stort, kan det
skyldes udsivning ved stempelringene,
hvilket kan høres ved hullet til oliepinden
eller ved motorens ånderør. Ved utætheder i indsugnings- eller udstødningsventilen kan man høre luften passere ud ved
luftindtaget til karburatoren/benzinregulator eller gennem udstødningen.

AC 43.13-1B
Alle flymekanikere og -hjemmebyggere bruger AC 43.13-1B for anvisninger,
metoder, teknikker, og praksis omkring
inspektion og reparation af fly. Den siger blandt andet, at hvis en differentieret kompressionsmåling er ringere end
60/80, skal den pågældende cylinder afmonteres og undersøges (måske findes
der andre regler i EASA-lande?).
Imidlertid står det i forordet, at bestemmelserne i AC 43.13-1B kun skal følges,
når der ikke foreligger specifikke instruktioner omkring vedligeholdelse og reparation fra fabrikanten. Og det gør der f.eks.
for TCM (Continental) og Lycoming motorer.

TCM (Teledyne Continental Motors)
SERVICE BULLETIN SB03-3
TCM’s nyeste serviceinstruktion SB03-3
omkring en motors kompressionsmåling
siger direkte, at den underkender FAA’s
AC 43.13-1B’s minimumsgrænse på
60/80. Desuden anfører den, at metoden
har sine begrænsninger og skal understøttes af andre iagttagelser og metoder
uden egentlige indgreb i motoren. Især
kræver TCM, at der skal udføres en bo-

rescope undersøgelse af forbrændingskammerets cylindervægge, stempeloverflader, og ventilhoveder til at supplere
trykmålingerne af cylindrene. Desuden
skal andre faktorer vurderes, såsom motorens olieforbrug (ikke over 0,5 liter per
time), graden af overtryk i krumtaphuset (observering af olie, der kommer ud
fra ånderøret og tilsviner bunden af flyveren), og hvor hurtigt frisk olie bliver mørk.
Alle faktorer skal i spil for at kunne evaluere om en specifik cylinder skal afmonteres for inspektion. En svag kompression
alene er ikke et tilstrækkelig grundlag for
at gøre det. Hvis man er i tvivl, vil man typisk fortsætte med yderligere 10 flyvetimer og kontrollere kompressionen igen.
TCM har ingen minimumsgrænse for en
kompressionsværdi til at afgøre, hvornår
en cylinder skal tages ud til nærmere undersøgelse.
Den accepterede metode til at foretage
kompressionstesten er desuden, at man
drejer propellen mod kompression og
holder den stille før topstillingen, og sætter omkring 20 psi lufttryk. Derefter drejes stemplet til topstilling, og regulatortrykket øges til 80 psi. Herefter bevæges
propellen ganske lidt frem og tilbage omkring stemplets topstilling og det højeste
observerede tal for cylindertrykket noteres (det er et to-mands job, og hold godt
fast i propelbladet!). Bemærk, at det skal
foretages på en driftsvarm motor umiddelbart efter en flyvning.
SB03-3 siger, at man skal foretage en
borescope-undersøgelse hver gang en
kompressionstest bliver foretaget. Et borescope er et optisk værktøj med lys, der
kan føres ind i forbrændingskammeret
gennem et tændrørshul og vise billeder af
begge ventilhoveder og -sæder, stempelkronen og cylindervæggen.
Bulletinen anbefaler, at hver cylinder bør
undersøges nøje, både når stemplet er
i bund og udstødningsventilen er åben,
og tilsvarende når indsugningsventilen

er åben. Specielt skal man inspicere for
nedbrud eller brændte flader af ventilsæderne, fastsiddende kulpartikler dannet
fra afbrænding af olie i kammeret, misfarvning af ventilhoveder fra dårlig lukning
mod sædet, revner eller nedbrud af ventilhovedernes kanter, korrosion af cylindervæggene, nedbrud på stempelkronen,
og synlige skader i toppen af cylinderens
vægge eller stempelkronen forårsaget af
fremmedlegemer.
SB03-3 viser eksempler på, hvordan billederne taget med et borescope skal tolkes.
I øvrigt har TCM foretaget omfattende
test af godt udtjente motorer, der havde meget lave kompressionstal (omkring
50/80) og brugte meget olie, og konstaterede, at motorerne fortsat leverede en
tilfredsstillende motorkraft.
Lige en tilføjelse: Det nye Continental,
med nye ejere (kinesere) og tilkøbte firmaer ECI og Thielert i Tyskland, hedder nu
Continental Motors Group eller CMG.

LYCOMING SERVICE INSTRUKTION
NO. 1191A
Lycoming har en tilsvarende instruktion omkring deres motorers kompression (cylindertryk i forhold til et konstant regulatortryk på 80 psi). Et uddrag siger, at
cylindrenes indbyrdes tryk bør være næsten ens. En variation i cylindertryk på
5 psi er tilfredsstillende. Hvis den ligger
mellem 10 psi og 15 psi bør man foretage en nøjere undersøgelse.
Ved et cylindertryk på 15 psi under 80 psi
betyder det ikke, at man nødvendigvis
skal afmontere cylinderen. Ofte vil en ventil tætne sig selv i sædet og levere en forbedret kompression efter 10 timers flyvning ved en ny test.
Hvis trykket for alle cylindrene ligger rimeligt ens og over 70 psi, er motorens tilstand tilfredsstillende. Ved 65 psi er der
tale om begyndende slitage og den efter-
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følgende kontrol af cylindertryk bør foretages med intervaller på 100 drifttimer for
at afgøre graden og omfanget af slitagen.
Hvis cylindertrykket ligger under 60 psi eller slitagen tiltager hurtigt ved indikation
af et betydeligt trykfald, bør man overveje en afmontering af cylindrene for at
foretage en renovering. Et lavt tryk i en
cylinder indikerer, at luften siver ud ved
stempelringene og/eller ventilerne. Lycoming’s instruktion omtaler ikke en borescope undersøgelse(!)
Det betyder dog ikke, at man bør undlade at foretage den. Det giver god mening for en fly-ejer at opsamle en udførlig
historik om motorens tilstand. Husk på,
at det altid er piloten, der har ansvaret
for, at flyvejernet er luftdygtigt hver gang,
man vil i luften. Kun een gang om året,
ved udførelse af det årlige eftersyn, er det
mekanikerens vurdering, der gælder. Resten af året er det op til piloten!
Grunden til, at både TCM og Lycoming i
“nyere tid” har udgivet bulletiner omkring
kompressionstest er, at mange flymekanikere i USA gennem mange år har foretaget total top-renovering af alle cylindre på en motor, hvis en eller to cylindre
lå på grænsen i henhold til bestemmelserne i AC 43.13-1B på minimum 60/80.
Ofte uden grund viste det sig, for mange cylindre efter afmontering gav ikke nogen tydelig årsag til et relativt lavt kompressionstal. Desuden, hvis en motor,
der havde et par svage kompressioner
og kun havde omkring 200 timer tilbage
før udløb af TBO, blev mekanikerens råd
ofte, at fly-ejeren burde foretage en hovedreparation eller udskifte motoren med
en ny. Man kan let følge en flymekanikers
ræsonnement, dels for at skaffe mere
omsætning og dels at minimere risikoen
for en ansvarspådragende underskrift i en
kundes motorlogbog – det er altid bedst
at gardere sig mest muligt i advokaternes
eget land ...
l

En RV8s død – en anden RV8 læ
Af Troels Juhl Kristensen

Glædelige begivenheder sker heldigvis
flere gange dagligt. Men svært uheldigt
og fortvivlende er det at hænge i ca. 50
meters højde og miste motorkraft pga.
karburatoris lige efter “Take-off” og derefter – med brændt hud – se OY-RVS udbrænde totalt efter hård nødlanding.
Tilsvarende nedslående er det på hjemturen efter indlæggelse for behandling
af brandsår, at blive stoppet af civil fartkontrol med beskeden “Bare rolig. Med
3% fradrag for usikkerhed, var hastigheden netop under en orienterende køreprøve”. Jens Betjent spurgte nysgerrigt
til min “bacon”-lignende ansigtshud og til
min forklaring udbrød Jens Betjent: “Jamen, det dør man da af!” Jens Betjent fik
et bacon-billede af mig og bilen som han,
efter endt razziadag, kunne fremvise til
kollegaerne og høste dagens hæder. Det
gav ingen rabat på bøden.
De efterfølgende nætter hang søvnen i
en meget tynd tråd og al tankevirksomhed kredsede om årsagen til mit havari og
om, hvad jeg havde/kunne og burde have
gjort. Tankerne ledtes også hen mod evt.
afslutning på min pilot-hobby, men med
opmuntring og hjælp blev jeg overbevist
om, at det var op på hesten igen. Tusinde
tak – ingen nævnt ingen glemt. Dog kunne
iveren for at komme i luften igen umiddel-

bart efter mit havari tippe til begge sider.
Ekstremt overrasket blev jeg over, hvor
meget af ens identitet, som ligger i et stykke flyvejern. I min private hobby-verden er
det måske ikke underligt, når +350 timer
på godt 2 år var i luften med OY-RVS.
De søvnløse aftener og nætter blev brugt
på “Planecheck” og korrespondance
med andre RV ejere i DK og i udlandet,
om kendskab til evt. RV8 til salg. En sen
tirsdag aften kom D-ERVC nu OY-RVK
på “Planecheck”. Den var udstyret med
alt det, som jeg over tid havde tænkt mig,
at OY-RVS skulle opgraderes med. En
sms blev sendt til sælger om, at jeg ville ringe tidligt næste morgen og aftale nærmere. Torsdag var købsaftalen underskrevet og 1. “Downpayment” betalt. I
mellemtiden havde sælger haft 6 henvendelser og flere i vor fine forening havde
gjort mig opmærksomt på den. På efterfølgende inspektion af RV’eren på Uetersen ved Hamborg var der ingen tvivl, idet
Bent Esbensen og jeg var enig om, at det
var et rigtigt godt køb.
Årsagen til salget var, at sælgers kæreste
den famøse tirsdag aften i sofaen med
iPad havde bladret gennem interessante flyvemaskiner på “Planecheck” med
plads til hele familien og var faldet over
en Cessna 190 i USA, hvorefter hun hav-
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de foreslået, at den kunne de købe sammen. Sælger havde spurgt hvilket af sine
fly, han så skulle sælge. Til mit held faldt
valget på RV8’eren. Efter sælger havde
postet den, gik han fra 1. sal ned i køkkenet, hvor det kort tid efter var på vejen tilbage til kontoret at min “købs-sms” tikkede ind.
Herefter kunne den sidste betaling ske og
import processen begynde.
Med en import tilladelse i hånden indledtes importen med en venten på godt flyvevejr og en køretur til Uetersen, med det
formål at få original underskrift på købsaftalen og på overdragelseserklæringen,
samt fly hjemtransport. Hjemtransport
blev udskudt pga. manglende tysk kasko forsikring. I stedet blev det til opstart
og taxi. Jeg returnerede DK i bilen med
samtlige dokumenter og originale underskrifter på de nødvendige papirer. I DK
tegnede jeg ansvar og kasko forsikring og
rejste ugen efter med toget til Uetersen.
Det var frustrerende at vente på godt flyvevejr i november måned. I mellemtiden
accepterede jeg tillægs-køb af få reservedele og et i forvejen monteret “smoke system”, som ikke indgik i købsaftalen.
Dagen oprandt med tidligt afrejse i morgenmørke fra Horsens banegård og med

ænge leve – OY-RVS – D-ERVC – OY-RVK

en forventning om opklaring til en brugbar flyvedag, hvilket blev bekræftet i takt
med solopgang under togrejsen sydover.
I hangaren på Uetersen stod RV8’eren på
spring og efter “Preflight-check” og indsendelse af flyveplan var det taxi afgang
mod baneende. Over radioen blev det af
sælger meddelt, at dråberne på ruden
ikke var regn, men tårer! Hold da sunshine, en aggressiv 200HP constant speed
3 bladet MT propel start – det var meget
anderledes end, hvad jeg var vant til. Pighvar hej, hvor det gik, nordover i 2000 fod.
På flyveturen Uetersen (EDHE) – Brædstrup (EKBR) blev jeg via “Flight Radar”
“stalket” af sælger, og fra Uetersen til
Brædstrup var det 1 time stik nord. Eneste hindring var lavtliggende skyer i trekantsområdet, som jeg valgte at gå over
og som var årsagen til, at Vamdrups ønske (via Skrydstrup Approach) om fremvisning af flyet, måtte udsættes til en anden dag. Vamdrup og Billund var valgt
som alternative lufthavne, hvorfor Vamdrup vidste besked om hjemtransporten.
Landing med MT constant speed propel
på RV8eren på 500 meter græs var en
sand fornøjelse, idet hastigheden meget
nemt flyves af den. Begejstringen kunne
helt sikkert høres i telefonen, da jeg efterfølgende ringede til sælger for at melde

alt OK og at jeg ville returnere den tyske
flyvetilladelse pr. post, således sælger,
med den i hænde, kunne afmelde
D-ERVC og fremskaffe dokumentation
på, at flyet var slettet i det tyske register
og at der ingen pant var i flyet.
Imens disse dokumenter blev udvekslet (og her skal man væbne sig med tålmodighed) lavede jeg på forhånd åbenlyse udbedringer før IRAN (Inspection and
Repair as Necessary), såsom at påsætte markeringer, reservere registreringsbogstaverne OY-RVK og påsætte registreringsmærker, indkøbte og monterede
brandslukker og nødhjælpstaske, samt
udarbejdede vedligeholdelsesredegørelse m.m. I forbindelse med tilpasningen af
dokumentationen blev det nødvendigt at
oversætte og tilpasse flyvehåndbogen til
KZ & Veteranfly Klubbens standard.
IRAN førte til 8 punkter, påført F/11 som
dokumenteret udbedret, med underskrift
fra KZ-V kontrollanten indgik i en samlet
pakke i forbindelse med min importsag til
KZ & Veteranfly Klubben.

NOGLE AF UDBEDRINGSPUNKTERNE VAR:
Hul i frontbaffle til kikkert-inspektion af
krumtappens propelflange for fatigue revner efter hver 25 timer ved akrobatik flyvning. Det viste sig under IRAN, at moto-

rens oliesump var fra en AEIO360 og at
motoren egentlig er en IO360-C1C som
har denne SB. Revnerne i propelflangen
er observeret på fly, som laver ekstrem
akrobatik.
Oversættelse af tysk flyvehåndbog, med
inspiration fra OY-RVT og OY-KEJ som er
næsten identiske RV8ere.
Stålgennemføringer ved firewall og isolering med 100 mm firesleeve i dobbeltlag.
Her viste sig noget så lavpraktisk som
dørstoppere i rustfrit stål i forskelligere
størrelser sig meget anvendelige.
Afmontering af smoke system for fremtidig installation med lyn koblinger, således
at front-bagagerummet til 22 kg, kan udnyttes på rejsedage.
Under den efterfølgende papirgang kan
man nemt miste overblikket, men KZ &
Veteranfly Klubben har udarbejdet et kontrol-afkrydsningsskema, hvor importøren
indsamler dokumenterer og afkrydser felter for hvert fuldført afsnit. Det er et virkeligt godt stykke værktøj og hjælper importøren igennem processen. Derfor skal
man bestemt ikke lade sige skræmme og
blot kaste sig ud i import. Jeg er gerne
behjælpelig med råd og vejledning, idet
jeg netop har været en fin, strømlinet proces igennem.
Fortsættes næste side
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Her tidslinjen for import
processen af OY-RVK:
16/11-2016 – Køretur for
fly-hjemtransport, som
blev udsat pga. manglende kaskoforsikring. Det
fremgik ellers af købsaftalen, at sælger skulle lade
mig flyve D-ERVC til DK
på sin forsikring. RV8eren var dog kun med ansvar og sælgers holdning
var “you break it – you
pay it”. Set i bagspejlet er
det forståeligt, da sælger
ikke kendte til min RV8
erfaring og rutine. Retur til DK var bilbagagen
fyldt med samtlige papirer
og underskrevne originale dokumenter til Trafik og
Byggestyrelsen.
26/10-2016 – Købs-SMS afsendt.
28/10-2016 – Købsaftale underskrevet
og 1. “downpayment” betalt ved indscannet underskrift fra begge parter. Den er
dog ikke gyldig til Trafik- og Byggestyrelsen, da hertil kræves originale underskrifter.
31/10-2016 – Købsinspektion i hangar på
Uetersen flyveplads nordvest for Hamborg
med kyndig vejledning under hyggelig køretur/-retur med Bent Esbensen. Aftalte, at
sælger ansøgte det tyske LAB om fornyelse af flyvetilladelse, da denne var udløbet.
Forventet behandlingstid ca. 1-2 uger.
06/11-09/11 – Modtog et sandt bombardement af dokumenter i form af byggedokumentation samt dokumentationer for
udført eftersyn med mere fra sælger via
e-mails.
14/11-2016 – Sælger modtog fornyet flyvetilladelse fra det tyske LBA.
15/11-2016 – Ansøgte “Chapter-sekretæren” hos KZ & Veteranfly Klubben via
F/1 og F/2 om import og rekvirerede BT
nummer. Fremsendte herefter også F/20
ansøgning om radiotilladelse.

16/11-2016 – Modtog bekræftelse fra
Trafik og Byggestyrelsen efter indsendelse af reservationserklæring for registreringsbogstaverne til RV8eren OY-RVK (K
for Kristensen).
21/11-2016 – Bekræftelse for modtagelse af restbetaling fra sælger ved bankoverførsel.
23/11-2016 – Togrejse for afhentning af
D-ERVC. Før afgang køb af brændstof.
I købskontrakten burde være indføjet en
tekst vedr. overdragelse med fulde tanke.
Flyvetur nordover i flot vejr med fin sigt på
nær over trekantsområdet. Typisk for årstiden.
7/12-2016 – Modtog fra KZ & Veteranfly
Klubben importtilladelse af D-ERVC.
7/12-2016 – Sælger modtog fra det tyske LBA dokumentation for sletning af
D-ERVC og dokumentation for, at der ingen pant er i flyet. Disse dokumenter blev
efterfølgende sendt til mig og indgik som
en del af importpakken til KZ & Veteranfly Klubben, hvorigennem kommunikation
med Trafik og Byggestyrelsen sker.
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13/12-2016 – IRAN inspektion med tildelt
KZ&V kontrollant i form af super kyndig
og højt respekteret, verdensmester i “Vintage Aircraft Aerobatics”, Hardy Vad.
18/12-2016 – IRAN inspektionen førte til
en “to-do-liste” med 8 punkter som blev
dokumenteret udført med underskrift af
KZ & Veteranfly Klubbens kontrollant.
19/12-2016 – Formanden for KZ & Veteranfly Klubbens Projektudvalg, Henrik
Gabs Pedersen, ekspederede den samlede importpakke til Trafik- og Byggestyrelsen.
20/12-2013 – Modtog fra Trafik og Byggestyrelsen efter fremsendelse af billede,
accept på brugen af 20 cm kropsmærker
i henhold til C/11.
22/12-2016 – Afhentede i bil fra Horsens
midlertidigt registreringsbevis samt original radiobevis i receptionen ved Trafik- og
Byggestyrelsen. Valgte at afhente dokumenterne, idet jeg så for mig, at postgangen henover jul og nytår betød, at dokumenterne først ville være mig i hænde i
det nye år. I huset hvori Trafik- og Byggestyrelsen holder til på 4. sal, har man i
stueplan for øvrigt en glimrende frokostbuffet til bare 25 DKK.
02/01-2017 – Endelig, med godt flyvevejr, var den blå RV8er i luften for første
gang som OY-RVK. Hermed er der taget godt hul på den kommende sæson
og for al fremtid med indsprøjtningsmotor, uden bekymring for karburatoris lige
efter “Take-off”.
Således blev OY-RVK flyvende efter en
import proces på ca. 2 måneder. Tiden
kunne reduceres, såfremt der ved køb
forelå en gyldig flyvetilladelse, egen forsikring, udveksling af tyske papirer var sket
med UPS eller lignende og mere brugbart
flyvevejr. Ekspeditionstiden hos det tyske
LAB og hos Trafik- og Byggestyrelsen er
der intet at udsætte på, og jeg er taknemlig for og tilfreds med det udførte arbejde.

Ud over købsprisen af OY-RVK listes
her nogle af udgifterne i forbindelse
med importen:
• KZ & Veteranfly Klubben ~ 2x2.500
DKK ������������������������������� ~ 5.000 DKK
• Midlertidig registreringsbevis
�������������������������������������� ~ 3.350 DKK
• Radiobevis ������������������������� ~ 500 DKK
• LAB dokumenter ��������������~ 140 Euro
• Indkøb af dele og nødvendigt værktøj i
forbindelse med IRAN ���� ~ 5.500 DKK
• Førstehjælpstaske og brandslukker
���������������������������������������� ~ 1.650 DKK
• Nye tændrør/tændrørskabler/tændhætter for at senere at minimere radiostøj ~
150 Euro
• Smoke system �������������������~ 900 Euro
• 2xbiltransport tur/retur Horsens –
Uetersen inkl. forplejning � ~ 1.500 DKK
• Togrejse med orange billet Horsens –
Uetersen inkl. forplejning ���� ~ 400 DKK
• 40 liter brændstof 100 LL til hjemtransport ���������������������������������� ~ 750 DKK
• Frimærker og rekommanderet post
������������������������������������������� ~ 400 DKK
• Registreringsmærker inkl. biltransport:
Eksperimental 5 cm, OY-RVK 2x20 cm
og 1x50 cm ���������������������� ~ 800 DKK
• Afhentning af dokumenter hos Trafikog Byggestyrelsen 2xbroafgift, biltransport med mere ������������������� ~ 800 DKK
�������������������������������� Total ca. 30K DKK

Afslutningsvis skal her læses en kæmpe tak til:
Jørn Møller for din altid behjælpelige
tid med OY-RVS og undskyld for, at
jeg smadrede den.
Morten Kristensen, Søren Kristensen og Bent Esbensen for hjælpen
med oprydning af resterne af OY-RVS
på marken ved siden af landingsbanen på Brædstrup Flyveplads, mens
jeg var indlagt på Odense sygehus.
En god flok fra Nordborg flyveklub
som med “god-sag-kurv” tænkte på
mig på hospitalet. Nordborg er gennem sommeren fast holdepunkt for
ringridder torsdags aftensmad.
Kurt Madsen og Jan Stephensen
fra havarikommissionen for behagelige opklarende samtaler i forbindelse
med mit havari.
Henrik Gabs Pedersen, Bent Esbensen og Hardy Vad for behandling
af min OY-RVK importsag.
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Michael Skovgaard fra Trafik- og
Byggestyrelsen for kvik og smidig
sagsbehandling, hvor han – i dén
grad – har haft øje for ’sagen’.
Per Andersen (RV6A OY-IPA), Kræn
Hjortlund (RV8 OY-KEJ) og Tom
Dam (RV8 OY-RVT) for hjælp med det
ene og det andet.
Der er simpelthen en rigtig fed og fantastisk forening, vi er medlemmer af,
og vi kan alle være stolte ambassadører for BL 2-2 flyvning herhjemme. Gennem vore respektive flyveklubber, bør vi alle introducere nye,
unge og/eller erfarne piloter, fastlåst i EASA-certificerede fly, for vores
hobby, så de senere i livet, når de er
modne og økonomisk parate, kan kaste sig over fantastiske BL 2-2-fly og
være med til at sikre fremtiden.
Happy “normal” landings herfra.

l

Tora! Tora! Tora!
Af Palle J. Christensen
I den japansk-amerikanske film fra 1970
”Tora! Tora! Tora!” er et af de første amerikanske fly, der bliver angrebet af japanerne et civilt biplan fløjet af en “little old
lady” instruktør med en ung elev i forsædet. Hun “split-esser” ud af den japanske
bisværm og redder livet.
USA var ikke helt så uforberedt på krig,
som det nogle gange fremstilles. Bl.a.
satte regeringen penge i civil pilotuddannelse. Selvfølgelig med henblik på at opbygge en pulje af piloter. Så
soldater der kedede sig
på f.eks. Hawaii kunne
få tilskud til at lære at flyve. Instruktøren denne søndag morgen den 7. december 1941 var noget yngre
end i filmen. Cornelia Fort fra

Nashville var kun 22 og hun fløj i en Interstate Cadet. Hun landede på John Rodgers Airport og måtte spurte i skjul sammen med eleven, da japanske fly angreb
pladsen.
Cadet’en, med den militære betegnelse L-6A, blev kun bygget i et fåtal sammenlignet med L-4 Piper Cub. Bl.a. fordi den var tre gange så dyr. Men også
mere avanceret. Blev udviklet til “bush
flying” som Arctic

Tern mange år senere. Til EAA Oshkosh
i 2016 var der samlet tretten overlevende
Cadets. Og en af dem, NC37266, er ejeren Greg Anders overbevist om, er Cornelias fly fra Hawaii. Det passer ikke med
hendes logbogs NC37345. Men det fly
var slet ikke bygget endnu! Sandsynligvis er logbogen forkert. Rekonstrueret efter en brand. Men det kan der diskuteres
længe om.
Cornelia fortsatte med at færge fly for
det amerikanske forsvar i den nyoprettede “Women’s Auxiliary Ferrying
Squadron”, forløberen for “Women Airforce Service Pilots” (WASP). Hun
døde i 1943 i en kollision med et andet fly over Texas.
l
Foto: Wiki og USAF.
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Ny forhandler af filmen om Kramme og Zeuthen

Den nye film om produktionen af KZ Flyene kan købes hos Polyteknisk Boghandel. Her er links til butikken:
DVD:
http://www.polyteknisk.dk/home/Detaljer/5711153000902
Booklet:

Fra det Gamle Arkiv
Af Palle J. Christensen

Der dukker heldigvis stadig billeder op af
gamle bekendte. Her er et billede af KZ III
OY-DOA:
“Billedet er taget i 1960 af Børge Skyt-

te Kristoffersen “Stoffer”, som 7 år senere
omkommer i samme fly sammen med pilot F. Waag Lorentzen.”

21

Venlig hilsen Niels Kristian Kjær, formand
for Nord ALs Flyveklub. Flere detaljer på
hjemmesiden under “KZ Fly”.
(“KZ – Flyregister.”)
l

Fjernkending
Af Palle J. Christensen

Opgaven fra sidste nummer blev løst af
Michael Andersen og Gorm Christensen:
Convair L-13. “Flyet er en Convair L-13.
Jeg vedhæfter 2 billeder, som jeg tog i
1991 i Camarillo, Californien, til airshow
dér sammen med Jens Peter Jensen,
SAS skipper og hjemmebygger extraordinaire.

Den er født med en Franklin boxer motor,
men mange blev modificerede med 300
hp. Lycoming stjernemotorer.” (Gorm).
L-13 var et forsøg på at bygge et dedikeret observationsfly, der skulle tage over efter L-4 Piper Cub m.fl., anvendt under 2.
Verdenskrig. De var i bund og grund civile, men klarede jobbet fremragende. L-13
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var faktisk et “Stinson” fly, men rettighederne fulgte ikke med, da Convair solgte
Stinson til Piper i 1948. Convair byggede
300. Et relativt lavt antal. Det blev Cessna
O-1 Bird Dog, der et par år efter virkelig
overtog opgaven efter lærredsflyene. Over
3.000 blev der bygget. Der var ikke rigtig
behov for vinger, der kunne foldes eller et
tredje sæde.
l

Sommerferietur

med KZ & Veteranfly Klubben 2017
Af Villi Seeman
Vi er en lille gruppe som igen forsøger at lave en sommerferietur i KZ&V regis.
Den foreløbige plan/skitse ser ud som følger:

Mandag den 19. juni:

Individuel udflyvning til Magdeburg Tyskland for – fuel og frokost. Ca 200 nm
Derefter flyvning til Benesov/Bystrice, Tjekkiet. 181 nm

Tirsdag den 20. juni:

Flyvning til Miroslav, Tjekkiet; 82.4 nm

Onsdag den 21. juni:	Bustur til Poysdorf i Østrig (mark/byvandring og besøg i vinkælder – “Offener Keller”, på
hjemtur besøg i Mikulov. – weingut-neustifter.at
Torsdag den 22. juni:

Flyvning til Dubnica i Slovakiet. 73 nm

Fredag den 23. juni:

Flyvning (eller bus) til Kunoviche, Tjekkiet. 29.8 nm

Lørdag den 24. juni:

Folklorefestival Straznice.

Søndag den 25. juni:

Hjemflyvning. Ca. 570 nm

Af hensyn til den videre planlægning, vil vi gerne have tilkendegivelser fra interesserede, med angivelse af eventuelt antal deltagere på mail til Villi@SeeCom.DK
Hvis vi skal booke busser vil det medføre en deltagerbegrænsning efter først til mølle princippet.
Endeligt program og bindende tilmelding vil tilgå senere, enten i
bladet, på hjemmesiden eller direkte til interesserede.
l
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Fotos: Kim Zimmerman og
Eskil J. Nielsen-Ferreira.

