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Ordföranden har ordet
senhösten, så år 2006 kan vi lägga till
handlingarna och blicka framåt.
Nu gäller det i stället att med gemenVÄLKOMNA TILL ETT NYTT spännande
samma
ansträngningar försöka hålla
flygår. Hittills har det nya året inte bjudit på något vidare flygväder. Förhopp- nere kostnaderna under 2007 så att vi
ningsvis lär det i alla fall inte kunna bli har råd att flyga, åtminstone de kostnader vi själva kan råda över, till exempel
sämre än första kvartalet förra året.
vård och omsorg om våra flygplan.
Vi kommer att dra igång en del
aktiviteter under våren, bland annat
FÖR ATT BIBEHÅLLA vår höga säkerundersöka möjligheterna att tillhanhetsnivå kommer H50P - verksamheten
dahålla utbildning i roteflygning. Vi
att fortsätta som tidigare. Vi komrekommenderar att de som önskar
mer under februari – mars att börja
flyga i rote först genomgår utbildning
i detta och verkligen lär sig vilka regler med handhavande och funktion av
navigationsutrustning och övriga
som gäller vid denna typ av flygning.
hjälpmedel som finns i våra flygplan.
FÖRRA ÅRET BLEV, som Ni känner till, Därefter kommer vi att fortsätta med
H50P - projektet 2007, som bland
ett mycket bra år flygsäkerhetsmässigt,
annat handlar om stall.
men ett dåligt år kostnadsmässigt.
En ny grundkurs kommer också
Varför kostnaderna skenade iväg har
att genomföras under året för
vi redan diskuterat vid mötena under
Februari 2007

nya medlemmar och nya certifikatinnehavare.
till så är fortfarande
SE - GYX i vår ägo, men är till salu. Innan
vi går till ett eventuellt beslut om förvärv
av en ersättare, kommer styrelsen att i
god tid skicka ut en enkät för att efterhöra medlemmarnas önskemål. Mycket
beror på hur det blir med den hotande
skatten på flygbränsle. Om skatten skulle
införas lär det dröja minst ett halvår efter
ett beslut innan den drabbar oss.

SOM NI KÄNNER

önska alla våra medlemmar en riktigt fin flygvår och önska
alla våra nya elever hjärtligt välkomna i
vår gemenskap.

TILL SIST VILL JAG

Bertil Planvall

Nyårslöften
NYTT FLYGÅR,

ny utgåva av Mofly
Newsletter, men samma gamla redax.
För den som till äventyrs inte ännu
avlagt något nyårslöfte kanske vi kan
föreslå ”jag lovar att hantera flygplanen ännu mer aktsamt och försiktigt
under 2007” eller ”jag lovar att delta i
klubbens H50P-arbete”.
Nu när det ser ut som att en bränsleskatt är i antågande ( vi vet dock inte
när ! ) så är allt som håller nere kostnaderna i form av underhåll och försäkringsrabatter än viktigare.
lovar vi att fortsätta den serie om Human Factors vi
INOM MOFLY REDAX

inledde i
papperstidningen i december och vi
lovar att aktivt samla in bidrag från
läsarna kring teknik, resmål, och annat
som är intressant för Aeroklubbens
medlemmar.
kan
vara att vi tänker på att förlägga startoch landningsträning på annan ort
än Säve om och när detta är möjligt.
Trollhättan och Backamo ligger till
exempel bra till och det är viktigt för
oss att ha goda relationer med tornet
i Trollhättan och Jerry Eriksson. Se
till exempel upp med öppettiderna

YTTERLIGARE ETT NYÅRSLÖFTE

i Trollhättan så du inte flyger i
kontrollzonen utan klarering.
UNDER 2005 SKREV både

Christian Forsäng och redax i Mofly om
den instrumentskolning som några
medlemmar i Aeroklubben inledde
då. Nu börjar en del av dem bli färdiga, och Pontus Boman och Anders
Eriksson berättar i detta nummer om
hur det har varit. I övrigt sparkar vi
igång 2007 med en ny teknikhörna
av Ivan Hedin och del två i vår serie
om Human Factors. Plus lite annat.
Trevlig läsning !
Redax
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TEKNIKTRÄFF :

Upplysande forum i vintermörkret

Ett drygt trettiotal medlemmar hade
samlats i januarikylan för den första
teknikträffen. Temat denna gång var :
Är våra flygplan individer ?
Bland annat presenterades en tabell
över de tekniska skillnaderna mellan
klubbens flygplan. Det rörde sig om
allt ifrån hur magneterna ska vara
kopplade vid handstart till variationer
i deras motorprestanda.
Erik Tunared, teknikintresserad
medlem, gick igenom hur man kopplar batterivagnen och hur resedagboken ska fyllas i. Det visade sig att inte
alla hade full koll på hur det ska noteras i alla kolumner.
gavs utrymme
för en öppen diskussion. Bland önskemålen som då dök upp var en förbättring av checklistorna i flygplanen
samt att flyghandböckerna ska göras
tillgängliga på hemsidan. Det dök
också upp frågor som hade med oljepåfyllning och däcktryck att göra.
EFTER KAFFEPAUSEN

foto : Carl - Johan Sundberg

I slutet av januari var det
premiär för en helt ny typ av
sammankomst i Aeroklubben.
Teknikträffarna är tänkta att
ge extra information men
också ge tillfälle till en
diskussion.

På teknikträffen gick motorflygchefen Lasse Öhberg igenom olikheter mellan våra flygplan.

initiativ av den
nye motorflygchefen Lasse Öhberg.
– Idén till teknikträffarna har successivt växt fram eftersom jag har varit teknikinvolverad länge och anat
vilka frågor som finns bland medlemmarna. Jag tänker köra detta tre gånger på våren och tre gånger på hösten,
berättar han.
Men om man inte är teknikintresserad har man då egentligen något utbyte av det här ?
– Det tror jag. Jag fick många frågor efteråt av sådana som inte är så
intresserade av teknik men ändå ville
diskutera vad vi hade sagt.
Men träffarna har inte bara en funktion att vi ska bli bättre på teknikfrågor i klubben menar Lasse Öhberg.
– Visst är det en teknikkväll men
lika mycket en klubbkväll. Den disMÖTET SKEDDE PÅ

kussionen som var mellan medlemmarna under fikapausen var fantastisk. Det var också otroligt att det
dök upp så många. Jag tänkte att det
kanske bara blir fem stycken men att
då kör vi ändå, berättar han.
Teknikträffarna tycks ha väckt en
del nyfikenhet på teknikfrågor. Efter
kvällen hade flera medlemmar anmält att de ville vara med i en grupp
som hanterar just sådana ämnen.
på teknikträffen tror Lasse Öhberg har med
klubbandan att göra.
– Det kanske finns en lite större
klubbkänsla än vad det verkar. Förr
bestod den av att vi hade mycket fester ihop men den kan också stärkas på
detta sätt, menar han.
DEN STORA UPPSLUTNINGEN

Flygskolan mot nya kurser

Flyglärare Christian Forsäng kommer till våren att starta en ny instrumentflygutbildning
i samarbete med SPU.
foto: Mofly

SKOLAKTIVITETERNA i klubben kommer under våren att gå på högvarv.
Vårens PPL-teorikurs startade den
24 januari. Jämfört med rekordkullen
i höstas är det färre deltagare denna
vår – åtta stycken. Som vanligt behövs medlemmar som vill engagera
sig som faddrar till dessa nya elever.
Om du vill bli fadder, hör av dig till
skolgruppen.
Till våren startar också nästa kurs

2

i instrumentflygning. Teoriundervisningen sker delvis på distans via
internet. Själva skolningen sker
därefter i samarbete med SPU,
Svensk Pilotutbildning, och på deras simulator. Den praktiska flygningen görs på Aeroklubbens
SE-LMZ.
Är du intresserad av en I-behörighet ? Kontakta Christian Forsäng.
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i horisonten
Idrottsnominering
till flygklubb
Nordvästra Skånes Flygklubb har
nominerats till utmärkelsen Årets
Idrottsförening i samband med
Skånsk Idrottsgala 2007.
Flygklubben nominerades med
motiveringen att den ”har utvecklats från traditionell ’gubbförening’ till en modern flygklubb
med kvinnor och ungdomar som
strömmar till verksamheten”.
Man har bland annat startat ett
samarbete med en gymnasieskola
för att med eleverna där göra en
slags miniflygutbildning.
– Vi är väldigt stolta, glada
och överraskade över att vi blev
uppmärksammade på det här
sättet, säger Lennart Sturefelt på
Nordvästra Skånes Flygklubb i
Höganäs.

Allt färre olyckor
Statistikorganet för flygolyckor,
Acro, rapporterar att det under
2006 skedde totalt 156 olyckor
i världen. Antalet uppges inte ha
varit så lågt sedan 1963.
I statistiken räknas endast civila
olyckor med flygplan för mer än sex
passagerare. Eftersom det är oklart
vad som räknas som flygolycka
och inte, finns det anledning att ta
uppgifterna med en nypa salt.
Men klart är att antalet passagerare ökar och att trenden pekar på
att allt säkrare resande per flugen
passagerartimme.
Flygolyckor i världen
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Aktiviteter
på gång i klubben

Gå på tur ? Till sommaren planeras en fyradagarstur till Norge.

halvårets
aktiviteter har startat.
Som en följd av beslutet att alla
nya medlemmar skall gå igenom en
klubbutcheckning kommer vi att
köra information för nya medlemmar
onsdagen den 14 mars. Då planerar
vi att samla teorielever samt andra
nya medlemmar för att fika, diskutera klubbrutiner och ha en allmänt
trevlig afton där vi tjôtar flyg!
PLANERINGEN FÖR FÖRSTA

traditionen
med gemensamhetskvällar i klubbhuset. Torsdag 5 april är det åter dags
för ärtsoppa i klubbhuset, denna gång
med två teman :
• Det är många aktörer som utnyttjar vår flygplats. Vi har bjudit
flygplatsens vd Göran Hall för att
diskutera flygplatsens utveckling.
• Att utveckla sitt flygande är något
som väl alla funderar på ibland. Vi har
därför bjudit in Pontus och Anders
som skall prata om instrumentflygutbildning i allmänhet och om den
I-utbildning de nyss genomfört, detta
med Aeroklubbens SE - LMZ som läromedel och Aeroklubbens Christian
Forsäng som lärare i SPU :s regi.

foto : Thomas Isakson

att ge sig iväg
och hälsa på andra klubbar och dela
erfarenheter med dem. För att få se
en annan sida av privatflyget ordnar
vi en utflykt till Borås Ultralätt flygklubb. Den är Sveriges kanske mest
framgångsrika UL-klubb.
Klubben kommer att visa sina
maskiner samt berätta om sin verksamhet och hur det är att flyga UL
för en PPL:are. Vi återkommer med
datum och fler detaljer.
DET ÄR ALLTID KUL

VI FORTSÄTTER ÄVEN

källa : Acro, grafik : Mofly
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kommit fram till
en preliminär planering för årets
klubbresor. Torsdag 17 och fredag
18 maj ( Kristi himmelsfärdshelgen )
planerar vi ett nytt försök att flyga
till Samsö ( förra årets försök blev
inte av på grund dåligt väder ). Mellan tisdag 10 och fredag 13 juli planerar vi att göra en fyradagars resa
till Norge.
Preliminär rutt är Säve – Fyresdal –
Ålesund /Vigra – Trondheim – Säve.
Alla medlemmar är välkomna på
dessa resor. Kontakta Andreas Martin
om du vill vara med.
VI HAR ÄVEN

Klubbgruppen
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Goda utsikter med dålig sikt
Varför lägga ut en massa
pengar på att lära sig att flyga
under förhållanden då man
ändå inte ser någonting ?
Två av Aeroklubbens medlemmar berättar om sin väg
till instrumentbevis och om
samarbetet med SPU.

E

W

N

av Anders Eriksson
och Pontus Boman

S

Instrumentutbildning

som ingår i IRteorin är Air Law ( inklusive Operational Procedures ), Aircraft General
Knowledge, Flight Performance and
Planning, Human Performance and
Limitations, Meteorology, Navigation
och Communications.
Efter avslutad teorikurs körde vi
stenhårt och skrev av de fyra tuffaste
ämnena redan i januari 2006. Därefter
gick vi skilda vägar och Anders skrev
av de resterande tre ämnena under våren 2006, medan Pontus sög lite extra
på den bitterljuva karamellen och ägnade sig åt andra väsentligheter i livet
och skrev av resten i januari 2007.
Vi var försökskaniner på SPU, Svensk
DE SJU TEORIÄMNEN

Pilotutbildning, genom att skriva luftisproven via internet, vilket fungerade
i stort sett smärtfritt. En fördel med
detta är att man får resultatet presenterat efter några fasansfulla ångestladdade sekunder efter att ha tryckt på
”klar”-knappen. Kommer det sköna
ordet ”passed” att presenteras, eller blir
det ett spöstraff med armeringsjärn i
form av det fruktade ordet ”failed”?
(SE-SAM)
startade i slutet av januari 2006.
Denna var då nyligen inköpt, och
simulator och instruktör Christian
Forsäng var sammansvetsade till en
fungerande enhet.
Under ett 20 timmar långt lådrace
utfört i ledljus och datoralstrad värme som får en finsk bastu att framstå
som en mild bris, lärde vi oss att omsätta ett onödigt stort antal förkortningar till praktiskt handlande. Väl
briefade, stacken inställd och
med svettningar som en
maratonlöpare infinner sig sedan tvivlet. Här skall vi
TRÄNINGEN I SIMULATOR

Koll på plejtarna.
IFR-plejtarna är fullmatade
med viktig information om
procedurernas frekvenser, höjder, avstånd, tider, minima, och
vad man gör vid missed approach.
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flyga single engine med dubbla reglage, där man tydligen får hela grejen
att fungera med balans av ingastryck
och motorvarv. Dessutom infällbara
ställ, checklistor, plejtar och en fingerad värmländsk flygledare, och allt i
minst 150 knop med en känslighet i
pitch-led som får Balder att blekna !
I det läget var det en stor befrielse
att hela skådespelet kunde stoppas
med jämna mellanrum, och vi kunde
pusta ut under en stunds behövlig eftertanke och analys av läget.
EFTERSOM KOSTNADEN för hela kala-

set inte är oansenlig så bestämde vi oss
för ett maximalt utnyttjande genom
att ingå ett PIC / baksätes partnerskap.
Alltså med den självklara pedagogiken
”den ene gör fel och den andre lär”.

rsäng

D

enna resa började redan i juni
2005 med den första teorihelgen i distansutbildningen.
Då kunde vi kvittera ut den stora
tunga bunten med fina registerlösa
teoriböcker – merparten av böckerna i Oxford Aviation’s ATPL-paket.
Efter sommaruppehållet fortsatte vi
sedan under hösten med ytterligare
sex teorihelger. Upplägget var fördelat på 112 timmar lärarledd undervisning ( en tredjedel) och 224 timmar
självstudier ( två tredjedelar ), med
obligatoriska inlämningsuppgifter efter varje pass.

foto : Christian Forsäng

foto : Christian Fo

Markträning. Anders Eriksson och Pontus Boman i simulatorn.
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Luftträning. En av de absolut bästa upplevelserna är när man kommer upp på
ovansidan av ett molntäcke. Samma frihetskänsla som när man står på en alptopp en
solig och vindstilla dag. Det är också riktigt
spännande när man sjunker ner i molnen
igen och allt vad sikt och blå himmel heter
är som bortblåst. foto : Pontus Boman

med den snabba näringstillförsel som
krävs under eller efter ett instrumentpass. Vi har fört in IFR-bananen som
punkt nummer ett i den mentala
nödchecklistan.
av en IR är begränsad för oss klubbflygare utan maskiner med avisning kan det verkligen
rekommenderas om man har möjligheten att få loss lite tid och pengar.
Man ökar sin precision och säkerhet i
flygningen och får också en större förståelse för vad som händer i luftrummet runt oss. Och inte minst så har
man väldigt kul under utbildningen.
I skrivande stund har vi bara någon enstaka timme kvar innan det är
dags för uppflygningen – ett moment
som vi med spänning ser fram emot !
Nu återstår snart bara att önska varandra lycka till !
TROTS ATT NYTTAN

Intrumentutbildning – forts.

egenskap var det välsmorda förvärmningsreglaget. Dock var maskinen alltid
lämnad av föregående SPU-pilot med
tomma tankar och för att vara på den
säkra sidan även med tomt batteri.

Begreppet ”man är kung i baksätet”
och att man får ett mer eller mindre
svårartat mentalt tunnelseende när
man sitter i pilotsits gör sig extra gällande vid IFR-flygning. När proces- VAD GÄLLER SJÄLVA flygningen har
sorn innanför pannbenet arbetar vid det varit en riktig kick att få uppleva
sitt kapacitetstak och Christian sam- så mycket verklig IMC som vi har
tidigt vill ha svaret på en sån enkel frå- haft turen att få. I minimikraven för
ga som till exempel vad 254 plus 30 är, utbildningen ingår faktiskt inte en
kan det otäckt nog vara
enda minut i riktig
helt omöjligt att räkna
Helt plötsligt blir IMC. Även om Chrisut svaret ! En svärm av
tian försöker skapa en
det svårt att
förnedrande och ärliga
trevlig miljö av simuräkna ut vad
spydigheter från baklerad IMC genom att
254 plus 30 är ... tapetsera cockpit med
sätet gör heller inte det
hela lättare ! Dock ökade
kartor för att täcka för
den mentala kapaciteten i samma takt den vackra verkligheten ovan molnen,
som flygdagboken fylldes på med IFR- så lyckas det perifera seendet ändå
timmar.
hitta horisonten. Det kan till exempel vara en strimma ljus som faller in
DEN PRAKTISKA skolningen är upplagd
på instrumentpanelen eller en karta
så att vi flyger LMZ med Christian For- som envisas med att skapa en glipa.
säng i lärarsits. Den i Aeroklubben väl- I riktig IMC och med en kort stunds
kände Christian har fyllt på sitt förråd försummelse av horisontgyrot hamav treställiga akronymer genom vidare- nar man snabbt i ett läge med mer än
utbildning till IRI (Instrument Rating 30 graders bankning. Och efter att ha
Instructor) och SFI (Synthetic Flight rätat upp ett sådant läge är sinnesvilInstructor) och utövar dessa behörig- lan tydlig – det lutar fast det är rakt.
heter för oss aeroklubbare under SPU:s
paraply. Vi bokar LMZ som vanlig pri- EFTERSOM PASSEN INNEBÄR långvavatflygning, och betalar därtill en slant rig fysiskt och mental påfrestning så
till SPU för Christians lärarinsatser. Vi har ett nytt rundningsmärke skapats i
har även flugit SPU:s Piper SE-KGS flyghistorien i form av den så kallade
då LMZ inte varit tillgänglig. Trots det IFR - bananen, eller den gastronomiska
skrangliga utseendet var denna maskin flytvästen. Denna tingest skall helst
en trevlig flygupplevelse med många vara mjuknande med betänklig brunlikheter med KMA. En utmärkande het för att kunna förse IFR-piloten
5

Kostnad för en
instrumentbehörighet
Så här mycket fick Pontus Boman
och Anders Eriksson betala för sina
respektive instrumentbevis :
Teori: 20 000 kronor
Simulatortid: 25 200 kronor
(20 timmar x 1 260 kronor)
Flygtid: 56 250 kronor
SE - LMZ + lärararvode
(30 timmar x 1 875 kronor)
Uppflygings- och certifikatkostnader
med mera: 6 000 kronor
Totalkostnad: 107 450 kronor

Vill du veta mer ?
Torsdag 5 april berättar Pontus och
Anders mer om I-utbildningen i
samband med ärtsoppeträffen
i klubbhuset. Se kalendariet.
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Per stoppade flyget
Grattis !
PPL -certifikat:
Martin Wallgren
2007-01-25
Instrumentbehörighet :
Anders Eriksson
2007-01-23
Pontus Boman
2007-02-03

Kraftig sidvind. Wiss Air gör ett försök att landa på bana 01 på Göteborg City Airport. Lägg
märke till den stora vindupphållsvinkeln. Banan till vänster i bild. Några sekunder senare drar
piloterna på och går till Landvetter istället.
foto : Peter Andersson

Även Göteborg City Airport
drabbades av stormen Per
som svepte in den 14 januari.

fot

o:

Mo

fly

57 524
stycken

Blåsvädret var det värsta sedan stormen
Gudrun för drygt två år sedan.
Sävetornet kunde rapportera en
maxvind på 52,9 knop, rakt i sidan.
Av naturliga skäl blev det inte mycket
aktivitet på flygplatsen denna dag.
Wiss Air hade två ankomster som
fick omdirigeras till Landvetter på
grund av den hårda sidvinden. Den ena
av flighterna, den från Warszawa, gjor-

de ett försök att landa på Säve men fick
avbryta på finalen. Piloterna på Ryanair
insåg allvaret redan över Kattegatt och
flög tillbaka till Stansted istället.
Men det fanns de som trotsade vädrets makter. Räddningshelikoptern, Lifeguard 991, tog tillfället i akt och lade
in ett övningspass mitt i stormen.
Nickan, som tjänstgjorde i tornet
denna söndag, kunde inte hålla sig för
skratt när en Aeroklubbsmedlem ringde och anmälde förkortad färdplan för
LVB med fem personer via Lycke.

Så många flygplansrörelser blev det på Göteborg City Airport / Säve
flygplats under år 2006.
Varje år har flygplatsen en maxgräns på 58 000 stycken så slutsumman förra året hamnade
mycket nära taket. Sävetornet
har inget ansvar för rörelserna
utan det är flygplatsledningen
som har det. I förra numret av
Mofly beskrevs mer ingående
om problematiken med flygplansrörelserna.
Efter årsskiftet tilldelades flygplatsen 58 000 nya rörelser.

att vi slog i taket vad gäller antalet rörelser. Hade det
inte varit en period av mycket dåligt väder hade vi troligen fått restriktioner
fram till årsskiftet. För att undvika samma situation i år måste vi redan nu
tänka oss för och förlägga en så stor del av våra start- och landningsövningar
som möjligt till andra flygplatser.
DET VAR MYCKET NÄRA

Det är inte på något sätt förbjudet att öva starter och landningar på Säve men
ska man göra ett antal landningar kan man med fördel besöka andra fält i
närområdet. Glöm inte att kontrollera vilka regler som gäller för start- och
landningsövningar på det fält ni besöker !
Styrelsen genom Kalle Kritz
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Så fungerar dieselmotorer
Dieselmotorer har funnits
länge men de har börjat etablera sig på flygmarknaden
först nyligen. Här följer en
liten orientering om motorn
vars främsta skönhet är den
låga bränsleförbrukningen.

av
Ivan Hedin

Teknikhörnan

På frammarsch. Dieseldrivna kolvmotorer blir allt vanligare i småflygplan. foto : Lucca Messer.
Fler av Lucca Messers bilder finns på airliners.net.

Till skillnad mot bensinmotorn så
passerar luften in till dieselns cylinder
utan någon reglering, det vill säga det
finns inget gasspjäll ( trottel ). Motorn
arbetar alltid med luftöverskott, nästan oändligt stort vid tomgång för
att minska i takt med ökad effekt eftersom alltmer luft tas i anspråk vid
förbränningen. I slutet av kompressionstakten sprutas bränsle in under
högt tryck och luften i cylindern är
då så varm att den spray som bildas,
självantänder. I uppfinnaren Rudolf Diesels hemland Tyskland kallas också dieselmotorn ibland för en
”Selbstzünder”, självtändare.
Det ställer också andra krav på
bränslet: dieselbränslet måste självtända under påverkan av högt tryck
och temperatur under det att bensin
inte får självtända under dessa betingelser eftersom det är tändgnistan som
där skall bestämma när förbränning
skall ske. Dieselbränslets tändvillighet benämns cetantal och bestäms av
utseendet på kolvätekedjorna. Samband: högt cetantal – lågt oktantal.

nått den så kallade rökgränsen: alla
bränslemolekyler hittar inte tillräckligt med syremolekyler för fullständig
förbränning och då får man svarta
rökiga avgaser. Lagkrav och allmänhetens acceptans sätter gränsen. Motorn kan dock fortsätta att producera
högre effekt bortom rökgränsen tills
luften inte räcker till för förbränning. I mer oblyga sammanhang som
traktorpulling går man långt bortom
rökgränsen och motorerna ryker som
gamla kolångare.

i en dieselmotor regleras genom insprutad
bränslemängd: ju mer bränsle, desto högre effekt. Sprutar man in så
mycket bränsle att man inte längre
har tillräckligt luftöverskott har man
DEN UTTAGNA EFFEKTEN

,,

prestandan måste
förbättras ytterligare
hos dieseldrivna flygplan för att de skall
bli helt attraktiva

Vid köldstart under nollgradersstrecket är kompressionstemperaturen otillräcklig för självantändning.
Därför finns det ett glödstift i cylindern som automatiskt strömsätts för
att sedan kopplas ur så snart motorn
startat.
ARBETAR
med
betydligt högre kompressions- och
förbränningstryck vilket kräver en
robustare och tyngre motoruppDIESELMOTORN
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byggnad. För att nå ett attraktivt
vikt / effekt-förhållande förses därför
alla moderna dieselmotorer för biloch flygbruk med avgasdriven turbo
vars syfte är att ta vara avgasenergi
för att mata in mer luft än vad motorn själv skulle suga in. Man kan då
spruta in mer bränsle innan man når
rökgränsen och på så sätt få ut mer
effekt ur en given motorstorlek.
Flygmotorer har inte stora tunga
och dyra avgasreningskomponenter så man får jämföra de orenade
avgasemissionerna från bensin- och
dieselmotorer. Alla de gasformiga
emissionerna är lägre för diesel. Det
är bara partikelhalten som är högre.
Utvecklingen mot direktinsprutade
bensinmotorer gör dock att de båda
motortyperna är på väg att mötas
inom detta område.
en dieselmotor högre verkningsgrad än en bensinmotor ?
Det är flera skäl som samverkar:
MEN VARFÖR HAR

Dieselmotorn har ett betydligt högre kompressionsförhållande, och ju
högre kompression desto högre termisk verkningsgrad, det vill säga det
går inte åt så mycket bränsle per producerad hästkraft. Här finns ingen
●
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Dieselmotorer – fortsättning
knackning som begränsar kompressionsförhållandet eftersom blandning
av bränsle och luft och förbränning
sker i samma ögonblick som insprutningen börjar och sprayens delar
bildar en reaktionsvillig blandning.
Optimalt kompressionsförhållande
ligger runt 18:1 jämfört med bensinmotorns knackbegränsade 10:1.
Om man driver kompressionen
bortom 18:1 börjar friktionskrafterna
från kolvringarna ta bort vinsten med
kompressionsökningen. ( Gastrycket
som går in bakom kolvringarna trycker allt hårdare mot cylinderväggen. )
Ingen strypning av insugna luften
med trottel ( gasspjäll ) vilket betyder
att negativa pumparbetet undviks.
Detta märks särskilt vid låga laster
då det går tungt för bensinmotorn
att suga in erforderlig bränsle / luftblandning.
●

Ingen choke behövs eftersom bränslet sprutas direkt in i förbränningsrummet. I en bensinmotor avsätts
bränsle på kalla ytor på väg in i förbränningsrummet vilket måste kompenseras med extra bränsle.
●

är att motorstyrningen är helautomatisk och föraren
behöver bara ställa in det procentuella effektuttaget så sköts insprutningsEN ANNAN FÖRDEL

mängd, laddtryck, motorvarv och
propellerstigning automatiskt. Detta
kallas också FADEC, full authority
digital engine control. Systemet tillåter också en mekaniker att i efterhand
avläsa vilka felfunktioner som orsakat
eventuella motorstörningar. FADEC
kan visserligen appliceras även på bensinmotorer men hos de nya dieslarna
finns det i konceptet från början.
Bränslesystemet är dyrt och avancerat hos en
modern dieselmotor. Insprutningstrycken närmar sig 2 000 bar jämfört
med bensinmotorns cirka 4 bar vilket
kräver bland annat insprutningsventiler som är små elektromekaniska mästerverk. Turboaggregat tillkommer.
Det totala dieselmotorpaketet inkluderar även en reduktionsväxel och
koppling mellan motor och propeller
om motorerna hämtas från bilvärlden
då dessa motorer har för högt varvtal
för att direkt driva propellern. Det
gäller att det ställs mycket höga krav
på tillförlitlighet på varje ingående
komponent eftersom de är så många.
MEN NACKDELARNA DÅ?

få motorstopp på
grund av miss i bränslehantering
mellan tankarna måste insprutningspumpen ha en översyn på verkstad
för att se att någon komponent inte
har skurit eftersom pumpen smörjs
av bränslet.
OM MAN SKULLE

är efterlängtade genom dess låga bränsleförbrukning vilket har blivit än mer
brännande med införande av bränsleskatt och minskande tillgångar på
fossilt bränsle. Det har dröjt åtskilliga decennier innan dieseln gjort intåg i flygvärlden. Bland hindren kan
nämnas att det är en mycket dyr och
omständlig process att utveckla en ny
motor, det kräver en förändrad mekanikerutbildning, och allmänflygmarknaden är liten. Det tillverkades
totalt 2 880 stycken enmotoriga flygplan i världen år 2006, jämfört med
exempelvis GM, General Motors,
som tillverkar 42 000 bilar om dagen. Introduktionen av turboladdade
dieselmotorer i personbilar har gett
draghjälp åt flygmotorsidan.
Min bedömning är dock att prestandan måste förbättras ytterligare
hos dieseldrivna flygplan för att de
skall bli helt attraktiva, och det finns
nu motorer med upp till 250 hästkrafter i sikte. Jag kan också tänka mig
ett distributionsproblem för operatörer från små flygfält där man har en
blandad flotta. Det krävs ytterligare
en tankanläggning alternativt att man
flyger till någon större flygplats och
tankar upp. Byter operatören helt till
diesel så minskar möjligheterna för oss
med bensinmotorer att kunna tanka.
DIESELMOTORER I FLYGPLAN

För diesel i framtiden !

Holiday On Ice på Siljan
på den temporärt
upprättade landningsbanan på sjön
Siljan i Dalarna går av stapeln nu i
mars. I samband med evenemanget
kommer det att hållas föredrag och
bland annat bjudas på helikopteruppvisning. Arrangör är Rättviks
Flygklubb och mer om Is Fly-innet
stod i Moflys pappersnummer julen
2005. Om vädret är bra och isen i
god kondition kommer årets Is Fly-in
ÅRETS IS FLY-IN

gå av stapeln den 10 – 11 mars. Helgen därpå är också bokad som reserv.
Mer information finns så småningom
på www.rattviksflygklubb.com.
isen på Siljan inte
räknas som en så kallad godkänd
flygplats. Därför måste du först kontrollera med motorflygchefen, Lasse
Öhberg, innan du får landa där.
TÄNK BARA PÅ

Is Fly-in på Siljan.
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I en ny spalt tittar vi närmare på någon i
som är eller har varit medlem i Aeroklubben

Tid för nya träffar
Med start i slutet av februari är
det dags för nya
H50P-träffar.
Det som kommer att diskuteras
denna gång är vårt omdöme. Dessutom så tar man åter upp relationen
mellan pilot och flygledare. Det har
inte blivit direkt glesare i luftrummet
och risken för missförstånd ökar i
samband med stress.
I höstas togs krafttag i klubben för
att få fler medlemmar att komma till
H50P-träffarna. Därför erbjuds nume-

ra fyra olika möjligheter så att så många
som möjligt ska få chansen att delta.
– Jag hoppas att vi kan få igång en
större diskussion denna gång. Det här
är ju ingen kurs utan ett forum för att
diskutera säkerhetsfrågor, säger Lars
Bjurquist som kommer att vara moderator vid sammankomsterna.
Träffarna kommer som vanligt att
hållas Kvibergs vandrarhem. Anmäl dig
till ett av fyra tillfällen på listorna på
klubben eller via medlemssidorna på
nätet. Tiderna finns i kalendariet.

Säve eller inte?

Aeroklubbare i

F

KUS

Helen
Johansson
Arbetar som
meteorolog på SVT.
Bor på Gärdet i
Stockholm.
Medlem i Aeroklubben 1978-1984

Vilka behörigheter har du haft ?

– A-cert med mörkerbevis och
segelflygbogseringstillstånd.
Flygplanstyper som du flugit?

– C150 och C172. Under mina
år på Aeroklubben flög jag cirka
250 timmar, de flesta gamla CXI.
Sedan 1986 flög jag nästan enbart CXD, en C172 som jag ägde
tillsammans med min man under
många år.
Därför började jag flyga:

Ryanair har fått klart starta på Göteborg City Airport av Sävetornet.

Det kan vara förvirrande
med namnet på vår flygplats.
Heter det egentligen Säve
eller Göteborg City Airport?
Säve är egentligen det gamla namnet
på flygplatsen, ett namn som levt kvar
sedan den militära epoken som startade på 1940-talet. Men Säve lever kvar
i folkmun och så heter flygplatsen
fortfarande i AIP. Vi anropar ju också
än så länge Sävetornet. Säve används
också uteslutande i vardagligt klubbsnack eftersom det är mycket enklare
att säga.
Men sedan sju år är det officiella
namnet Göteborg City Airport, eftersom den då blev en internationell flygplats. Det är också det som är publicerat
i Svenska Flygfält. Ibland används det
något kortare City Airport och så står
det på de flesta av Vägverkets skyltar.

foto: Flygare Palmnäs

I redaktionell text i Mofly försöker vi
respektera att flygplatsen heter Göteborg City Airport, men i många sammanhang blir det alldeles för stolpigt
och långt och därför är vi inte alldeles
konsekventa. I slutänden är det också
upp till varje skribent att välja vilket
som han eller hon vill använda.
Flygplatsvärlden har visat prov på
mer eller mindre lyckade namnbyten.
Hässlö flygplats heter numera Stockholm –Västerås. Roms internationella
flygplats hette tidigare Fiumicino
men bytte sedan namn till Leonardo
da Vinci International Airport – ett
namn mycket få använder.
Den senaste flygplatsen i raden av
namnbytare är Sturup i Skåne. Sedan årsskiftet har den bytt namn till
Malmö Airport.
Återstår att se hur det anammas.

9

– Jag träffade en trevlig mycket
flygintresserad kille och förstod
att det var flygning som gällde
om vi skulle ha en framtid tillsammans.
Hur ofta flyger du?

– De första åren tränade och tävlade jag cirka 50 timmar per år i
precisionsflygning och Civil Flygfemkamp och i lag. Tillsammans
med min man Claes M Johansson, tog vi hem flera SM - guld till
Aeroklubben. Jag har dock precis
låtit mitt certifikat förfalla.
Flygminne från Aeroklubben :

– Landningsträningar på Säve
bana 04 / 22. Speciellt en vacker
sommardag då vi tog en liten
paus och åt jordgubbar med vispgrädde vid bankanten. Jag gissar
att det inte går att göra idag !
Mitt bästa flygtips:

– Tillsammans med min man och
våra två söner gjorde vi några långresor. Kräver lite planering men
ger också häftiga upplevelser.

foto : Bengt O Nordin, SVT
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STÖRNINGSRAPPORTER :

Trollhättan flitigt kränkt

Kortet
blir kvar
i Kalmar
Från årsskiftet övergick Kalmar
flygplats från Luftfartsverket
över till kommunal ägo. Det
rådde till en början viss osäkerhet om LFV:s landningskort
skulle fortsätta gälla på flygplatsen, men nu är det klart.
– Ett av de första besluten
som togs var att kortet ska
fortsätta gälla, berättar Hans
Hjertonsson, flygplatschef på
Kalmar Airport.
Beslutet togs i samråd med
flera andra kommunala flygplatser.

info

En av rapporterna genererades av den
Moflyreporter som drabbades av en
fladdrande oljetrycksmätare då han
norr om Alingsås flög ett ultralätt
flygplan. Piloten gick tillbaka till Säve
varpå ett varningslarm drogs ingång.
Orsaken var ett instrumentfel.
Även en helikopter orsakade ett
varningslarm på samma flygplats. Rök
i kabinen och motorstörning uppstod
då helikoptern låg i trafikvarvet.
En PA28 ( SE-KMG ) från Aeroklubben drabbades efter landningen

på Säve av kraftiga oljud från vänster
hjul. Orsaken var att hjulet satt löst.
Efter start på bana 19 kolliderade
två fåglar mot vindrutan på en Learjet.
Inga skador uppstod på flygplanet.
En Cessna 172 flög runt över
Borås / Viareds flygplats i 20 minuter
utan någon radiokommunikation.
Övrig flygtrafik stördes.
Ingen av rapporterna gäller Landvetter, men märkbart är att tre av rapporterna rör korsningar av Trollhättans kontrollzon utan färdtillstånd.
En Cessna flög dessutom in där och
landade utan klarering. Förklaringen
från piloten var att det inte var tekniskt möjligt att ställa in rätt frekvensen på radion. Denne satte heller inte
in 7600 på transpondern.

från Luftfartsverket

blivit 2007 och
jag hoppas att ni kan lägga 2006
bakom er med gott ”flygsamvete”.
I pappersnumret av Mofly passade
vi på att summera några av godbitarna från 2006 års upplevelser och
pekpinnar, och i detta nummer så
blir det en smygande start där jag
tänkte nämna lite om Sveriges nya
anropssignal.
DÅ HAR ÅRTALET

mer mot färre
antal områdeskontroller och Sveriges bidrag är att landet har fått en
enda höghöjdskontroll. Kort och
gott innebär detta att Malmö och
Stockholm Area Control Center
(områdeskontrollcentraler) slagits
samman till ”Sweden Control” vilket också är den nya anropssignalen
EUROPA GÅR ALLT

Det fjärde kvartalet 2006
erbjöds det på dåligt väder
och som väntat blev det relativt få störningsrapporter för
allmänflyget. Men några av
dem berör Västsverige.

(någon svensk översättning finns
inte i nuläget). Man kan förtydliga
det så, att så länge ni flyger i kontrollerad luft eller G-luft utanför
TMA eller kontrollzon där ni vanligtvis brukar ropa upp Stockholmeller Malmö Kontroll så är det istället ”Sweden Control” som gäller.

Ett enda stort
Sweden Control
att Malmö på sikt
ska ta över den nya sektorn medan
Stockholm kommer att ta över en
del mellanhöjdssektorer från Malmö. Hur det definitivt blir när det
gäller fördelning mellan sektorerna
är ännu inte fastställt till fullo.
Diskussioner förs även med närPLANERNA ÄR
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liggande sektorer i Danmark och
Norge. När det gäller Approachsektorerna runt om i landet gäller
ingen förändring jämfört med tidigare anropssignaler.
HAR DU NÅGON fråga som du skulle

vilja lyfta fram som rör flygledning
eller luftrummet runt Göteborg,
eller i övriga landet så hör gärna
av dig till Moflyredaktionen.
E-postadresserna hittar du längst
bak i Mofly och jag lovar att försöka komma med goda förklaringar
till era funderingar.
– flyg med gott
humör mot ljusare tider !
TILL NÄSTA GÅNG

Lasse Ek, LFV
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HUMAN FACTORS INLÄRNING

Att behålla skärpan

på
hur det var den dag
du tog din första flyglektion, speciellt vid inflygning och landning. Du var säkert smärtsamt medveten om att du
aldrig skulle klara av detta själv om så
skulle krävas: du var medvetet inkompetent. Tänk dig sedan hur det kändes
när du flög upp. Du kanske var nervös,
men du visste hela tiden vad du gjorde
och du gjorde det bra: du hade nu blivit medvetet kompetent. Utbildning
är alltså sättet att gå från det ena stadiet
till det andra. Något år senare klarade
du av att flyga utan att ha samma fokus hela tiden. Du kunde utan vidare
flyga i närområdet med vänner och bekanta och visa dem sevärdheter utan att
äventyra säkerheten samtidigt som du
fotograferade, bjöd på kaffe och pratade
med Göteborg Kontroll. Modellen kallar detta för omedvetet kompetent,
och dit når man genom erfarenhet.
TÄNK TILLBAKA

inkompetent

ILDNING
UTB

Vi fick i höstas ett H50P-kompendium
om Attityder, och visst kan de vara en
faktor. Men frågan är om inte ett annat fenomen, ett som vi alla kan råka
ut för, är än viktigare. Det finns nämligen en modell för inlärning som kan
förklara vad som händer. Enligt denna
modell är vi vid varje tillfälle kompetenta eller inkompetenta att
utföra en uppgift, och vi är
antingen medvetna eller
omedvetna om detta.
Modellen säger oss
också att vi rör oss
omedveten
mellan dessa tillstånd på ett förutbestämt sätt.

planerade för din
första långresa märkte du säkert att
det fanns mycket att läsa in: nya luftrum, öppettider, flygplatser etcetera.
Du var alltså delvis tillbaks på ruta
ett, medvetet inkompetent, men endast begränsat och inte värre än att
lite självstudier och hjälp från andra
gjorde dig kompetent att planera och
utföra flygningen. Det som gjorde
dig inkompetent igen var alltså en
förändring av förutsättningarna, men
ytterligare utbildning satte allt till
rätta.
NÄR DU SEDAN

FÖRÄNDRING

”Hur i hela fridens namn kunde
han bära sig så dumt åt?”
Visst ställer man sig den frågan emellanåt när man läser
en haverirapport eller hör talas
om en störning där det kunde
ha gått åt skogen.

ERFA

RENHET

kompetent

om dessa förändringar av förutsättningarna ( luftrummet, vädret etc. ) händer utan att du
märker dem ? Om dessa förändringar
inträffar i ett läge där du är omedvetet kompetent riskerar du att hamna i
det enda riktigt farliga tillståndet : du
kan bli omedvetet inkompetent.
MEN VAD HÄNDER

skrev i pappersnumret om oklarerad flygning i kontrollerat luftrum. Tveklöst har majoriteten av dessa gjorts av omedvetet
inkompetenta piloter. Lasse Ek använde termen ”complacency”, vilket
är ett annat ord för en av baksidorna
med att vara omedvetet kompetent.
LASSE EK FRÅN LFV
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Man kan dra analogier i arbetslivet : den
som var omedvetet
kompetent att kunna reparera gamla
hederliga förgasarmotorer blev omedvetet inkompetent i
sin yrkesroll som bilmekaniker den dag
som bilarna började få
insprutningsmotorer.
nödvändigtvis farligt att vara inkompetent som pilot så länge man
vet om det, man kan alltid utbilda sig genom att läsa på
eller flyga med lärare.
Och omedvetet inkompetent kan man
bara bli om man
medveten
först är omedvetet
kompetent. Det
är alltså bäst att
hela tiden vara 100
procent medveten
om vad man håller på
med och aldrig låta nåfly
gonting
gå som slentrian
Mo
:
fik
gra
trots att man kan flyga ”med
vänsterhanden”. Mofly tror att ett
av huvudsyftena med de kommersiella piloternas checklistor är att hålla
piloterna medvetet kompetenta och
undvika ”complacency” och därför
minimera risken att de blir omedvetet inkompetenta. ( Men det kan
hända : du läste kanske i Moflys pappersnummer om piloterna på Landvetter som missade uppdateringen
av vinduppgifterna ? ) Och givetvis
gäller detta checklistor både före,
under och efter flygning: en flygning börjar och slutar hemma, inte
i flygplanet.
DET ÄR INTE

Peter Andersson
Tidigare publicerad artikel i human
factors-serien : Synvillor (nr 6 / 2006)

foto: Mofly
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info
från styrelsen
kontinuerligt den så kallade Rikslandningstävlingen. Detta är ingen central
tävling utan utförs inom respektive flygklubb och resultaten samlas
sedan centralt. Det var många år
sedan vi hade någon tävlingsverksamhet inom Aeroklubben och
under vårens lopp kommer vi att
undersöka intresset för att åter ta
upp denna ganska roliga ( och nytVARJE ÅR ANORDNAS

Aeroklubbens
arbetsgrupper
2007

tiga ) del av vår verksamhet. Ett
första led i detta är att det kommer
att anordnas landningsövningar på
kortfält med möjlighet att ha med
en instruktör.
Mer information om detta kommer löpande och anmälningslistor
kommer som vanligt att sättas upp
på klubben.
Styrelsen genom Kalle Kritz

Aeroklubbens organisation
Styrelsen fick efter årsskiftet en ny sammansättning
och efter det konstituerande styrelsemötet i mitten av
januari ser dess organisation ut enligt följande :
Ordförande
Bertil Planvall

Vice ordförande
Karl - Johan Kritz

Sekreterare
Pontus Boman ( suppleant Lars Börjesson )
Övriga styrelsemedlemmar
Karl - Johan Kritz (suppleant Anders Lundin)
Hasse Hellström (suppleant Albert Nummelin)
Andreas Martin (suppleant Peter Andersson)
Henrik Holmberg (suppleant Alex Johansson)

Klubbgruppen
Andreas Martin
Hasse Hellström
Anders Lundin
Albert Nummelin

Data- och IT-gruppen
Hasse Hellström
Henrik Gildebrant
Albert Nummelin
Hans David Poulsen

utbildningsansvarig och
motorflygchef är inte
medlemmar i styrelsen
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Skolgruppen
Karl-Johan Kritz
Hasse Hellström
Anders Lundin

Tekniska gruppen –
byggnader och miljö
Alex Johansson
Lars Börjesson

Motorflygchef
Lasse Öhberg

M

Ekonomigruppen
Catarina Rüetschi
Henrik Gildebrant
Bertil Planvall
Lasse Öhberg

Tekniska gruppen –
flygplan
Henrik Holmberg
Alex Johansson

Utbildningsansvarig
Jan - Olof Wikström

to
:

Adminstratriva gruppen
Pontus Boman
Lars Börjesson

Pr- och Moflygruppen
Peter Andersson
Robert Grou
Fredrik Edlund
Carl-Johan Sundberg
Anders Lundin

Kassör
Catarina Rüetschi ( suppleant Henrik Gildebrant )

fo

Verksamheten är uppdelad i
olika ansvarsområden i vilka
också andra än styrelsemedlemmar deltar.
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kalendarium

söndag 11 mars 11.00 – 15.00
Öppet hus på klubben i anslutning till aktiviteterna
i Nordstan under veckan.
●

FEBRUARI :

onsdag 14 mars 18.00
Information för nya medlemmar

söndag 25 februari 18.30
H50P-träff på Kvibergs kaserner

●

●

onsdag 21 mars 18.30
Teknikträff på klubbhuset
Tema: Individernas egenheter
●

MARS :
torsdag 1 mars 18.30
H50P-träff på Kvibergs kaserner
●

APRIL :

måndag 5 mars 18.30
H50P-träff på Kvibergs kaserner
●

torsdag 5 april 18.30
Ärtsoppa i klubbhuset med två aktiviteter: Göteborg
City Airports vd Göran Hall samt om IFR-skolning.
●

onsdag 7 mars 18.30
H50P-träff på Kvibergs kaserner
●

tisdag 10 april
Nästa Mofly . Bland annat blir det reportage från
flygledarutbildningen i Skåne.

onsdag 7 – söndag 11 mars
Hela Sverige flyger. Bland annat Aeroklubben slår
upp sin monter i Nordstan.

●

●

Finns det något du tycker ska vara med i nästa kalendarium ? Kontakta redaktionen.

Aeroklubben i centrum
är det åter dags för Aeroklubben att
ställa upp en monter mitt i Nordstan i Göteborg. Under
närapå en hel vecka pågår evenemanget Hela Sverige flyger
som är en satsning av Västsvenska flygsportförbundet.
Syftet är att informera om vår verksamhet och att locka
fler till att våga intressera sig för flygning. Aeroklubbens
ansvarige för veckan i Nordstan är Lasse Bjurquist, men
även i år kommer han att behöva mycket hjälp. Anmälningslista kommer att sättas upp i klubbhuset och tänk på
att medverkan ger arbetspoäng.

foton : Mofly
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