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Teorikurs mikrofly

Motor

og

Propell

Fremdriftsanlegget

• Motor

• Clutch, Girkasse og Propell

• Drivstoffsystem

• Elektrisk anlegg

Motor
• Konstruksjon 

– 2-takt
– 4-takt
– Wankel

• Luft og bensin
• Smøresystem
• Kjøling
• Tenning
• Strømproduksjon og startmotor
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Funksjonsbeskrivelse 4-takt

http://www.youtube.com/watch?v=UjcIJJnpprs

http://www.youtube.com/watch?v=-
8cXXjsRg70

Funksjonsbeskrivelse 2-takt

http://www.youtube.com/watch?v=LuCUmQ9
FxMU

Konstruksjonsprinsipper
• 2-takt

– Enkel konstruksjon (lett)
– Olje i bensinen, ikke i motor
– Mindre effektiv (bensinforbruk)
– Rykte for å være mindre pålitelig
– Kortere levetid enn 4-takt
– Utsatt for korrosjon ved lagring
– Risiko for smøringsmangel på approach og finale
– Krever litt finess med forgasserjustering sommer/vinter

• 4-takt
– Større, tyngre og mere komplisert konstruksjon
– Smøring med oljetrykk
– Bruker mindre bensin pr hk enn 2-takt
– Mere pålitelig
– Enklere drift
– Tåler mere juling
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Boksermotorens oppbygging

• Blokk

• Veivaksel og Kamaksel

• Sylindere og støtstenger

• Ventilstøtstenger

• Topp og Ventiler

Blokk, Veivaksel og Kamaksel

Støtstenger og Stempler
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Ventilstøtstenger og vippearmer

Sylindere, Topper og Ventiler - Jabiru

Sylindere, Topper og Ventiler - Rotax

• Luftkjølte sylindere

• Vannkjølte topper
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Hva trenger en motor??
• Bensin
• Luft
• Tenning
• Smøring
• Kjøling
• Elektrisk anlegg
• Turtallsregulering / Kraftavgang
• Eksosanlegg

Bensinsystemet

Bensinpumpe
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Vi har ulike bensintyper tilgjengelig for bruk på mikrofly
• Flybensin

– AVGAS100LL – blyholdig flybensin 100oktan
• Inneholder ikke alkohol
• Blyholdig (giftig)
• Relativt dyr, selv uten avgift
• Gir avleiringer i motoren

– UL 91/96 oktan – Blyfri etterligning av AVGAS100LL (produsert i Sverige)

• Mogas (bilbensin)
– 98 oktan 
– 95 oktan (Kan inneholde alkohol (etanol))

De fleste mikroflymotorer går helt greit på alle disse bensintypene, men 
• 95 kan gi noe høyere temperaturer
• Bensin taper seg i oktantall ved lagring (de letteste stoffene fordamper først)
• Innblanding av alkohol kan føre til opptak av vann, som øker risiko for motorskade
• Alkohol i bensinen kan skade glassfibertanker

Bensintyper 

• En motor må ha en brukbar blanding mellom luft og bensin for å 
gå(5-10% bensindamp i luft).

• Bensinen som fordamper i forbrennings-kammeret, bidrar 
vesentlig til kjølingen.

• Feit blanding for å starte (choke).
• For feit blanding under drift, gir for kald motor og lav effekt. 
• Mager blanding gir høy effekt, men også høy temperatur.
• En gammeldags flymotor bruker ca 250-300g/hk
• En moderne mikroflymotor bruker ca 150g/hk
• Med økende flyhøyde, blir luta tynnere og blandingsforholdet må 

reduseres (leanes).

Blandingsforhold 

Forgasser
• Flottørkammer

• Choke spjeld

• Gass spjeld
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Forgasser
• Choke spjeld

• Gass spjeld

• Tomgangsdyse

• Hovednål

Choke

Gass spjeld
Nål

Stempel

Forgasser
• Gassvaier
• Choke vaier
• Tomgangsskrue
• Luftinntak
• Oppheng
• Innfestingsgummi

Forgasser innfesting

• Gummiforing

• Demper vibrasjoner

• Sjekkes på DI

• Byttes på intervall
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Doble forgassere - Rotax
• En forgasser for hver side

• Sammenkoblet gassvaier

• Synkronisering 
nødvendig

• Utsatt for vibrasjoner ved 
tap av synkronisering

Forgasserising
• 0-føre og fuktig luft

• Vanligst på finalen

• Forgasservarme
– Kjølevann 

– Eksos

– Elektrisk

http://www.youtube.com/watch?v=5HvIERR60_Y

Luftfilter og forgasservarme
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Tenning
• Doble tennplugger
• De fleste motorer går fint uten 

strøm
• Kortslutte P-kabel til jord for å 

stoppe motor
• Noen motorer har elektrisk 

tenningsanlegg med 12V til 
tenning eller 
innsprøytningspumpe

Tenningssystemet – Rotax

Tenningssystemet – Rotax
• Magnet på 

svinghjulet

• Elektriske pickup 
coils

• Elektronikkmoduler

• Tenner dobbelt(både 
oppe og nede)
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Tenningssystemet – Jabiru

Coil

Fordeler

• Rotorer må 
byttes hver 50t 
(limes)

• Vanlig med 
radiostøy fra 
tenningssystemet

• Skiftes på intervall

• Sjekk tilstand

• Pluggene bør være 
like (H/V – F/B)

Tennplugger
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Smøreoljesystemet

• 2-taktere smøres med olje blandet i bensinen

• 4-taktere har trykksmøreanlegg

– Rotax har oljetank og to oljepumper

– Jabiru har oljen i sump under veivhuset

Smøreoljesystem – våt sump
• Inntakssil

• Oljepumpe

• Trykkreguleringsventil

• Filter

• Oljetrykksmåler

• Galleri

http://www.youtube.com/
watch?v=mmmcj53TNic

Oljepumpe

Oljetrykkgiver
Adapter
Oljekjøler

Oljefilter

Trykkregule
ringsventil
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Smøreoljesystem - Rotax
• Identisk med Jabiru unntatt

– Tørr sump og oljetank

– Ekstra pumpe for å flytte oljen fra 
sump til tank

– Noe olje samles i sump derfor må 
en snurre på propellen til det 
gurgler i tanken før oljepeiling

• Magnetplugg som skal sjekkes 
og rengjøres hvert oljeskift

http://www.youtube.com/
watch?v=CKe4ddpFaik

Smøreoljesystem - Rotax

Kjøling
Hovedkjøleprinsippet for flymotorer er luftstrøm gjennom cowling

• Jabiru
– sylindere og topper er luftkjølte
– Oljen kjøles gjennom egen oljekjøler

• Rotax
– Sylinderne er luftkjølte
– Toppene er oljekjølte
– Oljekjøler

• Viktig å følge med på temperaturmålerne
– Ved run-up (min. temp før avgang)
– Climb
– På cruise
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Kjøling-Jabiru
• Avhengig av 

noenlunde jevn 
kjøling på alle 
sylindere

• Oljekjøler sitter 
under sumpen
– Fordel med 

oljetermostat

Kjøling-Rotax
• Luftkjølte sylindere
• Vannkjøleanlegg

– Vannkjølte topper
– Vannpumpe
– Radiator
– Ekspansjonstank
– Overløpsflaske

• Oljekjøler

Kjøling-Rotax

Radiator 
(vann)

Overløpsflaske

Ekspansjons 
tank
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Kjøling-Rotax

Regulering av kjøling
Det er viktig med riktig 
arbeidstemperatur
• En kald motor slites for mye og gir 

ikke optimal effekt
• En for varm motor kan skjære seg
• Fare for skade på tennplugger
• Oljetemp på 80-100gr er vanlig

– Dekke til radiator/oljekjøler
– Justering i kjølekanaler
– Termostat for olje/vann

Elektrisk anlegg

Motoren trenger ikke strøm for å gå, men vi 
trenger strøm til en del andre formål

• Start 

• Drift av instrumenter

• Lys
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Strømproduksjon og batteri

• Enkelt lite batteri med høy starteffekt 

• Magneter på svinghjulet og spole som lager 
vekselstrøm (Sykkeldynamoprinsippet)

• Likeretter og Laderegulator i ett

• Enkelte fly har vindmølle under buken

Strømproduksjon og batteri

Strømproduksjon og batteri
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Batteri

Strømdistribusjon og sikringer

• Batteri

• Hovedrele

• Sikringer

• Startkrets

Sikringer
Sikringenes oppgrave er å koble fra utstyr som overbelaster det 
elektriske anlegget. 

– Unngå brann
– Bevare strøm til resten av utstyret

Hovedtyper
• Smeltesikringer
• Automatsikringer
• Sikringsbrytere
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Støyfilter
Radio, transponder og annet elektronisk utstyr er følsomt for 
spenningsvariasjoner og støy på 12V. I enkelte tilfeller kan utstyret skades. 
• Puls i det startmotoren slipper
• Støy fra Dynamo (turtallsavhengig pipelyd)
• Tenningsanlegg (knatring eller brum)
• Frakobling av startkabel
• Kortslutning

Vi slår alltid av strømmen til Avionics før start av motor

Tenningsnøkkel
Kombinert oppgave

– Kortslutte tenning
– Start av motor

• Ulike løsninger
– Kombinøkkel
– 2 brytere for tenning
– Startknapp på praktisk sted

• Likestrømsmotor
• Kun kortvarig bruk
• Sulten på strøm
• Bendix (tannhjul som 

spretter frem for å gå i 
inngrep med tannkrans på 
svinghjul)

• Enkelt relè mellom batteri og 
startmotor

Startmotor og Startrelè
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Startmotor - Rotax

Startmotor - Jabiru

Kraftuttak, Girkasse og Clutch

Motoren er avhengig av å levere fra seg 
produsert kraft på en forutsigbar måte. 

• Drivverket virker som svinghjul og stabiliserer 
motorens gange

• Motorens turtall avhenger av belastning
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Kraftuttak, Jabiru

• Propellen rett på veivaksel som på de fleste 
motorfly. 

– Trepropell, enkel og billig

– Samme turtall på motor og propell

– Ikke så kraftig moment som på motor med gir

Kraftuttak, Jabiru

Kraftuttak, Rotax
• Girkasse med reduksnonsgir 1:2,27 eller 2,43 

– Clutch som løser ut ved overblastning for å spare 
motor ved propstrike

– Gir høyere moment på takeoff

– Tilsvarende høyere turtall på motor

– Åpner for mere avanserte propellløsninger
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Kraftuttak, Rotax

Magnetplugg

Clutch

Propell
• Propellen er også en vinge
• Den delen av flyet som slites mest
• Dårlig propell har stor innvirkning på ytelse
• Trepropell skal stå rett under lagring
• Ikke bra å fly for mye i regn
• Nøye med avbalansering (kan skade motor)

Propell
• Propellens evne til å flytte luft 

henger sammen med diameter, 
stigning og luftens hastighet over 
bladene
– Fin pitch gir stor kraft ved lav 

airspeed (avgang), men kan  bli for 
lett på cruice.

– Grov pitch vil overbelaste motoren 
ved avgang (for lavt turtall), men 
kan bli riktig på cruice. 
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Propell

Propell

Propell
• Ulike materialer

– Tre
– Kompositt
– Aluminium

• Fast propell
• Justerbar stigning

– Ground adjustable
– In flight adjustable
– Constant speed
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Propell
• Justerbar stigning

– Litt jobb å justere 
stigning. Finjustering 
med protraktor og 
skrunøkkel. 

– Viktig at stigning er lik 
på alle bladene. 

Propell
• Justerbar stigning

– Ground adjustable

– In flight adjustable

– Constant speed

Ivoprop
• Justerbar stigning

– Liten elektromotor i navet

– Børsteringer til overføring av strøm
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Warp-Drive
• En spesiell propellkonstruksjon 

fungerer bedre enn gjennomsnittet 
både på avgang og cruise 

• Avtrappede propellblader har 
egenskaper som vanlige propeller ikke 
har. 

• Passer til fly med cruise på 70knop 
eller mer

• Eksosanlegget har 
følgende oppgaver
– Dempe støy fra 

forbrenningen
– Lede varme og skitne 

forbrenningsgasser 
bort fra motor og 
flykropp

Eksosanlegg 4-takt

Eksosanlegget utsettes for store 
temperaturendringer, som får stålet til 
å bevege seg. 

For å ta opp bevegelsene er det som 
oftest en skjøt med fjærer som holder 
tillater en viss bevegelse. 

Fjærene bør bestes med sikringstråd 
og det er vanlig å legge en stripe med 
RTV silikon for å hindre tretthetsbrudd.

Eksosfjærer
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• Eksosanlegget på 
en 2-takter skal 
også regulere 
gjennomløp av 
luft/bensin i 2-
taktsmotor

Eksosanlegg 2-takt

• Det dannes en 
pulserende pute med 
mottrykk som stopper 
gjennomstrømingen slik 
at ikke for mye bensin 
slipper uforbrent ut i 
eksosen

Eksosanlegg 2-takt

• 2-taktsmotoren er langt mere følsom for 
miljøparametere enn en 4-taktsmotor
– Temperatur
– Luftfuktighet
– Lufttrykk

Årsaken er at gjenomstrømningen i motoren 
avhenger av luftens "tykkelse"

Forgasserjustering 2-takt
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• Bytte av dyser

• Opp/ned på nål

• Antall turn på skruer

Forgasserjustering 2-takt

• Valg av hoveddyse i hht
trykkhøyde

– Høyde over havet

– Temperatur

Forgasserjustering 2-takt

Rotax

• 2-takt

– 477

– 503

– 582
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Rotax

• 4-takt

– 912

– 914

UL power
• Samme motorfester som Jabiru
• Ren luftkjølt motor
• Elektronisk styrt innsprøytning 

og elektronisk tenning
– Ingen forgasser som kan ise
– Trenger strøm for å gå

Verner
• Enkel og lett 2 sylindret

motor
– 35 eller 70hk

• Tannreim til nedgiring
• Overliggende kamaksler 

med sykkelkjede som på en 
motorsykkel

• Vannkjølt som en Rotax
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HKS

• 2 sylindret 4-takter

• Enkel konstruksjon

• Høyt turtall

• Elektronisk tenning 
og innsprøytning

Wankelmotor
Gammelt prinsipp fra 60-
tallet (Mazda RX2 er den 
mest kjente)
• Enkel konstruksjon
• Sprek
• Tørst
• Ble fort utslitt, men billig å 

bytte

http://www.youtube.com/watch?v=6BCgl2uu
mlI
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Wankelmotor

Renesanse med nye 
småflymotorer

• Enkle

• Lette

• Lite vibrasjoner


