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Take off stall (power on stall) 

 



Det har i det siste blitt rapportert noen tilfeller av nesten ulykker som følge av 
stall i lav høyde i takeoff. Det har gått bra i disse tilfellene, noe som kan 

skyldes riktig reaksjon av pilotene. Vi snakker altså her om :  
 

• Take off stall (power on stall) 

• Take off innebærer som et snitt ca 3 % av total 
flygetid. Mens man er i denne fasen av 
operasjonen av flyet er det slik at det vil være:  

• - Lav høyde 

• - Hastigheten vil være relativt lav 

• - Flyet vil være i en konfigurasjon som er 
etablert for å prøve å produsere en stigning.  

 



Take off stall (power on stall) 
 

• Det er selvsagt viktig og ikke sette seg selv og flyet i en 
stall situasjon, men like viktig er det å gjenkjenne 
signalene på en begynnende stall, og ikke minst hvilke 
manøvre du skal foreta for å oppheve stallen.  

• Identifiseringen av stall er en ekstremt viktig del av 
denne manøveren, fordi det vil skje når du vil være nær 
bakken og i en lav hastighet mens du prøver å klatre.  

• Målet ditt i denne manøveren er å beholde og helst 
vinne så mye høyde og hastighet som det er mulig, 
samtidig som flyet flyr trygt. 

 



  
La oss se litt på hva som skjer og 

hvorfor: 
 • Alle vet at årsaken til stall er at vingen overstiger den kritiske 

angrepsvinkelen, og vingen mister løftet. Dette kan skje i alle 
hastigheter. Årsaken til at vingen overstiger den kritiske 
angrepsvinkelen kan ha èn årsak, eller kan være en kombinasjon av 
fler: 

 
• - Hastigheten er for lav, slik at vi forsøker å få flyet til å fly ved å 

heve flyets nese. 
• - Vekten er høyere enn normalt, vi flyr kanskje vanligvis solo og 

halve tanker. Stall hastigheten øker med øket vekt. 
• - Vi svinger i take off. Husk at stallhastighet øker med øket bank.  
• - For tidlig reduksjon av flaps. De aller fleste fly har høyere 

stallspeed uten flaps. 
• - Turbulens/Vindskjær 

 



fig 1 flyvinge nærmer seg og går inn i en stall 
  



Stall Recovery - hva gjør vi for å komme ut av en 
potensiell svært farlig situasjon? 

 

• Umiddelbart redusere angrepsvinkel -  skyv stikka/yoke fram.  

– Hastigheten av stikke/yoke bevegelsen skal samsvare med hvor fort 
stallen inntrer.  

• Dersom en vinge dropper, trykk motsatt sideror.  

– Denne bevegelsen må være bestemt, og fører til at vingen som 
dropper øker hastigheten. Når vi vet at løftet øker med kvadratet av 
hastigheten forstår vi mekanismen bak denne manøveren.  

• Aldri bruk balanseror for å minske krengingen - det gjør bare vondt værre. 
Angrepsvinkelen økes og vingen dropper enda mer.   

• Instinktive reaksjoner innebærer som regel, om ikke feil, så ofte 
overkorrigering. Stall recovery er innlærte, ikke instinktive manøvre. 

 



Take off stall (power on stall) 
Trening 

• Fly et fly, som andre ferdigheter som er lært, krever 
øvelse for å bli dyktigere.  
– Profesjonelle piloter for de store flyselskapene, militære 

piloter, og flygeinstruktører går alle tilbake til 
klasserommet/simulatoren med jevne mellomrom for å 
oppdatere sine ferdigheter. God dømmekraft må utøves av 
alle flygere for å sikre trygg og dyktig drift av flyene vi flyr.  

• Tren på stalløvelser i sikker høyde under gode 
flyforhold, og gjerne sammen med instruktør. Og husk 
at du trener på å gjenkjenne signalene på begynnende 
stall og forhindre at situasjonen utvikles videre til full 
stall. Da vil du være mye bedre forberedt til å takle 
uforutsette situasjoner som kan oppstå. 
 


