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l. 

AIDIÄN'r ======= 

Flygplan typ Sk 16 är ett skolflygplan typ II, dvs avsett som övergångsflyg

plan mellan lätta skolflygplan och krigsflygplan. Det är ett tvåsitsigt, enmoto

rigt , fribärande och lågvingat monoplan av North .Ameri can Aviation Inc: s modell 

NA-66 och försett med motor typ Wp. 

Framkroppens stonme är en svetsad stålrörskonstruktion, medan bakkropp, vinge: 

stabilisator och fena äro utförda i skalkonstruktion av lättmetall. Rodren äro 

dukklädda med innerkonstruktion av lättmetall. Vingen är i bakkanten försedd med 

vingklaffar. Stjärtpartiet är fribi?.ra.nde. Bild 2 visar flygplanets hu~ddelar. 

SpoITstället är svängbart och delvis inklätt i kroppen. Huvudstället är in

fällbart. Flygplanet är försett med ett hydraulsystem, vilket levererar den er

forderliga drivkraften för ut- och infällning av huvudställ och vingklaffar. 

Sitsarna ära placerade efter varandra. Främre sitsen (elevsitsen) är ordi

narie förarsits. Båda sittrwmien äro utrustade med blindflygningsinstrument. Ka

binen är försedd med ett uppvännningssystem. 

FV flygplan av typ Sk 16 ha tidigare varit i tjänst vid kanadensiska flyg

vapnet (RCAF) och äro tillverka.de vid Noorduyn Aviation Ltd, Montreal, Kanada. 

Flygplanstypen användes bl a i engelska flygvapnet under beteckningen Harvard II, 

i USA:s armeflygvapen under beteckningen AT- 6 samt i USA:s marinflygvapen under 

beteckningen SNJ. 



mJVODl>ATA 

Spännvidd 

Längd 

TYP- OCH MÅTWPPGIFTER 
=•a=•==~============== 

Böjd till kabinens översida (med sporrhjulet p! marken) 

Vingyta, aerodynamisk 

Vingbelastning med 2400 kg f lygvikt 

Spårvidd 

KOTOR 

12,81 m 

8,84 m 

2,70 m 
2 

23,5 m 

102 kg/m2 

2,61 m 

9-cylindrig luftkyld stjärnmotor med direktdriven propeller. 

Pratt & ihitney Wasp R 1340-AN l FV beteclming: Wp 

Förgasare: Stromberg NAY 9 El 

Jlagnetappa.rater: Scintilla SB 9 RN 

Startapparat: Eclipse typ 444 

Belastningsförhållande Varvtal 
r/m 

l4ax start (högst l min) 2250 
Il stigning 2200 
ti marsch 2200 
Il ekon marsch 2000 
Il planflykt (högst 5 min) 2250 

" dykning 2640 

Vikt, torr 

PROPELLER 

5 B 9R enl ri tn 
14-54002 

Förkomprtryck 
tum Hg 

36 

32,5 

32,5 

26,5 

36 

minst 12 

ca 393 kg 

EffekXhöjd 
hp m 

600/0 

550/1500 

550/1500 

400/3100 

600/1000 

-

Metallpropeller typ Hamilton Standard 12 D 40. 

2-bla.dig, automatiskt omställbar 

Diameter 

Anf'allsvinkel vid radien = 42" 

2,77 m 

max 27° 

min 11° 

grundinställning 27° 

Propellerregulator Hamilton Standard l.Jii112-A alternativt 

lJU2-G 



4. 

MAXIMALT DRIVMEDELSFÖRRÅD 

Bränsletank, vänster (inkl reservförmd 72 l) 210 1 

" , höger 210 1 

Oljetank, olja 

Total bränslemängd 420 1 

38,5 l 

" , luf'trum ca 6,8 1 

Total volym ca 45,3 l 

VlKTUPPGIFTER 

Tjänstetomvikt med hjulställ 
Il " skidställ 

Flygvikt, nonnal t till! ten 

Till!ten överlast med hjulställ 

" " n skid.ställ 

MÅTTUPPGIFTER 

Spännvidd 

Vingyta med skevroder 

Anfallsvinkel, mittvinge 

" , yttervinge, rot 

1. Vinge 

" , " vid vingspetsanslutning 

Vingkorda, mittvinge 

" , yttervinge vid vingapetsanslutning 

Pi1fonn (yttervingens framkant) 

V-form (yttervingens f:ra.nkant) 
11 (yttervingsbalk, översida) 

2. Skevroder 

Längd 

Yta (inkl skevlättroder 0,039 m
2
), vardera 

3. Stabilisator 

Spännvidd 
2 

Yta, aerodynamisk (inkl 0,495 m kroppsyta) 

4. Iföjdroder 

Spännvidd 

Yta, total (inkl tr:i..mroder 0,271 m
2

) 

18~ kg 

1900 " 

2400 " 

100 " 

50 " 

12,81 m 
2 23,5 m 

20 

20 

00 

2,28 m 

1,22 m 

10° 18' 16" 

5° 41' 
4° 45' 

2,43 m 
2 1,06 m 

3,92 m 
2 2.63 m 

3,95 m 
2 

2 102 m 



Höjd 

Yta 

Sned.ställning, fast 

Höjd 

Yta (inkl trimroder 0,056 m2) 

Längd, mi ttklaff 

" , ytterklaffar, vardera 

Djup, mittklaff 

" , ytterk.laff ar 

Yta, total 

5. Fena 

vänster 

6. Sidroder 

7. Vingklaffar 

1,85 m 
2 0,50 m 

1° 45' 

2,00 m 

1,23 m2 

2,88 m 

2,27 m 

0,37 m 

0,41 m 

2,65 m2 

5. 



1. 
BYGGNADSBESKRIVNING 
==========~=-=-==== 

A. Kropp 

Framkroppens (se bild 4) stomme består av en gassvetsad stälkonstruk.tion av 

kromnolybdenstålrör. Framkroppen är försedd med anordningar för montering av ut

rustning och inredning, durkar, stolar och reglage. Den är även försedd med stöd 

för avvägning, rundslagsbock och besiag för vingens infästning. Bakkroppen är 

·fogad till framkroppen medelst bul tförband. Bakkroppen (se bild 5) är utförd i 

skalkonstruktion av lättmetall. Frank:roppens beklädnad utgöres av löstagbara 

sidopaneler samt plåtar. Sittrunmens överbyggnad (se bild 6) består av vindruta, 

främre huv, mellanhuv, bakre huv och nackhuv. Vindrutan och glashuvarna äro upp

byggda på spröjsar av lättmetall. Främre och bakre huvarna äro skjutbara och 

kunna öppnas var för sig medelst lätt åtkomliga spärrar. Rutorna ä:ro försedda 

med nöd.utlösningar. En beklädnad av löstagbara formplåtar är anbringad mellan 

'--- . vinge och kropp samt mellan stabilisator-fena och kropp. Brandskottet är EfV rost

fri plåt och har en förstyvningsprofil runt sin omkrets. Sitt:rwmnen äro i stort 

sett lika ut:rustade. Stolarna kunna inställas i elva olika höjdlägen med hjälp 

av ett handtag på höger sida. Stolarna, som äro avsedda för sittfallskännar, 

äro i vissa flygplan tillverkade av svetsbar aluminiumlegering och i andra flyg

plan av trä. Stolarna äro försedda med fastbindningsanordning, bestå.ende av 

höft- och a:x:elrermar med central låssprint • .Axelremmarna äro försedda med remlås 

med reglage på stolens vänstra sida. Bakom varje stol finnas två krokar på det 

övre tvär gående kroppsröret. På dessa krokar kunna f astbindningsremmarna uppha

kas när de icke användas på marken. Vid soloflygning skola dock renmarna i det 

bakre sittrunmet fastspännas över stolen på sådant sätt, att det ej finns nägon 

risk för att styrorgan eller reglage skola låsas. Båda stolarna äro försedda med 

:ryggdynor. Genom en lucka på bakkroppens vänstra främre sida kan man komna åt 

bagage:runmet. Detta är av nitad och punktsvetsad lättmetallkonstruktion och in

går som bärande del i bakkroppen. I bagagerumnet finnas beslag för stuvning a:v 

. viss utrustning. 

B. Vinge 

Vingen består av mittvinge, yttervingar och vingspetsar. Mittvingen har en 

anf allsvinkel av 2°. Yttervingarna äro torderade 2°, så att vingspetsarna ha an

fallsvinkeln o0
• Mittvingen (se bild 7) är en nitad skalkonstruktion av lättme

tall. Den består av frambalk, bakbalk, hjälpbalk, mittsprygel, ändspryglar och 

beklädnad med förstyvningar. Bränsletankarna äro placerade i mittvingen mellan 

fram- och bak.balk. Beklädnaden på vingens undersida mellan fram- och bakbalk ut

göres av två löstagbara tankluckor, vilka ingå i vingens bärande konstruktion. 

.I 

• 



8. 

Landställsfästen med tillhörande låsmekanismer äro mQnterade vid mittvingens 

ytterändar på frambalken. Vingens översida är invid kroppen täckt med duk, som 

tjänstgör som trampyta. För att denna skall bli halkfri är sand fastklistrad 

vid duken. Yttervingarna äro nitade skalkonstruktioner «V lättmetall. Vardera 

yttervingen (se bild 8) består av vingbalk, hjälpbalk, spryglar samt beklädnad 

med förstyvningar. Yttervingarna äro fogade till mi ttvingen med hjälp av bul

tar genom en fläns pA yttervingens vingbalk och ett större antal bultar genom 

anslutningsvinklar, som äro nitade på såväl mittvingens som ytterrlngarnas skal. 

Vingspetsarna äro till lättmetall och bestå av två pressade plåtar, vilka nitats 

samnan längs sina yttre kanter. En liten hjälpsprygel tillsluter den mot ske.,._ 

rodret vända delen av vingspetsen. Vingspetsarna fogas till yttervingarna med 

skruvar. 

C • Landställ 

Huvudställen bestå av två fribärande stötdäa.parben (se bild 9) med halv 

hjulgaffel. Varje stötdämparben är med sin övre ände inskjuten i en vagga och 

fastbultad till denna. Vaggan är ledbart ansluten till en f'ästaxel, Tilken är 

fäst vid en gjuten konsol i mittvingens ytterändar. lllvudställen ä.ro infäll

bara i mittvingen i riktning mot flygplanets centrum. Ut- och infällning eker 

genan att benen svänga med ovannämnda fästaxel som centrum. 

Huvudställen (se bild 10) manövreras hydrauliskt, normalt med hjälp av en 

motordriven hydraulpump och i nödfall med en handpump i främre sitt:runmet. Hu

vudställen låsas· i in- och utfällt läge med hjälp av mekaniska låsw BA.da låeme~ 

kan.ismerna äro förenade med manöverreglagen för landetällen genom stötstänger 

och hävarmar. I bäda si ttrumnen finnas mekaniska indikatorer, vilka utvisa hu

vudställens läge. I vissa flygplan finns även en el "'ktrisk landställsindikator, 

vilken med röda och gröna lampor Yisar huvudställens läge. Vidare finns ett 

elektriskt varningshorn, som ger signal om huvud.ställen ej äro lAsta i utfällt 

läge då gasreglaget förs tillbaka till tomgångsläge. 

Huvudställens stc &ci&npare äro av vanlig olje-luft-typ. Stötdämparnas störs

ta slaglängd är 190 mm. Hjul och däck äro strömlinjeformade. PA bild 11 visas 

flygplanets bromssystem. Hjulen äro försedda med helt inkapslade hydraulisk.& 

bromsar (se bild 12) • När man vill bromsa trycker man fram överdelen pA roder

pedalerna. Genom ett system av stänger och linor överf"års trycket genom en 

bromspump och rörledningar till hjulbromsen, där en arbetscylinder pressar 

bromsbacken mot bromstrumnan. En återföringsf jäder lossar bromsbacken sA snart 

trycket är mindre än f jäderk.raften. De båda hjulens bromsar, som kunna an"f'ändas 

oberoende av varandra, manövreras från såväl främre som bakre sittrumnet. Broms

systemets parkerhandtag sitter till höger om instrumentbrädan i främre sittl'Wllnet. 

• Bromsarna låsas genan att handtaget dras ut under det att bromspedalerna. tryckas 



fram!t. Bromsarna kunna lossas från båda sittrwmnen genom att bromspedalerna 

åter tryckas framåt. 

9. 

På kroppens framsida, omedelbart intill motorfundamentets lägre fästpunk

ter, äro två. fjäderbelastade låshakar fästade. Lå.shakarna äro så utförda och 

placerade att låshakarna när huvudställen uppnå fullt infällt läge komna i in

grepp med ett par tappar, vilka äro placerade på hjulgafflarna. Dessa låshakar 

faathålla sAledes huvudställen i infällt läge, men denna låsning frigörs då 

landställsreglagen föras fram (se bild 13). Huvudställen fällas då ut. 

När mivudstället svänger ned till utfällt läge, konmer en klack på fjäder

benets översida. att föras in i en kraftig låshake, vilken är fäst med blltar vid 

huvud.ställets fästkoneol i mittvingen. Klacken konmer att under sin rörelse pres

sa en fjäderbelastad låskolv bakåt in i fästkonsolen. När huvud.stället uppnår 

fullt utfällt läge, fjädrar låskolven fram bakom klacken, varigenom huvudstället 

låses fast. Låskolven kan tvingas fi·am genom att landställsreglaget förs fram 

till sitt främsta läge, EMERGENCY ("nödlåsni ng"). Nödlåsning får endast användas 

vid behov, varvid även iakttas att huvudställen måste vara fullt utfällda innan 

reglaget förs fram. Låskolvarnas läge kan direkt kontrolleras från främre sitt

rumnet genom fönster av plexiglas, vilka äro placerade på mittvingens översida 

vid huvudställens infästningar. 

Sporrstället (se bild 14) består av sporrhjul, hjulgaffel , vagga och stöt

dämpare. Hjulgaffeln är vridbart lagrad i vaggan. I gaffelns övre ända är en 

svängel fäst. I svängeln äro fjäderbelastade linor fästade med vilka sporrhjulet 

kan styras. Dessa linor äro samnankopplade med sidroderlinorna med hjälp av häv

armar i bakkroppen. Sporrhjulet är styrbart inom ett vinkelområde av ca 30° frän 

neutralläget åt båda sidor. Utanför detta vinkelområdeurkopplas sporrstyrningen 

automatiskt och hjulet kan svänga runt .fritt. 

Sporrhjulets stötdämpare är av sanma typ som huvudställets. Den är i sin 

undre ända fäst vid vaggan och i sin övre vid kroppen. 

D. Roder, stabiliserorgan och vingklaffar 

Den fribärande stabilisatorn är kcnst.ruer ad i två halvor. Den är tillver kad 

aT aluminiumlegering och ej etäll l:e.r. Varje stabilisator halva (se bild 15) är 

uppbyggd på två balkar av bockad pllt med fem spryglar mellan fram- och bakbalk ; 

dessutom är beklädnaden pA profilnäsan uppstynd av tre nosspryglar. De båda sta

bilisatorhal.voma äro sinsemellan utbytbara. I bakre balken, vars båda halvor äro 

förenade med beslag och fyra l:ultar, äro höjdrodrets lagringar fästa. Stabilisa

torn har löstagbara spetsar. 

Höjdrodret (se bild 16) är försett med bal.anser och trimroder. Innerkonst

J'Uktionen av lättmetall utgöres av ett torsionsrör med därpå fästa epryglar, bak

kantlist och nospl!t. I höjdrodrets framkant är en motvikt av bly inbyggd. De bå-
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da höjdroderhalvorna äro utbytbara. De äro anslutna till en roderhävarm med 
hjälp av flänsl:µ' på torsionsrörens inre ändar. 

Den fribärande fenan (se bild 17) är av aluminiumlegering och ej ställbar. 

Den är monterad med en snedställning av 1,75° i förhållande till flygplanets 

längdaxel. Fenan är uppbyggd pA två balkar av bockad pllt och tre spryglar. För 

begränsning av si drodrets rörelse är beslaget på bakbalkens förlängning försett 

med stoppskruvar. 

Sidrodrets utförande lilmar höjdrodrets. Hävarmarna för sidrodrets vrid

ning äro emellertid fästa på torsionaröret. Sidrodret är försett med trimroder. 

Skevrodrets inre konstruktion utgöres av en pU.tbalk, pA vilken epryglar 

och torsionsnos fastnitats (se bild 18). Spryglarnas bakkanter hållas i läge av 

en bakkantlist. Skevrodren ä.ro vridna för att motsvara yttervingens vridning på 

2° och äro försedda med lä ttroder, vilka kunna omställas på marken. 

Vingklaffarna bestå s;v- tre delar (se bild 2), en del på vardera yttervingen 

och en del pl mittvingen. En vingklaff består av en rektangulär plåt, vilken är 

uppstyvad på mitten med en längsgående U-balk, i framkanten med en backad Z-pro

fil och i bakkanten med en av plåt bockad bakkantlist. Dessutom är den uppstyvad 

med spryglar av pressad plåt. Vingklaffarna äro upphängda i konsoler försedda 

med kullager. Vingklaffarna fällas ut och in på hydraulisk väg (se bild 19). 

De manövreras s;v- en eydraulisk arbetscylinder, som är placerad i mi ttvingens 

bakre del. Vingklaffarnas läge vi.sas av tv! mekaniska indikatorer, vilka äro 

placerade till vänster i främre och bakre sittrumnet. I mittklaffen är en tunn 

ställina ansluten, vilken är förbunden med indikatorpinnarna. Då vingklaffarna 

ställas om svänga pinnarna längs en graderad skala, på vilken vingkl.aff arnas 

läge kan avläsas. 

E. Styrinrättning 

Vartdera sittrumnet är utrustat med en fullständig styrinrättning. Styr

spaken är fastsatt i ett gjutet fäste av aluminiumlegering. Fästet är svängbart 

framAt-bakAt kring en bult, vilken går genom en gjuten gaffel, som är nitad till 

ett torsionsrör. Dett~ är vridbart lagrat pA två ställen i flygkroppen och unge

f är på mitten försett med ett större ok samt i främre ändan med ett mindre ok 

(se bild 20). Inuti torsionsrörE!t går en stötstlng. Denna är med sina bAda ändar 

förenad med undre delen av styrspakarnas fästen, varigenom spakarna få en likfor

mig rörelse framåt-bakät. Styrspakarnas rörelser frsnAt-baklt begränsas av stopp

skruvar i främre fästet och b~e fästet och rörelserna At sidorna av stoppakru

var i oket i torsionsrörets främre ända. Styrspaken i bakre sittrumrnet kan tas 

loss genom att en knapp vid fästet dras ut. Spaken kan sedan stuvas i ett beslag 

till höger i bakre sittrunmet. Höjdroderlinan är fastsatt i nedre ändan pA främ

re styrspakens fäste. Linan leds över lintrissor till höjdroderhävannen (se bild 

21). 
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Två skevroderlin0r aro fästa i varde1a 3.cmen på torsionsrörets ok. Linorna 

ledas över lintrissoi ut i vingen till svå. lai, vilka på11erka skevrodren över 

en stötstång vid vartdera rodret (se bild ).2). Genom att stötst!ngen är monterad. 

i sned vinkel mot svängeln bli skevrodren differentialstyrda. 

De ställbara sidroderped lerna (se bild 23) äro upphängda på rör, som gå 

tvärs över sittrumnen. Pedale:-na äro utfonnade scm gafflar, vilkas spetsar äro 

förbundna med en axel, på vilken bromspedalerna äro lagrade. I bromspedalens 

axel, som är ihålig, löper en ~tällsprint, vilken manövreras med en stäl lpedal 

på insidan av roderpedalen. Ställsprinten går in i något av de fem hål, vilka 

äro bor rade i den stötstång som förbinder roderpedalerna på sarrma sida i flyg

planet med varandra. ~edan roderpedalerna föras bakåt av en i stöts tången fäst 

fjäder, kan önskad pedal.inställning fås även under flygning genom at t ställpe

dalerna intryckas och pedalen låses i önskat läge. Sidroderl inorna äro f ästa 

i stötstängerna mellan roderpedalerna. De ledas över lintrissor och genom buss

ningar till sidroderhävarmarna. 

Höjd- och sidtrimroder kunna. manövreras frh såväl främre som bakre sitt

rum. Manöverorganen utgöras av rattar, vilka äro placerade på reglagepanelen 

till vänster i sittrummen. I höjd- och sidrodren finnas trimroderomställni ngs

mekanismer, vilka äro anslutna till rattarna med roderlinor. Rattarna äro försed

·da med stoppk.lackar, vilka begränsa utslaget. Då rattarna inställas med indexen 

rakt uppåt (läge "kl 12") intaga trimrodren neutralläge. Höjdtrimratten (ELEVATOR 

TRIM) är placerad. nännast föraren, si ..... trimratten (HUDDER TRIM) är placerad l ängre 

till vänster. Föres höjdtrimratten vii omställning framåt (medurs) gör höjdtrim

rodret utslag uppåt och fpl blir fran·~ngt. Vid omst~llning i motsatt riktning 

(bakåt, dvs moturs) blir fpl baktung~. Då sidtrimratten omställes framåt (medurs) 

gör sidtrimrodret utslag till vänster )Ch fpl styr således till höger. Vid om~ 

ställning i motsatt riktning (bakåt, ~~s moturs) styr fpl till vänster. 

Samtliga styrorgan med tillhörande roder kunna låsas medelst en spak (märkt 

CONTROL LOCK), som är placerad i främ.r sittrumnet till vänster frsnför s t yr

spaken. Läsningen av styrorganen sker på så sätt , att sid.·c~er och skevroder 

ställas i neutralläge, varefter låsspaken föres fullt tillbaka, så att låsspakens 

spärr av sig själv faller in i låst läge. 

F. Motoranläggning 

Motorfundament 

Motorn (se bild 24) är monterad pä ett fundament av svetsade krommolybden

stålrör. Fundamentet (se bild 25) består av en ring med fyra vidsvetsade V-stöt t or. 

På ringen äro nio beslag för motorns gumnilag.rade fästblltar fastsvetsade, liksom 

även fästen för motorskölden, vilken är utförd av rostfritt stål. V-stöttorna 

äro med sina spetsar infästad.e till kroppen invid brandskottet med fyra bultar. 

J 
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De båda övre spetsarna ära förbundna med varandra genom en rörstötta., vare längd 

är ställbar. I de båda övre spetsa:rna. äro även öglor för lyftande av hela motor

anläggningen fastsvetsade. Dessa öglor få ej användas för lyftning av flygplanet. 

På motorfundamentets vänstra sida är ett utdragbart fotsteg monterat. Det använde 

då moto:rn startas med vev. 

Motorinklädnad 

Motorinklädnaden, som är utförd a:v legerad aluminiumplAt, består av två hu
wddelar, nämligen moto:rlcApan och bakre motorplåtarna. 

Motorkåpan utgöres av tre plåtar, vilka äro lätt demonterbara. Plåtan:ia vila 

framtill mot stöd på cylindrarnas vipphus och baktill mot en ring, vilken är ut

fonnad av ytterkanterna på cylindrarnas kylluftsledpl!tar. Plåtarna. fasthållas av 

spännano:rdningar. Motorkåpan är icke försedd med kylklaffar, utan kylluften 

strömmar ut i spalten mellan motorkåpans bakkant och motorsköldens yttre ring. 

Apparatrummet mellan motorskölden och brand.skottet täcks av de fem bakre motor

plåtarna. Fastsättningen sker medelst f jäderlås. De båda undre motorplåtarna 

utgöra santidigt även formplåtar för övergången mellan kropp och vingnos samt in

klädnad för huvudställshjulen, då dessa ära i infällt läge. Mellan de båda. undre 

plåtarna befinner sig oljelcy"larens luftintag. I den övre vänstra plåten sitter 

förgasarens luftintag. 

Inlopps- och avgassystem 

Avgassamla.ren, som är belägen mellan motorns cylindrar och motorskölden, är 

delad i en övre och en undre halva. Halvo:rna ä.ro på höger sida anslutna till ett 

avgasrör, som sträcker sig över mittvingen till en punkt mitt för främre delen 

av främre sittrwrmet. I detta raka avgasrör på flygplanets sida. finns · ett luftför

värmningsrör, som ingår i flygplanets kabinuppvärmningssystem. Avgassamlarens 

bakre och inre delar äro avskännade av motorskölden, de främre och yttre delarna 

äro avskärmade av särskilda skännplåtar av rostfritt stål. 

Som förut nänmts finns ett förgasarluftintag (se bild 26) på vänster sida 

a.v a.pparatrunmet. Från detta intag leder en trunma, som innehåller ett stort 

filtert till en blandningskammare rakt under förgasaren. I blandningskanmaren 

finns ett spjäll, vars läge kan omställas med ett luftförvännningsreglage i främ

re sittrunmet. På blandningskammarens framsida finns ett hål genom motorskölden 

fram till svgassamlaren. Utrymnet runt om -avgassamlaren mellan motorskölden och 

skännplåtarna bildar en vannluftssamlare, i vilken luften strönmar in vid avgas

samlarens övre del, där akännplåta.rna äro öppna framåt. Genom omställning av 

luftförvärnm.ingsreglaget reglerar således spjället i blandningskallllllaren propor

tionen mellan luft frän va.rmluftssamlaren och luft frän det yttre luftintaget, 

varigenom inlopps luftens t ·emperatur kan regleras. 



Reglage 

Följande motoITeglage finnas i såväl främre som bakre sittrummet: 

Gasreglage Vänster sida 

Blandningsreglage " " 

Propellerreglage 

Bränslehandpumpreglage 

Bränslekranreglage 

Magnetomkopplare 

Dessutom finnas följande motorreglage 

Ui~förvärmningsreglage 

OljekylaITeglage 

Startkontakt 

eller 

Start pedal 

Snapspump 

Oljeutspädningskontakt 

" It 

" " 
Il Il 

Vänster om instrumentbrädan 

i enbart främre eittrummet: 

Under instrumentbrädan 
Il " 
" Il 

Mellan sidroderpedalerna 

Till höger om instrumentbrädan 

På manöverboxen 

Propelleranläggning 

13. 

Propellern är helt utförd i metall och automatiskt omställbar. Propellerns 

inställning regleras s;v en propelleITegu.lator på motorns framsida. Propellerre

gulatorn begränsar motorns varvtal till ett värde som är beroende av propeller

reglagets inställning. Propellerns konstruktion och verkningssätt beskrivas när

mare i Motorlära del I samt i särskild propellerbeskrivning ("Beskrivning isver 

propellrar typ Hamilton VP l och VP 2 m fl") • 

G. Bränslesystem 

Bränslesystemet består av bränsletankar med bränslemätare, bränslekran, mo

tordriven bränslepump, bränslehandpump med överströmningsventil och filter samt 

snapspump. På främre instrumentbrädan finns en bränsletryckvarnare, bestå.ende a.v 

en röd lampa, vara givare är placerad strax bakom brandskottet. Bränslemanomet

rar ingå i de trevisarinstrument som finnas i såväl främre som ~a.kre sittrum.-

men. 

De två bränsletankarna (se bild 27) äro placerade synmetriskt kring f'lyg

planets mittlinje och upphängda mellan främre och bakre vingbalkarna i mittving

en. Tankarna äro av svetsad aluminiumlegering och rynma sammanlagt 420 liter. 

En bränsletank består a:v en överhalva och en underhalva av pressad plåt. Dessa 

halvor äro sömsvetsade runt omkretsen. Iauti tanken finnas skvalpskott, vilka. 

äro punktsvetsade till underhalvan (se bild 28). I tankens lägsta del finns en 

gjuten sump med uttag för bränsleledninga.r. Inuti tanken är ett dykfack anordnat 

ovanför denna sump. Dykfacket är försett med tre klaffventiler av gummi, vilkas 
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uppgift är att hålla bränsle kvar vid tanksumpen även under dykningar och brant 

glid.flykt. Den vänstra. tanken har två uttag, av vilka det ena börjar ett stycke 

upp i tanken, varigenom ca 72 liter bränsle kan hållas i reserv. Från uttagen på 

undersidan av tankarna gå ledningarna. över en fyrvägsbränslekran, sam är place

rad på vänster sida i mittvi.ngen, till bränslefiltret, vilket är inbyggt i den på 

brandskottet placerade bränslehandpumpen (se bild 29). Efter bränslefiltret de

lar sig ledningen; den ena grenen går till förgasaren över den motordrivna bräns

lepumpen (se bild 30), den andra över den egentliga bränsleha.ndpumpen. På bränsle

handpumpens trycksida är en överatrömningsventil ansluten, vars returledning leder 

till bränslehandpumpens sugsida.. Denna ö~erströmningsventil är sBlmnanbyggd med 

bränslehandpumpen. Från pumpen gå snapsledningar genom brand.skottet upp till 

snapspumpen (se bild 31), som är placerad på höger sida i främre sittnmmet, och 

därifrån till munstycken i inloppsrören till motorns fem översta cylindrar. 

I båda. sittrwmnen finns ett reglage för bränslekranen. Reglagen äro samman

kopplade med varandra och med bränslekranen medelst axlar och en vinkelkuggv.äxel. 

Bränslehandpumpen (märkt FUEL PUMP) manövreras medelst en spak i sittrunmet . 

Kraftöverföringen sker genom stötstänger. 

Bränslesystemet (ee bild 32) är försett med fyra avtappningskranar, en vid 

vardera bränsletankaumpen, en vid bränslekranen och en vid filtret på bränsle

handpumpen. 

H* Oljesystem 

Oljesystemet (se bild 33) består av oljetank, avtappningskran, oljekylare , 

oljetennometrar, oljemanometrar, oljeutspädningsventil och ledningar. Med undan

tag av vissa ledningar och instrumenten samt oljeutspädningsventilen är hela ol

jesystemet monterat på motorfundamentet och medföljer således motoranläggningen, 

då denna a.vmonteras från flygplanet. 

Oljetanken är faatsatt vid motorfundanentets översta V-stöttor. Den :rymmer 

38,5 liter olja, vartill kommer ett skumutrymne om 6,8 liter. Påfyllningsetutsen 

är så lågt placerad att oljenivån ej skall kunna bli för hög vid påfyllningen. 

Olje·~anken är försedd med ett snabbuppvä:rmningsrör, vilket är så utfört att ej 

hela oljemängden deltar i cirlrulationen, varigenom en snabbare varmköming möj

liggörs. Från oljetankens sump går oljan genom en ledning som är försedd med an

slutningar för olj eternnmetrarna över en trevägsaTtappningskra.n till motorn. Me

delst avtappningskra.nen kan oljetanken tön:mas. Sed.ml oljan passerat genom motorn, 

går den genom oljekylaren till tanken. 

Olje:lcy'laren är försedd med en fjäderbelastad översträmlingsventil. över

strömningsventilen skyddar oljekyla.ren för momentant uppträdande höga tryck. På 

vissa flygplan är överströmningsventilen utförd i kombination med en tennostat. 

Då returoljan är kall håller denna te:rmostat överströnmingsventilen öppen så att 
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returoljan från motorn kan passera direkt till oljetanken utan att kylas. Vid 

stigande returoljetemperatur stänger termostaten grad.vis överströmningsventilen, 

så att en allt stöITe del av oljan och till slut hela oljemängden tvingas att 

passera genom oljekylaren på vägen till tanken. 

Oljesystemet är utrustat med anordningar för oljeutspädning med bensin, 

varigenom kallstart underlättas. Oljeutspädningesystemet är konstruerat på föl

jande sätt. Till den bränsleledning, ,som leder fr!n förgasaren till bränslemano

metrama och givaren f5r bränsletryckvarnarna är en magnetventil ansluten. Mag

netventilen (se bild 34) innehåller en fjäderbelastad ventilkägla, vilken i vi

loläge tätar mot ett ventilsäte. Genom tillslagning av en strömbrytare, märkt 

OIL DIIlJTE (oljeutspädning), på manöverboxen i främre sittrumnet in.kopplas en 

elektranagnet i magnetventilen till flygplanets elektriska nät, varvid ventil

käglan lyfts upp pä magnetisk. väg. Härvid kan bensin passera fr!n förgasaren över 

den öppna magnetventilen till friskoljeledningen genom en ledning som är anslu

ten till oljeavta.ppningskranen. FCSr att den tillförda bensinmängd.en skall bli 

jämnt fördelad i oljan, vilken cirkulerar dä motorn körs, får oljeutspädning ske 

endast d! motorn är i gång. I och med att motorn är i gång fäs ju även övert:i:yck 

hos bränslet vid magnetventilens inloppssida, vilket gör att bränsle kan strömna 

över till friskoljeledningen utan att pumpning behövs. Nä.nnare bestämneiser om 

utförande av oljeutspädning återfinnas i Spec startningsinst:ruktion för fpl Sk 16. 

I. Hydraulsystem 

Allmän beskrivning 

För manöwering av det infällbara huvud.stället samt vingklaffarna är flyg

planet utrustat med ett hydraulsystem (se bild 35). Systemet erh!ller tryck fr!n 

en hydraulpump, som drivs av motom. Som reserv finns en bydraalhandpump, vilken 

kan användas om motorpumpen inte fungerar. 

Hydraulhandpumpen. ä1:' placerad p! vänster sida i :främre sittrummet. En hydraul

vätsketank är monterad pä vänster sida mellan de båda si ttrummen; dess påfyll

ningsstuts är åtkomlig genom en lucka. i vänster sidopanel. Reglageställen för 

landställ och vingklaffar finnas pä vänster sida i bMa sittrumnen. Genom ett 

system av stötstänger och hävarmar äro dessa reglageställ förbundna med en 

hydraulmanöverientil, vilken är placerad under hydraultanken. När bydraulsyste

met skall manövreras med hjälp av motorpumpen, dirigeras tryckvätskan till väl

jarventilerna med hjälp av en tryckmanöverventil, vilken är inbyggd i övre de

len av bydraulmanöverventilen. När systemet drivs med handpumpen, leds tryck

vätskan direkt till väljarventilerna.. Tryck.vätskan kan sedan dirigeras från de 

i hydraulmanöverventilens undre del inbyggda väljarventilerna till arbetscy

lindrarna för huvudställ och till arbetscylindern för vingklaffar (se bild 36) • 

Hydraulmanöverventilen innehåller dessutom en säkerhetsventil och tre backven-
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tiler. I returledningen från lzydraulmanöverventilen till tanken finns vidare ett 

filter. 

I ledningarima mellan hydraulmanöverventilen och vingkJ.aff arnas arbetscylin

der finns en spärrventil. Denna. är konstruerad som en dubbelverkande backventil 

och har till uppgift a.tt förhindra omställning av vingklaffarna på annat sätt än 

genom lzydraulvätska under tryck, som dirigeras den nomala vägen frän lzydraul

manöverventilen. 

För att möjliggöra utfällning av huvudstället oberoende av om tryck erh!llee 

från någon av pumparna finns en fal.lventil inkopplad mellan handpumpens sugled

ning och den led.11ing som är tryckförande vid utfällning av lmvudstället. För att 

begränsa den hastighet varmed stället fälles ut finns en strypventil i returled

ningen från arbetscylindrarna för huvudställ till eydraulm.anöverventilen. Denna 

strypventil (se bild 37) är så konstruerad att den är enkelverkande och stryper 

således inte vätskeflödet vid infällning av hu.vudstället. I ~81llsyatemet in

gär även en manometer, vilken är placerad framför landställs- och vingklaffs

reglageställen i främre sittrunmet. 

:83'draulmanöverventil 

I hydraulmanöverventilen ingå följande huvuddelar: tryckmanöverventil, 

strypventil för tidsföl!dröjning, säkerhetsventil, vingklaffsventil, landställs

ventil och tre backventiler. På ventilen finnas anslutningar för följande rör

ledningar: tryckledning från motorpump, tryckledning från hydraulhandpump och 

hydrau.lmanometer, två anslutningax för ledningar till vingkla.ffscylinder, två 

anslutningar för ledningar till landställets arbetscylindrar sant anslutning 

för returledning till tanken. Då motorn körs konmer olja från motorpumpen och 

passerar förbi den öppna tryclananöverventilen samt går därefter i retur till 

tanken. Vid nedtryckning av tryckmanöverreglaget i främre eller bakre si ttrum

met kommer tryckmanöverventilens spindel att stänga det fria genomlopp~t från 

motorpumpen. Härvid uppstår tryck hos oljan, vilket begränsas av eäkerhetsven

tilen .till 70 kg/cm2 övertryck. Trycket fortplaitar sig över backventilen till 

anslutningen för handpump och manometer sant därefter dels över backventil för 

vingklaffar till vingkla.ffsventilen och .dels över backVentil för landställ till 

landställsventilen. På bild 38 vi.sas vingklaff'sventilen i neutral.läge, i vilket 

läge trycket e·j kan fortplanta sig till vingklaffarnas arbetscylinder. På samna 

bild visas landställsventilen i läge 11UPP11 , varvid trycket dirigeras till under

sidan av kolvarna i arbetscylindrarna; returoljan leds s;v ventilen till tanken 

över filtret. Av bilden framgå.r även att om landställsventilen ställs om till 

sitt andra ytter läge oljan konmer att ledas så att arbetscylindrarnas kolvar 

tvingas att röra sig i motsatt riktning. 

Tryckrnanöverventilen återförs efter intryckningen l!ngsamt av en på bilden 

synlig epiral.f jäder. Genom att ventilspindeln är försedd med en kolv, vars pack-



ning ej släpper förbi olja från vänster till höger, kommer ventilens återgångs

rörelse att fördröjas på grund av att kolven under äte:?:·gången pumpar olja genom 

en strypventil, som är så inställd att den endast långsamt släpper förbi olja. 

Packningen på tryckmanöverventilens kolv har ett liknande verkningssätt som kolv

packningen i en vanlig cykelpump. Strypventilen är ställbar och injusteras nor

malt så att tryckmanöverventilen återgär på ca 60 sek efter nedtryckning av tryck

manöverreglaget. Tidsfördröjningen får ej vara alltför s tor, emedan strypöpp

ningen då lätt igensättes, varvid följden blir att t:ryckmanöverventilen ej åter

går, vilket i sin tur förorsakar varmgång i hydraulsystemet. 

Då ~draulsystemet manövreras med handpump förhindrar backventilen mellan 

handpumps- och motorpumpsanslutninga.rna att oljan strörrmar tillbaka till tryck

manöverventilen och säkerhetsventilen. Detta g'Ör att hydraulsystemet kan fungera 

med hjälp av handpump oberoende av eventuella fel hos säke~hetsventil och tryck

manöverventil samt motorpump med tillhörande ledningar. 

Tank 

Hydraultanken rymner ca 3,8 liter, varav 2,4 liter kunna utnyttjas för hy

draulvätska. Tanken är tillverkad. av en svetsbar aluminiumlegering. Påfyllnings

locket är åtkomligt genom en lucka i vänstra sidopanelen på kroppen. Anslutningen 

för motorpumpens sugledning är så högt placerad att en reserv av ca 1, 2 liter 

hydraulvätska alltid finns tillgänglig för hand.pumpen, vars sugledning är anslu

ten till tankens lägsta punkt. 

Spärrventil 

Den typ av spärrventil som vanligen förekommer i flygplan Sk 16 finns avbil

dad på bild 39. Spärrventilen har två anslutningar för rörledningar från hydraul

manöverventilens vingklaffsventil och två anslutningar för rörledningar till 

vingklaffarnas arbetscylinder. Spärrventilen i ... -iehåller två backventiler, vilka 

hindra hydraulvätskan att strönma tillbaka genom någon av ledningarna från ar

betscylindern till manöverventilen. Som framgår av bilden ligga två backventiler 

vända mot varandra; i utrymnet mellan dem finnb en kolv, försedd med två tappar. 

Om efter omställning av vingklaffsmanöverreglaget hydraulvätska under tryck kom

mer från cydraulmanöverventilen till den ena av de båda övre anslutninga.nia på 

spärrventilen, kommer vätskan att själv öppna den nännast liggande backventilen; 

dessutom åstadkommer vätsket;-ycket att kolven skjuts över åt den andra sidan, 

så att dess tapp öppnar den andra backventifan och dänned lämnar vägen fri för 

returolja frän arbetscylindern. Så fort trycket från hydraulmanöverventilen upp

hör, vilket ju sker i och med att tryckma.növerreglaget återgått, återgår spärr

ventilens kolv till neutralläge och de båda backventilerna stängas. Nu tjä.nstg'Ör 

således spärrventilen som en spärr för vingklaffarna, så att dessa ej kunna om

ställas av någon luftkraft. För att röriedningarna ej skola sprängas av det över-
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tryck som kan uppstå vid temperaturstegring på grund av vänneutvidgning hos den i 

arbetscylindern instängda oljan är spärrventilen försedd med en back.ventil, vil

ken öppnar vid ett övertryck av ca 100 ~cm 2• 

J. Brandslä~kningssystem 

Flygplanet är utrustat med motor- och ha.ndbrandsläckare. 

Motorbrandsläckaren består av en behållare med ventil, utlösnings anordning 

och ledningar med munstycken. Brandsläckningsmedlet utgöres av metylbromid. Be

hållaren är placerad till höger omedelbart bakom brandskottet. Utlösningshand

taget är monterat i främre sittrunmet till vänster om instIUmentbrädan. 

Handbrandaläckaren är placerad till vänster i bakre sittrurmnet. Den är åt

komlig utifrån genom en lucka i framkroppens sidopanel. 

K. Elu trustning 

Det elektriska systemet (se bild 40) är i huvudsak utfört som ett enkelle

darsystem, vissa ledningar äro dock utförda som dubbelledningar. Alla. flygpla

nets metalldelar äro förbundna med flygplanskrovet (jordade). Det elektriska 

systemets utförande varierar något på flygplan tillverkade i olika serier. 

A-gru.pp. Elförsörjning 

En generator, vilken har en högsta effekt a.v 750 watt, är mekaniskt kopplad 

till flygplanets motor. Under flygning förser generatorn flygplanets elnät med 

erforderlig energi och laddar ackumulatorn. Den från generatorn avgivna spänningen 

kontrolleras av en spänningsregulator, vilken är placerad i en box under stolen i 

bakre si ttrummet. Spä:nningsregul atom reglerar spänningen och förhindrar urladd

ning över generatorn (s k bakström), men reglerar däremot ej strännen. Sträilllen 

från generatorn kan kontrolleras med hjälp av en anperemeter i främre sittxumnet. 

I en box under ackumulatorn finns en fjärrmanövrerad huvudströmbrytare, vilken 

är tillslagen då samtidigt magnetomkopplarna stå i läge "kontakt" eller "BAT11 och 

strömbrytaren märkt "S!lfety cut-out" i främre sittrumnet är tillslagen. Pä väns

ter sida av kroppen strax: bakom brandskottet är ett markbatteriuttag placerat. 

B-gru.pp. Start- och tändsystem 

Start- och tändsystemen lämna ström till motorns startapparat respektive 

tändstift. 

De i tändsystemet ingående magnetapparaterna sitta en på var sida om motom. 

Magnetomkopplaren är placerad i en box strax bakom brandskott·et och manövreras 

med reglage, vilkas ställ äro placerade till vänster om instrumentbrädan i såväl 
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främre som bakre si ttrunmet. Tändsystemets funktion behandlas i "Beskrivning 

över motor typ Wp", medan ·startsystemet i sin helhet beskrivs nedan. 

Flygplanets motor startas med en elektrisk svänghjulastartapparat typ Eclip

se mitt på. motorns baksida.. Den kan även drivas med startvev. Startmotorn får 

sin ström från ett separat markbatteri. I undantagsf a.11 används flygplanets 

ackumulator. Strömmen till startmotorn inkopplas över ett startrelä i en box 

på brandskottets framsida genom att startströmställaren slås till nedåt. I stället 

för startströmställare ha vissa flygplan mitt emellan sidroderpedalerna en atart

pedal, vars bakända skall tryckas ned för inkoppling av strömmen. När strönmen 

släpps på börjar start~paratens svänghjul att rotera. Då därefter startström

ställaren, som sitter rakt under instrumentbrädan i främre sittrumnet, slås till 

uppåt (eller startpedalens framända trycks ned) inkopplas svänghjulet med hjälp 

av en inkopplingsmagnet till motorn , varjämte en atarttändspole i boxen på brand

skottets frsnsida inkopplas. 

När motorn skall startas för hand ansluts startveven till startapparaten 

medelst en klokoppling på motoraz).läggningens vänstra sida. Vid handstart skall 

startmotorn avkopplas frän det elektriska systemet genom att borstlyfta.:ITeglaget 

på startmotorns baksida ställs i läge 110FF11 (från}. 

Till startsystemet hör en snapspump med ledningar (se kap G. Bränslesystem). 

C-grupp. Belysning 

C-gruppen omfattar alla anordningar i flygplanet för belysningen (se bild 

41). Ytterl.yeet består av två strålkastare, en i vardera yttervingens framkant, 

sido- och akterlanternor sant signallampa. Strälkastarna och lanternorna tändas 

och släckas med hjälp av strömbrytare p! en manöverbox under instrumentbrädan i 

främre sittrumnet. 

Innerlyset består av bränslemätarlyse samt instrument- och aittrumslyse. 

Bränslemätarlyset kan tändas och släckas med hljälp av strömbrytare i både främre 

och bakre sittrurmnet •. Flygplanen äro försedda med sittrumslyse bestående av tv§. 

lampor i främre sittrunmet och tv§. lampor i bakre sittrumnet, vilka kunna tändas 

och släckas pa.rrls. Lamporna manövreras med strömbrytare och vridmotständ i främ

re och bakre sittrummen. 

D-grupp. Vännesystem 

Värmesystemet omfattar en anläggning med uppgift att förhindra isbildning i 

pitäröret. Pitåvärmesystemet består av ett trådlindat vänneelement i pitåröret 

och en strömbrytare i främre sittrwmnet. 

F-grupp. Radio- och pejlanläggning 

Alla fpl utrustas med radio Fr VII och ett visst antal även med pejl Frp Ila. 

H-grupp. Alarmsystem 

Alaxmsystemet har till uppgift att varna föraren om gasreglaget förs tillbaka 
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till tomg!ngsläge, d! huvudställen icke äro i utfällt och l!st läge. Systemet 

består av en box vid vardera huvudstället, i vilken .det .finns en strömbrytare, 

som päverka.s både av ställets och läsmekanismens lägen, en av gasreglaget päver

ka.d. strömbrytare på brandskottets framsida, ett relä i sältringaboxen till väns

ter bakom brandskottet, en tryckknapp pä manöverboxen i främre sittrumnet samt 

ett varningshorn framför bakre instrumentbrädan. 

Om gasreglaget förs tillbaka TI.d infällt land.ställ komner varningsho:met 

att inkopplas av ga.sreglagekontakten över det förut nämnda reläet i säkrings

boxen. Om föraren av någon anledning vill avbryta signalen utan att fälla ut 

stället, behövs endast en intryckning av try.cltknappen på manöverboxen i främre 

sitt:rumnet. Härvid blir dock ej alarmsystemet slutgiltigt frAnkopplat, utan 

konstruktionen är så utförd, att om gasreglaget härefter förs frsn och återigen 

förs tillbaka till tangångsläge, så kour.ner al8.l1D att åter ges. 

V-grupp. Kopplingsboxar 

Placeringen av de olika kopplingsboxarna i flygplanets elektriska system 

framgår av följande tabell: 

Placering 

a) ~J!U~s~ott 
framsida 

b) ]l'§l~S_!o,!! 
baksida 

c) ln_!!t~ea t= 
bräd --~ främre 

Benämning 

Brandskotts box 
Box gasreglagekontakt 
Batterireläbox 
Batteritox 

Säkrings box 

Manöverbox, främre 

Innehåller 

Startrelä, starttändspole 
Mikrobrytare, landställsindikator 
Batteri.relä (hu'VUdbrytare) 
Ackumulatorbatteri 

Säkringar, landställsrelä 

Strömbrytare, amperemeter 

d) E,r~e_s,1t!J.1!!!! Signal.lampbox Strömställare och tryckknapp 
för signallampa 

e) 1n.§tEl!!!,en, t.= 
bräd __ :§i 

bakre 

f) Ba.kr~ .§i it~ 

g) l!U!Jl_!!Ställjt
fä.§t.!!!, 

Manöverbox, bakre 

Regulatorbox 

Huvudställsbox V och H 

Stränbrytare, reostater 

Spämli.ngsregulator 

Brytare, landställsindikator 

L. Inst:rumentanläggning 

Allmänt 

Flygplanet är försett med instrumentbrädor i främre och bakre eittrwunen. 

På främre instrumentbrädan (se bild 42) finnas följande instrument: cylinder

termometer, avgasanalysator, kompass, trevisarinstrument (med bränsle- och olje

manometrar samt friskoljetennometer), kompressormanometer, fartmätare, horisont

gyro, variometer, luftintagstermometer, klockhöjdmätare, kursgyro, svängindika-
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tor, varvtalamäta.re, ytterluftstennometer, vaku.umnätare och bränsletryck.varnare. 

På bakre instrumentbrädan finnas följande instrument: cylindertennometer, 

kompass, trevisarinstrument (med bränsle- och oljemanometrar samt friskoljeter

morneter), kompressonnanometer, fartmätare, horisontgyro, variometer, klockhöjd

mätare, kursgyro, svängindikator, varvtalsnätare, vakuummätare och bränsletryck

varnare. I vissa fpl finns ytterluftstennometer även på bakre instrumentbrädan. 

Pitåsystem 

Flygplanet är försett med ett pitårör, som är monterat på höger yttervinge. 

Pitåröret är försett med elektrisk uppvännning. Till pitåsystemet ä.ro fartmätare, 

höjd.mätare och variometer i såväl främre som bakre sittrummen anslutna. I främre 

eittrun:met finns till höger om instrumentbrädan en trevägskran, med vilken pitå

systemets statiska ledning i händelse av isbildning kan kopplas över från pitä

röret till kabinen. Denna kran är dock för närvarande låst i samtliga fpl redan 

vid leveransen. Omedelbart utanför anslutningen mellan mi ttvinge och höger ytter

vinge finns på undersidan en lucka för åtkomst av två anslutningar avsedda för 

avtappning av kondensvatten i pitårörsledningarna. 

Vakuumsystem 

Som drivkälla för vakuumsystemet (se bild 43) finns en vakuumpump monterad 

på. motorn. Undertrycket i vakuumsystemet regleras av en vakuumregulator på motor

fundamentets vänstra sida. Utloppsledningen frän vakuumpumpen leder till en olje

avskiljare framför oljetanken. Från denna oljeavskiljare leder ett oljerör till 

en f1:'I' motorns luftningsledningar och ett luftrör till motorns avgasrör. Från 

vakuumregulatorn äro rörledningar dragna till förgreningsstycken vid främre och 

bakre instrumentbrä.doma. Till dessa förgreningsstycken äro horisontgyro, kurs

gyro och svängindikator anslutna. I vissa flygplan finns mellan förgreningsstycket 

och svängindikatom en ställbar strypventil, med va.rs hjälp undertrycket till 

svängindikator.n kan ställas in, i andra flygplan är förgreningsstycket försett med 

fast strypning vid anslutningen till svängindikatorn. Mda instrumentbrädorna äro 

försedda med en vakuumnätare, vilken är ansluten till va.kuumledningen vid hori

sontgyrot. I vissa :flygplan !tro gyroinstrumenten på.vanligt sätt försedda med luft

intagsfilter monterade direkt på instrumenthusen, i andra flygplan finnas rörled

ningar på instrumentens luftintag till ett bakom brand.skottet nK>ntera.t centralfil

ter (se bi~d 44). 

Avgasanalysator 

El.nedan motorn ej är utrustad med aut:imatisk blandningsregulator samt är 

försedd med automatiskt omställbar prqpeller, kan inställning av blandningsreg

laget ej utföras på. vanligt sätt. För att riktig inställning av blandningsreg-

laget skall möjliggöras är flygplanet försett med en elektrisk avgasanalysator, 
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vars visa.renhet (blandningsmä.taren) anger blandningsförhållandet i bråkdelar 

bränslevikt per viktsdel luft. 

Motorns avgaser ha olika. SSDlllan&ättning vid olika blandningsförhållande, 

Tilket bl a medför att avgasernas förmåga att leda värme varierar med bland

ningsfö:rh!llandet. Avga.sanalysatom mäter &Ygasernas vänneledn:ingeförmåga i jäm

förelse med växmeledningsfönn!gan hos fuktighetsmättad luft. Detta sker på så 

sätt att en del av avgaserna sträzma förbi de fyra elektriska motstånden i av

gasanalysatoms givare, vilka äro uppvä.:nnda av en elektrisk ström. Temperaturen 

hos dessa elektriska motstånd konmer alltså att variera med gasernas vä.:nneled

ningsförmåga, dvs blandningsförbålla:ndet . I givaren ä.ro dessutom motstånd in

byggda, vilka äro placerade i kammare, fyllda med fuktighetamättad luft. Luften 

hålles fuktighetsnättad. med en i givaren placerad veke, vilken med jämna mellan

rum skall ind-ränkas med vattten. Dä. temperaturen hos de ovannämnda motstånden 

varierar, förändras även storleken av deras elektriska motstånd. De s:v avgasema 

samt sv fuktig luft pä.verkade motstånden äro ssnmankopplade till en elektrisk 

mätbrygga (Whea.tstones brygga) i vilken en känslig galvanometer är inkopplad. 

Detta inst1'1Dlent, vars utslag beror av det elektriska motstÄndet hos de olika mät

motstånden .i givaren, har en skala, vars gradering anger blandningsfö:rllållandet 

i motorn. 

Avga."lanalysatoms givare (se bild 45) är placerad p§. brandskottets högra 

framsida och är förbunden med motorns avga."lsystem genan två rörledningar. Genom 

den ena rörledningen strömma. avgaser till givaren. Denna rörledning är ansluten 

till ett mot s;vgasströmnen vänt munstycke &V rostfritt stål, vilket är så monte

rat i avgassamla.rens övre del, att det uppsamlar avgaser från cylindrarna nr 1, 

2, 3 och 9. Den andra rörledningen leder avgaserna från givaren till ett frA.n 

avgaaströmnen vänt munstycke av :rostfritt stål, vilket är monterat längre bak 

på avgasröret. Mun.styckenas ut:f'onnning och placering medför att det uppstår en 

tryckskillnad mellan dem, varigenom svgaser framdrivas genom givaren. 

På vissa instrument finns en extra skals., graderad i tum kvicksilverpelare. 

Denna ska.la är a;vsedd att användas i kombination med kanpressormanometem och an

ger det vid ett visst kompressort:r:yck lägsta tillåtna blandningsförhlllandet. Ob-

serveras bör att om blandningsförhållandet är så l!gt, att motom knackar kommer 

avgasanalysatorn att bli missvisande och visa ett högre blandningsförbållande än 

det verk.liga. 

I en särskild beskrivning över avgasanalysatorn äterfinnas näzmare uppgifter 

om densamma.. Bestämnelser om inställning av blandnillgsförhållandet med hjälp av 

blandningsindikatom finnas i Spec förarinstruktion för fpl Sk 16. 

M. Utrustning 

Kabinuppvännnings- och ventilationssystem 

Flygplanet är utrustat med ett uppvännningseystem för b!da. sittruumen, vil-
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ket även har använts för en kap-anläggning som tidigare funnits i höger ytter

vinge . Uppvä:mningssystemet består av uppvä:rmn:i.ngsrör, spj ällkammare och va.nn-

1 uftsl ed.ar:rör . 

Uppvär.nningsröret är monterat koncentriskt i avgasröret och är öppet fram

till för intagning av frisklu:ft . :Bakom avgasröret är det med en skarvbälg anslu

tet till den innanf'ör höger sidopanel i främre sittrun:met placerade spjällkamna.

ren.Ett uppvännningsreglage är monterat direkt på den av lättmetallgjutgods till

verls::ade spjällkammaren samt påve:ck.ar tre spjäll inuti spjällka.rmnaren. Från spjäll

kamna.ren E!/J. varmJ.uftsledarrör till främre och bakre sittrum:net samt till ett mun

stycke omedelbart bakom frontru.tan. M:Sjlighet finns även att ansluta rör till ksp

schaktet i höger yttervinge. Dä. uppvä:rmningsreglaget ställs i f:rånslaget läge 

..__. stfulgss tv! spjäll vid anslutningarna. för varmlu:ftsledarrören till främre och 

bakre sittrunmet, varjämte ett spjäll öppnas, som fr.lägger en öppning frän spjäll

kanmaren ut till ytterluften. ~ uppvä:rmningsreglaget ställs om till tillslaget 

läge stängs det sistnämnda spjället samtidigt som spjällen öppnas vid anslut

ningarna till de två va:rmluftsledar:rören. Anslutningen för varmluftsled.arröret 

till frontrutan är ej fö:reedd med spjäll. 

Ventilationssystemet för främre sittrunmet består av ett friskluftsintag i 

f:ranitanten i vänster mittvinge, varifrån luften leds genom ett böjligt metallrör 

till en ventil mellan sidrodel'ped.ale:rna. Ventilen har ett omställbart spjäll med 

ett tandat hjul, vilket möjliggör omställning med foten. 

I bakre sitt:rumnet erh!lles friskluft genom en omställbar ventil på vänster 

sidopanel under handbrandsläckaren. 

Trimvikt.er 

Åtta trimvikter på ca 8 kg vardera kunna monteras i en särskild hållare i 

bakkroppen. Gen .. m ett inspektionsfönster pA bakkroppens översida omedelbart fram

för fenan kan nan lätt kontrollera hur nånga trimvikter som äro monterade. Man 

kan konma. åt trimviktema genom en lucka omedelbart framf"ör inspektionsfönstret. 

I vissa flygplan finns under denna lucka en skyddsduk, vilken är avsedd att före

bygga. att trimvikterna tappas ned i bakkroppen vid nx>ntering eller denx>ntering. 

Säkerheteutrustning 

Förbandsl!da är placerad i bagagefacket pA spantet omedelbart framför baga

gerumal uckan. . 
Beslag för montering av personskidor f~as i bakkroppen. Man kan komma åt 

dem genom en lucka pä. bakkroppens översida. 

Ifödproviantväska kan medföras i bag~gefacket eller i facket pä högra ytter

vingens framsida, beroende på lastningsförllållandena. 

Diverse utrustning 

Flygplanet är försett med en urinetingsanläggning, bestående av under sto-
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lama placerade trattar, varifrån gummi.ledningar gä till ett under bakkroppen 

placerat venturirör, vilket tjänstgör som avlopp. 
' Pä bagagerumnets bakre vägg finnas beslag för· stuvning a;v startvev och för-

ankringsöglor, vilka senare äro avsedda att monteras på yttervinga.rna. I bagage

rumnet kunna även motorkapell och kabinkapell .stuvas. 

En instrumentflygningshuv kan placeras över bakre si ttrummet. Huven kan 

öppnas med reglage i båda sittrwmnen. Stolen i bakre sittrunmet bör sänkas före 

inkoppling eller utlösning av instrwnentflygningslm.ven. 

-



25 . 

Allmänt 
• 

Raket-;och bombinstallationen 

vänster och \ höger bombställ, fästen 

teshållare, reglage samt elsystem. 

änster och höger raketställ , 

bombställ, s i kte med sik-

Till de~ fasta utrustningen hör: 

ketställ och\bombstäl~ samt elsystem. 

siktesh&llare, fäst en för ra-

Till den lösa utrustningen hör: ikte, raketställ och bombställ. 

bombställ eller raketställ, som snabbt 

kunna bytas ut äll och raketställ manövreras med väljar-

låda, tryckknapp å främre styrsp en och reglage. 

VRrje bombst· 1 kan laddas ed en 50 kg bomb (eller motsvarande, eller 

mindre) och varje ketställ -~J två raketer. Flygplanet kan således med

föra antingen två 50 kg bombe, _eller fyra raketer. 

Bomberna fällas ormalt1 med elektrisk fällimpuls (tryckknappsutlösning). 
I 

Bomberna kunna dessutom fri~öras genom mekanisk fällimpuls. 

Raketerna st elektriskt, b~1e i läge BLIND och ARMERAD. Ra-

keterna kunna ej avfyras n··r vingklaffarna äro nedfällda. 

\ Reglage 

Reglage är d1n ammanfattl\11de benämningen på de anordningar som p~ meka

nisk väg manövrera oroblåsen oc~ påverka vissa strömställare för bombställ 

och r aketställ. et utgörs av r~~lageställ, armerreglage och fällreglage. 

Reglagest äll / \ 

Reglagestället (46:6) sitter p~änster sida i främre sittrummet. I 

reglageställe/ ingå två spakar: armer~paken (47:1) och fällspaken (47:2), 

den senare roirkt UTLÖSNINGSHANDTAG. S~~karna övergå i reglagehuset till run

da skivor mid kuggsegment (47:4). Deasa~ripa in i kuggstängerna (47:3), 

vilkas rörflser överföras via stötstänger \~,6:8) - en övre och en nedre-,stål

l inor (46.HO) och hävarmar (46:13) till bomb9._tällen (46:19). Linorna skola 
I + \ 

vara späpda till 7 - 1 kg. Oro justering är be~vlig skall denna utföras i 
. ' 

s t ållinornas båda ändar. Armerspaken ha. t r e l:s··' en: SÄKRAD, BLIND och ARME-

RAD. 

N~r armersi:aken står i läge SÄKRAD är borobfälln'llg eller raketavfyring 

omöjlig. B:>mbf'ållning förhindras på tre sätt • Dels vi:--ids en spärr (49:4) i 

bomb~sen så att ankaret (49:2) ej kan frigöras, dels hi'itdras elimpulser att 
I nå bpmblåsen - eller raketmotorerna - av en st römställare R4 (46:12), som i 

I 
I 

-~ 
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läge SÄKRAD är fr~nslagen. 

lagestället. 

Vidare l&ses fällspaken av en spärr (47:5) i r eg,. 
I 
! 

När armerspaken förs till {äge BLIND sker följande. Spärren~i bomblåsen 
I 

vrids undan f:Mn sitt låsläge. 1 En kontaktarm (46:9) på reglageställets nedre 

stötst~ng påverkar strömställa~en R4 (46:12). Därvid sluts de? strömkrets som 

- sedan välj~rl~d~n inställts orh tryckknappsimpulsen givits; möjlig~ör bomb

fällning eller raketavfyring. \Vidare frigörs den spärr son/i läge SAKRAD lå

ser fällspaken. Med armerspaken\i läge BLIND kunna såled~ bomberna blind

fällas, dels elektriskt med tryck'\cnappsimpuls, dels meka~skt genom att fäll-
I 

/ srake_1 förs fram, och raketerna blindavfyras. 
\ 

ARMZRAD slutas armerhakarna i bomblå-När armerspaken förs fram till ' läge 

strömställa~n R4 utan också Rll sen. Kontaktarmen påverkar nu inte bara 

(46:11). Därvid sluts även strömkret~en för rakete/nas tändrör. Bomberna 
I 

.. 
kunna alltså fällas armera.de, med tryckknappsimpul~ eller mekaniskt med fäll-

spaken, och raketerna avfyras armerade. J 

Armer- och fällreglage \ I 
, 
r 

Armer- och fällreglagen överföra n:a.növer~relser från regl agest äl l till 

bomblås. De utgöras av stållinor (46:10) so~ löpa över l i ntrissor och linle-
, 

dare . 1 
I yttervingarna äro linorna kopplade ~ill hävarmar (46:13) som äro för-

bundna med bombställens stötstänger (46: ~-, 48: 2). 

Armerreglaget har dubbla linor, en,för värdera rörelseriktningen. Fäl l

reglaget har enkel lina, som är fjäderbelastad-

/ \ 

Siktet (46:2) sitter på 

justerbar fästanordning. 

Sikte med sikteshållare 
I 

/ 
frä.rni'e 

/ 
/ 

frontplattan \i särskild hållare (46 : 1) med 
\ 
\ 

i 
( 

Fästen för raket- och bom-bställ 
I 

Fästen för raket- och tombställ (46:14) ha till uppgift att uppbära stäl

len, att bilda förstärkning för vingens skal samt, genom sin noggranna inpass

ning, att möjliggöra utbyte av raket- eller bombställ~ Fästena, som icke äro 
I 

utbytba!?, utgöras av k:t'aftiga plAtprofiler med fästörbn. 
j 

I 
I 

I Raketställ 
. \ 

Raketstället ( t~' 18) består av en st&lrörsstomme som .. på översidan har fy

ra fiistöron ( 46: 17;· för montering p~ yttervingens undersida i nyssnämnda plåt

profiler. I rake ställens rör äro elledningar för raketmotor och tändrör in-

~ 
. ~ 
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dragna. Elledningarna samlas i en skärmslang och kopplas med skarvdon till det 

fästa elsystemet. Raketställens rörändar är~' ·försed~dme . skarvdon (46:15) som 

kopplas med t~dningar till raketmotor och tänd~ör. På ketställens undersida 

finnas fä~n (46:16) för upphängning av raketer, del en främre :fast gejd för 

varje raket, dels en bakre flyttbar gejd som möjlig r användning av olika ra

ketty.per. ,Varje raketställ kan laddas med två ra ter, en inre och en yttre. 

När raketer~~~ro upphängda skola hylsuttag ror raketmotorer och lamprul.llare 

för tändrör ~a försedda med blindpluggar. 

\ Bombställ 

I bombstäl1et (46:19) ingår: mblås 18.727-06 (48:7) med två manö-

verH.dor (48:9), två stötstänger (48: , två bombstöd (48:1), fästanordningar 

(48:4), två stag 48:8), en kåpa samt elsystem. Bombställen monteras 

fästen so användas vid montering av raketställ. 

Varje bombställ 50 kg bomb eller motsvarande vikt mindre 

bomber. 

Bom blås 

Bomblåsets ppgift är att uppbära bomben och att frigöra den, 

då det träffas av ~n fä im uls, elektrisk eller mekanisk. Bomblåset är 

nna fållas antingen blinda eller armerade. konstruerat så att;to erna 

Bomblåset utgö av låsdo med tillhörande säkringsdon, fälldon, armer-

don och elomkoppla e, vilka bomblåshuset. 

IAsdonets hu4uddelsr äro bo bkroken (49:7) samt h!llmagneten (49:1), som 
I 

är en kraftig p/rnanent stavmagnet innesluten i ett tätat magnethus. Håll-

msgnetens ank7fe, låsankaret (49:2), låser bombkroken genom ett länksystem, 

bestående av/ en ankararm (49:9) och e bombkrokslänk (49:8). !Asdonet har 
I 

två olika Jägen, nämligen laddläge och riläge. I laddläge är bombkroken 

framförd )'1ch ankaret i kontakt med hållma eten; länksystemet ligger då med 

sina le~~r i rät linje. I friläget är bom~ roken tillbakaförd och ankaret 

skilt f~n hållmagneten; länksystemet är då opknäckt. 
I 

~äkringsdonet, som genom armerre~laget st rs av armerspaken, utgörs av 

en såkringsspärr (49:4), som i läge SAKRAD låse ankararmen, så att ankaret 

kan skiljas från hållmagneten. Då armerspa n i bombreglaget förs till 

e BLIND eller ARMERAD, vrids 

k passera. 

i 
Fälldonet har till uppgift att ta emot 

I 

varefter ankararmen 

erna och därvid utlösa 

låsdonet. Fällimpulserna kunna vara elektriska eller ekaniska, och fälldo-

net har därför en elektrisk och en mekanisk del. I fåll onet ingå dessutom 

anordningar som påskynda låsdonets utlösning, då s. 

Det elektriska fälldonet är en spole som omger hållmae'f ~en. Spolen är 

lindad så att den tillfälligt avmagnetiserar hållmagneten då d n genomflyts 
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av ström. Hållmagneten.T släpper därvid ankar~t, så att låsdonet utlöses. 

Obs~ Om strömmen får vlrka för länge, kan spolen brännas sönder. T-~ckknapps
impulsen f~r därf~r inte överstiga ca 2 sek. 

Det mekaniska fälld~net utgörs av en halvbult, som manövreras av fällspa

ken i reglagestället och !;lom via fällreglaget verkar direkt på ankararmens 
J 

(49:9) övre del. / 

Då ankaret frigjorts frän hållmagneten - vare sig de-ttfa sker pä mekanisk 
\ I 

eller elektrisk väg - knäcks'.leden mellan ankararmen och/ bombkrokslänken, var-
\ I 

vid brombkroken vrids så att bomböglan frigörs. Knäckningen av länksystemet 

påskyndas av en fällbuffert (49;5), som trycks mot läry<systemet av en kraftig 

spiralfjäder. / 

Bufferttrycket är så stort att det skulle 

dvs räta ut länksystemet, medan buffertstiftet är 

därför dras tillbaka med hjälp av en buffertknapp 

' vårt att ladda bomblåset, 

mfört. Bufferten kan 

bomblåsets under-

sida. När knappen trycks in, överförs denna se genom ett länksystem till 

buffertstiftet, som går tillbaka och låses i til bakafört läge av en spärr. 

Innan bomblåset laddas skall buffertknappen t 7 ckas upp så långt att en tydlig 

knäpp anger att buffertspärren har låst pufferten i tillbakafört läge. 
I 

Buffertspärren styrs av annerspaken oc~1 st:h- i låsläge endast då den se-

nare står i lägena BLIND eller .ARMERAD. I 1 läge SÄKRAD står spärren så att buf

fertstiftet ej kan hakas upp i tillbakafört läge. Härav följer att armerspaken 
I 

måste stå i ~got av lägena BLIND eller .ARMERAD om bombl~set skall kunna lad-

das (vid laddning skall den i själva verket stå i läge BLIND, därför att ar

merdonen endast då stå i sådant läge ~tt bombernas armerlinor kunna föras upp). 

~fter laddningen måste armerspaken återföras till läge SÄKRAD, varvid buffert

stiftet frigörs, vilket hörs som en/ tydlig knäpp i bomblåsen. Att bufferten 
I 

frigjorts visas även av att buffez;tknappen tryckt$ ut ur sin öppning. 

Bomblåsen skola alltid vara :blindladdade då de icke användas. 

P.rmerdonets uppgift är att ·hålla fast bombens armerlina. 

Närmare uppgifter om bombl~set finnas i Beskrivning över fpl typ Bl8B. 

Stötstänger 
/ 

! 
I 

\ 

\ 
\ 

Två stötstänger (46:2p, 48:2) fi~s i bombstället, en för armerreglaget 

och en för fällreglaget. 1De äro kopplade till bomblåsens\ hävarmar. Stötstäng-

' ernas uppgift är att förjliedla nanöverrörelser mellan regla~e och bombställ. 

Vid montering av bombställ kopplas deras övre ändar till re~lagens hävarmar i 

yttervingarne. Koppli1garna utföras med snabblås. Koppling~tällena äro åt-

komliga genom luckor J yttervingarnas undersidor. \ 

\ 
\ 

\ 

\ 

\ 
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Bombstöd 
r 

Bombs~ället har ett främre och ett l::akre bombstöd (48:1), fastskruvade i 
I 

bomblåsens ~åsten. Båda bombstöden äro till alla delar lika. Deras skänklar 

(50:3) äro i viloläge hopfällda och indragna i en bombstödshylsa, där de hål

las kvar av en fjäder (50:1) . Innan bombställen laddas, skola bomb{ödsskänk

larna dras u~ och föras isär, varvid de avrundade klackarna på sk .. klarna!! kan-

ter ~kola pe~ mot varandra (avvikelse beträffande 8 kg övnb). bombstöds-

hylsan finns e~ spärrkul.a som faller in i urtag i skänklarna., dessa stå i 

sådant läge att är förd snett ut åt sidan och den a ara står nästan 

lodrätt. När bom en förs in mellan skänklarna föras dess ytterligare isär, 

så snart bomben fällts lama därför samman 

och dras in av fjäd rn i bombstödshylsan. 

0:2). Till justerskruven Bombstöden kunn\ anpassas med en justerskruv 

skall för begränsni~~av inspänningskraften en 1 mm hylsnyckel utan tvär~nd

tag användas. Ju längi;e bombstödsskänklarna s ned med justerskruven, 
\ 

desto längre kunna de f~ras isär. Innan bom en hängs upp skruvas de således 

ned så långt som möjligt\ när bomben hä s upp skruvas de åter upp så långt 

att bomben hänger stadigt~\ 
\ 

Fästanordningar \ 
Bombstället har två fäste~ t främre och ett bakre (48:4), utforma.de 

som varandras spegelbilder. Et~fäste utgörs av en svetsad plåtlåda vars si-
\ 

dor bilda fäst plan :för bom blå oc\ bombstöd samt för manöverH.dsfäste ( 48: 10) 

och stagplåt . På fästenas ·· ers id°{ finnas fäst öron ( 48: 3) för bombställens 

montering på vingen. På åsteras ö~rsidor monteras också en lagerbock (48:6) 

som uppbär fällaxeln (4 :5). \ 

Två stag (JY.8) ha till uppgift att · sidled staga bombstället. 

/ 
/ 

I 

Bombsr.(11ets kåpa (48:11) fungerar huvud akligen som stänkskydd. 
/ 

' ,. 
I 

I mey~~ 
I 

/ Raket- och bombinstallationens elsystem 51) ing~r under benämningen 
/ 

R-;~PP som en grupp i flygplanets elanläggning. ap-

parater och ledningar som användas för fällning av b ra-

keter med undantag av siktets elsystem, som ingår und benämningen C~grupp 

\ 
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1 a: Till R-gruppen hör 

Bombfäll- och 

styrspaken. 

som är en try.ekknapp på främre 

fällknapp f0r elektrisk bombfällning, dels 
l 

som avfyringsknapp för 

En väljarlåda Rl (46 3) på främre instru.m ntbrädans högra sida. Väljar-

lådan har tre vippströmbryt 

och vänster bombställ eller 

möjliggöra dels samtidig fälln 

Två av dessa tgöra strömställare för höger 

Dessa två strömbrytare 

dels avfyring av ra-

lägen, NORMAL och NÖD. 

I läge NORMAL vid avfyring av rakete dirigeras strömmen !ör det inre 

raketparet genom ett fördröjningsrelä Därigenom erhålls 

en viss intervall mellan raketparens st På så sätt undvikas 

störningar i raketbanorna. sreläet är ur funktion, kan det 

kopplas ur genom att strömbrytaren stäl s dirige-

ras direkt till det inre raketparet. 

En tryckomkopplare R3 

s å länge vingklaffarna äro 

menthyllan till vänster i främre si trummet. 

I elsystemet ingå även två vi strömställar 

verkas av armerreglaget. Deras ffnktion och 

raketernas motorer 

placerad på instru-

R4, Rll (46:11, :12) som på

omnämnts i samband 

I 
Elsystemet har en säkring jlO A ( 46: 2:1) i 

med reglagen. 

säkri~sbox 94. 

I 
/ 
I 

I 

I 
I 

J 

\ 

\ 
\ 
" \ 

\ 
\ 

' ' \ 
\ 



Beteck
ning 

R l 

R 2 

R 3 

R 4 

R 5 

R 6 

R 9 

R 10 

R 11 

R 13 

R 14 

R 

R 

R 

R 

I 
i 

15 

16 

17 

18 

-. 

R-gruppens apparater 

Benämning 

bomber och raketer 

avfyringskna pp 

Strömställare, ma överström t · 1 
bomb- och raketsta 1 

Raketställ, höger 

Raketställ, vänster 

Bomblås, höger 

Bomblå s , 

Strömställare, anöverströ 
raketställ - t .. ndrör 

Motstil.nd , ~ etmotor 

Förrelä / } Fördröjningsrelä 

Huvud~,{ä raketpar 
I 

/ 
I 

I 
Mo,st~nd , raketmotor 

I 

inre 

. 
"'!·, 

Placering 

31. 

Instrumentpanel, främ
re sittrum 

Främre styrspak 

Vänster apparathylla , 
främre sittrum 

På armerreglage, f räm
re sittrum 

På armerreglage, främ
re sittrum 

Motståndsbox bakom säk 
ringsbox 94 

Re l äbox, vänster 
apparathylla 

Motståndsbox bakom 
säkringsbox 94 
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·'' 
Betjäning 

- ~ 

Laddning I 
1. Kontrollera att v'ljarl~dans strömställare står i läge FRÅN resp NORMAL. 

2. ler raketerne enligt föreskrifterna i Ambest. Efter 

laddning med bomber kall fällspaken plomb;ras. 

Beträffande övriga åtg · laddning, ,13e Speciell mekanikerinstruk-
• 

I 
tion för fpl Sk 16. 

Plundring 

Bombställen plundras normalt 

kan användas, kunna bomberna 

skall personal, som tar emot 

elektris~ fällning. Om elsystemet icke 

as geno~ mekanisk fällning. Vid plundring 

bomber a, fin.has avdelad till varje bomb, oav-

sett om plundringen / elllr mekaniskt. 
; 

I övrigt gälla för nedtagning av 

skrifter. 

raketer i Ambest utfärdade före -

Fällning Se Speciell förarinstrukt_.ion fpl Sk 16. 

Raketinstallation 
/ 

1. Kontrollera att r aketställen äro oskadade s mt att bultar och muttrar 

?. 

3. 

4. 

I 
för monteringen är felfria.

1 

Prov med arm.erspaken i lä~ SÄKRAD: 

/ 
Impuls skall icke utgå tfll raketmotorerna 

I 
Prov med armerspaken i ;läge BLIND: 

I 
J 

I 

Impuls skall utgå till raketmotorerll:l • 

Prov med armerspaken i l äge ARM"!'.:RAD: 

\ 
\ 

Impuls skall utgå till b~de raketmotorer och tändrör. 

Inre raketparet pyovas med och uta~ fördröjning, dv~ med väljarlådans 

strömställare i yåge NORMAL resp NOD. \ 

5. Kontrollera impulsen till raketmotorerll:l bryts när vingklaffarna fäl-

lr-is ned. 

Anm. 

... .. · 

för 

lindpluggar till hylsuttag för raketmotorer och la~phållare 
J. 

när ra.ketställen ej äro laddade. 
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Funktions prov 

Bombinstallation ' 
1. Kontrollera a~t bombställen äro oskadade. Kontrollera. att bultar, mut t -

rar och snabb~s för montering äro felfria. av stötstäng-

erna, uppmärks a särskilt att snabblåsen verkligen k i låsläge . 

Bombställen skola j kunna utlösas vare sig elekt iskt el l er mekaniskt . 

Fällspaken skall va spärrad. 

3. Prov med armerspaken 

Armerhakarna skola vara 

av armerlinan skall vara 

:f'ållning) • 

niskt . 

erlig kraft för utdragni ng 

högst 2,5 kg (vid stri dsbomb

såväl elektriskt som meka-

4. Prov med 

5. 

6. 

Armerhakarna skola vara helt 

ur. Bombställen skola kunn 

och armerlinan skall ej kunna dras 

såväl elektriskt som mekaniskt . 

Kontrollera i läge BLIND som ARMERAD. 

Kontrollera. åväl i läge BLIND som ARMERAD. 

Anm. Efter utförd 1 ddning med bomber fällspaken plomberas med 

I 
I 

I 

0,5 mm rostf i Tråden anbri s enkel i härför avsedda 
I 

hål genom~ällspa.kens arm och genom akre stoppklacken. 

Då bombt_~cke äro upphängda i bombst· len skola bomblåsen al ltid 

vara jlindladdade. Använd laddni ngsdon m/42. Mejsel eller annat 

spetr§igt föremål får icke användas vid 
/ 

• 
Bombställen monteras och injusteras av 

varför isärtagning av bombställen icke 

Kåpan behöver icke sändas med till CVA. 

i samb:l.nd med översyn, 

vid flottilj • 

I 
;' 

/ 
I 

I 

I 
I 

~ 
\. .• .\ 

·l .. . 

• 
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ÅTDRAGNINGSMOMENT FÖR VIKTIGARE :WLTAR 
=-•=••=••=~==u=====~============•===== 

l. Anslutning yttervinge-mi ttvinge 

llllta.r för frambalksanelutning 

fJ 1/4" bultar för skala.nslutning 

~ 5/16" " " " 

2. Jlotorinstallation 

p 7/16" motorfäatbultar 

p 1/2" motorfundamentbu.ltar 

Anslutning kropp-mittvinge 

p 3/8" infästningsbultar (8 st) 

69 - 98 kgcm 

58 - 81 " 

115 - 160 " 

350 - 575 kgcm 

550 - 800 lf 

185 - 220 kgcm 

4. För C:Svri.ga bultar gälla i tillämpliga. delar nedanstående bestänmelser. 

I tabellen angivna åtdragningsmoment gälla. för standardbultar av stäl 

tillverkade av material. motsvarande MS 23/3 (märkning på bul tskallen X 
eller * ) då gängorna äro torra. Observera. a.tt förspänningen ~. bulten 

kan bliva ca 100 % för stor om gängorna äro smorda. med t e grafitfett, 

medan den däremot kan nedgå till omkring hälften av det önskvärda vär

det om gängornas ytor äro dåliga. 

Gängdimension Åtd ra gn ingsmom ent 

Diameter Gängor Elastic stop~tter AC 365 Låg mutter AC 364 

tum per l " Kronmut1.er AN 310 SkA.rmuttrar AN 320 
Jllll 

rund-tum pund-fot kgcm pund-tum pund-fot kgcm 

3/16 4,83 32 20-25 1,65-2,1 23-29 12-15 1-1,25 14-17 ,5 

1/4 6,35 28 50-70 4,2 -5 ,8 58-81 30-40 2,5-3 ,3 35-46 

5/16 7,94 24 100-14~ 8,3 -11 ,7 115-160 60-85 5-7,1 69-98 

3/8 9,53 24 160-190 13,3 -15,8 185-220 95-110 7,9-9,2 110-127 

7/16 11,1 20 450-500 37,5 -41,5 520-575 270-300 22,5-25 310-350 

1/2 12,7 20 480-690 40 -57,5 550-SOQ .290-410 24-34 335-470 

9/16 14,2 18 800-1000 66,5 -83,5 920-1150 480-1150 40-50 550-6'.30 

5/8 15,9 18 1100-1300 92 -108 1270-1500 660-780 55-65 760-900 

3/4 19,1 16 2300-2500 192 - 208 2650-2900 1300-1500 108-125 1500-17:.iO 

Användes i dragförband. För- Användes i sk.juvförb~d. }'ör-

spänningen i bulten blir ca spänningen i bulten blir ca 
2 28 kg/rrm • 

2 17 kg/mn • I 



Skevroder 

Skevlättroder 

Höjd.roder 

Höjdtrimroder 

Sidroder 

Sidtrimroder 

Skevroderlinor 

lföj droderlinor 

RODERUTSLAGSVINKLAR =====z======a=c==== 

upp 30° 
0 Upp 15 

upp 35° 
0 upp 8 

höger 35° 

höger 4° 

FÖRSPÄNNING I RODERLINOR ================--c:o·=== 

Höjdtrimroderlinor (nätt i :frmnk:roi>p) 

Sidroderlinor (mätt i manclä;ge) l) 

Sidtrimroderlinor 

Sporretyniingslinor (mätt i ma.Iitläge) l) 

FYLLNING AV S'IÖTDÄMP ABE 
======~==-============= 

ned 15° 

ned 30° 

ned 15° 

ned 16° 

vänster 35° 

vänster 10° 

20 kg 

20 " 

5-7 h 

25 " 
5-8 " 
10 " 

Stötdämpa:rna fyllas i hoptryckt läge upp till påfyllningsbälet med 

tryckvätska av fastställd tni. Påfyllningsproppen skruvas i, varefter 

tryckluft fylls genom påfyllningsventilen. Vid nonnal fyllning skola atöt

dämpa.ma ha följande "frilagda längd": 

stötdämpare, huvudställ, typ Bendix 

" " , typ Cleveland 

sporrstötdämpare, tYJ? Bendi."'r. 

38 !lin 

35 " 

82 " 

1) Spänningen i sidroder- och sporrstymingslinoma varierar med spor:t'

ställets läge (ut- eller infjädrat). Spänningen näts med sidroder och 

sporrhjul i neutralläge samt normal frilagd längd hos sporrstötd.änpareno 

l 



Bild l. Totalvy av fpl Sk 16 

Propeller J Fram.kropp 

B Motorhuv K överbyggnad 
c Landställ L Bakkropp 
D Vingspets M Sporrställ 
E Yttervinge N Stabilisator 
F Mittvinge 0 Höjdroder 
G Skevroder p Fena 
H,I Vingklaffar Q Sidroder 

Bild 2. Flygplanets huvuddelar 



Bild 3. Röntgenbild av flygplanet 

Bild 4. Kroppsskelett 



Bild 5. Bakkroppens skalskel ett 

VINDRUTA 

Bild 6. Sittrumshuvar 

·-

Bild 7. Mittvi nge 



Bild 8. Yttervinge 

Ventilbatteri 

4,8 (i 

Låskolv, 
rörelse 28,6 mm 

HÖGER 

Upp ~ Ned 
\ 

Livplät 
frambalk 
mittvin~ 

9 :s("iiäge "~ödlå~ning" )---
L=l562 

Bild g. Huvudställsben 

~· Pilarna ange delarnas rörelse
riktning dä landställsreglagen 
föras till läge "upp". 

VÄNSTER 

Bild 10. Huvudställets fällmekanism 



• 

1. PARKERHANDTAG 

2 . RODERPEDAL 

3 3 . HUVUDBR(lj!SCYL INDER 

4. INSTÄLLNINGSAR!li 

FÖR PEDAL 

5. LUFTNINGSVENTIL 

6. PÅFYLLNINGSRÖR 

7. LUFTNINGSLEDNING 

Bild 11 . Bromssystem 

Bild 12. Hjulbroms 



• 
DETALJ ·C 
LÅSANORDNING FÖR 
(LANDSTÄLLET 1) INFÄLLT LÄGE 

1 . Arbetscylinder 

2 . Fästa>;el, huvudställ 

3. Oljo-luft- stötdämpare 

4. Lås- och l yftbeslag 

5. Varningshornets strömställarbox 

6. Stötstång till landatällslucko:rna x) 

7. Landställslucka x) 

DETALJ·B 
LÅSKOLVENS 
MEKANISM 

FRÄMRE LAND
S TÄLLSREGLA GE 

--::~),;;\ ___ __ 

<<~) 

OBSERVERA ATT PILARNA VISA HUR 

LANDSTÄLLSSPAKEN FÖRES VID UT
FÄLLUING AV LANDSTÄLLET 

9. Låshake 

10. Bogser- och domkraftsfäste 

11; Låsmekaniemens hävarm 

12. Landställaindikatorer 

13. Landatällareglage 

14. Låsmekanismena vridningsaxel 

15. Lägesapärr 

8. Saxlänk 
x) Finns ej på Sk 16 

Bild 13. Huvudställets reglagemekanism 

Bild 14. Sporrställ Bild 15. Stabilisator 



Bild 16. Höjdroderskelett 

Bild 17 . Fena 

Bild 18. Skevroderskelett 

V synkroniser- Synkroniserann 
stöts\tång ) 

V skarvstycke Manöver
cylinder 
vingklaff 

inre stötstång 

H yttre 
stöt stång 

Bild 19. Vingklaffsmekanism, principbild 



• 

'I 

Bild 20. Torsionsaxel med styrspakar 

Il 

DETALJ "A" 
HÖJDTRIMINRÄTTNING 

DETALJ 
FRÄMRE 

6 

DETALJ "B" 
LINTRUMMA OCH SKRUV 

6 

HjJ DTRIMLINANS 
MONTERING 

LINANS FÄSTE PÅ TRIMRATTEN 

1. Främre atyrspak 6. Höjdtrim:roder 11. Höjdroder 

2 . Förbindelsestäng, etyrspakar 7. I.intrumna (höjdtrimroder ) 12. Främre trimratt 

3. Styrspakens torsionsrör a. Trimrodrets etötstång 13. Bakre trimratt 

4. Bakre etyrs:pak 9. Gejd 14. Ställbar stoppskruv 

5. Höjdrodrets roderann 10. Trimroderskruv 15. Roderl ås 

Bild 21. Höjdstyrinrättning 



Se 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Detalj 11B11 

l. Skevlättroder 

2 

Skevlä.ttroder på 
senare fpl 

Detalj "A" 

7. Hävann på torsionsa.xel 
2. Lättrodrets stötstång 8. Torsionsaxel 
3. Skevroder 9. Bakre styrspak 
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