
4 Constructie

4.1 Inleiding
De Nederlandse zweefvliegvloot bestaat voor ongeveer de helft uit

toestellen volgens de conventionele bouwwijze en voor de rest - en dit deel
neemt jaar over jaar toe - uit kunststof zweefvliegtuigen. Na de oorlogsjaren
bouwde de firma Fokker in opdracht van de KNVvL een aantal houten een- en
tweezitters, die inmiddels zijn vervangen. Vervolgens bestelde de KNVvL
een aantal typen bij de Engelse vliegtuigfabriek Slingsby zoals de Prefect
en de Skylark. In de jaren vijftig oriënteerde de KNVvL zich op de firma
Schleicher in West-Duitsland. Deze vliegtuigfabrikant leverde de geheel
houten Ka-6 en een aantal zweefvliegtuigen met staalbuis romp als de
Rhönlerche, de Ka-7, de Ka-8 en de ASK-13. Deze typen worden nog bij
vele clubs gebruikt. Omdat de KNVvL eigenaar was van praktisch alle
zweefvliegtuigen beperkte de vloot zich tot dan om praktische redenen tot
een klein aantal typen. De zweefvliegtuigen werden door de KNVvL
verhuurd aan de clubs of gebruikt op het Zweefvliegcentrum Terlet.

In de tweede helft van de jaren zestig kwamen er kunststof
zweefvliegtuigen op de markt, waarvan de ASW-15, de Standaard Libelle
en de Standaard Cirrus bij vele clubs werden gebruikt. Naast deze en een
groot aantal andere eenzitters zijn er thans ook geheel kunststof tweezitters
voor de opleiding beschikbaar. Naar het zich laat aanzien zal binnenkort
eveneens de overgangstrainer in deze bouwwijze in serieproduktie gaan. De
zweefvliegclubs zijn thans zelf eigenaar van hun zweefvliegtuigen en
daarnaast zijn er nogal wat zweefvliegers die, al of niet in groepsverband,
over een eigen toestel beschikken. Een gevolg daarvan is dat het aantal typen
zweefvliegtuigen sindsdien zeer is toegenomen.

In het volgende hoofdstuk zal aandacht worden gegeven aan de
onderscheiden bouwwijzen van zweefvliegtuigen en aan de daarbij gebruikte
materialen. Eerst wordt echter een beschrijving gegeven van de delen van
een zweefvliegtuig, mede om een aantal begrippen te verduidelijken. In
paragraaf 4.3 wordt aandacht gegeven aan de krachten die in de start,
gedurende de vlucht, in de landing en bij grondtransport werken op een
zweefvliegtuig en op welke wijze de daardoor veroorzaakte belastingen door
de gebruikte materialen en constructie worden opgevangen. Paragraaf 4.4
behandelt de materialen, paragraaf 4.5 de inspectie en paragraaf 4.6 de
montage en demontage van zweefvliegtuigen.

De auteur van dit hoofdstuk heeft zich bij het schrijven een aantal
beperkingen opgelegd. Een aantal inspecties, het onderhoud en reparaties
behoren tot de taak van de zweefvliegtechnicus. De zweefvliegbewijshouder
en de instructeur moeten toezien op een juist gebruik van een zweefvliegtuig.
Zij moeten ook kunnen beoordelen of een zweefvliegtuig luchtwaardig is of
niet. In geval van twijfel roepen zij de hulp in van een bevoegd technicus.
Dit hoofdstuk bevat alleen de theoretische kennis die tijdens het examen
van zweefvliegbewijshouders of instructeurs wordt vereist.

4.2 De constructie van het zweefvliegtuig
4.2.1 ONDERDELENEN BEGRIPPEN

Een zweefvliegtuig heeft een vorm die een minimale weerstand veroorzaakt
bij voldoende draagkracht en een constructiedie een minimaal gewicht heeft
bij voldoende sterkte en stijfheid.
In figuur 4.1 wordt ter verduidelijking een overzicht gegeven van de
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(Figuur 4.2)
Voorbeeldenvan een

romp in verschillende
constructie.

Schaalconstructie

Spant

Gordingen

Meedragende huid

Semie-schaalconstructie

Vakwerkconstructie

Niet meedragende huid (doek)

onderdelen van een zweefvliegtuig en van een aantal begrippen.
De belangrijkste onderdelen van een zweefvliegtuig en de functies daarvan
zIJn:
- De vleugel: opwekken van draagkracht
- De staartvlakken: stabiliteit om top- en dwarsas.
- De romp: het onderbrengen van de vlieger, het koppelen van staartvlakken

en vleugel en het bevestigen van onderstel en starthaak.
- De roeren: de besturing van het zweefvliegtuig en wel

het hoogteroer voor de rotatie om de dwarsas,
het richtingsroer voor de rotatie om de topas en
de rolroeren voor de rotatie om de langsas.

- De remkleppen: het regelen van de glijhoek van het vliegtuig en het
zonodig voorkomen van te hoge duiksnelheden.

- Het onderstel: het opvangen van de belastingen tijdens de start en de
landing en het vergemakkelijken van het grondtransport.

- (Eventuele) welvingskleppen: het beter aanpassen van het vleugelprofiel
aan hoge en lage vliegsnelheden.

(Figuur 4.1)
Constructiedelenvaneen
zweefvliegtuig.

Topas
"-
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---------

Stuwdrukopening voor snelheidsmeter -
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"-
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4.2.2 SCHAAL- EN VAKWERKCONSTRUCTIES

De romp en ook de vleugels van een vliegtuig kunnen op verschillende
wijze worden gebouwd.
Een schaalconstructieverenigt vormvastheid en sterkte in een stijve huidschaal.
Dit is een lichte en sterke constructie - denk maar aan een eierschaal- maar
ook een kwetsbare, doordat deze bij beschadiging snel aan sterkte verliest.
Indien men geconcentreerde belastingen wil inleiden op een
schaalconstructie zal men deze plaatselijk moeten versterken. Vaak moet
men ook inwendig verstijven om plooivorming van de huid tegen te gaan.
Op deze wijze verkrijgt men al gauw een zogenaamde semi-schaalconstructie,
die bestaat uit een huid met een ondersteunend geraamte. Dit geraamte
bestaat bij een langwerpige schaal uit gordingen in langsrichting en spanten
of ribben in dwarsrichting (figuur 4.2). In kunststof zweefvliegtuigen
gebruikt men veelal een sandwichconstructie om de sterkte te vergroten
(zie paragraaf 4.2.3).
Men kan ook de belastingdragende en -vormgevende functies van een
constructie volledig scheiden. Een eenvoudige en lichte manier is dan om
het dragende geraamte als vakwerk uit te voeren. Een vakwerkconstructiewordt

gevormd door staven of buizen die steeds in driehoeken aan elkaar zijn
bevestigd. De vorm wordt dan bepaald door een niet meedragende huid om
het geraamte. Om gewicht te sparen wordt deze huid vaak in doek (katoen)
uitgevoerd. Om de vorm aerodynamisch te verbeteren worden onder het
doek soms vormlatten gebruikt.
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(Figuur 4.3) Soorten

belastingenop een
constructie.

(Figuur 4.4)
Vleugelconstructievan
de SchleicherKa-8.

/
Triplex neusbeplating

Al deze constructies zijn zo ontworpen dat ze de volgende soorten belasting
kunnen opnemen (zie figuur 4.3). In paragraaf 4.3 wordt nader ingegaan
op deze belastingen.

4.2.3 DE CONSTRUCTIEVANDE VLEUGEL

De houtenvleugel
Figuur 4.4 toont de vleugel van een Schleicher Ka-8, als voorbeeld van een
houten vleugelconstructie.
We zien de volgende onderdelen:
- De ribben, die het profiel van de vleugel bepalen. De meeste ribben zijn

als vakwerk uitgevoerd en vervaardigd van grenenhouten latjes van
::t 5X 8 mmo Bij zwaarder belaste ribben zijn de lichte diagonaallatjes
vervangen door een triplex-lijfplaat, waardoor een volwandrib ontstaat.
Wordt een rib zijdeling belast, zoals aan de wortel en bij het rolroer het
geval is door de spanning op het linnen, dan wordt zo'n rib dubbel
uitgevoerd en worden boven- en onderzijde ingedekt met triplex. Dit
noemen we een kistrib.

De ribben ondersteunen de huid, en wel zo dat de luchtkrachten op de
huid worden opgenomen door de ribben. Deze brengen de belasting over
naar de ruggegraat van de vleugel, de ligger. Dit is een buigbalk, die bestaat
uit een onder- en een bovengording, verbonden door twee triplex lijiPlaten.
Zo'n type noemt men doosligger.De gordingen zijn grenen latten, dun bij
de tip en geleidelijk dikker wordend naar de wortel vanwege de
toenemende buigbelasting op de vleugel.
Het geraamte van ligger met ribben wordt ingedekt met een huid. Zou
men hiervoor alléén doek kiezen dan zou de gevormde vleugel erg
torsies lap worden, waardoor de vleugel gemakkelijk zou kunnen
verwringen. Daarom krijgt het voorste gedeelte van de vleugel een stijve
triplex huid. Hierdoor ontstaat de torsie-neus.De triplexhuid met aan de
achterkant de ligger vormt een D-vormige buis, die torsiestijf is. De ribben
beletten dat zo'n D-vormige buis door torsiebelasting van vorm kan
veranderen. De ribben verminderen tevens het plooien van de huid. De
neuslijst voor in de torsie-neus houdt de ribben tijdens de fabricage op
afstand. De achterlijst dient eveneens om de ribben op afstand te houden
en om de spanning van de linnenbekleding op te nemen. Om gewicht te
sparen is deze achterlijst hol uitgevoerd, door deze op te bouwen uit
stroken triplex en grenen latten. De achterlijst is in horizontale richting
redelijk sterk, maar door zijn geringe dikte vertikaal gezien erg zwak

Doorsnede Randboog

Doekbekleding

Neusrib Rib Achterlijst

Doosligger bestaande uit onder- en bovengording en
voor- en achter-lijfplaat

Triplex neusbeplating (1.5-2 mm diagonaal)

Wortelrib uitgevoerd als volwandrib

Driftligger + Neusbeslag voor verbinding met romp

- .
Beslagen aan boven- en ondergording Stootstangen voor remkleppen Kmehefboom
van ligger om beide vleugel helften
te verbinden. Dit gebeurt met twee tapse bouten met kroonmoeren Achterste d..el van wortelrib vormt samen met volgende rib een zgn. kistrib
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(oppassen bij grondtransport) . De huid van de torsieneus is van triplex,
zoals eerder vermeld. Het vleugelgedeelte achter de ligger hoeft alleen
nog maar de aerodynamische onderdruk en overdruk te kunnen weerstaan.
De huid bestaat hier, om gewicht te sparen, uit doekbekleding, behalve
bij het rolroer.

- Het rolroer.Dit is een triplex doosconstructie met driehoekige doorsnede
waarin een aantal volwandribben is aangebracht zoals is aangegeven in
figuur 4.5.

(Figuur 4.5)
Constructie van een
rolroer.

-I-
Triplex huid 1.0 mm
(vezel dia~onaal)

(Figuur 4.6)
Bevestiging van het
rolroer aan de vleugel.

Het rolroer is met drie scharnieren bevestigd aan de (vleugel) hulpligger,
zoals wordt geschetst in figuur 4.6.

- De randboog aan de vleugeltip bestaat uit een gekromde lat, die is
vervaardigd van op elkaar gelijmde lamellen.

- De kleppenkast vormt de 'brievenbus' waarin de remkleppen scharnierend
zijn bevestigd. Het achterste gedeelte van de kast is uitgevoerd als
torsiekoker om de ribbelastingen rond de klepspleet naar de hoofdligger
te brengen (figuur 4.7).

-(Figuur 4.7)
Torsiekoker bestaande

uit twee hulpliggers en
triplex onder- en
bovenhuid.

Torsiekoker bestaande uit twee hulpliggers en boven- en onderhuid
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- De kleppenzelf zijn weer holle, opgebouwde constructies (figuur 4.8).
- De ophangbeslagenvan de vleugel zijn vanwege de hoge geconcentreerde

belastingen in staal uitgevoerd. Ze bestaan ter plaatse van de hoofdligger
uit lippen die met holle bouten tegen de onder- en bovengording zijn
bevestigd. Beide vleugelhelften worden met twee konische bouten door
deze beslagen aan elkaar bevestigd. De verbinding met de romp vindt
op twee punten (per vleugelhelft) plaats. Tegen de achterzijde van de ligger
zit een stalen hoekbeslag met een gat in spanwijdterichting. Hierin schuift
de pen van het rompbeslag. Aan de vleugelneus zit het neusbeslag, dat
met een losse pen met het oor van de romp wordt gekoppeld. Het
neusbeslag zit vastgeschroefd op de wortel rib maar tevens aan de
driftligger. Dit is een korte hulpligger (deze loopt tot de vijfde rib), die wordt
belast wanneer de vleugel naar voor of achter wil zwiepen. Dit kan het
gevolg zijn van versnelling in de start, weerstand in de vlucht of afremmen
in de landing. De driftligger wordt dan op druk of trek belast.

Tri'plex afdekplaat

Scharnierpunt voor tuimelarm

(Figuur 4.8)
Klepconstructie.

De bevestiging van de

vleugels van een Ka-8

aan de romp. Op de

linkerfoto ziet men de

hoofdligger met de

beslagen voor de twee

hoofdbouten. Het neus-

beslag is reeds bevestigd.

De rechterfoto geeft een

beeld van het hoofd-

beslag van de vleugel met

pennen en borging. Let

op de bevestiging van de

stootstangen van de

rolroeren (voor) en de

remkleppen (achter).

Deze zijn geborgd met
een Fokkernaald.

De kunststofvleugel
De moderne kunststof vleugels zijn als semi-schaalconstructies opgebouwd.

De huiden zijn stijf (en daardoor vormvast) uitgevoerd. Het aantal ribben
in de vleugel kan hierdoor tot een minimum beperkt blijven. De huid bestaat
uit een glasvezel laminaat d.w.z. een aantal lagen glasdoek, die met een
kunsthars (epoxy) zijn geimpregneerd. Zo'n laminaat is dus de kunststof
tegenhanger van tri- of multiplexhout. De vezels in de verschillende lagen
worden om het laminaat zo sterk mogelijk te maken onder 90° en/of 45° met
elkaar gelegd. Het aantal lagen in een laminaat is oneven om een
symmetrische opbouw te verkrijgen. Een dergelijk laminaat van 0,5 à 1,0 mm
dikte is vrij slap. Daarom past men de sandwich-bouwwijze toe. Daarbij worden
twee laminaten samengelijmd met een lichte vulstof als kern. Als
kernmateriaal gebruikt men meestal een kunststof schuim (polyvinylchloride
of polyurethaan) of ook wel (schaars maar sterker) balsahout. Op deze
manier ontstaat een sandwichplaat van circa 1 cm dikte, die stijf genoeg is
om de vleugel in koorderichting vormvast te maken. Om de vleugel in
spanwijdterichting buigstijf te maken wordt nog een ligger aangebracht.
Deze bestaat uit één of meer lijfplaten en een onder- en bovengording. De
lijfplaten worden vaak weer als sandwich uitgevoerd. De gordingen bestaan
uit kunststofvezels die in spanwijdterichting lopen, d.w.z. in de richting van
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Voorbeeld ASW 19 \ I

de trek- en drukkrachten die door buiging van de vleugel in de onder-
respectievelijk bovenhuid ontstaan. De strengen evenwijdige kunststofvezels
waaruit de gordingen zijn gemaakt noemt men 'rovings'.

Bij een aantal kunststof zweefvliegtuigen gebruikt men voor de
liggergordingen geen glasvezelrovings maar koolstofrovings. Koolstof is
namelijk stijver, d.w.z. minder elastisch, dan glasvezel waardoor minder
materiaal nodig is. Een koolstofligger weegt daardoor minder en is toch
stijver dan een glasvezelligger.

De liggers laat men voor de vleugel aansluiting uitlopen in vleugelstompen,
die men soms als een tong en een gaffel uitvoert. Bij montage schuift in dit
laatste geval de tong tussen de gaffel, tot de paspennen aan de uiteinden
in de gaten van de wortelribben zitten. Hierna wordt als borging een pen
door de liggerstompen geschoven. De verbinding met de romp vindt plaats
met paspennen voor en achter aan de wortelrib, die in lagergaten van de
romp schuiven. Verschillende zweefvliegtuigen hebben varianten op deze
vleugelverbinding, zoals geschetst in figuur 4.9.

Voorbeeld PIK 20 I
Twee bouten door liggerstompen i.p.v. paspennen aan stomp die volledig in wortelrib
schuiven

Versprongen liggerstompen met centrale borgpen

(Figuur 4.9)

Vleugelbevestiging bij

kunststof
zweefvliegtuigen.

De bevestiging van de

linkervleugel van een

kunststof zweefvliegtuig

(boven). Men ziet

duidelijk de hoofd-

liggerstomp en de

stootstangen van de

welvingskleppen, het

rolroer en de remkleppen.

Deze worden bevestigd

met een snelkoppeling.

Het vierkante gat in de

romp is een inspectieluik

voor de bevestiging van

de koppelingen van de

rem- en welvings-

kleppen, van de rolroeren

en van de hoofdbouten.
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(Figuur 4.10)
Hoogteroer van de
Schleicher Ka-6 en

Ka-8.

Hoornbalans

Richtingsroer met diagonaalribben (bijv. Rhönlerche)

Scharnierpunten

(Figuur 4.11)
Richtingsroer met

diagonaalribben (bijv.

Rhönlerche) .

=F

Draaias

Balansgewicht ~- ~/ Schuimkern
Lijmvlak van de twee huidschalen

(Figuur 4.12) Roer in
kunststoJbouwwijze.

De linkerfoto laat de

bevestiging zien van het
stabilo van de Ka-8, de

rechterfoto die van een
kunststof

zweefvliegtuig, in dit

geval de ASW 20.

4.2.4 STAARTVLAKKEN

Het staartvlak bestaat uit het (vertikale) kielvlak en richtingsroer en het
(horizontale) stabilo met hoogteroer en eventueel trimvlak. Soms worden
stabilo en hoogteroer als één, beweegbaar, geheel uitgevoerd, het pendelroer.
Dit is een aerodynamisch betere en constructief eenvoudiger oplossing, maar
het heeft het nadeel van een minder prettige stuurkarakteristiek. De
staartvlakken worden in principe op dezelfde wijze opgebouwd als een
vleugel. Bij de houten staartvlakken ziet men eveneens (veel) ribben en een
ligger en triplex beplating voor het vormen van een torsiekoker
(figuur 4.10).

Beslag voor voorste bevestigingsbout Torsieneus van hoogteroer

Achterste ophangpunten met zelfinstellende lagers

Het richtings- en hoogteroer wordt vaak met doek ingedekt om gewicht te
sparen. Het roer wordt in dat geval torsiestijf gemaakt door de neusligge~
uit te voeren als een D-vormige torsiekoker óf door de ribben van het roer
diagonaal te plaatsen (figuur 4.11). Deze constructie met diagonaalribben
wordt ook wel bij rolroeren en hoogteroeren toegepast.
Kunststof staartvlakken worden als semi-schaalconstructie uitgevoerd. Het
kielvlak is meestal geïntegreerd met de romp en opgebouwd uit een volglas-
of een sandwichhuid met een of twee liggers en enkele ribben. Het stabilo
heeft meestal sandwichhuiden, die worden ondersteund door een of twee
liggers en enige ribben. Het middengedeelte versterkt men door de huid te
verdikken met extra lagen glasdoek en/of een hulpligger. Het stabilo wordt
op drie punten met pennen in stalen oflichtmetalen beslagen aan het kielvlak
bevestigd. Bij moderne kunststofzweefvliegtuigen wordt thans algemeen het
stabilo boven op het kielvlak gemonteerd (T-staart) vanwege de lagere
weerstand, eenvoud en kleinere kans op beschadiging bij buitenlandingen.
Deze oplossing geeft wel hogere belastingen in het kielvlak en ook in de romp
en brengt daardoor extra gewicht mee.
De kunststofroeren worden vaak uitgevoerd als een schaalconstructie met
schuimkern (figuur 4.12).
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De staalbuisromp van
de ASK 13 in niet-
beklede staat.

Vakwerkromp(Ka-8),semischaalromp (Ka-6),kunststof romp met schaal-,
semi-schaal- en vakwerkgedeelten (Cirrus)

(Figuur 4.13) Enkele
rompconstructies .

4,2.5 DE ROMPCONSTRUCTIE

In figuur 4.13 worden voorbeelden gegeven van de constructie van de

romp van enkele typen zweefvliegtuigen.
De romp bestaat uit:

het voorstuk voor het onderbrengen van de vlieger, de instrumenten en de
bedieningorganen en voor bevestiging van de (eventuele) sleephaak, het

middenstuk voor bevestiging van vleugel, (hoofd- )wiel en zwaartepuntshaak
en het achterstuk of staartdrager voor bevestiging van de staartvlakken en
de staartslof of het staartwiel.

Het rompvoorstuk wordt belast door het gewicht van de vlieger, de
bedieningskrachten en eventueel door de trekbelasting op de neushaak. In
geval van crash-landingen moet het echter fungeren als veiligheidskooi voor
de vlieger:

- De staalbuisromp biedt hierbij weinig bescherming tegen binnendringende
voorwerpen, maar bij frontale botsingen wordt de klap behoorlijk
afgedempt door het vervormen van de buizen (kreukelzone);

- De houten romp biedt nauwelijks bescherming tegen binnendringende
voorwerpen en zal bij frontale botsingen zonder veel energie-opname
versplinteren;

- De kunststof romp biedt een goede bescherming tegen binnendringen van

voorwerpen. Bij frontale botsingen versplintert deze ook, maar bij hogere
belastingen dan een houten romp, hetgeen deels een gevolg is van het
gebruikte materiaal en deels van de rompconstructie.

Het rompmiddenstuk wordt hoog belast door de aansluitkrachten van
vleugel, onderstel en starthaak. Bij de staalbuisromp treffen we gelaste
beslagen aan die dienen om deze krachten op te nemen. Bij de houten romp
zijn de stalen beslagen bevestigd op stevige spanten. Bij de kunststofromp
worden de stalen beslagen vaak vastgezet op met multiplex versterkte
spanten (bv. ASW 19). Soms ziet men hier binnen de kunststofrompschaal
een gelaste staalbuis bok, om de puntlasten van wiel en starthaak naar de
vleugelbeslagen te leiden (bv. Cirrus, Nimbus).

De.staartdrager wordt tijdens de vlucht licht belast door de luchtlasten
op de staartvlakken. De maatgevende belastingen zijn massakrachten en
dwarsscheepse belastingen op de staartstof bij slechte landingen. Dit
tamelijke lichtbelaste deel is bij kunststof zweefvliegtuigen vaak uitgevoerd
als een echte schaalconstructie.

Het landingsgestel van een zweefvliegtuig kent twee varianten:
- Een hoofdwiel achter het zwaartepunt met een schaats of hulpwiel onder

het rompvoorstuk. Hierbij komt dan nog een staartslof of wiel ter
bescherming van de staart. Deze variant wordt gebruikt voor
lesvliegtuigen en overgangstrainers vanwege de gemakkelijke
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Naast elkaar de ASK

21 en de ASK 13 oplei-
dingstweezitters. De

ASK 21 (voor) heeft

een hoofdwiel en een
neuswiel, de ASK 13

een hoofdwiel en een

landingsschaats.

(Figuur 4.14) Enkele
varianten van de

wielbevestiging in

zweefvliegtuigen.

landingseigenschappen. De automatische invalshoekverkleining bij het
neerkomen voorkomt opspringen. Eventueel traverseren wordt
automatisch gekompenseerd. Tevens biedt de schaats ofhet neuswiel extra

bescherming bij harde landingen.

- Het hoofdwiel vóór het zwaartepunt, met een staartslof of -wiel. De

onderkant van het rompvoorstuk is hierbij vaak extra versterkt voor het

geval van dompen bij hard remmen. Een zweefvliegtuig met dit type

landingsgestel is moeilijker te landen vanwege de automatische
invalshoekvergroting, en dus opspringen, indien geen nette 'twee punts'
of 'staartslof eerst' landing wordt gemaakt. Bovendien.leidt traverseren

hier tot uitbreken met 'groundloop'. De constructie is echter erg eenvoudig
en het enkele wiel is gemakkelijk intrekbaar te maken.

In figuur 4.14 worden enkele varianten van de bevestiging van het
landingswiel geschetst.

Schaats + star wiel (Ka-B) W,ol W'eeg Staartslof

--- - - - - - -~ -s - -- - - _.'

/ ~ ~/
\J Wiel star bevestigd

Essenhouten schaats met

stalen slijtplaat Schaats kan hier schuiven in beslag

Schaats + geveerd wiel (Ka-13) W'eeg

~ &---_._-
- Rubberklos W,ol = Rubberklossen

Draaipunt ~ i
~ Draaipunt

Schaats kan hier schuiven in wieitunnelkoker

Rubberklos
draaibaar om bout

Neuswiel + hoofdwiel (ASK 21. Grob Twin)

s s------------
W,ol W'eeg ---------------

Rubberklos of staartwiel

Neuswiel star bevestigd

Het intrekbarelandings-
wiel van de ASW 20.

De ring voor het wiel is
de zwaartepuntshaak
voor de lierstart.

----

Staartwiel of rubber klos
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(Figuur 4.15) Schema
van rolroer- en

hoogteroerbesturing in
de Sch/eicher Ka-6 en

Ka-8.

Hoogteroer

Stootstangen hoogteroer

4.2.6 HET BESTURINGSSYSTEEM

In figuur 4.15 wordt een schema gegeven van de rolroer- en
hoogteroerbesturing van de Ka-6, Ka-8 etc.
De stuurknuppel kan om punt A voor- en achterwaarts scharnieren,
waardoor de torsiebuis met de hoogteroerstootstangen ook voor-
respectievelijk achterwaarts gaan en het hoogteroer omlaag respectievelijk
omhoog beweegt. De torsie buis wordt hierbij afgesteund door een schommel
die om B scharniert. De achterste hoogteroerstootstang wordt ook geleid
door enkele schommels. De knuppel kan tevens zijdelings scharnieren om
A waardoor de torsie buis ook zijdelings wegrolt. Hierdoor wordt de ene
verticale rolroerstootstang omlaag getrokken, de ander omhoog gedrukt. Via
twee kniehefbomen en twee stootstangen wordt hierdoor het ene rolroer
omhoog en het ander omlaag uitgeslagen. Bij de verticale rolroerstootstangen
is de verplaatsing van de omlaaggaande stang groter dan die van de
omhooggaande (figuur 4.16). Hierdoor slaat het omlaaggaande rolroer
minder ver uit dan het omhooggaande, om het haakeffekt te verminderen.
Dit heet différentiaalbesturing, naar het verschil (differentie) in uitslag.

.~

B . .-- Kogelgewricht

Torsiebuis (recht getekend, in werkelijkheid geknikt om onder stoel

door te kunnen)
A

Kogelgewricht (of vals cardan)

Kniehefboom
Stootstang naar hoogteroer

(Figuur 4.17)

Besturingsmechanisme

in een kunststof

zweefvliegtuig.

(Figuur 4.18)

Besturing van het

richtingsroer.

(Figuur 4.16)

Differen tiaalbes turing
van de rolroeren.

Torsiebuis

Schommel

Opmerking:
Indien men de knuppel voor- of achterwaarts beweegt gaat de torsiebuis
óók iets omlaag. Hierdoor worden beide rolroerstootstangen iets
omlaaggetrokken en gaan de roeren iets omhoog. Op soortelijke manier gaat
het hoogteroer iets omlaag als men de knuppel opzij beweegt.

Bij de moderne kunststof zweefvliegtuigen leidt men alle stuurstangen
langs de zijkant in plaats van onder de stoel door om het frontale oppervlak
van de romp zo klein mogelijk te houden. Het mechanisme ziet er dan
bijvoorbeeld als volgt uit (figuur 4.17).

De cockpit van de
ASW 20 met midden de

stuwknuppel. Links-
boven zit de handel voor

de bediening van de
remkleppen, onder die
van het intrekbare wiel.

Daaronder ziet men de

knop voor de bediening
van de trim (voor) en
de handel voor de

welvingskleppen. Rechts

zit de knop voor het
ventiel van de
waterballasttanks.
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Links ziet men de

stuurknuppel en de

daaraan gekoppelde
trimhandel. De handels

links zijn voor de
bediening van de
remkleppen(achter) en
de welvingskleppen
(voor). De foto rechts
laat depedalen zien
voor de bediening van
het richtingsroer. Het
zweefvliegtuig is een
DG-202.

Het richtingsroer wordt rechtstreeks met staalkabels bediend vanaf het

voetenstuur, zoals bijvoorbeeld is geschetst in figuur 4.18.

Bij zweefvliegtuigen met een groot richtingsroer worden hangende pedalen

toegepast. Bij de modernere toestellen met kleine roeren kan men de

benodigde kracht ook opbiengen met de tenen. In figuur: 4.19 is zo'n

uitvoering met verstelmechanisme geschetst.

Bij zweefvliegtuigen vindt men alleen op het hoogteroer een trim. Er zijn

twee systemen: mechanisch met een veer en aerodynamisch met een trimvlakje

aan het hoogteroer zoals geschetst in figuur 4.20.

(Figuur 4.19)
Besturing van het

richtingsroer met
verstelmechanisme.

Bedieningsknop voetenstuurverstelling

S-vQrmige buis

Voetenstuurkabel hier vast aan romp

Met veranderende uitslag van trimvlak t.o.v. hoogteroer hierbij anti-servowerking

(= stuurkrachtvermeerderend bij hoogteroeruitslag)

tt ~
Ka-6, Ka-8 enz.
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(Figuur 4.20)
Mechanisme van de trim

in enkele typen
zweefvliegtuigen. Mechanische veertrim

Handwiel

Rhönlerche Ka-6 E Verscheidene kunststof

zweefvliegtuigen

(met trek of torsieveren)

Aerodynamische trim (Flettner trim)

Met constante uitslag van trimvlakt.o.v. hoogteroer

,,'"11'''

Bowdenkabel

Met veranderende uitslag van trimvlak t.o.v. pendelhoogteroer, hierbij anti-servowerking
DG100, diverse zweefvliegtuigen van Scheibe, Wassmer etc.

Scharnier pendelroer Scharnier

,,"""/h,

Trimvlak

Stootstanggeleiding



~
Verstoorder aan bovenzijde (bijv. Rhönlerche)

~
Verstoorder aan boven- en onderzijde (bijv. Bergfalke)

~
Remklep aan bovenzijde

(meeste kunststof zweefvliegtuigen)

d

Remklep aan boven- en onderzijde met verbindingsspleet,

zgn. Schempp-Hirth kleppen (Ka-6, Ka-7 enz.)

e

~ ,. :
, ,, ,

Kantelkleppen/ '~
(WassmerSquale,CiubLibelle,Mosquito,Ventusetc.)

I I I
C-~

'\V

cC

(Figuur 4.21)
Verschillende

remklepuitvoeringen.

De ASW 20 met

geopenderemkleppenen
welvingskleppen in de
landingsstand.

4.2.7 REMKLEPPEN

Remkleppen of verstoorders kent men in vele uitvoeringen, zoals wordt
aangegeven in figuur 4.21.
Het krachtigste, maar eenmalige, rem effekt krijgt men met een remparachute
(bijvoorbeeld Kestrel, Nimbus). Deze wordt echter niet vaak toegepast.
Verstoorders aan de bovenzijde (type a) geven extra weerstand maar
nauwelijks draagkrachtverlies. Ze zijn constructief simpel, maar weinig
effectief. Type b is duidelijk effectiever en constructief iets ingewikkelder.
Type c is de meest toegepaste variant. Deze remklep geeft veel extra
weerstand, vooral bij de uitvoering met dubbele remplaten, en weinig
draagkrachtverlies. Het grote voordeel van deze enkele uitvoering is dat bij
gesloten kleppen geen 'valse' lucht van de vleugelonderzijde naar de
bovenkant kan lekken, waardoor wervelingen ontstaan. Dit nadeel heeft men
sterk bij type d, dat extra weerstand in de normale vlucht geeft, tenzij men
de spleet tussen kleppen en kleppenkast zeer goed afdicht. In geopende
toestand geeft d veel weerstand en door de stroming door de kleppenkast
een aanzienlijk draagkrachtverlies. Dit betekent echter ook een grote
veiligheidsreserve als de kleppen worden gesloten. Deze gebruikers-
vriendelijkheid heeft deze uitvoering erg populair gemaakt in het 'houten
tijdperk'. Type e en f hebben beide het voordeel van hun plaats ver achter
het omslagpunt (van laminaire naar turbulente grens laag) waardoor ze in

ingetrokken toestand geen extra weerstand veroorzaken. Tevens is de .~

constructie eenvoudig. Type e geeft veel weerstandverhoging en nauwelijks
draagkrachtverandering. Alleen vlak bij de grond krijgt men last van een
'luchtkussen effect'. Type f geeft veel weerstandsverhoging en tevens
draagkrachtvermeerdering zodat men met een lagere snelheid kan landen;
het intrekken van de kleppen kan echter tot doorzakken leiden, zeker
wanneer dit vlak bij de grond gebeurt.

De remparachute heeft een bijzonder groot, maar niet te variëren
remmend vermogen. De betrouwbaarheid van het tijdig en juist ontplooien
is matig, tenzij men de parachute goed droog bewaart en vaak opnieuw
inpakt.

(Figuur 4.22)
Remparachute.
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(Figuur 4.23)
Kleppenbediening van
de Schleicher Ka-6.

Stootstangen in vleugel

(Figuur 4.25)
Tost-haak.

Bedieningsrichting

Kabelkracht SteunringHaak

In figuur 4.23 is het schema gegeven van de bediening van dubbele
Schempp-Hirth kleppen, zoals die worden toegepast in zweefvliegtuigen van
de firma Schleicher.

De kleppen worden in ingetrokken toestand vergrendeld door het in
'overcenterpositie' komen van de tuimelschommel. Het goed vergrendelen
is bij dit type kleppen erg belangrijk omdat de kleppen door de luchtkrachten
vanzelf naar buiten willen worden gezogen. In figuur 4.24 wordt nog een
schets gegeven van de bediening van enkele Schempp-Hirth kleppen, zoals die
worden toegepast in kunststof zweefvliegtuigen. Het vergrendelen gebeurt
hier in de vleugel, door een extra kniehefboom die in 'overcenterpositie' komt.

Kleppen uit

(Figuur 4.24)
Schempp-Hirth
remklemmen in kunststof

zweefvliegtuigen. I

~_om
\= ! -=t--?

~OO""M'"~,"m""""""~ 'o'~m.

Stootstang

/
/

../

~~
=1=....

Stootstang

4.2.8 WELVINGSKLEPPEN(FLAPS)

Welvingskleppen gebruikt men om het vleugelprofiel te kunnen aanpassen

aan zowel langzaam als snel vliegen. De constructie van de kleppen is

identiek aan die van de rolroeren. Soms worden rolroer en kleppen gekoppeld
zodat ze gezamenlijk uitslaan, de 'flaperons'.

Naast de simpele welvingsklep die alleen draait, kent men ook de Fowler-klep

die bij het neerdraaien tevens naar achter schuift. Door de resulterende

vleugeloppervlakvergroting wordt de draagkracht extra verhoogd. De
constructie van dit type klep is tamelijk ingewikkeld, zeker wanneer men

de draaipunten binnen de vleugelcontour wil houden. De Fowler klep is dan

ook weinig toegepast, bijvoorbeeld bij enkele experimentele zweefvliegtuigen

als de Engelse Sigma en de Duitse SB 11.

4.2.9 DE STARTHAAK

De meestgebruikte starthaak is het model van de firma Tost, zoals
geschetst in figuur 4.25. Dit is de uitvoering als zwaartepuntshaak.
De werking is als volgt. De haak zelf kan draaien om punt 4, maar wordt
tegengehouden door de schalm 2- 3, die de on tkoppelingsarm met schijf tegen
de bevestigingsbout A drukt. Bij het ontkoppelen wordt de schijf linksom
gedraaid, zodat punt 2 naar achter beweegt. Hierdoor beweegt de starthaak
eerst iets linksom, totdat de draaipunten 1, 2 en 3 op één lijn liggen, d.w.z.
de centerpositie. Hierna komt punt 2 rechts van lijn door 1 en 3. De
drukkracht die in schalm 2-3 wordt opgewekt door de kabelkracht laat de
ontkoppelschijf nu vanzelf linksom draaien, zodat de haak ongehinderd
openspringt. Zijdelingse belasting op de haak zou het soepel ontkoppelen
kunnen bemoeilijken. Daarom is een steunring aangebracht waartegen de
kabelring aanligt bij scheef oplieren. Bij zwaartepuntshaken kan de steunring
ook scharnieren om punt 4, maar dan tegen de druk in van de spiraalveer
om bout C. Bij weigering van het ontkoppelmechnisme kan de kabel de
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Ontkoppel kracht

Huis
Haak

Fokkerhaak

Ontkoppelkracht

Haak Veiligheidspal Huis

Aérazurhaak

(Figuur 4.26)
Fokkerhaak en

Aérazurhaak.

Moer

Altijd bout zo
monteren, dat boutkop
naar omhoog, naar
voor of naar het
midden is gericht.

Altijd een ring onder de
spiitpen.

1 mm speling.

(Figuur 4.27) Enkele
borgmethoden.

steunring naar achter wegtrekken, waardoor de kabelring van de haak kan
schieten. De sleephaakuitvoering is vrijwel gelijk aan de zwaartepuntshaak,
zij het dat de steunring hier vast aan het huis is bevestigd.

Soms komt men afwijkende haaktypes tegen zoals, bij 'oldtimers' de
Fokkerhaak of bij Franse zweefvliegtuigen de neushaak van Aérazur
(figuur 4.26).

4.2.10 BEVESTIGINGSMIDDELEN

Onder bevestigingsmiddelen worden bouten, moeren, nngen
etc. verstaan (figuur 4.27).
Splitpenboutenbij draaipunten waar alleen schuifbelasting en géén trekkracht
op de bout komt, bijvoorbeeld bij roerscharnieren. Deze worden geborgd
met een ring en een splitpen.

0

Bout met moer op die plaatsen waar een trekbelasting op de bout kan komen

óf iets moet worden aangeklemd. De moer moet op de bout worden geborgd.
Men gebruikt:

centeren, indien de verbinding niet meer hoeft te worden losgenomen;
zelfborgende moeren voor alle toepassingen behalve als iets rechtstreeks om de

bout draait. De borging wordt verkregen door een fiber- of nylonring in de
moer, of doordat de moer bij fabricage ovaal is geknepen;
kroonmoeren met splitpen, voor draaipunten waar iets rechtstreeks om de bout

draait en voor verbindingen, die vaak moeten worden losgenomen.

Onder moeren hoort een onderlegring, wanneer de ol,1dergrond zacht is, zoals
bij hout, aluminium en nylon.

Een splitpen mag men ook vervangen door een Fokker-speld wanneer er geen
gevaar is dat deze kan worden losgetrokken door vrèemde voorwerpen zoals
takken, kleding etc.

In het algemeen wordt een bout gemonteerd met de kop naar boven, naar

voren of naar het symmetrievlak van het vliegtuig gericht. Mocht de borging

falen dan blijft de bout in normale vlieg condities toch op zijn plaats zitten.

0

Opmerking:
Contramoeren, d.w.z. twee gewone moeren op elkaar, en veerringen zijn in
de zweefvliegtuigbouw als borgmiddel niet toegestaan.

Ringen onder moeren of
boutkoppen welke direkt
op hout liggen.
Diameter van ring min.
3 x diameter van bout.

9

In situatie waarbij de bout
via de boutkop i.p.v. de
moer wordt vastgedraaid,
ook ring onder de boutkop
noodzakelijk.
Bevestiging uithouder aan
hoogteroer en beslagen
aan vleugel wortel rib. .Fout

Bij meer dan 3 draad-
gangen boven de moer,
dan bout inkorten tot juiste
lengte.

--
Minstens 2 draadgangen
boven de moer uit laten
steken.

Deze manier van borgen
alleen indien deze wijze
onmogelijk is.---

Altijd een ring onderde
moer.

Kroonmoer altijd gebruiken
daar waar twee of meer
draaibare delen aan elkaar
bevestigd worden met een
bout-verbinding.

Goed
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Nok met uitholling voor de aandrijfkop
Snelkoppeling (figuur 4.28) wordt toegepast voor de bedieningsstangen

tussen romp en vleugel en de aansluiting van het hoogteroer.

IIIIJ::O Keilvormige schuif, die de
nok blokkeert

Huis met veer

4.3 Belastingen op een zweefvliegtuig
4.3.1 BELASTINGENTIJDENSDE VLUCHT

In hoofdstuk 3 over de theorie van het vliegen is uiteengezet welke
krachten er gedurende de vlucht werken op een zweefvliegtuig: de
draagkracht of lift, het gewicht en de weerstand. In deze paragraaf wordt
nader ingegaan op de daaruit resulterende belastingen op een zweefvliegtuig
en de eisen die dit stelt aan de constructie van het zweefvliegtuig.
Paragraaf 4.4 behandelt de gevolgen van krachten op de materialen die in
de zweefvliegtuigbouw worden gebruikt.

De vleugel
De verdeling van de druk op de vleugel van een vliegtuig tijdens de vlucht

is geschetst in figuur 4.29. De huid van de vleugel (doek, triplex,
aluminiumplaat) is te slap om de belasting op de vleugel op te nemen. Dat
doen wel de stijvere delen van de vleugelconstructie zoals de ribben, de ligger
en de achterlijst, zoals is geschetst in figuur 4.30. De ribben zorgen ervoor
dat deze belasting naar de ligger wordt overgebracht.

De grootte van de belasting op een deel van de vleugel kan globaal als volgt
worden berekend. Stel dat een zweefvliegtuig samen met de vlieger een massa
van 300 kg heeft, dus een gewicht van 300 X 9,81 = 3000 N, en dat het
vleugeloppervlak 10 m2 bedraagt. De vleugelbelasting is dan

(Figuur 4.28)

Snelkoppeling zoals die
wordt toegepast in

kunststof
zweefvliegtuigen.

w - 3000 = 300 N/m2S - 10
(Figuur 4.29)

Drukverdeling over een

vleugelprofiel.
Tijdens een rechtlijnige vlucht met constante snelheid moet dus elke
vierkante meter van het vleugeloppervlak een lift van gemiddeld 300 N
opwekken. Voor een deel van de vleugel bij de tip (doorsnede I) krijgen we
dan de situatie zoals is aangegeven in figuur 4.31.
De lift L = 300 N wordt door de liggerlijfplaat doorgeleid. De dwarskracht

hierin is dus D = 300 N. De gordingkrachten in de doorsnede van de vleugel,
stel op een afstand van twee meter van de vleugeltip, zijn gelijk maar
tegengesteld, waarbij de bovengording op druk en de ondergording op trek
wordt belast. Stel dat de afstand tussen de gordingen ongeveer 10 cm is.
De gordingkrachten zijn dan

(Figuur 4.30)

Belasting op de ligger,
de ribben en de

achterlijst van de
vleugel.

- - 300 X 0,80 -
Gander - -Gbaven - - 2400 N

0,10

Bezien we vervolgens de belastingen op de ligger bij de vleugel wortel
(doorsnede II) dan krijgen we het volgende beeld (figuur 4.32).
De lift L = 5 X 300 = 1500 N.

(Figuur 4.31)

Voorbeeld van de grootte

van de belasting op een

zweefvliegtuigvleugel.

- 0,50 m (Figuur 4.32)

Voorbeeld van de grootte

van de belasting op de

vleugelwortel.

Doorsnede 11
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1 Bovenaanzicht 1

C D

@ @j

L

/

r/
Gording-kraCht
(boven: druk)
(onder: trek)

Torsie moment = L x a

Torsie-as van de vleugel

(Figuur 4.33)
Torsiemomentop een
zweefvliegtuigvleugel.

Torsieneus onbelast

(Figuur 4.34)
Belasting van de
torsieneus .

Deze liftkracht wordt bij de wortel naar de romp overgebracht bijvoorbeeld
door de pen-gat verbindingen in de wortelrib. De krachten hierop zijn dan
Dl + D2 = L = 1500 N.

De gordingkrachten zijn thans:

- 1500 X 2,50
Gonder- -Gboven = 0 15 = 25000 N,

Wanneer we de belastingen in doorsnede I en II in figuur 4.31 met elkaar
vergelijken dan zien we dat de verticale dwarskracht in de ligger is toegeno-
men van 300 naar 1500 N, dat wil zeggen een faktor 5. De gordingskrachten
zijn toegenomen van 2400 naar 25000 N. Dat is meer dan het 10-voudige.

In d.eze voorbeelden IShet eigen gewicht van de v1eugel niet meegerekend.
Het zal duidelijk zijn dat de neerwaarts werkende massa-belasting de
opwaartse buiging door de draagkracht in belangrijke mate vermindert. Het
gewicht van de vleugels is immers al ongeveer de helft van het totale gewicht
van het zweefvliegtuig. Dat wil echter nog niet zeggen dat de buiging wordt
gehalveerd. Het resulterende vleugelgewicht zal immers niet precies op
dezelfde plaats zitten als de resulterende luchtlast, maar meer naar de
wortel.

In het voorgaande voorbeeld is aangenomen dat de lift alleen maar voor
buiging van de vleugel zorgt. Dit is inderdaad het geval als de liftkracht
aangrijpt op de torsie as (zie figuur 4.33). Grijpt de lift echter vóór de torsieas
aan dan krijgen we een staartlastig torsiemoment op de vleugeldoos. Bij
achterlijke lift ontstaat een neuslastig torsiemoment, Als voorbeeld zullen
we een houten vleugel met een triplex torsieneus en doekbekleding achter
de ligger bezien, waarbij de lift op een afstand a achter .de torsie-as
(figuur 4.33) aangrijpt.
We hebben dan te maken met een neuslastig torsiemoment, dat een
neerwaartse torsieverdraaiing van de vleugel geeft. Dit torsiemoment wordt
tegengewerkt door schuifspanningen die optreden in de triplex neushuid en
in de lijfplaten van de ligger, zoals met pijltjes is aangegeven in de
vleugeldoorsnede in figuur 4.33. Om te zien hoe deze schuifspanningen
werken tekenen we in gedachten een vierkant op de bovenhuid (figuur 4.34)
van de vleugel.

Torsieneus belast

~:
~vierkant isnueen

A wybertjegeworden

Onbelast Belast

D
""'--

\0 ~ Schuifspanningen
~

Drukspanning ~ trekspanning

A B

(Figuur 4.35)

Vervorming van
materiaal door

schuifspanningen.

~ ,/

0 /

>< 45°

// '1:.
~

""'--

\0\

Zouden we nu dit vierkant bij wijze van spreken uitzagen dan moeten we,
zoals figuur 4.35a laat zien, aan de randen zogenaamde schuifspanningen
aanbrengen om het vierkant te vervormen tot een ruit ofwel een 'wybertje'.
We zien dat bij het 'wybertje' de ene diagonaal langer is dan de andere. We
hadden dezelfde vervormingstoestand daarom ook kunnen bereiken door
trek- en drukspanningen uit te oefenen op het vierkant, zoals is aangegeven
in figuur 4.35b.

120



Bij vezelmaterialen (hout, glasvezel etc.) is het efficiënt de materiaalvezels
in de trek- en drukrichting te leggen. Vandaar dat de vezelrichting vaak
onder 45° met de vliegrichting loopt. Meestal worden méér vezels in de
drukrichting gelegd dan in de trekrichting, omdat het materiaal zwakker is
wanneer het op druk wordt belast. Men ziet daarom bij een Ka-6, Ka-8
etc. dat het 'diagonaal triplex' met de buitenvezels in de drukrichting ligt,
omdat de twee buitenlagen samen dikker zijn dan de enkele tussenlaag
(figuur 4.36).

Hiervoor is geschetst hoe de verticale belasting (draagkracht) tijdens de
vlucht door de vleugel werd opgenomen. In horizontale richting werkt op
de vleugel nog de weerstand. Deze wordt als volgt opgenomen (figuur 4.37).
De weerstand van de vleugel levert een trekkracht op in het neusbeslag en
een even grote drukkracht in de liggerstompen en een schuifkracht op het
hoofdbeslag van de verbinding tussen de vleugelhelften en de romp. Bij
kunststof zweefvliegtuigen is de situatie iets anders. De weerstand van de
vleugel levert een drukkracht op de achterste pen die de vleugel met de romp
verbindt en een even grote trekkracht in de stompen van de vleugelligger.
Daarbij zullen de trekkrachten in de beide gaffeleinden tezamen even groot
zijn als de trekkracht in de tong van de liggerverbinding. De schuifkracht
wordt verdeeld over de vier pennen waarmee de verbinding wordt gemaakt
tussen de vleugelhelften en de romp van het zweefvliegtuig.
De krachten die de weerstand uitoefent op de vleugel zijn erg laag in
vergelijking met de krachten door de lift. De weerstand is slechts
1/20e à 1/50e deel van de draagkracht. Bovendien zitten de beslagen die
de belastingen opnemen op vrij grote afstand van elkaar. De maatgevende
belastingen op deze beslagen treden op tijdens de start en de landing door
de traagheidskrachten die dan op het vliegtuig werken.

Maximaaltorsiemoment~ neuslastig
~

Tip

Wortel

(Figuur 4.36)
Torsiemomenten

vezelrichting van het
triplex in de torsieneus.

D

1 I

~_==~Ai,;
==,- - =,

I

I

D

l

= ==-=-=]

(Figuur 4.37) Trek- en

drukkrachten op de

ligger en de

vleugelbeslagen.

Staartvlakken

Het krachtenspel in de staartvlakken vertoont grote overeenkomst met dat
in de vleugel. De drukverdelingen zijn echter relatief zwaarder (hogere
draagkrachtcoëfficiënt bij uitgeslagen roer) en de constructie leidt tot een
grotere torsie, vooral bij de 'houten' zweefvliegtuigen met hun grote
roeroppervlakken. Als voorbeeld kan het stabilo en het hoogteroer van de
Ka-6 en de Ka-8 (figuur 4.38) dienen.

Het achterstuk van de

romp van een Ka-8.
Men ziet de beide

bevestigingsbouten voor
het stabilo en de

stootstang met

uitsparing, waarin de

aandrijfarm van het

hoogteroer valt.

Oplegreacties op neusbeslag
). Omhoog uitgeslagen hoogteroer

, Aandrijfkracht op hoogteroer
Oplegreactiesop achterbeslagen

Lift + weerstand op hoogteroer

Doorsnede ~-Ï7
~

Draagkrachtverdeling

Oplegreacties scharnier p '~-.-- -/
Aandrijfkracht- a-=-- 7'

/, P
'"

Oplegreactiesscharnier -"' Y Resulterendeluchtkrachtop hoogteroer?S

(Figuur 4.38) Krachten

opstabilo en hoogteroer.
De resulterende luchtkracht geeft een groot torsiemoment t.o.v. de as door

de scharnierpunten en maakt evenwicht met de aandrijfkracht P X de
hefboomsarm a. Dus Mtorsie = P X a. Dit torsiemoment wordt door de

D-vormige torsieneus van het hoogteroer geleid. Omdat deze doorsnede klein
is zijn de materiaalspanningen vrij hoog, vooral in het uitstekende gedeelte
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Het stabilo van de

DG-202 is geplaatst

boven op het kielvlak.

Een dergelijke T-staart

treft men aan bij vele
moderne zweefvliegtuigen.

+L2

~J
~

~3 wp

LW

W1 = gewicht romp voorstuk
W2 = gewicht romp middenstuk
W3 = gewicht romp achterstuk
Wp = gewicht piloot

(Figuur 4.40) Krachten

op de romp van een

zweefvliegtuig.

bij het aandrijfpunt. (NB. kontroleer bij de dagelijkse inspectie vooral of
de aandrijfarm nog spelingvrij is bevestigd en of de beginrib nog goed zit
vastgelijmd in de torsieneus ).

Het richtingsroer
De constructie van het richtingsroer is vrijwel identiek aan die van het

hoogteroer. Ook hier is het weer de D-vormige torsieneus die het hele
torsiemoment moet doorgeleiden naar het aandrijfbeslag onderaan.

Kunststof roeren worden inwendig relatief lichter belast omdat de hele
roerdoorsnede een stijve koker vormt die het torsiemoment kan opnemen
(figuur 4.39).

(Figuur 4.39)
Torsiemoment op een

roer.

Houten roer
Torsiemoment geeft grote schuifspanningen in
triplex van torsieneus doordat het torsiemoment
groot is (groot roeroppervlak ten opzichte van
doorsnede torsieneus)~

Kunststof roer

~ Torsiemoment geeft lage schuifspanningen in
glasvezellaminaat doordat het torsiemoment
klein is (klein roeroppervlak ten opzichte van
de doorsnede van het roer)

De romp

Op de romp van een zweefvliegtuig werken tijdens de vlucht een aantal
krachten, zoals is aangegeven in figuur 4.40.
In figuur 4.40 is de aansluitkracht op de voorste pen neerwaarts en die op
de achterste omhoog getekend. Deze situatie zal zich voordoen bij hoge
snelheid, als het aangrijpingspunt van de draagkracht op de vleugel achter
de achterste vleugel-romp pen ligt. In dat geval is ook een grote neerwaartse
staartlast nodig om evenwicht te verkrijgen. Bij geringe snelheden ligt de
draagkrachtresultante meer voorlijk en zijn Ll en L2 beide omhoog gericht
(draagkracht tussen voorste en achterste pen).
De krachten Wl en Wp grijpen in het rompvoorstuk op betrekkelijk kleine
afstand van de vleugelaansluiting aan waardoor het buigmoment beperkt
blijft. Het achterstuk van de romp wordt aanmerkelijk zwaarder belast:
de staartlast S en het gewicht W3 hebben een grote hefboomarm. Het
buigmoment bij de vleugelaansluiting wordt daarom groot. De
rompdoorsnede is hier vaak al sterk ingesnoerd, zodat de weerstand tegen
buiging vrij klein is. De resulterende trek- en drukspanningen in de huid
(of in de gordingen van het vakwerk bij bijvoorbeeld een Ka-8) zijn dus
groot. Nog hoger wordt de belasting als gelijktijdig torsie optreedt door een
uitslag van het richtingsroer. Naast de verticale buiging (door S) krijgen
we nu ook nog, zoals in figuur 4.41 is aangegeven, horizontale buiging (door
R) en torsie (door het moment MT = R X h).

(Figuur 4.42) Krachten

op een zweefvliegtuig

gedurende de vlucht. a~L s. !\

~ ~ \/Iiegbaa

\ -
\ ---

Baanhoe~i3 =--r= :::: 'tJ"'i' '.. 0 - - ~ - Hori~n~al

- Vlucht'. oW, b ~
w'--~

\

(Figuur 4.41) Buiging

en torsie door een uitslag
van het richtingsroer.

De belastingsJactor
Tijdens een rechtlijnige vlucht met constante vliegsnelheid werkt op een

zweefvliegtuig een aantal krachten als is aangegeven in figuur 4.42.
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(Figuur 4.43) Hogere
belastingals gevolg van
thermiek of in eensteile
bocht.

*) L = lift = draagkracht
W = weight = gewicht
D = drag =weerstand

1.7 W Horizontaal
1
I
I

2W = schijnbaar gewicht

De draagkracht L* op de vleugel werkt, zoals we hebben gezien in hoofdstuk
3, loodrecht op de richting van de aanstromende lucht, dus loodrecht op
de vliegbaan. Het vliegtuiggewicht W werkt verticaal naar beneden. Omdat
het zwaartepunt vóór het drukpunt (liftpunt) ligt is nog een neerwaartse
staartlast S nodig om evenwicht te verkrijgen. Verder werkt nog de weerstand
D, in dezelfde richting als de aanstromende lucht. Het gewicht W kunnen
we ontbinden in een component Wh in de vliegrichting en een komponent
Wv loodrecht daarop.
Omdat de vlucht rechtlijnig en met constante snelheid is moeten alle
krachten en momenten evenwicht maken. Kijkend langs de vliegbaan geldt
dan Wh = D. Loodrecht op de vliegbaan geldt L = Wv + S.
Voor de momenten, (dat wil zeggen kracht X arm), gerekend t.o.v. het
zwaartepunt, krijgen we: L.a. = S.b.

Voorbeeld:

kunststof zweefvliegtuig met glijgetal 40
W = leeggewicht + piloot + waterballast = 240 + 80 + 80 = 400 kg.

= 4000 N.

Hieruit volgt:
De hoek van de vliegbaan a is
arctangens 1/40 = 1. 40.

De gewichtscomponent langs de vliegbaan is Wh = 1/40 X 4000 = 100 N;
de weerstand D is dus ook 100 N (= 10 kgf).
De gewichtscomponent loodrecht op de vliegbaan is: Wv = Wcos a = 3999 N,
d.w.z. Wv is vrijwel gelijk aan W.
Indien nu bv. het drukpunt van de vleugel 0,10 m en dat van het stabilo
4,50 m achter het zwaartepunt ligt dan is: L X 0,10 = S X 4,50 ofwel

S=1-L.
45

L, Wv en S maken evenwicht:
L = Wv + S = 399,9 + 1/45 L, d.w.z. 44/45 L = 399,9, dus L = 4090 N en
S = 1/45L = 90 N.

In de zo juist geschetste rechtlijnige vlucht met constante snelheid maken
de luchtkrachten evenwicht met de zwaartekracht op het vliegtuig.
Men noemt dit de 1 g - conditie, of wel de belastingfactor is één (n = 1).

D b 1 . r draagkracht

(
schijnbaar geWicht

)e e astInglactor =. . . = .
vhegtmggewIcht echt gewIcht

of in formule n = ~
W

s

\

~~~AL~2\ ~
~ -

""

.

- - - Horizontaal
V,esulterend - ~ - - - -

Vthe"",ek ~
--- Vvlieg 2W = schijnbaargewicht

Vliegt men een bepaalde snelheid en vergroot men de invalshoek plotseling,
door aan de knuppel te trekken, zodanig dat de lift gelijk wordt aan tweemaal
het vliegtuiggewicht dan is n = 2. Alle belastingen op het vliegtuig en de

inzittende zijn nu globaal 2 X zo groot àls in de 'n = 1 toestand'. De
belastingfactor n = 2 had ook op een andere manier kunnen worden bereikt,
bijvoorbeeld doordat het vliegtuig sterke thermiek aanvliegt waardoor de
invalshoek van de vleugel plotseling groter wordt en de draagkracht sterk
toeneemt of wanneer een bocht wordt gedraaid met 60" dwarshelling
(figuur 4.43).
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*) Vs1 = Vstall

(Figuur 4.44)

Maximale belasting bij
verschillende

vliegsnelheden.

De maximale belastingfactor bij een bepaalde snelheid bereikt men door
de invalshoek te vergroten tot de kritieke invalshoek amax wordt bereikt.
De kritieke invalshoek bereikt men tijdens de stationaire rechtlijnige vlucht,
dus als n = I, bij de overtreksnelheid Y sl*. Bij niet stationaire vliegcondities
kan de amax ook bij hogere of lagere snelheden worden bereikt, zoals in figuur
4.44 wordt getoond.

v = 40 km/h
a = 13°
n = 0,4 /~

a = 1,5'
n = 1

Vsl= 60 km/h
a = 14'
n = 1

v = 180 km/h
a = g'
n~6v = 147 km/h

a = 14'
n = 6

v = gO km/h
a = g'
n = 1,5

Om dit te verklaren moeten we enkele formules gebruiken. De formule voor
de draagkracht is, zoals is afgeleid in paragraaf 3.3.4.

L = CL' 112 Q y2 S

waann

L

CL
Q (rho)
y
S

= draagkracht (lift)
= liftcoëfficiënt, deze is afhankelijk van de invalshoek
= de luchtdichtheid, deze verandert met de hoogte
= de vliegsnelheid
= het vleugel oppervlak

We zien in de formule dat de lift kwadratisch toeneemt met de snelheid, dat
wil zeggen dubbele snelheid levert een 4 X zo grote lift, drievoudige snelheid
9 X zo veel lift etc, zolang tenminste alle andere factoren verder gelijk
blijven.
De liftformule kan nu worden ingevuld in de formule voor de
belastingfactor:

n = ~ = CL . 112Q y2 S
W W

Voor n = 1, dat is tijdens een stationaire rechtlijnige vlucht, krijgen we
dus:

CL . 112 Cl y2 S
I = 0: of

W

W = CL' 1/2 Q y2 S

De minimale snelheid, d.w.z. de overtreksnelheid Ysl, wordt bereikt bij de
maximale lift-coëfficiënt CL max. (hierbij hoort de kritieke invalshoek a,
alpha).
We kunnen dus ook schrijven:
--.--

W = CL max. . 1/2P Vsl s
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(Figuur 4.45)
Vliegsnelheiden
belastingfactar.

Vliegen

dus ook:

n = ~ = CL . 1/2 Q y2 S 2 = CL . y2 2
W CL max. . 1/2 Q Ysl S CL max. . Ysl

Wanneer het zweefvliegtuig bij een willekeurige snelheid Y wordt
overtrokken, d.w.z. dat de akrit. en dus de CL max. weer wordt bereikt, dan
krijgen we als belastingfactor:

C .y2
n - L max.

- CL max. Y~l (~1)2
Voorbeeld:

Een zweefvliegtuig heeft een overtreksnelheid Ysl = 60 km/ho
Door een plotselinge hoogteroeruitslag bij 120 respectievelijk 180 km/h wordt
de kritieke invalshoek overschreden. De belastingfactor wordt dan:

(
60

)
2

60 km/h ~ n = 60 = I

(
120

)
2

Y = 120 km/h ~ n = 60 = 4

(per definitie)Y=

(
180

)
2

Y = 180 km/h ~ n = 60 = 9

Uitgezet in een grafiek (figuur 4.45) krijgen we het vülgende beeld.

Manoeuvreerdiagram voor categorie A
Gevaar

- ---+-1 Stationaire rechtlijnige vlucht

60

t
Overtreksnelheid

120 180 km/h

i + 7

~'">'"
(')

+ 6
Vliegsnelheid

"
5
(j
$!<IJ'""
'ti'"
(ij
(!) +3

+ 5-1

+4

~'">
Q)

(')

(Figuur 4.46)
V-n diagram
(categorie A).

+ 2

+ 1

0
Va Vliegsnelheid

Vne

-1
-1&

'9<;>1).
"6/ ,

ot.
"'~

°of+.'
"'.,

- 2-1

-3

-4

-5
Gevaar

We zien dus dat de belastingfactor snel stijgt wanneer bij hoge snelheden
de invalshoek wordt vergroot. Hierop is het zweefvliegtuig, tot een zekere

grens, berekend.

Een zweefvliegtuig van de categorie A mag kunstvluchten uitvoeren
(aangegeven in het vlieghandboek), De maximale belastingfactoren zijn

hierbij n = + 7 en n = -5, Naast de opwaartse belasting geldt dezelfde
redenering nl. ook voor de neerwaartse belasting. De vorm van de

belastingkromme is in dit geval iets verschillend omdat de overtreksnelheid
bij n = -I (= rugvlucht) normaal wat hoger zal zijn. We krijgen dan de

volgende grafiek (figuur 4.46), het V-n diagram waarover ook reeds in
paragraaf 3.6.8 is gesproken.
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Het blijkt dat het zweefvliegtuig zonder gevaar positief kan worden
overtrokken tot de snelheid VA waarbij n = + 7 wordt bereikt. De snelheid
VA heet de manoeuvreersnelheid.Boven deze snelheid mag geen plotselinge vollt
roeruitslag worden gegeven omdat de belastingfactor n = + 7 dan

gemakkelijk kan worden overschreden. Voor negatieve manoeuvres gelden
soortgelijke regels, waarbij zij opgemerkt dat de overtreksnelheid dan iets
hoger ligt en de manoeuvreerbaarheid in het algemeen iets lager.

N aast de begrenzing van de belastingfactor is er een begrenzing voor de
vliegsnelheid, de zgn. VNE (VNeverExceed).Deze begrenzing is niet een gevolg
van op of neerwaartse buiging van de vleugel maar kan bijvoorbeeld volgen
uit de achterwaartse belasting op de vleugel door de weerstand, de grote
neerwaartse staartbelasting bij hoge snelheid óf het fluttergedrag van
het vliegtuig.

Wanneer een zweefvliegtuig is uitgerust met welvingskleppen verschilt
het verband tussen V-n per klepstand. Als maximum toegelaten snelheid
met neergelaten welvingsklep is een nieuwe grens VF (VFlaps) ingevoerd.
Zweefvliegtuigen met waterballast hebben in het algemeen een iets hogere
manoeuvreersnelheid met gevulde dan met lege watertanks, omdat de
waterballast in de vleugels de opwaartse vleugelbuiging vermindert.
Natuurlijk is het niet zo dat een zweefvliegtuig bij overschrijding van de
toegelaten belastingfactor ogenblikkelijk zal breken. De ontwerper past
bovenop de belastingfactor nog een veiligheidsfactorvan ten minste 1,5 toe.
Het produkt van belastingfactor maal veiligheidsfactor heet rekenfactor;dus
bij de categorie A zweefvliegtuigen is de rekenfactor = 1.5 X 7 = 10.5. De
veiligheidsfactor 1.5 is bedoeld om fouten op te vangen in het materiaal,
de rekentechniek, de belastingaanname etc. en niet om bewust
belastinggrenzen te kunnen verleggen. Voor boutverbindingen (bijvoorbeeld
de hoofd bouten) wordt meestal een hogere veiligheidsfactor
voorgeschreven.
In figuur 4.47 is het manoeuvreerdiagram getekend voor een zw~efvliegtuig
van de categorie U (= Utility) waarvoor de belastingen lager zijn dan voor
categorie A, zoals blijkt uit tabel 4.1.

Manoeuvreerdiagram (V-ndiagram) e
~ CV Welvingsklepstanden

<B

A c

D

- .- - ,-~ v,""(;)8
V. I V,<!> Vno ~nelheid V

- (EAS)
0,85 Vd I

E

(Tabel 4.1) Belasting

factorlimieten.
Categorie

nl

n2

n3

n4

A

+7.0
+7.0
-5.0
-5.0

U

+5.3
+4.0
-1.5
-2.65

Merk op dat men bij snelheden boven de manoeuvreersnelheid VA het
vliegtuig al gauw tot breuk kan trekken indien men de invalshoek plotseling
sterk vergroot of verkleint.
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(Figuur 4.47)
Manoeuvreerdiagram

van eenzweefvliegtuig
in categorie U.
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(Figuur 4.48) Krachten

op eenzweefvliegtuig
bij het begin van de
start.

Naast het manoeuvreerdiagram bestaat er ook nog een soortgelijk

remousdiagram.De invalshoek kan tijdens het vliegen nl. ook plotseling worden
vergroot door een remousklap of doordat het zweefvliegtuig een thermiekbel
binnenvliegt.
Men kent hier het begrip 'snelheid in onrustige lucht' VRA (VRoughAir),
vergelijkbaar met de manoeuvreersnelheid, terwijl VNE hetzelfde blijft.
Bij VRA dient de constructie de belastingfactoren door remousstoten van
+ 15 en -15 mis te kunnen weerstaan. Bij VNE moet de constructie nog goed
zijn voor remous van +7.5 en -7.5 mis. Dit lijkt erg veel. Maar als men
bij thermisch weer met een snelheid boven V RA naar een volgende
thermiekgebied vliegt en men vliegt een krachtige thermiekbel binnen
waarop men de oversnelheid 'er uit trekt' dan kan deze gecombineerde
invalshoekvergroting snel tot overbelasting of zelfs breuk leiden. Komt men
ooit in zo'n situatie dan kan 'men beter de invalshoek verkleinen door de

neus van het zweefvliegtuig omlaag te brengen en de daardoor oplopende
snelheid terugbrengen door de remkleppen te gebruiken!

Naast de snelheidslimieten uit het V-n diagram kent men nog:
Vw = de max.liersnelheid (VWinch)
V T = de max. sleepsnelheid (Vtow)

Deze snelheden worden in het vlieghandboek genoemd. Het zijn dus:
VA = manoeuvreersnelheid

VRA = snelheid in onrustige lucht

V F = max. snelheid met welvingskleppen neer

VNE = max. snelheid (welvingskleppen neutraal of negatief)
Vw = liersnelheid

VT = sleepsnelheid.

4.3.2 BELASTINGENTIJDENSDE START
Sleepstart

Tijdens een sleepstart wordt het zweefvliegtuig niet wezenlijk anders belast
dan gedurende de vrije vlucht. De vliegsnelheid is immers betrekkelijk laag,
circa 90 à 130 kmlh, en de enige extra kracht is die van de sleepkabel op
de starthaak. Deze kracht is bij rustig slepen 1/ lOe à 1140e van het
vlieggewicht, dus 100-500 N, en kan hooguit oplopen tot de breuklast van
het breukstuk (3000-5000 N).

s

Lierstart

De belastingen tijdens de lierstart zijn veel hoger dan bij de sleepstart.
Men vliegt immers steeds met een aanmerkelijk grotere invalshoek om een
zo groot mogelijke hoogte te kunnen bereiken. De vleugel buigt dan vaak
erg door. Toch is dit niet gevaarlijk zolang men onder de maximaal
toegelaten liersnelheid Vw blijft. Vw is hierbij lager dan de
manoeuvreersnelheid VA. Wordt immers in de vrije vlucht bij VA de amax.
bereikt dan stijgt de belastingfactor tot bv. n = 5.3 (categorie U
zweefvliegtuig). D.w.z. de omhooggerichte luchtkracht op de vleugel is
5.3 W, maar deze wordt tegengewerkt door 5.3 X het vleugelgewicht omlaag.
Zou men echter met VA lieren dan wordt de luchtkracht op de vleugel slechts
tegengewerkt door 0.5 à 1.0 X het vleugelgewicht, m.a.w. de vleugel zou
teveel buiging krijgen. Vandaar de lagere Vwo De staart wordt, ondanks
getrokken hoogteroer, niet maatgevend belast bij deze snelheden. Alleen het
rompmiddenstuk wordt door de hoge kabelkracht op de starthaak duidelijk
anders belast. Daar staat tegenover dat de gewichten van rompvoorstuk en
vlieger niet meer dan een I g - belasting uitoefenen, zodat de totale belasting

op het middenstuk toch meevalt (indien men het juiste breukstuk gebruikt).
Het gevaar tijdens de start is gelegen in de hoge kracht welke op de lierkabel
kan worden uitgeoefend, waarna kabelbreuk tot een vliegongeval kan
leiden.
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Lierstart van een

Janus B.

" L= 2,78W

T sin ~

~

~
(Figuur 4.49) Krachten

op een zweefvliegtuig
tijdens de start.

L = 2,78 W

""'R ~ ',", m
~ ~~ S

---~-

f: ~

T

/

(Figuur 4.50) Krachten
op een zweefvliegtuig
aan het einde van dè
start.

Wordt men te hard weggelierd of geeft men te weinig hoogteroer 'tegen' dan
kan het staartlastig moment M = T X a het zweefvliegtuig dicht bij de grond
al in een steile wand brengen (figuur 4.49).
Nemen we weer aan dat V = 100 km/h en Vsl = 60 km/h, dan kan

L = (
lOO

)2 W = 2 78 W
60 '

worden

Wanneer het zweefvliegtuig een standhoek ~ (bèta) van 45° heeft dan kan

W worden ontbonden in de componenten 0,7 W langs en loodrecht op de
vliegbaan. Langs de vliegbaan werkt ook nog de weerstand D = 1/20 W
= 0,05 W naar achteren, en de ontbondene van de kabelkracht, T cos ~,
naar voren. Er is evenwicht van krachten langs de vliegbaan, d.w.z. een
constante v1ieg~ne1heid als:

T cos ~ = 0,7 W + 0,05 W = 0,75 W.
Loodrecht op de vliegbaan geldt:
T sin ~ + 0,7 W + S = 2,78 W.
Uit het moment en evenwicht om het zwaartepunt volgt:
T sin ~ X 0,5 - T cos ~ X 0,5 = S X 4,50 of S = 0,11 T sin ~
- 0, 11 T cos ~
(3) ingevuld in (2) geeft:
T sin ~ + 0,11 T sin ~ - 0,11 T cos ~ = 2,78 W - 0,7 W = 2,08 W.
( 1) hierin ingevuld levert:
1,11 T sin ~ - 0,11 X 0,75 W = 2,08 W.
1, 11 T sin ~ = 2,16 W

T sin ~ = 1,95 W
T cos ~ = 0,75 W

m.a.w. stel dat de massa van het vliegtuig 300 kg is, d.w.z. het gewicht
W = 9,81 X 300 N dan is de kabelkracht T = 2,09 X 9,81 X 300 = 6150 N.
Zou dit zweefvliegtuig gestart zijn met een breuk stuk van 6000 N dan zou
dit reeds zijn gebroken.

(1)

(2)

(3)

T = \11,95' + 0,75' T = 2,09 W

Opmerking:
T = 2,09 W en T cos ~ = 0,75 W

075
geven: cos ~ = -"-- = 0 36

2,09 '

d.w.z. ~ = 69°en sin ~ = 0,93.
Dit ingevuld in (3) geeft: S = 0,11X 0,93 T - 0,11 X 0,36 T = 0,063 T =
0,063 X 2,09 W = 0,13 W.
Dus bij W = 3000 N is S = 390 N.
De kracht op de knuppel door deze kleine staartlast zal dus klein zijn.

Kijken we nu naar hetzelfde zweefvliegtuig bovenaan in de startboog, dan
zien we de volgende krachten optreden (figuur 4.50).

S = 0,50 T = 0,11 T
4,50

T + S = L - W ~ T + 0,11 T = 2,78 W - W

T = 1,78 W = 1 60 W
1,11 '

enS=0,11T=0,18W

We zien dus dat bij dezelfde snelheid de kabelkracht hier veel lager is (1,60 W
i.p.v. 2,09 W) maar de staartlast en dus de knuppelkracht veel hoger (0,18 W
i.p.v. 0,13 W). De kans op het onbewust aansturen op een kabelbreuk is
dus vlak boven de grond groter dan op grotere hoogte.
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(Figuur 4.51) Krachten
op de vleugel in de

landing.

i i i

(Figuur 4.52) Krachten

op een zweefvliegtuig

bij een te hoog

afgevangen landing.

i
=

i i

4.3.3 BELASTINGEN TIJDENS DE LANDING

Bij een nette landing, waarbij het vliegtuig met een daalsnelheid gelijk
aan nul aan de grond komt, wordt de draagkracht van de vleugel geleidelijk

overgenomen door de reactie van de aardbodem op het wiel. Door gelijktijdig
afremmen ontstaan voorwaarts traagheidskrachten op het hele vliegtuig die
evenwicht maken met de achterwaartse gerichte luchtweerstand en de

remkracht op het wiel. Vooral de vleugel-rompverbinding kan hierbij hoog
worden belast (figuur 4.51).

i i Îii i

Hoge drukkrachten bij voorste pennen. Even grote trekkrachten in vieugelligger.
Schuifkrachten op alle vier vleugel-romppennen

~ *~

(Figuur 4.54) Krachten

op een zweefvliegtuig

bij te sterk afgevangen
landing.

Druk r m
Trek_J~

(Figuur 4.55)

Spanningen op het

rompachterstuk bij een
te sterk afgevangen
landing.

~~ ~ r 1

Wanneer te hoog wordt afgevangen kan het toestel wanneer het doorzakt

met een klap op het wiel terecht komen. Dan ontstaan de volgende krachten
(figuur 4.52).

We zien dat alle neerwaartse massakrachten op romp, vleugel en
staartvlakken moeten worden opgevangen door het wiel. Deze neerwaartse

massakrachten veroorzaken een neerwaartse buiging van de romp en de
vleugels. Hierbij ontstaan drukspanningen in de romp- en vleugelonderkant
en trekspanningen in de bovenkant (figuur 4.53).

(Figuur 4.53) Trek- en

drukkrachten op romp
en vleugel tijdens de
landing.

,~~- !fT!
Druk 1~ ~~tc= I

Druk ...

=

De drukspanningen kunnen tot stuikbreuken leiden. Vooral bij de
staalbuisrompen van Ka-7, Ka-8 etc. kan vaak een stuikbreuk ontstaan in
de ondergording, ongeveer achter het wiel, waar de dubbele buis overgaat
in de enkele. Hierdoor staat dan de hele romp krom, het zogenaamde
'banaantje' .
Ook in hout of glasvezel kunnen stuikbreuken ontstaan. Het is eveneens
mogelijk dat de huidplaten van de gordingen en spanten of ribben
losspringen. Uiteraard zouden er ook scheuren kunnen ontstaan waar
trekspanningen heersen, maar dat komt in de praktijk minder vaak voor.
Wanneer te veel wordt afgevangen, of met te weinig snelheid wordt geland,
komt het voor dat het toestel met een klap op de grond komt, die op hoofd wiel
en staartstof moet worden opgevangen (figuur 4.54).
In dit geval zal het rompachterstuk omhoog worden gebogen, waardoor
trekspanningen aan de onderkant en drukspanningen aan de bovenkant van
de romp ontstaan (figuur 4.55).
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ASK-21 in de landing
op Ter/et.

(Figuur 4.57)

Zijdelingse kracht op

het landingsgestel bij

plaatsing voor het

zwaartepunt.

/ +--.
/

\
, Tip in de grond

\
~

'"
~

\
Tip vrij van de grond

Massakracht door zwaartepunt

Wordt deze slechte landing gemaakt met een zweefvliegtuig dat het wiel

achter het zwaartepunt heeft (bijv. Ka-8) dan zal dit voorover duiken tot

de schaats tegen de grond komt. Hierbij kunnen dus grote krachten op de

schaatsbevestiging komen. Door het voorover-roteren van de romp komen

er ook extra grote massakrachten op het staartgedeelte (figuur 4.56) die
neerwaartse buiging veroorzaken d.w.z. druk aan de onderkant en trek aan

bovenkant (met eveneens kans op een 'banaantje').

(Figuur 4.56)

Massakrachten op een

zweefvliegtuig door

afremming op de
schaats. I~~ ~ //~

~ - ----------
! - - - ~11/1111111 11111/11111111111111111/11111111/1/11/11/111111/111/1111/11

Traverserende landingen kunnen, vooral bij zweefvliegtuigen met het wiel
voor het zwaartepunt, tot gemene reacties leiden. Doordat de
landingsrichting niet samenvalt met de vliegtuig-as ontstaat een behoorlijke
zijdelingse kracht op het wiel (figuur 4.57). Hierdoor ontstaat een
tegenwerkende massakracht door het zwaartepunt. Zit het wiel, zoals
getekend, voor het zwaartepunt dan ontstaat dus een koppel dat het
zweefvliegtuig nog verder uit de koers wil doen draaien. Raakt de staartslof
al de grond dan komt hierop ook een dwarsbelasting*. Tevens komen er
door de rotatie massakrachten dwars op de romp. Het gevolg kan zijn dat
de romp door de zijdelingse buiging breekt. Wanneer we het zweefvliegtuig
van achter bekijken dan zien we hier ook een koppel ontstaan door het
hoogteverschil tussen de zijdelingse kracht op het wiel en de massakracht
door het zwaartepunt. Het vliegtuig wil dus rollen en met de (rechter)
vleugeltip in de grond duiken. Gebeurt dit dan volgt een grondzwaai naar
rechts door de grondweerstand op de vleugeltip. Hierbij wordt dan vooral
de vleugel-rompverbinding zwaar belast (figuur 4.58).

I,
...

Trekkrachten in ligger ~

0."""'" "" ~"'.~. """1 .~

Grondreactie

~

(Figuur 4.58)
Vleugelbelasting bij
grondzwaai.

*) De maximale zijdelingse kracht op een staartslof is lager dan die op een staartwiel, daar
we bij de staartslof al glijdende wrijving hebben die lager is dan de rustende wrijving van
een rollend wiel.
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(Figuur 4.60) Trek,
druk- en afschuivings-
krachten.

Trek
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Uitstulping I.p. v.
breuk

Insnoering I.p.v. breuk \\\\\lIilll

i
F

~
Alschuiving
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F

Breukvlakken schuiven langs elkaar (bijv. bij knippen)

(Figuur 4.61)
Stuikbreuk en knik in

materiaal. Knik(vanslankestaal ol buis)
F

..Stuikbreuk (in buis)

F

-. Staal buigt plotseling
weg

t
F

F

(Figuur 4.62) Buiging
en wrzngzng van een
voorwerp.

Trek

\~::':3 ) BuigingDruk

Buiging ~ trek + druk

Wringing = alschuiving = trek + druk

(~) ~K ~ ~)
/ \

Afschuiving Trek + druk

Bij plaatsing van het wiel achter het zwaartepunt is de situatie veel gunstiger
(figuur 4.59). Ook nu ontstaat een koppel op het vliegtuig maar dat wil juist
het traverseren tegenwerken. Het vliegtuig komt dus vanzelf weer in het
goede spoor!

(Figuur 4.59)
Zijdelingse kracht op
eenzweefvliegtuig met
het wiel achter het

zwaartepunt.
Massakracht door zwaartepunt i~

~~
Zijdelingse kracht op wiel

4.4 Materialen
4.4.1 SPECIFIEKESTERKTEVANMATERIALEN

Aan de materialen die worden gebruikt in de vliegtuigbouw wordt de eis
gesteld dat die sterk en stijf zijn en tegelijkertijd een laag gewicht hebben.
De sterkte van materialen geeft men aan als de breukspanning

b k . kracht waarbij breuk optreedt
reu spanmng = . '

oppervlak van de matenaaldoorsnede

Breuk kan optreden door trek, druk en afschuiving (figuur 4.60).

De belasting waarbij breuk optreedt kan van geval tot geval verschillen. Er
bestaan verschillende breukspanningen. Bij druk op een materiaal kunnen

er twee soorten breuk ontstaan. Er is kans op een stuikbreuk, maar een slanke

staaf kan ook bij veel lagere belasting uitknikken figuur 4.6l.
Breuk kan ook optreden als een gevolg van buiging of wringing, maar dan

hebben we eigenlijk te maken met speciale vormen van de drie
eerdergenoemde hoofdbelastingsgevallen; figuur 4.62.

Elk materiaal rekt uit wanneer het op trek wordt belast en wordt korter

onder een belasting op druk. Het gemak waarmee dit gebeurt wordt

aangeduid door de elasticiteitsmodulus. Daaronder verstaat men de denkbeeldige

spanning waarbij een materiaal 100% rekt ofwel tweemaal zo lang wordt.
Wanneer de elasticiteitsmodulus hoog is, dat wil zeggen dat er een grote

kracht per oppervlakte-eenheid nodig is om het materiaal uit te rekken, dan
noemt men het materiaal stijf

Natuurlijk is ook het soortelijk gewicht van het materiaal belangrijk, maar

nog wezenlijker is het verband tussen soortelijk gewicht en breukspanning.
Wanneer een materiaal tweemaal zo zwaar maar ook tweemaal zo sterk is

dan is het evengoed bruikbaar als een lichter maar zwakker materiaal.

Vandaar dat men het begrip specifiekesterkte heeft ingevoerd. Daaronder
verstaat men de breuksterkte van het materiaal gedeeld door het soortelijk

gewicht. Dat is dus de vergelijkingsmaatstaf voor de sterkte die men per

gewichtseenheid materiaal verkrijgt.
Van de specifieke sterkte kan men zich de volgende fysieke voorstelling

maken. Stel dat men een staaf materiaal verticaal ophangt, dan zal deze

bij een bepaalde lengte door het eigen gewicht breken; figuur 4.63.

Het gewicht van de staaf is gelijk aan de breukkracht:

lengte X doorsnede X soortelijk gewicht = doorsnede X breukspanning

hieruit volgt:

breukspanning .
lengte = r' . h = specIfieke sterktesoorte Ijk gewic t

131
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1]-Doorsnede A

(Figuur 4.63) Bepaling

van de specifieke sterkte
van eenmateriaal.

(Tabel 4.2)

De specifieke treksterkte is de (theoretisch) maximale lengte van een
staaf materiaal voor deze onder zijn eigen gewicht bezwijkt. Tabel 4.2 geeft
een overzicht van veel gebruikte materialen in de vliegtuigbouw en enkele
eigenschappen daarvan. Vezelmaterialen hebben een hoogste sterkte/
gewichtsverhouding, variërend van 50 tot 105 km, gerekend in de vezel-
richting. Bij weefsels echter, waarvan bijvoorbeeld 50% van de vezels in de
langs- en 50% in dwarsrichting liggen, is de specifieke sterkte minder dan
de helft, maar nog altijd 23 tot 45 km. Zelfs dan zijn deze materialen nog
zo efficiënt als hoog gelegeerd* staal (23 km) en veel beter dan lichtmetaal
(14 km) en hout (8 tot 16 km). Het meest efficiënte materiaal op trek is
aramide-vezelmateriaal (bijvoorbeeld Kevlar van Dupont).

Kijkend naar de specifieke druksterkte zien we dat glasvezel, koolstofvezel
en hooggelegeerd staal gelijkwaardig zijn. Aramide-composiet ** is relatief

Materiaal
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N/mm2 N/mm2 N/mm2 N/m3 KM

16,0 (9,6)

KM

2300Grenen 80 48 11500 5000

Spruce 70 222040 10000 4500 15,6 (8,9)

Ongelegeerd
staal 400
(koolstofstaal)

78500 5,1 2675210000

Gelegeerd
staal met
chroom,
molybdeen, 650-1800
nikkel,
vanadium

enz.)

78500 8,3 (23,0) 2675210000

Dural (alu-
minium gele-
geerd met 400
vrnl. koper en
magnesIum

70000 14,0 275528500

GVK
(50% glas)
vierkant
weefsel

17000 23,5 (17,6) 1410400 300 24000

KVK (60%
koolstof
vierkant
weefsel

500 400 60000 10000 31,2 (25,0) 4065

Aramide
vezel (60%
aramide, vier- 600
kant weefsel)

37000 13300 45,1 (13,5) 2780180

* ) Een legering is een samensmelting van een basismateriaal met kleine hoeveelheden ander
materiaal om de eigenschappen te verbeteren.

**) Grondmateriaal met versterkingsmateriaal.
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(Figuur 4.64)

Spanning op een
materiaal.
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(Figuur 4.65)

Spanning in een
materiaal met een

abrupte overgang van
doorsnede.

0 d2

°2

slecht op druk maar (als laminaat) gelijkwaardig aan dural. Hout is op druk
belast zeer inefficiënt. Qua specifieke stijfheid scoort koolstof-composiethet
hoogst, gevolgd door aramide. Glas-composiet, hout en metalen hebben
ongeveer dezelfde specifieke stijfheid.

De materiaalkeuze wordt niet alleen gebaseerd op gewicht maar ook op
de produktie- en onderhoudskosten. Dat maakt dat elk materiaal zijn eigen
toepassingsgebied heeft.

4.4.2 SPANNINGEN, SPANNINGSCONCENTRATIE, VERMOEIING

Wordt een onderdeel met een doorsnede Al belast op trek door een kracht

Fl dan is de spanning N/cm2

*
Ol

Fl

- Al

althans wanneer de kracht zich regelmatig over de doorsnede heeft kunnen
verdelen, zoals is geschetst in figuur 4.64a.
Wordt een ander onderdeel met een doorsnede die de helft is van de situatie

hiervoor belast door dezelfde kracht dan wordt de spanning tweemaal zo

groot (figuur 4.64b).
Zouden we echter een staaf maken die abrupt van de ene doorsnede in

de andere overgaat dan krijgen we de situatie van figuur 4.65.

De krachtlijnen moeten bij een verandering van de doorsnede door een klein

oppervlak, hetgeen leidt tot een spanningsconcentratie. Gaat men nu de belasting

verhogen dan zal bij de doorsnedeverandering het eerst de breukspanning
van het materiaal worden overschreden. De staaf scheurt op deze plaats.

In het algemeen kan men stellen dat spanningsconcentraties optreden
waar doorsneden plotseling veranderen of waar krachten plaatselijk worden

ingeleid. Spanningsconcentraties krijgt men ook wanneer men onderdelen
met verschillende stijfheden met elkaar verbindt, bijvoorbeeld een stalen

beslag op een constructie van hout, glasvezel of dural.
Breuk zal optreden wanneer de belasting zo hoog wordt dat de

breukspanning van het materiaal wordt overschreden. Men noemt dit een
statische breuk. Breuk kan echter ook geleidelijk worden veroorzaakt wanneer

een belasting vaak wordt aangezet, en dan zelfs bij een veel lagere spanning
dan de breukspanning. Dit verschijnsel heet vermoeiing. Wordt een onderdeel
dus wisselend belast dan kan op een gegeven moment een scheur ontstaan
die steeds langer wordt. De scheur groeit door tot het overblijvend materiaal

zo hoog wordt belast dat het onderdeel tijdens een belastingwisseling ineens
doorbreekt. De scheur zal eerder ontstaan naarmate de wisselspanning hoger

is en de scheur zal dan ook sneller groeien. Het 'leven' van het onderdeel
is dus korter naarmate de wisselspanning hoger is. Of vermoeiing optreedt

hangt ook sterk af van het materiaal. Houten constructies hebben er geen
last van, metalen wel (metaalmoeheid). Vermoeiings-scheuren in metalen
worden alleen veroorzaakt door trekspanningen. Drukspanningen

veroorzaken hier geen vermoeiing. Buiging en torsie, die in feite een
combinatie zijn van trek- en drukspanningen, kunnen ook tot

vermoeiingsschade leiden door de trekspanningscomponent. De moderne
vezelversterkte kunststoffen zijn minder vermoeiingsgevoelig dan de metalen,

maar ze zijn er niet immuun voor. Karakteristiek is dat bij vezelmaterialen

juist de wisselende drukspanningen tot schade aanleiding kunnen geven.

Deze drukspanningen kunnen namelijk de hars doen kraken, waardoor de
vezels op den duur niet meer voldoende worden ondersteund en daardoor
uitknikken.

4.4.3 IN DE ZWEEFVLIEGTUIGBOUW GEBRUIKTE MATERIALEN

Hout

De bouw van een houten zweefvliegtuig vraagt geen grote investeringen.

*) a (sigma) is het symbool voor spanning.

133



Produktie van de romp
van eenéénpersoons
zweefvliegtuig in de hal
van Glaser-Dirks. De

twee romphelften worden
later aan elkaar

gelijmd.

Het kan met eenvoudige gereedschappen gebeuren. De bouw is echter wel
erg arbeidsintensief, waardoor serieproduktie duur uitval. Dit, tezamen met
de matige aerodynamische kwaliteit (vorm-onnauwkeurigheid) maakt dat
hout thans in de nieuwbouw van zweefvliegtuigen totaal is verdrongen,
behalve voor prototypen en in de amateurbouw. Een voordeel van houten
zweefvliegtuigen is dat deze op goedkope wijze kunnen worden onderhouden
en gerepareerd door geoefende amateurs.

In de zweefvliegtuigbouw worden hoofdzakelijk de volgende houtsoorten
gebruikt:
dennenhout,bijvoorbeeld spruce (Amerikaanse den), kiefer of grenen (grove den
of spar uit Oost Europa) voor gordingen en latjes;
essenhout(een taaie houtsoort) voor onderdelen als schaats en
vleugelrandboog;
berkenhoutwordt gebruikt in de vorm van triplex, dat wil zeggen
plaatmateriaal dat bestaat uit drie op elkaar gelijmde fineerlagen. Daarvan
ligt de vezel richting van de middenlaag onder een hoek van 90" met die van
de beide buitenste lagen. De dikteverhouding van de lagen is 1:1:1 bij
plaatdikten beneden 1,2 mm; 1:1,5: 1 bij dikten tussen 1, 2 en 3 mm en 1:2: 1
bij dikten groter dan 3 mmo Wanneer de plaat dunner is dan 3 mm is deze
dus in één richting sterker dan in de richting loodrecht daarop.
Soms past men meer dan drie lagen (altijd een oneven aantal) toe. Men
spreekt dan van multiplex;

okumé, een tropische houtsoort, gebruikt men ook wel voor triplex in plaats
van berkenhout. De sterkte maar ook het gewicht zijn minder. Het voordeel
is dat men bij eenzelfde gewicht dus dikkere plaat kan gebruiken, hetgeen
een grotere vormvastheid geeft;
balsahout, een erg lichte tropische houtsoort, wordt soms .als
ondersteuningsmateriaal voor dun triplex of voor kunstvezellaminaat
gebruikt.

Lijm

Voor het lijmen van houtconstructies gebruikt men tegenwoordig altijd
kunstharslijm. Toegestane lijmen zijn onder andere aeroliteen aerodux.Aerodux
wordt het meest gebruikt. Deze lijm bestaat uit twee componenten, de
eigenlijke lijm en de harder, die in de juiste verhouding moeten worden
gemengd. Na het insmeren van beide lijmvlakken moeten de onderdelen
onder druk uitharden. De meeste lijmsoorten zijn binnen 24 uur bruikbaar
uitgehard, maar de volle sterkte wordt pas na een week bereikt.

Moderne kunstvezels

De bouw van een kunststofzweefvliegtuig vraagt grote investeringen in
de vorm van zeer gladde nauwkeurige mallen. De bouw is ook
arbeidsintensief en vraagt bovendien een goede kwaliteitsbewaking omdat
het materiaal, het laminaat, ter plaatse wordt gemaakt. De mogelijkheden
van vormgeven en de hoge sterkte/gewicht-verhouding maken deze
materialen favoriet voor de bouw van zweefvliegtuigen. Hierbij is glasvezel
het goedkoopst. Een nadeel is de grote elasticiteit. Bijvoorbeeld een
vleugel die men precies sterk genoeg bouwt wordt hierdoor zo slap dat gevaar
voor flutter bestaat. Men moet dus uit stijfheidsoverwegingen meer materiaal
in de constructie stoppen, waardoor de gunstige sterkte/gewichts-verhouding
niet helemaal wordt benut. Men past daarom tegenwoordig voor onderdelen
die tegelijk sterk en stijf moeten zijn koolstofvezel toe, bijvoorbeeld in
vleugelliggers en in het frame van de cockpitkap. Koolstof is aanmerkelijk
duurder en ook moeilijker te verwerken dan glas. Het is bovendien een vrij
bros materiaal dat gemakkelijk slagschade kan oplopen. Daarom zal men
voor clubgebruik niet gauw een geheel koolstof zweefvliegtuig ontwerpen,
hoewel het door de hoge sterkte en de grote stijfheid het materiaal is voor
super-zweefvliegtuigen (zoals de SB-l 1 waarmee in 1978 het
wereldkampioenschap in de renklasse werd behaald). Een veelbelovende
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kunstvezel is aramide. Dit materiaal heeft een bijzonder hoge specifieke
treksterkte, maar helaas een relatief lage druksterkte, hoewel deze nog altijd
vergelijkbaar is met die van dural en 70% beter dan die van hout. Het
materiaal is uitstekend bestand tegen slagschade.

Het voordeel van de genoemde vezelmaterialen is dat men deze goed in
combinatie kan gebruiken. Men kan hierbij de sterke punten van de
afzonderlijke materialen optimaal benutten, bijvoorbeeld door een
zweefVliegtuig hoofdzakelijk te bouwen van glasvezel (kosten), met liggers,
verstijvers en kapframe van koolstofVezel (sterkte plus stijfheid) en een
cockpitkuip en romponderkant van aramidevezel (veiligheid).
Een nadeel van de huidige composietmaterialen (composiet is hars + vezel)
is dat de sterkte snel afneemt bij temperaturen groter dan 50 "c. Dat is de
reden dat deze zweefvliegtuigen wit zijn, want dan is de reflectie van de
zonnewarmte het grootst. De kleurmarkering vindt men op laag belaste delen
zoals de rompneus en de vleugeltip. Sommige vezels zijn vochtgevoelig, zodat
het belangrijk is dat de beschermende harslaag niet wordt beschadigd. De
noodzaak van onderhoud van composietmaterialen is betrekkelijk gering,
maar het instand houden van de oppervlaktegladheid kan toch veel tijd
vragen. De kwetsbaarheid van kunststofvliegtuigen is minder dan die van
houten zweefvliegtuigen, maar eventuele reparaties vragen veel tijd en
vakmanschap en de beschikking over een goede outillage.

Metaal

De oudste toepassing van metaal als constructiemateriaal in de
(zweef- )vliegtuigbouw is de staalbuisromp. Een dergelijke romp kan een
(gecertificeerde) vliegtuiglasser in korte tijd en met weinige type-gebonden
gereedschap bouwen. Door de efficiënte vakwerkconstructie valt zo'n romp
betrekkelijk licht uit, ondanks het feit dat de staalbuis een lage
sterkte/gewichtsverhouding heeft (4 km). Bij schade kan zo'n romp
snel worden gerepareerd. Het onderhoud van de staalbuisromp met linnen
bekleding is tamelijk arbeidsintensief.

De bouw van lichtmetalenzweefvliegtuigen vraagt een grote investering aan
type-gebonden mallen en gereedschappen, maar het bouwproces zelf vraagt
weinig arbeidstijd. Het is dus bij uitstek een produktiemethode voor grote
series. De aerodynamische kwaliteit van een aluminium zweefvliegtuig hoeft
niet onder te doen voor een kunststofvliegtuig, maar is wel moeilijker te
handhaven (plooien, deuken). Reparaties kunnen snel gebeuren, maar
vragen veel vakmanschap en het juiste gereedschap. De onderhoudsbehoefte
van een lichtmetalen zweefvliegtuig is gering, maar corrosie kan een
probleem vormen evenals metaalmoeheid.

Beslagen en bewegende onderdelen worden vrijwel altijd in metaal
uitgevoerd. Hefbomen worden vaak gemaakt van staal, als een lasconstructie,
wanneer de vorm ingewikkeld is. Voor simpele vormen die uit plaat kunnen
worden gefreesd kiest men meestal dural. Beslagen waarop hoge belastingen
worden uitgeoefend worden meestal uitgevoerd in hoogwaardig staal.
Schleicher past bijvoorbeeld voor de liggerbeslagen (Ka-6, 7, 8 en 13) een
chroommolybdeen staalsoort toe met een treksterkte van ongeveer
65 kN/cm\Udie nog redelijk las baar is. Spanten, hefbomen, beslagen,
wielvelgen enzovoort worden ook wel als gietstuk uitgevoerd, een goedkope
fabricage-methode voor grote series. Als materiaal gebruikt men dan vaak
de magnesiumlegering electron,die een voor metalen lage soortelijke massa
heeft (1800 kg/m3, zie tabel).
Besturingskabels worden gemaakt van heel dun staaldraad met een hoge
treksterkte (tot 200 kN/cm} Zeven draden, de tieren, worden schroefvormig
in elkaar gedraaid tot een streng of kardeel. Vervolgens worden 6 kardelen
ook weer schroefvorming gewonden om een 7e kardeel, dat de kern vormt.
De schroefrichting van de tieren is tegengesteld aan die van de kardelen om
het terugdraaien van de kabel onder belasting zoveel mogelijk te
verminderen. Men noemt dit kruisslag kabel. Een kabel met deze opbouw
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(Figuur 4.66)
Kwetsbare plaatsen in
de vleugel.

Berucht voorbeeld:

Ka-8 knooppunt van ondergordingen achter het wiel

noemt men een 6 X 7 kabel (6 kardelen van 7 tieren, plus een kern van
7 tieren). Er bestaat ook 7 X 19 besturingskabel, die wat soepeler is
dan 6 X 7.

Perspex (ojplexiglas)
Cockpitkappen worden van dit helder doorzichtige materiaal gemaakt.

Het is erg kerfgevoelig. Scheurtjes die gemakkelijk vanuit boutgaten of
beschadigingen kunnen ontstaan, moeten daarom zo snel mogelijk aan het
einde van de scheur van een stopgat worden voorzien. Dit kan gebeuren
met een hete staaldraad of door voorzichtig afboren. Het materiaal kan goed
worden gepolijst, maar moet daarna wel anti-statisch worden gemaakt.
Perspex wordt snel aangetast door allerlei vloeistoffen en dampen, zoals
bijvoorbeeld oplosser en celluloseverdunner (spanlak) . Er ontstaan dan heel
kleine barstjes, die de doorzichtigheid verminderen en tot scheuren kunnen
leiden.

Harex

Dit materiaal bestaat uit lagen linnenweefsel die met kunsthars zijn
samengeperst. Het is een zeer slijtvast materiaal, dat wordt gebruikt voor
kabelrollen en kabelgeleidingen.

Doekbekleding

Het zogenaamde linnen dat wordt gebruikt voor doekbekleding is in
werkelijkheid katoendoek.Het wordt op de constructie gelijmd met kleeflak,
een celluloselijm. Het doek wordt vervolgens een keer of zes gedoopt, dat
wil zeggen geïmpregneerd met spanlak, tot de bekleding strak staat en
gelijkmatig glimt.

Verf

De volgende verfsoorten worden voor zweefvliegtuigen gebruikt:
celluloseverf, een soort die hard wordt doordat het oplosmiddel verdampt.
Dit gebeurt erg snel. De gedroogde verf is later ook weer oplosbaar in zijn
oplosmiddel. Een nadeel is dat deze verf bij verouderen gaat barsten wanneer
de ondergrond werkt;

synthetischeve0 een soort die hard wordt door het verdampen van het
oplosmiddel, waarbij tevens een chemische omzetting plaatsvindt, zodat de
gedroogde verf niet meer in het oplosmiddel oplosbaar is. Synthetische
verven hebben een langere droogtijd (circa 24 uur) maar zijn chemisch beter
bestendig en gaan minder 'kraken'. Daarom zijn deze vooral geschikt voor
gebruik op hout en linnen;
twee-componentenlak, een lak die uithardt doordat de zogenaamde harder een
chemische reactie met de verf veroorzaakt. Deze laksoorten zijn bijzonder
goed bestand tegen allerlei chemicaliën en ze zijn erg hard. Daardoor zijn
deze goed geschikt voor een harde ondergrond, bijvoorbeeld een
staalbuisromp, maar ongeschikt voor gebruik op bijvoorbeeld linnen.

4.4.4 ENKELEKWETSBAREPUNTEN

Kijk extra kritisch naar plaatsen waar scherpe overgangen of
vormveranderingen zijn. Dat kunnen zowel door eenmalige overbelasting
als door vermoeiing scheuren ontstaan. Figuur 4.66 wijst op enkele plaatsen
van de vleugel waar dat het geval kan zijn.
Bij staalbuisrompen zijn de kwetsbare plaatsen die waar onderdelen zijn
vastgelast en de knooppunten, figuur 4.67.

-~ Hier stuikbreuken t.g.v. eenmalige overbelasting op druk
Hier scheuren nèt naast de las t.g.v. trek

(Figuur 4.67)
Kwetsbare plaats bij

een knooppunt.

Bij metalen onderdelen met omgebogen lippen of flenzen kunnen scheuren
ontstaan zoals in de onderste richtingroerbeslagen. Figuur 4.68 schetst deze
voor de Ka-8 en de Pik 20 D.
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Scheuren

(Figuur 4.68) Onderste
richtingroerbeslagen van

de Ka.8 (boven) En de

Pik 20 D (onder).
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(Figuur4.69) Schema

voor dagelijkse inspectie
van eenzweefvliegtuig.

4.5 Inspectie van zweefvliegtuigen
4.5.1 SOORTEN INSPECTIE

Om te concluderen of een zweefvliegtuig luchtwaardig is moet het
regelmatig worden geïnspecteerd. Wettelijk zijn de volgende inspecties
voorgeschreven:
A-inspectie wordt uitgevoerd voor de eerste vlucht op een dag met een
zweefvliegtuig of na montage. Deze inspectie wordt verricht door een
zweefvliegbewijshouder, of door een technicus of een instructeur wanneer
ook leerlingen met het zweefvliegtuig vliegen;
B-inspectie* maandelijkse inspectie, uit te voeren door een technicus;
C-inspectie wordt elke drie maanden of na 20 vliegdagen uitgevoerd,
eveneens door een technicus;
D-inspectie of jaarlijkse inspectie, eenmaal per 12 maanden;
E-inspectie, tweejaarlijkse inspectie waarbij de instrumenten moeten worden
geijkt.
De inspecties worden aangetekend in het journaallonderhoudsboekvan het
zweefvliegtuig. Zonder deze aantekening mag het zweefvliegtuig niet worden
gebruikt. In het journaal/onderhoudsboek wordt eveneens aangetekend dat
het vliegtuig is ingevlogen.
Bij elke inspectie behoort de controle van alle bescheiden die bij het
zweefvliegtuig horen: bewijs van luchtwaardigheid, bewijs van inschrijving,
en journaal/ onderhouds boek.

4.5.2 DAGELIJKSEINSPECTIE

Bij de A-inspectie (dagelijkse inspectie) van een zweefvliegtuig moet men
achtereenvolgens aan een aantal punten aandacht geven. Men kan dit doen
door om het zweefvliegtuig heen te lopen, zoals is aangegeven in
figuur 4.69 en daarbij het schema volgen dat hierna is afgedrukt. Dit is het
schema voor de A-inspectie van de ASK 21. De nummering van de
inspectiepunten stemt overeen met de cijfers in de figuur.
Bij een ander type zweefvliegtuig kan dezelfde inspectievolgorde worden
aangehouden, waarbij men voor de specifieke controle-punten het handboek
van het betreffende zweefvliegtuig moet raadplegen.

Dagelijkse inspectieASK 21
Voor een goede controle dient onderstaand inspectie-schema te worden

gevolgd.
1 Kappen openen. Hoofdbouten op borging controleren.

Aansluitingen van de rolroeren en remkleppen in de romp controleren.
Boven de linkervleugel bevindt zich in de romp het inspectieluik.
Achterste vleugel bouten op juiste montage controleren.
Cockpit controleren op vreemde voorwerpen.
Volledige uitslag van de roeren controleren. Zowel de roeren als de
remkleppen laten vasthouden en controleren op juist functioneren onder
belas ting.
Bandenspanning controleren.
Voorste wiel 2,0 ato
Hoofdwiel 2,7 ato.

Ontkoppelhaak controleren. Dient soepel open en dicht te gaan.
Daadwerkelijke controle door voorloopstuk aan te haken.
Wielrem controleren. Bij het trekken aan de remklephendel dient op
het laatste gedeelte een elastische weerstand voelbaar te zijn.

2 Linker vleugeloppervlak zowel boven als onder controleren op
beschadigingen of vervormingen.
Linker rolroer controleren op uiterlijk, vrijloop en speling.
Stoots tangaansl uiting controleren.

*) Men voert àf de B-inspectie àf de C-inspectie uit, afhankelijk van de voorgeschreven inspectie
cyclus. Bij kunststof zweefvliegtuigen zijn de B- en C-inspectie vervallen.
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Inspectie van de ASK 21.

Remkleppen controleren op uiterlijk, funtioneren en vergrendeling.
3 Romp controleren op beschadigingen of vervormingen, vooral aan de

onderkant.

4 Stabilo-hoogteroer controleren op juiste montage en borging.
Stoots tangaansl ui ting controleren .

5 Staartslof en stuwbuis controleren.

6 Statische aansluiting controleren op verstopping.
7 Rechtervleugel, rolroer en remkleppen controleren zoals onder punt 2.
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4.5.3 BIJZONDEREINSPECTIE
Na abnormale gebeurtenissen zoals een harde landing, een grond zwaai

of na extreme belasting is het zweefvliegtuig volgens de luchtvaartwet niet
meer luchtwaardig*. Het moet dan door een technicus worden geïnspecteerd
en zonodig worden gerepareerd. Pas wanneer de technicus het zweefvliegtuig
heeft goedgekeurd mag er opnieuw mee worden gevlogen.

4.6 Montage en demontagevoorschriften voor zweefvliegtuigen
Bij elk zweefvliegtuig levert de fabrikant een bedrijfshandboekje. Dit boek

bevat gegevens omtrent de vliegeigenschappen en gebruiksbeperkingen van
het toestel, de te gebruiken breukstukken bij lier- en sleepstarts, voorts
aanwijzingen voor de montage en het uitvoeren van inspecties, en tenslotte
gegevens over de gewichten (met en zonder waterballast) en
zwaartepuntsgrenzen.
Aan de hand van het bedrijfshandboek worden de inspectie- en
revisieschema's alsmede de montage- en demontagevoorschriften voor het
betreffende type opgesteld. Deze moeten voor ieder zweefvliegtuigtype op
schrift staan en door de RLD zijn goedgekeurd. De verschillende
controlepunten zijn vermeld in het onderhoudsboek, dat met het
vlieghandboek in het vliegtuig aanwezig behoort te zijn.
Bij het monteren van een zweefvliegtuig zijn de volgende algemene regels
van belang.
1 Het kost maar weinig moeite bouten, pennen en boutgaten vóór de

montage van een weinig vet te voorzien. Men ziet dan meteen of deze
vitale delen nog gaaf en spelingvrij zijn. .

2 Hoewel bij moderne zweefvliegtuigtypen de vleugels, staartvlakken en
roeren meestal met behulp van snelsluitingen wor~en 9:angesloten
(waarvoor allerlei vernuftige constructies zijn en worden bedacht), wordt
toch nog hier en daar gebruik gemaakt van losse bouten met moeren en
splitpennen en/ofFokkerspelden. In die gevallen geldt de volgende gulden
regel, die ook in de 'grote' luchtvaart wordt toegepast: bouten altijd van
boven of van voren af insteken, zodat de boutkop (of -handgreep) zich
aan de boven- respectievelijk voorzijde bevindt. Als in een enkel geval
om constructieve redenen van deze regel moet worden afgeweken, behoort
dit duidelijk in het montagevoorschrift te zijn vermeld.

3 Bij zweefvliegtuigtypen met een intrekbaar landingswiel rust in de
aanhangwagen de romp veelal met ingetrokken wiel op een bok. In een
dergelijk geval moet het wiel worden neergelaten (en geborgd) voordat
men de romp voor de montage op de grond zet.

Het zou te ver voeren om hier de montage- en demontageschema's van alle

in ons land gebruikte zweefvliegtuigen op te nemen. Dergelijke schema's

zijn voorhanden en treft men aan in het vlieghandboek van het
zweefvliegtuig.

*) Dat is ook het geval wanneer de gebruiksbeperkingen van het vliegtuig zijn overschreden.
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