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Bilag 2 til håndbogsgruppe 601  
 
Dansk oversættelse af det tyske baggrundsmateriale: 
 

 

 
Bilag til luftdytighedskravene for rorstyrede ultraletfly 

 
Tillægskrav for slæb af svævefly med ultraletfly 

 
Indholdsfortegnelse 

 
A.   Generelt 

B.  Udformning og konstruktion 

I.  Udkoblingsanordning 

II.  Angivelse af kritisk motortemperatur 

III.  Anordning til overvågning af svæveflyet under flyslæbet 

IV.  Slæbetov og sprængstykke 

V.  Slæbekobling 

VI.  Brændstofpumpe 

C.  Svævefly 

D.  Forhold under flyslæbet 

E.  Styrke 

F.  Begrænsninger 

 
For UL-fly, som anvendes til slæb af svævefly, og for slæbetoget selv skal følgende 
supplerende krav anvendes: 
 
A.  Generelt 
 
1. Et slæbetog består af UL-flyet med slæbeudrustning og svæveflyet. 
 
2. Slæbeudrustningen består sædvanligvis af følgende komponenter: 
 Slæbekobling 
 Udkoblingsanordning 
 Instrument der måler og viser kritiske temperaturer under motorens belastning 
 Anordning til overvågning af svæveflyet under flyslæbet 
 Slæbetov med sprængstykke 
  
3. Svævefly må kun slæbes af UL-fly, hvis type er godkendt til flyslæb, og som svarer til 

denne type 
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4.  Typegodkendelsen udstedes, hvis ansøgeren har dokumenteret overfor 

Luftsportgerätebüro i DAeC, at de her nævnte krav er opfyldt indenfor rammerne af en 
typegodkendelse eller udvidelsen af en typegodkendelse. 

 
5. Tilladelsen og de nødvendige dokumenter i forbindelse med ændringen til slæbefly 

offentliggøres i ”Gerätekennblatt”. Detaljerede angivelser til flyslæbet oplyses i 
flyvehåndbogen eller i et tillæg til flyvehåndbogen. 

 
B.  Udformning og konstruktion 
 
I.  Udkoblingsanordning 
 
1. Håndtaget til betjening af slæbekoblingen skal anbringes således, at den hånd, som 

betjener gashåndtaget, også kan nå og betjene dette håndtag fra enhver position og 
betjene det ved et træk, uden at den sikre føring af UL-flyet påvirkes. 

 
2. Farven på udløserhåndtaget er GUL. I nærheden af håndtaget skal der sidde et skilt 

med teksten ”Slæbekobling”. Håndtagets vandring skal mindst være 50 mm men ikke 
overstige 120 mm. 

 
3.  Trækket mellem håndtag og slæbekobling skal gå let 
 
4.  Håndkraften, der skal udløse slæbekoblingen, må ikke overstige 200 N, idet der tages 

hensyn til den mulige belastning iht E.1., når koblingskrogen belastes med Qnom. 
 
5. Udløserhåndtaget i cockpittet skal være således indrettet, at den betjeningskraft, som er 

anført i B.I1., nemt kan opnås. 
 
II.  Angivelse af kritisk motortemperatur 
 
1. Til kontrol af den kritiske temperatur i motoren, som kan opnås under flyslæb, skal der 

anbringes et instrument i pilotens synsfelt, som viser denne temperatur med en 
advarsel om den højst tilladte temperatur. 

 Den kritiske temperatur på motoren ved denne belastning defineres som den 
temperatur, der først når sin kritiske værdi ved motorens maksimale vedvarende 
omdrejninger. 

 
2. Som kontrol skal den anførte maksimale temperatur omregnes til betjening på en varm 

dag (38 grader C i NN) 
 
III.  Anordning til overvågning af svæveflyet under flyslæbet 
 
1. Det skal være muligt for slæbepiloten at holde øje med svæveflyet i slæbet, uden at det 

har indflydelse på hans øvrige opgaver og uden, at han skal foretage større drejninger 
med hovedet. Den indretning, der er nødvendig for dette overblik, skal vise et roligt og 
klart billede af svæveflyet. Svæveflyet skal være synligt i hele 60 graders-keglen bag 
slæbeflyet. 
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IV.  Slæbetov og sprængstykke 
 
1. Der må kun anvendes tovværk iht. til luftfartsnormer, DIN-normer og fabrikationsnormer, 

hvis disse normer (specifikationer) indeholder tilstrækkelige oplysninger, og som sikrer 
levering af en ensartet kvalitet. Tovforbindelserne skal være beskyttet af en egnet 
beskyttelse mod slid. Den virkelige brudstyrke på slæbetovet bør ikke være større end 
den brudstyrke, som fabrikanten af UL-flyet har angivet som maksimal brudstyrke for 
det pågældende UL-fly. Slæbetov, som har en højere brudstyrke, skal forsynes med et 
sprængstykke med en maksimal brudstyrke, som kræves for at beskytte både UL-flyet 
og svæveflyet. Til slæb med svævefly skal tovet være 40 – 60 meter langt. 

 
V.  Slæbekobling 
 
1. Slæbekoblingen skal leve op til de krævede belastninger, som kræves iht. kapitel E. 

Den skal være således monteret på flyet, at slæbetovet ikke kan berøre styreflader på 
UL-flyet ved belastninger iht. de belastningsretninger, som er specificeret i kapitel E.1. 
Udkobling af slæbetovet skal være muligt indenfor hele 60 graders-keglen bag 
slæbeflyet, selv om tovet er belastet med sit maksimum. 

 
2. Slæbekoblingen skal være tilstrækkeligt beskyttet mod snavs 
 
VI.  Brændstofpumpe 
 
1. Hvis en brændstofpumpe jfr. LTF kap. E. II.2 (b) er nødvendig for, at motoren kan 

arbejde tilfredsstillende, skal en nødpumpe være installeret, som kan tilføre motoren 
brændstof i tilfælde af, at den primære brændstofpumpe svigter. Nødpumpen skal 
kunne fungere uafhængigt af motoren eller den primære brændstofpumpes funktion.  

 
2.  Hvis den normale brændstofpumpe og nødpumpen er i drift samtidig, skal der forefindes 

et instrument eller anden angivelse, som vil vise, hvis den ene af de to pumper svigter 
 
3. Ingen af de to brændstofpunkter må kunne påvirke motorens drift på en sådan måde, at 

en usikker situation opstår, uafhængigt af motorens ydelse eller motorens funktioner 
eller den anden brændstofpumpes funktion. 

 
C.  Svævefly 
 
1. De svævefly, der kan startes i flyslæb, godkendes efter vægt og stigehastighed for 

slæbetoget. De tilladte værdier for svæveflyet flyvevægt fastlægges i forbindelse med 
prøveflyvninger. Den nødvendige hastighed fastlægges iht. kap. D.5. 

 
D.  Forhold under flyslæbet 
 

1. Som dokumentation for at kravene til slæb af svævefly med UL-fly skal der 
gennemføres forsøg med mindst tre forskellige repræsentative typer af svævefly. 
Under disse forsøg skal svæveflyenes maksimale vægt, aerodynamiske 
egenskaber, hastighedsområder og egenskaber på jorden kombineres på en sådan 
måde, at der kan opnås resultater, som ligger på den sikre side. 
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2. Slæbetogets samlede startstrækning fra påbegyndelse af flyslæbet, til det når en højde 
på 15 meter, skal fastslås med maksimal vægt og i vindstille vejr, og skal ske på en tør, 
jævnt og kortklippet græsbane og i øvrigt under normale betingelser. Denne 
startstrækning må højst udgøre 600 meter. 
Forklaring: Den startstrækning, der angives i flyets håndbog, skal være middelværdien 
af seks kontrolflyvninger. 

 
3. Den tid, der går fra slæbetoget slipper jorden, til det når 360 meters højde over 

startpladsen må ikke overstige 4 minutter, idet: 
- motoren maksimalt må køre med startydelse 
- og flaps er sat i startstilling 

 
4. Slæbetogets bedste stigehastighed skal være mere end 1,5 meter/sek uden at nogen 

temperaturgrænse overskrides, idet: 
  (a) motoren maksimalt må køre i startydelse 

(b) understellet er trukket op – forudsat flyet har optrækkeligt 
understel 

  (c) slæbetoget har maksimal startvægt 
  (d) flaps er sat i den stilling, der er forudsat til stigeflyvning. 
 
5. Mindste slæbehastighed og hastigheden for bedste stig for slæbetoget skal undersøges 

gennem prøveflyvninger. Mindste slæbehastighed må ikke være mindre end 1,3 vs1 for 
UL-flyet. 
Kravene iht. LTF rorstyret UL B.V.3.(a) og (b) skal også anvendes for slæbetoget. 

 
6. UL-flyets begrænsninger må ikke overskrides i nogen fase af slæbet. 
 
7. Motorens begrænsninger må ikke overskrides i nogen fase af slæbet. 
 
8. Start og slæbeflyvningen må ikke kræve nogen usædvanlig behændighed af UL-piloten 

eller særligt gunstige omstændigheder i øvrigt. Der må heller ikke kræves nogen særlig 
behændighed af UL-piloten for at genoprette normal flyvetilstand i det tilfælde, at 
svæveflyet befinder sig uden for den normale position i flyslæbet på grænsen til den 60 
graders-kegle, som er defineret i E.1. 

 
9. Ansøgeren skal fastlægge hvilke længder på slæbetovet, der skal være gældende for 

det pågældende UL-fly (anbefalet 40 – 60 meter)  
 
E.  Styrke 
 
1. Det antages, at slæbetoget i begyndelsen befinder sig i en konstant vandret flyvning, og 

at en slæbebelastning på 500 N (hvis der ikke er foretaget en nøjere beregning) virker i 
følgende retninger: 
(1) bagud i retning af kroppens længdeakse 
(2) 20 grader under symmetriniveauet for kroppens længeakse 
(3) 40 grader over symmetriniveauet for kroppens længeakse 
(4) 30 grader sideværts målt i forhold til kroppens længeakse 
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2. Det antages, at slæbetoget i begyndelsen befinder sig under de samme betingelser 

som i kap. E.1, og at belastningen af slæbetovet pludselig stiger til værdien 1,0 Qnom 
pga. af rykvis påvirkning. Den belastning af tovet, som herved opstår, skal udlignes via 
translations- og rotationsmassekræfter. 

 
3.  Qnom er den maksimale brudstyrke for det sprængstykke, som er godkendt til UL-flyet 

Anbefaling: Den maksimale brudstyrke bør ikke være mindre end 200 daN. Som 
retningslinie kan man anvende 300 daN. 

 
4. Beslaget til slæbekoblingen skal være målt til at kunne tåle en belastning på 1,5 Qnom, 

som angriber i retninger, som er fastlagt i kap. E.1.  
 
F.  Begrænsninger 
 
1. I flyets håndbog skal følgende data være angivet: 

(1) Maksimal vægt for UL-flyet under slæbet 
(2) Maksimal vægt for svæveflyet under slæbet 
(3) Den maksimale brudstyrke på det sprængstykke, som anvendes i slæbetovet 
(4) Mindste slæbehastighed, hastighed for bedste stigning og startstrækning for mindst 
tre af de typer af svævefly, som blev anvendt til prøveflyvningerne. Yderligere kan 
anføres andre typer svævefly, som kan sammenlignes med de fly, som er anvendt til 
prøveflyvningerne. 

 
Der skal endvidere anføres, hvor meget startstrækningen øges som følge af højt græs, 
regndråber eller snavs på vingerne samt høj lufttemperatur 

 
2. I cockpittet skal der anbringes et skilt ved siden af fartmåleren med teksten ”Pas på 

slæbehastigheden” 
 
3.  I området omkring slæbekoblingen på slæbeflyet skal placeres et tydeligt skilt, hvor den 

maksimale brudstyrke er angivet for det sprængstykke, som er godkendt til slæbeflyet. 
 
4. På rorstyrede UL-fly, som anvendes til slæb af svævefly, skal 

vedligeholdelsesintervaller og eftersyn gennemføres på den måde og i det omfang, som 
fabrikanten af motoren har fastlagt, og det skal dokumenteres i flyets 
vedligeholdelsesdokumenter og indføres i flyets driftsjournal. 

 
5. Kravene iht. LTF rorstyret UL G.II.3.(a) – Angivelse af procedurer ved normal flyvning 

og i nødstilfælde – skal også anvedes i slæbetoget, såfremt det passer i den 
pågældende situation.  

 
 

Oversat fra tysk fra ”Anlage 1 zu den Lufttüchtigkeitsforderungen für dreiachsgesteuerte 
Ultraleichtflugzeuge (3-achs UL) – Zusatzforderungen für das Schleppen von 
Segelflugzeugen durch Ultraleichtflugzeuge“ – udgivet af DaeC – Deutscher Aero Club 
e.V. 
 
Ole Gellert Andersen/2.2.2008 


