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Inleiding

Tijdens het onderzoek naar de oorzaken van de ongecontroleerde landing van de SE
Z-0699 is onder andere vastgesteld dat de motor in de laatste fase van de vlucht is
afgeslagen.

De CVO heeft besloten om een nader onderzoek naar de motor en het
brandstofsysteem uit te laten voeren.

In dit rapport is het onderzoek en zijn de onderzoeksresultaten vastgelegd.

Algemeen

In de laatste fase van de vlucht heeft het AV een ballistische baan gevlogen waarbij
het systeem gedurende ongeveer IHHIH een negatieve versnelling (-1G) heeft
gemeten.

De vragen die de CVO heeft opgesteld zijn als volgt:
1. Kan de negatieve versnelling een verstoring veroorzaken in het

brandstofsysteem van de engine assembly?
2. Leidt een verstoring in de brandstoftoevoer tot het afslaan van de motor?
3. Indien vraag 2 positief wordt beantwoord dient te worden bepaald of dit

wordt veroorzaakt door het type motor of door de constructie van de
brandstoftank.

Plan van aanpak.

De le opzet zoals in de memo stond gesteld was als volgt:

1. Vaststellen van gegevens van de engine assembly.
2. Vaststellen welke documentatie van toepassing is op de engine assembly.
3. Vaststellen wat de limieten zijn zoals door de OEM zijn vastgelegd voor dit

type engine assembly.
4. Het bestuderen van de technische documentatie om te bepalen of er een

theoretische mogelijkheid bestaat dat onder invloed van een negatieve
versnelling een hapering in de brandstoftoevoer kan optreden.

5. Het uitbouwen van de engine assembly uit de Z-0699 en deze plaatsen in
een externe motorsteun.

6. Bepalen of de engine assembly moet worden gereinigd.
7. Eventueel reinigen van de engine assembly.
8. Het vullen van de brandstoftank met brandstof.
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9. Het handmatig ronddraaien van de propeller om de bekijken of er brandstof
wordt aangezogen. Er wordt hierbij geen spanning op de ontsteking gezet
om onbedoeld aanslaan van de motor te voorkomen.

10. Het draaien van de propeller met de externe startmotor om een verhoogd
toerental te simuleren en bij normale stand van de propulsion unit in de
externe motorsteun om de brandstof toevoer te beoordelen. Hierbij wordt er
wederom geen spanning op de engine assembly gezet.

11. Als punt 10, echter dan met de engine assembly in de stand 90° linksom
gekanteld.

12. Als punt 10, echter met de engine assembly in de stand 90° rechtsom
gekanteld.

13. Als punt 10, echter met de engine assembly in de stand 180° rechtsom
gekanteld.

14. Als punt 10, echter met de engine assembly 90° naar achter gekanteld.
15. Als punt 10, echter met de engine assembly 90° naar voren gekanteld.

Onderzoek

a) Algemeen

Het onderzoeksteam is samengesteld uit de volgende personen:

Door de landing van de SE Z-0699 in het zeewater is het toestel aangetast
door corrosie. Als gevolg hiervan zit de motor vast en is hier op korte
termijn geen beweging in te krijgen. Tevens is het brandstofsysteem erg
vervuild door zeewater (afb. 1 en afb. 2). Hierop heeft het onderzoeksteam
besloten om een identieke motor en brandstofsysteem uit een AV (| H)

de EBBBBBl^nS&BBB^SBBSUM te
Dit betreft een voor opleidingsdoeleinden operationele motor die geen
mankementen heeft.

Omdat een negatieve versnelling bij het AV met de aanwezige middelen van
het onderzoeksteam niet is na te bootsen kan vraag (1) niet afdoende
beantwoord worden en is de mogelijkheid van een brandstofstoring alleen
theoretisch benaderd.

Omdat de motor niet daadwerkelijk kan worden gestart, kan de
oorspronkelijke vraag niet worden beantwoord. Vraag (2) is daarom als
volgt geformuleerd: leidt een afwijkende stand van het AV tot een
verstoring in de brandstoftoevoer?
Vraag (3) is ongewijzigd gebleven.

Het onderzoeksteam is zich er van bewust dat het toerental wat door de
externe startmotor (5 |RPM) wordt opgewekt, niet overeenkomt met het
toerental van de motor (HB RPM). De reden waarom met een externe
startmotor wordt gewerkt is dat bij de test de propulsion unit is

Pagina 5 van 12



Definitief \ Onderzoek brandstofsysteem SE Z-0699 | 10 februari 2014

losgekoppeld van de avionica en daarom niet daadwerkelijk gestart kan
worden. Dit heeft als reden dat de brandstoftoevoer anders niet visueel kan
worden beoordeeld.
Als 2e is deze wijze van werken gekozen uit punt van persoonlijke
veiligheid voor het onderzoeksteam.
Omdat de propulsion unit bij de punten 11; 12; 13 en 15 handmatig moest
worden vastgehouden, bestond het gevaar dat de propeller letsel kon
veroorzaken. Hierop is besloten om deze test niet uit te voeren. De test,
zoals is beschreven in punt 9; 10 en 14 zijn wel uitgevoerd.

Afb.l en 2. Gecorrodeerde motor Z-0699

b) Volgorde van handelingen
• Het demonteren van de aandrijfunit (motor en brandstoftank uit de

seHBI).
• Het demonteren van de aandrijfunit uit de SE Z-0699.
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Het identificeren van eventuele verschillen tussen beide
aandrijfunits.
Het laten rondraaien van de motor van de Z~H in horizontale
(vliegstand) en daarbij bekijken of er brandstof wordt aangevoerd.
Het laten rondraaien van de motor van de Z-fl|in verticale
toestand (brandstoftank onder en propeller boven) en bekijken of er
brandstof wordt aangevoerd. Bij deze stand zal de motor de meeste
moeite hebben om de brandstof op te voeren.

Bevindingen

1. De motor van het AV Z-0699 heeft s/n HHHI en is Block D-heavy
fuel engine (HFE). Deze motor heeft een Carburator Inlet Control (CIT). Een
uitlaat warmtewisselaar verwarmd de inlaattemperatuur.
De naam van de fabrikant is H|, echter de motor is door Insitu aangepast
ten behoeve van inbouw in een AV.

2. De volgende documentatie is van toepassing op de engine assembly:
DMO-sup-1010 Block D propulsion Maintenance.
DMO-Sup-1015 Block D HFE (Heavy Fuel Engine) Operations.

3. De volgende engine limiteten zijn van toepassing:
RPM max:
RPM min:
Temp m in : BM°C .
Temp max: f lH°C-

4. Bij het bestuderen van de technische documentatie is geen informatie
gevonden of er een theoretische mogelijkheid bestaat dat onder invloed van
een negatieve versnelling een hapering in de brandstoftoevoer kan
ontstaan.

Het onderzoek team is wel van mening dat de negatieve versnelling ervoor
gezorgd kan hebben dat er in de header tank van de tank assembly een
situatie is ontstaan waarbij de brandstof in de headertank is verplaatst
waardoor de brandstoftoevoerleiding geen brandstof kon aanzuigen.
Als gevolg hiervan kan er lucht in de brandstoftoevoerleiding terecht zijn
gekomen.
Het onderzoeksteam is meent ook dat de brandstof die in de
brandstoftoevoerleiding aanwezig is, alsnog onder een negatieve versnelling
door de motor wordt aangezogen.
De hoeveelheid brandstof die op dat moment in de brandstoftoevoerleiding
aanwezig was zou voldoende moeten zijn om een ongestoorde motorloop te
garanderen voordat een eventuele luchtbel de carburateur van de motor zou
kunnen bereiken.

Deze aanname is gebaseerd op de volgende gegevens:
0,8 Kg brandstof (HH) komt over een met 1 Liter brandstof.
Gemiddeld brandstof verbruik ScanEagle = flHKg/h.
■■K g / h = 9 H > / h .
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sec brandstof = |
0 slang = 1mm.
opp. Slang = TT r2.

= 3 , 1 4 * 1
=^H mm-

lmm3 = 0,001ml.
Hi mm3 = |
Lengte slang =

ml/sec.
ml brandstof.

mm.

Slang lengte bij minimum verbruik van |
" ^ k g = H H i l / h . _ _ _ ,

H = IHHHM/sec.
ml = Hi mm slang.

Slang lengte bij maximum verbruik van |
| k g = ^ H / h . ^ ^ ^* HI = HHHm|/sec-

|ml = HJ|mm slang.

|kg/h.

|kg/h.

De brandstof toevoerlijn in de SE Z-0699 is |H mm.

Uit deze berekening blijkt dat de hoeveelheid brandstof in de brandstof
toevoerleiding, zowel bij minimaal en maximaal verbruik van de motor
voldoende is om de motor minimaal HH van brandstof te voorzien.

De propulsion assembly kon zonder moeite worden uitgebouwd. Echter
doordat er maar 1 motorbok aanwezig is, is de engine assembly los op een
stelling neergelegd. Dit had verder geen consequenties voor het vervolg van
het onderzoek. Zie ook pnt 6.
Door de sterke vervuiling van de engine assembly en het als gevolg daarvan
vastzitten van de motor is er voor gekozen om de engine assembly niet
verder schoon te maken.
Zie pnt. 6
De brandstoftank van de Z-oHlwas a' gevuld met brandstof van het type
Hi- Omdat er bij de Z-0699 ook gebruik is gemaakt van iH is besloten
om deze brandstof in de tank te laten zitten en de test met deze brandstof
uit te voeren.
Bij het handmatig ronddraaien van de motor kon niet worden vastgesteld
dat er brandstof werd aangezogen.
Bij het ronddraaien van de motor met behulp van de externe startmotor
waarbij de engine assembly in horizontale ligt werd een constante
brandstofstroom waargenomen.
Niet uitgevoerd. Uitleg zie pnt. 4a van dit rapport.

12. Niet uitgevoerd. Uitleg zie pnt. 4a van dit rapport.
13. Niet uitgevoerd. Uitleg zie pnt. 4a van dit rapport.
14. In de stand 90° achterover gekanteld, waarbij de brandstoftank zich op een

lager niveau dan de motor bevind, is er een constante brandstofstroom
waargenomen.

15. Niet uitgevoerd. Uitleg zie pnt. 4a van dit rapport

7.
8.

9.

10

11
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Bij het beoordelen van de brandstoftanks is verschil ontdekt tussen de ligging van
de brandstoftoevoerleiding.

• Bij de tank van de Z-|
(afb. 3 en afb.

4).

Bij de Z-0699 loopt de
. (afb. 5 en afb. 6)

Afb. 3 Brandstoftoevoerlijn (gele transparante leiding) Z\
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Afb. 4 Brandstoftoevoerlijn (gele transparante leiding) Z-\

Afb. 5 Brandstoftoevoerleiding Z-0699 (gele transparante leiding)
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Afb. 6 Brandstoftoevoerleiding Z-0699 (gele transparante leiding)

Volgens de DMO-SUP-1010 (BLOCK D PROPULSION MAINTENANCE) chapter 3
section 42, behoort de |

Bij de Z-0699 is dus de brandstoftoevoer lijn op je juiste wijze geplaatst.
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Conclusie

Zoals is aangeven, is er op de vraag van de CVO of de negatieve versnelling het
afslaan van de motor zou kunnen hebben veroorzaakt, door het onderzoeksteam
geen volledig antwoord te geven. Het onderzoeksteam is echter van mening dat de
hoeveelheidbrandstof in de brandstoftoevoerleiding voldoende is voor tenminste |
H| motorloop en dat deze brandstofstroom niet door de negatieve versnelling is
bemvloedt. Derhalve is de motor, naar mening van het onderzoeksteam, niet door
de negatieve versnelling afgeslagen.

Met betrekking tot de 2e vraag kunnen we constateren dat een abnormale stand van
de propulsion unit in de testopstelling niet leidt tot verstoring in de brandstoftoevoer
en waardoor het onwaarschijnlijk is dat als gevolg hiervan de motor is afgeslagen.
Omdat het onderzoek met betrekking tot de 2e vraag niet tot een verstoring in de
brandstoftoevoer heeft geleid is vraag 3 vervallen.

Aanbeveling

Het onderzoeksteam kan de vraag van de CVO of de brandstoftoevoer bij een
negatieve versnelling wordt verstoord met als mogelijk gevolg het afslaan van de
motor niet volledig beantwoorden.

De CVO dient opnieuw te bepalen of zij deze vraag beantwoord willen hebben en wie
dat eventueel gaat uitvoeren.
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