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Flygplan J35 Draken 
Motor 

 

 

 

Svensk beteckning: RM6BE/BS 

 

Engelsk beteckning: Rolls Royce Avon MK 48A 

(gäller: J32B, J35A/B, SK35C) 

 

Svensktillverkad efterbrännkammare typ 65 (KORT 

stjärtkon)  

(gäller: J35A kort och SK35C) 

 

Svensktillverkad efterbrännkammare typ 66 (LÅNG 

stjärtkon)  

(gäller: J32B, J35A lång och J35B) 

Engelsk beteckning: Rolls Royce Avon MK 60 

 

Svensk beteckning RM6C 

Svensktillverkad efterbrännkammare typ 67  

(gäller: J35D/E/F/J

 

EFFEKT (kraft) 
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RM6BE/BS 

(gäller: 4.750 kp, med efterbrännkammare 6.340 kp)  

RM6C 

(gäller: 5.650 kp, med efterbrännkammare 7.755 

KOMPRESSOR 

Luft sugs in i INLOPPSDELEN och komprimeras i 

AXIALKOMPRESSORN till ca 8 ggr högre tryck. 

Kompressorns rotor bär drygt 1.380 skovlar och 

kompressorhuset har drygt 1.500 fasta ledskenor. 

Axialkompressorn fungerar som en serie FLÄKTHJUL 

kopplade efter varandra och pumpar in ca 78 kg 

luft/sekund till brännkammaren. Kompressorn 

arbetar maximalt med ca 8.100 varv/minut. 

BRÄNNKAMMAREN 

I brännkammarens 8 flamrör tillförs flygfotogen som 

förbränns, varvid luftens energiinnehåll ökas. 

Bränslet pumpas med högt tryck, maximalt ca 150 

kg/cm3, in genom spridarna av en dubbel 

bränslepump, som flygföraren kan reglera. 

Temperaturen i lågan blir omkring 2000 grader C. 

Vid brännkammarens utlopp har temperaturen 

reducerats till ca 1000 grader C, genom tillförsel av 

kylluft från kompressorn. 

TURBIN 

2/3 av effekten (ca 35.000 hk) tas upp av en 2-stegs 

turbin, som driver kompressorn. Turbinen driver 

dessutom ett antal hjälpapparater för olika 

funktioner på motorn och i flygplanet. 

Turbinskovlarna är mycket hårt belastade och är 

tillverkade av en varmhållfast legering med hög 

nickelhalt.  

En enda skovel avger en effekt av ca 195 hk men 

VÄGER BARA ca 150 g! Utsatt för centrifugalkraften 

vid maximalt varv "VÄGER" den däremot ca 3,8 ton!! 

UTLOPPSDEL 

Gasen rusar från det ringformade turbinutloppet 

genom utloppsdelen till en cirkulär 

efterbrännkammare. 

EFTERBRÄNNKAMMARE 

I efterbrännkammaren (EBK) ökas gasmassans 

energiinnehåll (om EBK är tänd) genom insprutning 

och förbränning av mera bränsle. EBK:ns 

bränslepump drivs med luft från kompressorn. 

Vid fullt pådrag förbrukar EBK ca 11.000 liter 

flygfotogen/timme! Den är emellertid endast tänd 

kort perioder, då extra dragkraft erfordras. 

STARTFÖRLOPP 

Motorn startas med en startapparat. Den kan 

antingen vara elektrisk med enegitillförsel från ett 

aggregat på marken eller också kan den vara en liten 

förbränningsturbin på ca 150 hk, som drivs med ett 

högenergibränsle. 

Startförloppen tar endast ca 30 sekunder och under 

den tiden ger tändstift gnistor i två av motorns 

flamrör, bränsle börjar sprutas in och varvtalet 

acceleras upp till 2.000 varv/minut, då 

startapparaten kopplar ur. 

Materialet i turbinen tål inte alltför höga 

temperaturer. I själva verket måste en del av den luft 

kompressorn levererar användas till att kyla 

brännkammare och turbin. Det innebär att endast ca 

35 % av luftens syre förbrännes i en motor utan 

efterbrännkam-mare! 

I EBK, som ligger bakom det temperaturkänsliga 

turbinpartiet, kan därför ytterligare energi tillföras 

gasströmmen genom att fotogen sprutas in och 

förbrännes. Härigenom får man extra dragkraft. 

Verkningsgraden i en EBK är emellertid relativt låg. 

Varje kilopond (kg) dragkraft man får från EBK 

kostar ca 4 GÅNGER MERA BRÄNSLE än 

motsvarande dragkraft från motorn! 

EBK används därför ENDAST vid VISSA TILLFÄLLEN då 

extra dragkraft erfordras, t ex vid start, snabba 
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stigningar och när ljudhastighetsområdet ska 

passeras. Som exempel kan nämnas att tiden för 

stigning till flygplanets topphöjd minskas till ca 

hälften när EBK används. Trots den höga 

bränsleförbrukningen i EBK, når man denna höjd 

med MINDRE total bränsleförbrukning. 

MOTORDATA FÖR RM 6C 

(statiska värden) 

Dragkraft med SLÄCKT EBK ca 5.600 kp 

Dragkraft med TÄND EBK ca 7.700 kp 

Antal kopressorsteg 16 

Kompressionsförhållande 8.25 

Luftförbrukning vid maximalt 8.100 varv/minut 78 

kg/sekund 

Bränsleförbrukning SLÄCKT EBK vid maximalt varvtal 

8.100 varv/minut ca 7.000 liter/timme 

Bränsleförbrukning TÄND EBK vid maximalt varvtal 

8.100 varv/timme ca 19.000 liter/timme 

Vikt inklusive EBK är 1.800 kg 

MOTOR J35F 

Dragkraft med EBK, 7.760 kp 

Dragkraft utan EBK, 5.950 kp 

Specifik förbrukning 1,85/0,93 

Total längd, 8,1 meter 

Vikt, 1.770 kg 

Inre bränsle, 2.865 liter 

STORLEK 

Spännvidd, 9,4 meter 

Längd, 15,3 meter 

Vingyta (ref) 50 kvadratmeter 

VIKTER 

Operativ tomvikt, 8.260 kg 

Startvikt, rent fpl, 10.440 kg 

Maximal yttre last, 2.060 kg 

Maximal startvikt, 12.500 kg 

(de danska versionerna hade utökad inre 

bränslevolym och högre vikter) 
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JÄMFÖRELSE NEDAN MED FLYGPLAN JAS 39C 

 

DATA 

Dragkraft MED EBK, 8.210 kp 

Dragkraft UTAN EBK, 5.510 kp 

Specifik förbrukning 1,79/0,85 

Total längd, 4,1 meter 

Vikt, 1.050 kg 

Inre bränsle, 3.000 liter 

STORLEK 

Spännvidd, 8,40 meter 

Längd, 14,1 meter 

Vingyta (ref), 30 kvadratmeter 

VIKTER 

Operativ tomvikt, 7.000 kg 

Startvikt, rent fpl, 9.400 kg 

Maximalt yttre last, 4.600 kg 

Maximal startvikt, 14.000 kg 


