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SERVICE BULLETIN NUMBER  135        ISSUE 1   

 

TITLE        Thermostat Cooling system.  

CLASSIFICATION P&M Aviation have classified this bulletin as Advisory. 

COMPLIANCE  Advisory. 

APPLICABILITY     Thermostat equipped  liquid cooled Rotax 912/912S engines. 

        
INTRODUCTION  

  

AA  ffeeww  PP&&MM  fflleexxwwiinngg  aaiirrccrraafftt  wwiitthh  tthheerrmmoossttaatt  eeqquuiippppeedd  RRoottaaxx  991122//991122SS  eennggiinneess  ((  

MMooddiiffiiccaattiioonn  nnoo..  MM224444))      hhaavvee  eexxhhiibbiitteedd  ccoooolliinngg  pprroobblleemmss  wwiitthh  110000%%  eetthhyylleennee  ggllyyccooll  ((  

ccoonncceennttrraatteedd  aauuttoommoottiivvee  aannttii  ffrreeeezzee))  ccoooollaanntt..  EEvvaannss  ““wwaatteerrlleessss””  ccoooollaanntt  hhaass  bbeeeenn  ffoouunndd  bbyy  

uuss  ttoo  ggiivvee  ssiimmiillaarr  cchhaarraacctteerriissttiiccss  aanndd  wwee  ddoo  nnoott  rreeccoommmmeenndd  iitt..  

  

TThhee  ssyymmppttoommss  aarree  tthhaatt  tthhee  eennggiinnee  aapppprrooaacchheess  tthhee  CCHHTT  lliimmiitt  ((  113355CC  ffoorr  tthhee  991122SS,,  115500CC  ffoorr  

tthhee  991122))  aanndd  ccoooollaanntt  ppiippeess  ggeett  hhoott  wwhhiillsstt  tthhee  rraaddiiaattoorr  rreemmaaiinnss  ccooooll..  WWhheenn  tteesstteedd  iinn  bbooiilliinngg  

wwaatteerr,,  oonn  eeaacchh  ooccccaassiioonn  tthhee  tthheerrmmoossttaatt  ooppeenneedd  ccoorrrreeccttllyy..  TTwwoo  aaiirrccrraafftt  eexxhhiibbiitteedd  tthhee  

ssyymmppttoommss  iimmmmeeddiiaatteellyy,,  tthhee  ootthheerr  aafftteerr  2200  hhoouurrss  nnoorrmmaall  ooppeerraattiioonn..  

  

TThhee  pprroobblleemm  mmaayy  bbee  ccaauusseedd  bbyy  tthhee  hhiigghheerr  vviissccoossiittyy  ooff  tthhee  ccoonncceennttrraatteedd  ccoooollaanntt  pprreevveennttiinngg  

tthhee  tthheerrmmoossttaatt  bblleeeedd  hhoollee  ffrroomm  ppuurrggiinngg  aann  aaiirr  lloocckk  iinn  tthhee  tthheerrmmoossttaatt  bbooddyy..  

  

OOnn  eeaacchh  ooccccaassiioonn,,  cchhaannggiinngg    ttoo  aa  5500//5500  aannttiiffrreeeezzee//wwaatteerr  mmiixx  aanndd  rree--mmaarrkkiinngg  tthhee  mmaaxxiimmuumm  

CCHHTT  aatt  112200CC  ((  11..22bbaarr    pprreessssuurree  ccaapp))  oorr    111155CC  ((  00..99  bbaarr  ccaapp))  ssoollvveedd  tthhee  pprroobblleemm..  OOnn  eeaacchh  

ooccccaassiioonn  tthhee  ssyysstteemm  tthheenn  ooppeerraatteedd  aatt  tthhee  tthheerrmmoossttaattiiccaallllyy  ccoonnttrroolllleedd  tteemmppeerraattuurree  ooff  

aapppprrooxxiimmaatteellyy  8855CC..  

  

RRoottaaxx  rreeccoommmmeenndd  ccoooollaanntt  tteemmppeerraattuurree  iinn  aaddddiittiioonn  ttoo  CCHHTT  mmoonniittoorriinngg  wwhheenn  uussiinngg  5500//5500  mmiixx,,  

hhoowweevveerr  wwee  hhaavvee  ffoouunndd  tthhee  oonnllyy  wwaayy  ttoo  ggeett  tthhee  ccoooollaanntt  tteemmppeerraattuurree  ttoo  eexxcceeeedd  tthhee  CCHHTT  iiss  

bbyy  pprroottrraacctteedd  ggrroouunndd  rruunnnniinngg  wwiitthh  lliittttllee  aaiirrffllooww  tthhrroouugghh  tthhee  rraaddiiaattoorr..  IInn  nnoorrmmaall  ooppeerraattiioonn  tthhee  

CCHHTT  tteennddss  ttoo  rruunn  1100CC  hhootttteerr  tthhaann  tthhee  ccoooollaanntt  tteemmppeerraattuurree..  PPrroovviiddeedd  tthhee  CCHHTT  lliimmiittss  aarree  rree--

mmaarrkkeedd  aass  aabboovvee,,  eexxcceeeeddiinngg  tthhee  ccoooollaanntt  tteemmppeerraattuurree  lliimmiittss  iiss  uunnlliikkeellyy..  RReecceenntt  eennggiinneess  hhaavvee  

mmoorree  ssqquuaarreedd  ooffff  rroocckkeerr  ccoovveerrss  aanndd  aa  ccoooollaanntt  tteemmppeerraattuurree  pprroobbee  aatt  tthhee  hheeaadd,,  rreennddeerriinngg  

sseeppaarraattee  ccoooollaanntt  tteemmppeerraattuurree  mmoonniittoorriinngg  uunnnneecceessssaarryy..  

  

RReeccoommmmeennddaattiioonnss  

  

11))  TThhaatt  tthhee  ccoooollaanntt  ssyysstteemm  bbee  ddrraaiinneedd  aanndd  rreeffiilllleedd  wwiitthh  5500%%  eetthhyylleennee  ggllyyccooll  aanndd  5500%%  

ddee--iioonniisseedd  wwaatteerr  mmiixxttuurree..  WWee  uussee  CCoommmmaa  ““SSuuppeerr  CCoollddmmaasstteerr””,,  bbuutt  aannyy    rreeppuuttaabbllee  

bbrraanndd  ccoorrrroossiioonn  iinnhhiibbiitteedd  aauuttoommoottiivvee  eetthhyylleennee  ggllyyccooll  bbaasseedd  ccoooollaanntt  iiss  ssuuiittaabbllee..  

  

22))  TThhaatt  tthhee  CCHHTT  iinnssttrruummeenntt  bbee  ppllaaccaarrddeedd  aanndd//oorr  aa  mmaaxxiimmuumm  tteemmppeerraattuurree  wwaarrnniinngg  sseett  

aatt  112200CC  ((  11..22bbaarr  pprreessssuurree  ccaapp))  oorr  111155CC  ((  00..99bbaarr  pprreessssuurree  ccaapp))..  

  

    

WWhheenn  rreeffiilllliinngg  tthhee  ssyysstteemm,,    eennssuurree  aallll  hhoossee  ccllaammppss  aarree  sseeccuurree..    AAvvooiidd  ssppllaasshhiinngg  ccoooollaanntt  oovveerr  

tthhee  eennggiinnee  aanndd  iiggnniittiioonn  ssyysstteemm..  WWhheenn  tthhee  ttoopp  eexxppaannssiioonn  bboottttllee  ffiillllss,,  ttiipp  tthhee  nnoossee  ooff  tthhee  ttrriikkee  

uupp  ttoo  rreelleeaassee  ssoommee  ttrraappppeedd  aaiirr  ssoo  eennaabblliinngg  mmoorree  fflluuiidd  ttoo  bbee  ppuutt  iinn..  WWiitthh  aa  ccoolldd  eennggiinnee,,  tthhee  

ppllaassttiicc  oovveerrffllooww  bboottttllee  nneeeedd  ccoonnttaaiinn  nnoo  ccoooollaanntt  pprroovviiddeedd  tthhee  bbllaacckk  eexxppaannssiioonn  ttaannkk  oonn  ttoopp  ooff  
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tthhee  eennggiinnee  iiss  ffuullll..  CChheecckk  bbootthh  vvaallvveess  aarree  wwoorrkkiinngg  aanndd  sseeaalliinngg  iinn  tthhee  ccaapp..  OOnnee  iiss  tthhee  pprreessssuurree  

sseeaall,,  tthhee  ootthheerr  iinn  tthhee  ttoopp  ooff  tthhee  ccaapp  iiss  tthhee  ssuucckk--bbaacckk  vvaallvvee..  

  

RRuunn  tthhee  eennggiinnee,,  cchheecckk  ffoorr  lleeaakkss..  TThhee  ssyysstteemm  sshhoouulldd  rreemmaaiinn  wwiitthhiinn  lliimmiittss  eevveenn  iinn  aa  

ccoonnttiinnuuoouuss  ffuullll  ppoowweerr  cclliimmbb,,  oorr  wwhheenn  ccrruuiissiinngg  eevveenn  iiff  lluuggggaaggee  ppaannnniieerrss  aarree  ffiitttteedd..  

  

WWhheenn  ccoooolleedd  ddoowwnn,,  ttoopp  uupp  tthhee  ccoooollaanntt  aass  nneecceessssaarryy..  OOppeerraatteedd  wwiitthhiinn  nnoorrmmaall  lliimmiittss,,  ccoooollaanntt  

lloossss  iiss  uunnuussuuaall..  IIff  lloosssseess  ooccccuurr,,  cchheecckk  aallll  hhoossee  ccoonnnneeccttiioonnss  aanndd  aallssoo  tthhee  wwaatteerr  ppuummpp  sseeaall  

ddrraaiinn..  

  

DDooccuummeennttaattiioonn  

““  CCoooollaanntt  ssyysstteemm  rreeffiilllleedd  wwiitthh  5500//5500  aannttiiffrreeeezzee//wwaatteerr  mmiixx  aanndd  CCHHTT  lliimmiitt  mmaarrkkeedd    112200CC  

((111155CC))  II..AA..WW..  SS..BB..113355””  eenntteerreedd  iinn  tthhee  eennggiinnee  llooggbbooookk  aanndd  ssiiggnneedd  bbyy  tthhee  oowwnneerr  oorr  aa  BBMMAAAA  

iinnssppeeccttoorr..  
 

FFuurrtthheerr  iinnffoorrmmaattiioonn  oonn  ccoooollaannttss,,  ooppttiimmuumm  mmiixx  ffoorr  ffrreeeezzee  pprrootteeccttiioonn,,  hheeaatt  ttrraannssffeerr  pprrooppeerrttiieess  

eettcc..  IIss  aavvaaiillaabbllee  ffrroomm  uuss  oonn  rreeqquueesstt..  

 

ISSUED BY: Chief Engineer      W.G.Brooks                   

 

DATE  05/08/13 

 

Contact 01672 861350 or 01706 655134   

 

 email bill@pmaviation.co.uk  or  flying@pmaviation.co.uk 
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