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arna emellan. Speciellt glädjande är aft våra föregångare inom krigsmakten nästan helt accepterat den

(rt'tstrrnurftplt'

har

i

flygvapnet använda underhållsnomenklaturen. Detta
i väsentlig grad underlättat planläggningen.

Den hkp-verksamhet armån bedriver i Boden (HkpS),

är ganska intimt knuten

ler
Tioårsdagar kan vanligen förbigås. Men att samarbe-

tet mellan dåvarande KAF, KMF och KFF för likartat underhåll gällande hkp- och fpl-materiel nu existerat i ett decennium tycker jag är värt att uppmärksamma. Detta samarbete
gemensamma resurser

valtningsarbete
belyser

-

för att på bästa sätt utnyttja
häri inbegripet även för-

har hittills gett gott resultat. TIFF
hithörande frågor i ett antal

i detta -nummer

artiklar om hkp-underhållet.
Flygmaterielförvaltningen, som enligt överenskommelse mellan förvaltningarna handhar underhållsplan-

för anskaffningen av underfölier, att samma föreskrifter
och samma slags basmateriel används för underhållet.

läggningen svarar även

till

flygvapnet när det gäl-

underhållsansvaret. Tekniske chefen

vid F2t

har

i

stort sett samma ansvar för den tekniska
tjänsten vid HkpS som vid sitt eget förband. Detta
har bl a den fördelen, att enhetliga lösningar på gesålunda

mensamma problem underlättas.

FMV-F strävan att förbilliga hkp-underhållet komtill gemensam nytta för hela försvaret. Med

mer alltså

största säkerhet kan underhållsprogrammen minskas
och vi räknar med en sänkning av flygtimkostnaderna
med mer än 20 procent för de närmaste åren. Detta
räknat efter 1968 års prisläge. Underhållsstudier för
att möjliggöra detta pågår.
För att nå riktig god effektivitet i våra gemensam-

hållsresurserna. Härav

ma strävanden fordras emellertid ökade arbetsinsarser
på detaljplanet. Ytterligare sammanslagningar och ut-

Detsamma gäller rekommenderade reservdelssatser och
utbytesenheter. Att detta är en styrka ur beredskaps-

nyttjande av gemensamma resurser av förvaltningskaraktär kan härvid visa sig vara till fördel. Den do-

synpunkt är självklart.

kumenterade sarnarbetsviljan mellan förvaltningarna
är en god grund för den vidare uwecklingen.

De gemensarnma verkstadsresurserna disponerade
av flygmaterielförvaltningen kan både produktionsmässigt och vad gäller teknisk konsultation utnyttjas
helt likvärdigt av alla berörda. Självfallet har denna
samordning av resurserna ej kunnat ske utan det
mycket goda samarbete som etablerats förvaltning-
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Efter erfarenheterrta av opcrationerna med helikopoch utrrnför Korer utvecklrrde amerikanarna ett
speciellt ubåtsjaktsystem. I)etta visade sig mycket
cffektivt och snrrt no,q tog ,lcn svenska marinen upp

trlr i

dessa i,l6er och viclitreutvccklacle clem

Ursprungligen var det väl Koreakriget som kom helikoptern att framstå som ett mycket användbart
komplement till jetflyget vid militära operationer.
Speciellt gäller detta övervakning av havet och
uppspårande respektive oskadliggörande av ubåtar. Att den svenska marinen där'för först av alla
vapengrenarna anammade helikoptern och alltså
blev pionjärer inom vår't försvar var väl ganska naturligt. Nu är det mer än tio år sedan M:s första
hkp-division sattes upp. Först med bas på Bromma, numera vid Orlogsberga och i anslutning till
marinbasen vid Hårsfjärden. Där är M:s I hkp-division ett vaksamt öga över svenskt territorialvatten,
Å

för

svenska för-

hållanden Helikoptrarna utrustades med hydrofonanläggningar. som i tlagcr.rs läge g jorts ytterligare
lnvändbara genom r.iilutvecklad elektronik. Därmed

har mau rrlltsir ctt känsligt luftburet "öra" för

vad

som rijr sig under hrvsytan, d v s vad gäller icke
cinskvärdl ubåtar. Genom att clessutom utrusta hkp
med sjunkbombcr oc'h torpecler kan de flygburna
marina enheterna nu också effektivt delta i både iakten på och oskadliggöranclet av fientliga ubåtar.
Vill man alltså orda något om helikopterverksam-

heten inom det svcnska försvaret, så bör alltså
hko-division vara det första målet för den
vetgirige. Som granne till örlogsbasen vid Hårsfiärden
I.rittar mar.r denna flygburna marina enhet. Areal-

M:s t

Undcrhållstjänsten

för helikopter- och

vapenmateriel

ombesörjs av baskompdniets stationspluton och verkstrrdskomp.rn ict.

Stationsplr.rtoncrt intlclas

i en

lin jetroPP

och

en

v.rpcn- och telctropp. I-inietroppcn svarar för A-Dscrvicc pä tilldcl.r,le hkp mcn bl.r. också för färdrnck.rnikertjiinsten, r'ervitl firdmckaniker underställs
chef i hkp och chcfcn för flygkomprnict. Troppen
svlrrrr iivcn fijr vrir.lcrr rrv mlrkutrustnirtgen (stationsrnateriel). \/id linjctroppcn bedrivs riven praktisk och

tillämpa.l utbildning av vpl hjälpmekaniker.
Vapen- och teletroppen

lrar hantl onr klirrgöring och service för vapenmaterielcn, tillika instrumcnt, el- och teleteknisk hkp-ma'
tcricl. Troppcn biträcls också rv operatörspersonal ur
flygkompaniet cnligt (-Flygkomp/VapenO bestäm-

{

mande.

Blr,idireLtören S Selin, bing ÅLe Ådelt,tll ot h nriningen'
jör O S jöd.in i dishn.trton on elt ltlr'btrt,tNgteNdl

jämfiirtlsc mcd vad t ex cn laktflottill
är det ingen stor bls. Det krävs jtr ingr
kräver
längre banor ftir hkp start och lirrrdrring och vilken
jaktflottilj skulle t cx kutrtrl rr(cePtcra ctt bågformet
inflygningsstråk. Vad diircmot verksamheten på plattan och i hrngarcr beträff;rr skiljcr det sig irrte så

mdssigt i

mycket.

Tre hkp-typer
Tre och eventuellt sntrt fyr.r irkp-t1'pcr fijrfosir men
över hos I hkp-tlivisionerr. Hrir firrns HKPI Yertol

44A, HKP2 Aloucttc II oclr HKP.i Vcrtol t(17.
Eventuellt tillfijrs blscn rivcrt HKP6 AugLrst.r Bcll
2064 untlcr året.
Chef för divisionen är kommcncliirkrrpten I . gr
Gunnar Hallin. Förbrrnclct iir org.uriscrrtt pir cn strrb
och tre komp,rnier (flyg-. bls- och vcrkst.ttlskomp;rni).
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Vcrkstadskompanict mecl marining I Olof Siödin
som chcf hlr i frcdstid ttt utfön tillsyn och reParationcr motsvrrrentlc tillsyn på förbanclets hkp-materiel.
tLrderhiillsresurscrnrt är tlimensionerade för en flygtirlspro.lLrktion rrv cit .1o00 timmar. Kompaniets personll utbilclas slälvfallet också för krigsorganisationcns behov.

Tillsyns.rrbctct bcstår i huvucls'rk rrv kontroller
(okulrirbcsiktnirrs.tr. r-rpprniitnint .rv förslitning' prr:strn(l.uniitning:tr

l:iirJcr.

m tn) oclt .n' .lcttl förlnlccldl irttill ccntrrrl vcrkst.rcl. Drift-

[,1tb1'tt crrhct srin,ls

cllcr k.rlcntlcrbutr.ln.t cttitttcr byts endast iundant.rgsfrrll rncllrrn tillsyrrcrrt.t. Hiisst.t miij ligr tillgänglighct iir fijrstås förutsrittningcn. Iinclast allvarligare fel

fir i så.l.rn.r f.rll utgiirl lrrlrrr.l för utbyte.
Fiircskriftcrn.r fiir tillsvnstjiir.rsten utfärdas av FMV
på Tekrriskrr ortler. Arbctsr.rndcrla{et iir i huvudsrk
STI. srrvitch.rn,lböckcr och TON{. Mln h:rr emellertiJ iivcn ritt .rtt utnvttj.r tillvcrk.rrerls oritir-rllunclerlag
Än.lring.rr ;tv tnrttcriclcrr får Jriremot crltllst utföras

lartr

ti,l

.

.1tt

ILir g.illLr rl,t tllt.tr. Slrl.t,t l'.tr r.iltt itii)nid och nrinen.t
t,L1' .ir p,i pl,ttc l& rtt /-t il,tud JLn lt'rttrande hesiittningen
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Sex hkp-typer i vårt försvar
I

,let svenska försr.aret förekommer

f n inte min-

,lre än sex olika hkp-typer. Den allra första konstruktioncn som marinen använde var kolvmotorförsedd och bar beteckningen St5. Den är emellertid nu borta ur bilden.
Vår f n äldsta hkp är Vertol 444, svensk beteckning HKPI, försedd med kolvmotor. Den har
nu mer än tio år på nacken men är fortfarande

i tjänst. HKP2 -- Alouette II var den första
- de två redovimindre typen (en rotor) och båda
sade typerna införlivades så småningom med alla

tre vapengrenarna.
Agusta Bell 204 med TM2A-motor levererades
i Sverige i en A- och en B-version. Den anskaffades av arm6n och flygvapnet men däremot inte av
marinen. Svensk beteckning HKP3.
HKP4 blev Vcrtol 107 med TM2C-motorer.
l)enna hkp inkriptes av marinen och flyvapnet.
Armön skaffade i stället HKPI, Hughes 269A med
kolvmotor, vilken däremot inte finns hos de andra
två vapengrenarna.

Den allra senaste typen är alltså HKp 6 _
Agusta Bell zo6 som f n finns hos arm6n och
polisen men nu också eventuellt kommer hos marinen. f)en kan rrärmast iämföras med HKp 2 och
har allt.så endast en "snurra". Den har dock betydligt bättre prestanda än den äldre märkesma-
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kavalleri som går till väders!

I

5

Vill man kalla vårt svenska arm6flyg för det nya
kavalleriet så går det väl för sig. Hästkrafter som
går till väders känner vi ju till redan från antiken.
Det primära är väl att våra markstridskrafter i da-

sig som det rnotlern.r "kavllleri" som våra arm6förband är i bchor' .rr'. Hclikootcrn hrr kommit för att

gen läge genom helikoptern kan göras rörligare och

stabcn irtt börj,r mcd lrkp. bcr.ittrr chefen

snabbare. Vill man ha bekräftelse på den saken
så är Boden rätt adress. Här finns nämligen Arm6ns helikopterskola (HkpS), som i krig blir arm6flygbataljon. Den har att uppträda i en karg fjällterräng och vintertid ofta i bistraste klimat. Att man
här inte har plats för några "stugsittare" säger sig

q
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självt.

stlrrrtl inorn vjrt t,,telförsr'.rr.

Hiisten 1956 frtti(lcs principbeslut inom

lrclikoptcrskolrr iivcr:teliijtnlrrt (iunnar Zachrisson.
Han blev också .len förstc sonr utbildacles i helikoptcrtjiinst inotr .trnrcln. Hiistcn l9t7 r.tr plrrnerna klara
oc'h thcfcrr fiir .rrntin .rrrlriill ,lir lr()s st.ltsmirkten att få
jr r crks.rr.nlrctcn Ärcn ,lrircfter. rrlltsir 1958 och
1.åbiir
It)59. gick ic'rn rnrn Llcrr iijrst.r l'lygkurscn. Samtidigt

Ni

visste kanske intc att tlet svenska armdflyget snart
är veteranbetonat. Just i år kln man se tillbaka på en
tioårig verksamhct. I:rån cn tämligen blygsam biirjrn

har också HkpS l'uxit ut och numera dokumenterat

i slmarbete mel lan
1959 kun.le det för-

utbi I.l.rrlcs iir err trrt.ltrhål ls1.t'rsorr.rl

.rrnri'n oclr civil.r fiirct.rt. \'iire

2

arm6-

för Armdns

n

st.r.rrnriflv:lfiirlr.trrJct s.itt.rs up1. och srmml år lever('r.l(l(s otks.i ,lc fiirstrr l:itt;r lre likoptntrnir HKP2. År

l9(ro fick rtr.tn Irur Lr.lltvcr.tn5er) .tv dessa KKP och
lq6t tillfiir,lcs skol.ur o.ksi fpl 53 för sprnings- och
sambandsflygrrins.rr. Ärcrr 1962 6J levererades de
rncdcltunsrl HKPt
Nu hrr vi pirbiirj.rt .lcn .rn.lra fasen i uppbyggnirden. Vilkct l.l e mcrlfiir irtt vi tillförs HKP6. en
liittarc hkp-tvp i utbyte nrot HKP2 och fpl 5J, slutar
överstelö j tnant Zachrisson.

Tekniskt samarbete med

F21

De huvudsakliti opcr.rtivl uppgifterna ikrig för

I

9

,'h' ,

.rrmöflyrbirt.rljorrcn k.rrr s;rmm.rnf.rttrs sålunda: 1)
Gijr.r mirrclrc cnlrctcr Lrr rn.rrkfiirb;rndcn rörligare och
srrrbblrc. t.cx. fi;r s1rirningsupP(lr.rg. 2) rekognoscerings- oclr s.rrnlr.rn,lsflr{rrir.rs.rr. 3) f<irflytte små eldkr.rfriqir fijrb.Ln,l. cx. p.rrrsrrr'ärnsförbancl, 4) underhåll.r is,rlcr.r,lc fiirb.rn,l och åtcrtrlnsportera sårade
rir'h i) obscn'rtioncr oclr cl.lledning. Allt detta medfiir i sirr helhct .rtt lrkp-rrrrrlcrstritlcla markstridsoperationcr blir srr.rlrb.rrc ot lr t'ffcktivarc.
I)cttr om rlc t.rktiskir uppgifterna

i

stort. Om

vi i

det följande i högre grad d,gnar oss åt det tekniska
underhållet är det för att vi tror vår läsekrets har

KU NG VI NTER

större intresse av detta. Från sin start har HkpS
hänvisats till flygflottiljen i Luleå vad gäller underhållsarbetet.

Vilket bl a innebär att F2t tekniske

chef även är teknisk chef vid HkpS. Rekryteringen av
tekniker vid skolan sker dock huvudsakligen från armdns egna led. Några kommer emellertid även från
flygvapnet och de har då omskolats för aktuella hkptyper. Teknikernas utbildning sker huvudsakligen genom arm6ns försorg. Man börjar med allmän värnpliktsutbildning och därefter utbildning som hkphf älpmekaniker vid HkpS. Vid utryckningen kan man
få anställning som bitr armdtekniker i Ag 9. Härpå
följer praktik vid förband hos arm6n och som på-

byggnad teknikerskola II och typutbildning, också
inom armdn. På detta kan man få gå teknikerskola
vid flygvapnet och efter 6 års utbildning, inklusive
värnpliktstiden, får man placering som färdmekaniker
vid arm6ns hkp-förband.

Att jobba ute i "busken"
Cirka 50 procent av flygtiden produceras i fält under
sådana förhållanden som en arm6flygbataljon måste
fungera. Underhållsarbeten och tankningsplatser ordnas då vid s k T-baser, i princip en glänta i skogen.
Där skall service- och reparationsarbeten utföras under

rent fältmässiga förhållanden. Man har därför verkstadsresurser för rätt omfattande jobb som man skall
kunna utföra ute

i terrängen.

så komponerade med hänsyn

Verktygssatserna är ock-

till

detta. Utrustningen

för tankning är även fältmässig och man gör en lätt
hkp flygklar inom loppet av nägra minuter. Även
förarna får en begränsad utbildning i teknisk tjänst.
Det innebär bl a att förarna själva i princip skall kunna utföra både A- och B-service vid behov.

På uppdrag från ELT6 har CVA undersökt hur radiooch radarförbindelser hålles i vårt bistra vinterklimat.
Resultatet i kort har varit att även med mycket stark
nedisning har sändning och mottagning fungerat utan
störningar
även om riktningen i vissa fall för- visar en länk
skjutits. Bilden
och en yagoantenn,
som var helt ostörda i sin funktion.
Den andra yagoilntennen, som entlast syns med en dipol, var nedbruten men sände i alla fall
rätt ned i marken

Vi förlorar inte

taflet.

Men är ni också mogen att ta ett ansvar?
kan försäkra direktören att på alla mina föregående platser när det har hänt något så har dom alltid sagt att det var jag som hade ansvaret.

*
Man bör inte kasta glas när rnan sitter

a

tara bister, lö/ folået
bh sppe i norr. Det

gäller allttå att t'ara tälAlädd. Vpl Claes Olol

Strand tAöter tanEningen

ild en

T-bas. (Foto:
Rsttmästare B O Leh-

man).

8

första

-- I^g

Det tekniska samartretet med F2t innebär i stort att
flottiljen och HkpS delar på tillsynsarbetet. Mera om-

Klimatet Ean som beäant

i kylan i

*

Delat tlllsynsarbete

lorts. tid.10

förbindelserna

,,

t

i

stenhus.
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Änledningen tr.ll att olika smör1- och tätningsmedel

o d används pai olika stiillen i fpl är de växlande
rnil;öer som förekommer t ex låg resp hög temperatur,
lågt resp högt tryck, kontakt med andra material
1bränsle, hydraulol.ya o d). Dessutom köps apparater
och utrustningar lrån olika länder och leverantörer
som föreskriver speciella smörjmedel. Ett utbyte av

Skuggad
llan satt i solcn och kär-rtlc värmen
sonr spreds i kro1.1,t'11 frårr tgpp till tå
L)en kala r'äggerr är strålningsskärmcn
som flngar f l;itlct från himmrl hlå
Flans tanke .krnrnlr, I,rrrs ijg<;n slutes
F'rån världens oro han flyter bort
Nu blott av solen ot'h r'ärmcrr n jutes
Men ack, du yngling. din stunrl är kort

smörjmedel i sådana utrustningar skulle kräva omfattandc oclr .iyrbar utprovning.
Vän av ratiorralisering får gäma ta kontakt med
tillverkare av smör,;mcdel och ge dem id€n att framställa ett universalsmörjmcdel som rir Limpat för användning i alla sammanhang oct mil;öer. Vidare kan
tillverkare av tätningsmedel göras uppmärksamma på
att ett tätningsmedel som stoppar mot bränsle, olja,
höga och låga temperaturer, rcgn m m samt är elektriskt isolerande cxh clektriskt ledande med litet fantasi borclc kunnrr iist.rrlkornrnas. Kanske det honorcras.
Det är inte så hiipnadsväc*ande många preparat
som visas på bildcn, i s1'nnerhet om man tar hänsyn
till att det som är avbildat inte är avsett enbart för
smiirjning och tätning. Trots rtt det inte kan urskiljas
mer än vad ungefiir hilften av förpackningarna innehållcr, kan man se nrerlel för lagning och skyddslackering av radomer, sprickindikeringsmedcl, korrosionsskyddsmeclel, lim och låslack.
Med de stora krav som nu ställs på ett fpl, följer
;rtt tnan måstc välja mcr kvllificerade materiel än tidisare. Dctta rnedfiir ltt nr:rn oftare får ta till specialmaterial för olikrr anviirrclningsändamåI. Det är också
r anligt ltt tlcssa hiiskvrlificcrade material består av
flera kompor)cntcr. sorn skall blandas ihop före anr.-ändningen. Som exempcl kan nämnas att enbart de
rne,lcl. som arrr';intls fiir att hättrrr skador på formgivna
plastdetalier. r.rpptar inte minclrc än l0 av de avbildade
l-i'irpackn ingarna.

Dessutom karr framhållas att cle preparat, som anr.änds för SK60 i stort sett är tlesamma. som brukas

fiir iivriga

fpl-q.per.

Srtahs leborrtorium

ftiljcr utvecklingen pir området

och err fortl<ipanrle rrtionrrlisering pågår.
Konstrahtören

Han är helt borta från vad som händer

{l
I

där bakom ryglaen, bak rutans glas
En bister nuna och knutna hände'r
Är ,lrrmats primrrs i nästa fas

Att låsa utan nyckel
med tråd, låslack, bricka
osv

()m bur rlet slrrtrrr vi ej hcrätta
I)u hleke y'nglrng. ,lu kan vil trygg

mrrttrlr. I avvakt.rn på centrala föreskrifter har l.vm
{11[rjiirrr \\'i,lcnborn och Irans medhjälpare på FTS

Men clu ska veta: i stritlens hetta

i Ilalmstrrtl .rti()rt ctt cuct kompcndium. som används i
utbildningen. Irnrlerlaget har hämtats ur olika föreskrifter Få r'r'och hr,s tillverkare. Intresserade kan
få kopior av kompendiet.

.i,qrillrr

r.<'kså lr,r

slikrad rygg

Kåu''

Det finns cn mingrl olikr sätt att låsa t ex skruvar och

tl

TRAFFPUNKTER
o

Små korn åt tekniska chefer

CUH:s årliga samling med flj tekniska chefer
rum i Finspång den 28-30 okt i fjol.
Punkterna på dagordningen var bl a

FMV-flj

t.-ri",ii

/-Je -o,tl

ägde

-FFV

Tv
Arbetsfördelning flj
Gångtidsförlängning
FKU/verkstadsredovisning
Regionala verkstadsdelegationer
Erfarenheter Ö-68
Tf CUHD, civilingenjör Rune Klitte, inledde dessutom en diskussion om arbetsledarsituationen på flottil,jverkstäderna. Han uppehöll sig särskilt vid behovet
av och kraven på goda arbetsledare.
Ogynnsamma arbetsbetingelser och vissa brister, t ex

dålig utbildning, få karriärmöiligheter och otillräcklig auktoritet berördes. Bland förslag till lösningar av

'1

till DIDAS med engelsh lhötning.
de atdelningar inom SAS som delges TR.)

SÅS notst,trishet

(FK, TX ett

ir

samheten, varpå följde en rundvandring genom verkstäderna. Som avslutning följde en allmän diskussion om underhållsfrågor och naturligtvis i dessa tider
kostnaderna för underhålav pressad ekonomi
let i ett civilt bolag och vad som kan göras för att hålla utgifterna nere utan att flygsäkerheten eftersätts.
Principerna för denna verksamhet skiljer sig i hu-

vudsak inte från FV, men skillnader i gångtid för
tillsyner och översyner mellan civila och militära fpl
gör dessa inte helt jämförbara. Databehandling av TR
förekommer också inom SAS. Deltagarna fick där ett
intryck av ctt större vikt hdcs vicl de enskilda rapporternas behandling och de uppgifter som lämnas på TR
CIJH inlornertr tehr thelernt

rid (lr t) Fi, Ft7, Fl2, F4'

F2 och F9.

problemen angavs exempelvis ett intensifierat engagemang från tekn cheferna.
Den nya giv som tillämpades med korta inledningsanföranden från UH oc'h förut vidtalade flj-representanter slog väl ut och gav en bredare diskussionsbas.
Livligheten i diskussionerna blommade stundtals upp
häftigt och "små korn" uppdagades.
Ett srudiebesök på STAL hanns också med.

rapporteringsskyldiS4a än av ett stort flöde
av TR.
Uppbyggnaclen av felrapporteringssystemet pågår
vid SAS och resultatet hade, liksom vid FV, redan

av de

;äl

K.

o

...

och matnyttigt för Ki

Med ett digert program framför sig inledde

fli ki sin

20-22

nov på Esso
hade ki
gång
Motorhotel utanför Stockholm. Denna
arrangera
träffen.
F18 uppdraget att
Efter inledningsanförande av tjf CUHD hölls därefter under två dagar ett antal föreläsningar med efterföljande diskussioner i frågor med anknytning till
sedvanliga kontaktkonferens den

ki

verksamhetsområde.

Sista dagen ägnades helt åt studiebesök vid SAS
verkstäder på Arlanda. Besöket inleddes med att över-

ingenjör Lars Tullberg informerade om kontrollverk-

l0

-

Ingenjörerna Bengt llehn ocb Eric Forsherg demonstretade
TII-ttpplöljting och d,:irdt' löranledd nodiliering at' enheten

.;ant uppnådd besParing.

visat sig i form av förlängda gångtider och minskad
felfrekvens.

Deltagarna hade efter denna genomgång den uppfattningen att det borde vara r'ärdefullt för både SAS
och FMV-F att vunna erfarenheter cliskuteras Semensamt.

SN

'

Silf4]ltnfr

''ATT FLYGA SOM EN ANKA''

Rubrikens uttryck har säkerligen fällts många gånger med mer eller mindre fönäckta syftningar. Att det
gäller bokstavligt för den moderne piloten ter sig säkeft underligt för många och kräver en förklaring.

åI
*fr1

anordning som drog åt masken tillräckligt hårt i sanrbarrd med övcrtrycksandning. Problemet liistes genorn
att mar) i nacken på clen "vanliga" hjälmen lade in en
sk<jld med sarnma form sorn h jälmskalet. Mellan
denna sköld och h.jälmskalet placerades en blåsa lika
stor som skölden och med slangförbindelse från in-

$

andn ingsslangen.

När trycket ökas i masken sker alltså samma sak
nackblåsan. Konstruktören har även varit listig nog
att göra sköldens yta större än den yta masken har mot

i

Ä
Förlattarett Jobn T htlin ned n*LsLöld
blfua i tänster hand.

i

höger u,h b jilnt

Det handlar om ett andningsproblem. Vi konstaterar
först, att om man skall fungera tillfredsställande
krävs bl a ett lungsyrgastryck på 60 mm Hg. Detta
innebär, att man på höjder över l2 km måste tillföras
andas
ren syrgas med övertryck. Vid ökat över-tryck visar
- det sig
ganska snart, att kroppen inte
"orkar med". Vidare uppstår det problemet, att syrgasmasken inte tätar mot ansiktet. För att klara av
det här krävs således en viss vttre hjälp av dräkt och
hjälm.
När man här i Sverige först ställdes inför dessa
problem undersöktes noga vad som fanns att köpa på
den internationella marknaden. Man fann då att det

ansiktet. Med ökat rivertryck får man härigenom en
åtdragning av masken och därmed önskad tätning.
Tryckdräkten
Derr andra uppgiften var att skaffa en anordning som

kuntle hjälpa kroppen att orka med ör'ertryc*sandning. Man provatle olika tryckdräkter som på utsidan
krol.rpen kompenserade för clet övertryck man fick
i lungornir. Det fanns många anrnärkningar mot dessa dräkter framfiir allt ur kornfortsynpunkt.
När man studeracle problemet fysiologiskt visade
tlet sig förenklat - att vad man egentligen ville
åstatlkomma var, att en viss mängd blod med ett visst
syrgastryck passerade genom hjärnan per tidsenhet.
Ovrica tlclar av kroppen iir inte i samma utsträckning

lv

inte fanns något "färdigskräddat" som passade oss.
För att fä fram en "vettig" utrustningskombination
påbörjades ett utvecklingsarbete vid FC, som så små-

ningom resulterade i den hjälm och dräkt jämte syrgasregulator, som nu efter hand infiirs vid våra förband.

Foto ö.rtgi)tahill

Hlälmen

De krav man ställer på en flyghjälm är att den skall
skydda ftir islag - kraschdärnpning fiir hullrer
i kabinen och förmedla telefonifiirbin,-Jelsen samt utgöra fäste för svrgasmasken. Fiir att masken skulle
täta mot ansiktet vitl örrskat ;ivr'rtrvr-k behiivcles någon

INGA EKONOMISKA BEKYMMER?
MATf P!FTVENX

,rrrl r ,r

PROIOKOII

'OPSVAFFIS
Frtgmoref ,€riorvoh^inqen

L

l-,,,r,1r,'l':'l.r

f,l

av syrgrstillgång r.rnder de relativt kortrr
titllr sont rlet hiir blir frirgan om. Och nu är vi frammc vi,l par'rllellr,n tncrl attkatr. Den hör nämligen
till ,lc d jur sonr är "fiirseclda" med dykreflex, srm
bl a rrmbcsiirjer rnirrskrt bloclflride till musklerna, en
reflex som alltså är till fördel för ankan då den dlker
[.eroen,le

orh måste spara sfrgas.
Vicl "r.rorrnal ' iivertrycksanrlning visar det sig att
en st()r rningtl blod tryr-'ks ut iarmar och ben och såletles inte är till någon nytta fiir hjärnan. I\{an borde
därför kunna hiija trycket på valda delar av kroppen
för att undvika ,lenna "inre Iäc*ning".
Prov i unclertryckskammare och med övertrycksandning visacle. att man kuncle minska tryckdräkten till
ett minimum. Genom att ha högre tryck i drd.kten än
i maskerr och lungorna förhindrades att blodet läcker

ifrån centrah delar och man får således tillräckligt
med syre för hjärnan.
I,r',r)ll
.rr.rr,

lril r",,ll'L,j\
,11,.,f

.rjrj-,r

I'

r,'jj,'r..1",,

.,

Tryckdräkten man nu kommer att använda består
enclast av g-byxor. Syrgasregulatorn ger två tryck, ett

till

masken och ett

till

byxorna. Trycket
'f

till

byxorna
ort.r. :i:i . 1rt
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svensk" har diverse klipp ur TIFF funnit plats. Vi
kvitterar artigheten och säger
LAD OS OPFRISKE VORT DANSK
hm
genom några språkexempel. I Sverige sä-ger vi utskott
om en underavdelning av en kommitt6.

översätta detta med
"udskud" men då hamnar man absolut i galen tunna.
Detta ord betyder nämligen "avskum". Rätta dan-

Man skulle kanske frestas

ska benämningen är i stället "udvalg". Tro heller
inte att "haengsel" kan översättas till hängslen,

NV

nnk

det betyder nämligen "gångiärn". Hängslen

heter

"seler" på danska, så det så. . .
Vi har därmed fått ett par exernpel på språksvårigheterna. Som dock i allmänhet inte är större än att
lite god vilja räcker för att vi skall förstå varandra.
Vi nöjer oss nu med de anförda exemplen och
r.redanstående tankekorn, som vi tillåtit oss saxa. Men
vi återkommer kanske i ämnet. Vi gläder oss åt

Kontakt och vad cletta ord innebär i förbindelserna
ör'er öresuncl. Vi sägcr också vdlkomna i Drakenfamiljcn till danskarna och önskar dem god tur med
r'år svenska kvalitetsprodukt.

Från andra sidan Öresund, från den danska FMK,
Flywematerielkommandoen, har TIFF fått en välkommen hälsning som vi härmed vidarebefordrar till våra
läsare. Vår danska kollega heter symtomatiskt nog

"Kontakt" och detta är ju något som vi gärna vill

Red

*
Den som ikke laver feil, laver som regel slet ingen
ting.

etablera med brö.lerna däröver.

TIFF-red har bläddrat i några nummer av Kontakt
som onekligen är både trevlig och informativ. Det
sflsl5tlivnnsvärt för oss "torrisar"
danska gemytet
gör sig förstås gällande. Med välskrivna artiklar, trevliga teckningar och en och annan skämtsam historia
ges en god information om vad som sker hos våra
danska kolleger.

Med förnöjelse konstaterar vi också att även FV
får bidra med ett och annat. Till exempel ägnas vår
renlighetsbroschyr "Renlighet ger säkerhet" en helsida. Broschyren har för övrigt även rekvirerats av
danska flygvapnet för distribution till förbanden.
Som bekant har Danmark försäkrat sig om det
svenska Draken-systemet, och detta presenteras utför-

ligt i ett

av Kontakts senare nummer. Draken levereras

i

tre versioner, nämligen attack-, spanings- och skolflygplansversionen. SAAB hade hård konkurrens av
bl a franska Mirage 5, men natten mellan den 28 och
29 mars föll avgörandet och senare på dagen skrev
försvarsminister Ninn-Hansen och SAAB-direktören
Mileikowsky under kontraktet.

Till

förbättrande av förståelsen mellan danskar och
får också språkundervisningen sin beskärda
Kontakt. Under rubriken "Lad os opfriske vort

svenskar,

del
12

i

På

en

skatter,
bygqere

*
lykkelig o i sydhavet er der hverken radio,
udgifter, politi, klaeder ........ eller ind-

*

Han sydde vår första fallskärm
För ca ,15tt år seclan konstruera.le Leonardo da Vinci
den första fallskiirmen. Det fiirsta verkliga fallskärmshoppet utfördes från en bailon6l år 17tll. I:allskirmen
fick redan under .lerrnr epok i grova drag sin nuva-

7/,

rande utformning.
Irvin i tlSA presenterarle

--*

år l919 den s k frifallsplcken sådln .len .tnviincles iin i deg. I)en lnlmmades
snalrbt av dct amerikrrrrska militärf lyget, där den
redan samml år införtles som standardutrustning.
Till svenska militära flygct, flygkompaniet, kom
fallskärmen

i början

av 20-talet.

I december l9l9 anstiilltlcs David Sullivan vid flygkompaniets tygvcrkstad, nuvarande CVM. Han utbildades till saclelmakare. cn yrkeskår, r'ars medlem-

I)tt icl Stlltt,ttt /,tndttrtr lttrt t,il ned moderna sbiirndr
trttt t.u .g,iug nr,l .sirt lhitd löt 5o,ir tedan,

mar representeratlc ett nyckclyrkc va.l avser underhåll

tiir)

och reprration.rv flvgplrur, som då praktiskt taget
helt var kliitlda rnctl tcxtilmatcrial. Det var en stor
och sr'år konst rrtt kr.rnn:r klä r'ilrgar. ro,lcr och fllgkropp på ett sådrnt sätt. att det hela i alla lägen var
spänt som ett trumskinn.

konstruerirde" en fallskärm &r 1924. Denna
iallskärm kan med stor sarrr.rolikhet betraktas som den
iiirstr svenska i ilygvapncts historia och den syddes av
Sullir';rrr. sollr sc.(lernrerir blev verkmästare för fall-

skärmsverkstader-r.

han penUnder de nira )o år han varit i tjänst
i höstas har han verksamt -bidragit till
fallskärmens "utveckling" ot-h i många år medverkat
vid säkmatutbildningen i FV.

sioneracles

Thörnbladskärmen
vår första
Kapten Thörnblld och ,låvarande ritkor.rtorschefen vid
tygverkstaden Hcnry Kjellson (sedermera flygdirek-

Crnnar Leirttan, CVII

FORLANGDA GANGTIDER
I tider då allting stiger kan det väl finnas goda

oberocn.le

skäl peka på något som går åt andra hållet också.
Vi syftar då närmast på flygtimkostnaden. Flygma-

lrtntlningen.

lv vrr,l girngtitlen kommer att virra vid
I händclse lv höjd beredskapsgrad får

kostnader

rlcssutom ytterligarc cn flygning utföras. B-sen'ice eftcr gårrgtitl kommcr ocksii att genomf<iras fiir ör'rig.r
flygplan orn fijrdel kan vinnrrs ddrigenom.

Under december månad 1968 har gångtidsintervallen mellan tillsyner på fpl 35 förlängts från 125
till 150 gt. Vilket bl a innebär att antalet tillsyner för
ett tre kompani-förband minskar med ca l0 per år.
Resuitat: minskad årskostnad på 2-3 Mkr för

SMI försvinner
Spccicll mck,rnikerirrstrr.rktiorr iir scilln årtionden en
lrilkiirrrl urr,lcrlrillsl.u[.lil .rtion. Nrr hlr också den fått

samtliga 35-förband.

frlnit .,tt kr rr r't I'ri "',

terielförvaltningens åtgärder
börjar ge resultat.

för lägre

{Ippföljningcn rxlr ulrlrtlrrtcrirrgcrr rv

urr,lcrhåIls1.l.rrr.

i r.rtion:rlist rirrqsviiscn tlHD har nämligen
q1e1q.111.rf isk trppiiiljning på
It'knis\'r:k'rrrortti.k b,rsrs rr' 1-1.1- (hkp-) sVstem och
ilil.tr-,rt(-r sr,in,li: r r.irr r irfr', llct hrirfiir rir I)IDAS
stri'k.r nrcrl

fiir.rtt fri c'r, t'ffcktil Lrl\lifiilining

fiilj,l ;rv in!res.r'is
onrtll.rtl gångtirlsfiirl:ingrring h:rr,,tksir (--sr:rli<crr
ökrrt till 17.5 orh [)-servircrr till ]5 tt. L)cssurom
fölier cn omriirrlering rrv un,lcrlrållsprogramen fiir
;rPpar.rtcr. \1iIkct rlltså inncbiir.rtt iivcr,rtirn,gcn till l'-

rncrr

h1älpande untlerhåll forts;itter cfter riktlirrjer som erf:rrenheterna ger.

iii'ertr de,lir':ktilu furrliti,,rrc'rnrr fiir C- och D-service-

liisningrrrn.r fortsrittcr,rlItså. Som en

För att mcdgc iikr,le rniijlighetcr .itt utnyttja flygplanen har tiden för B-service änclrats från krlendertill gångtitl. Enligt detta program skell B-service utfiiras minst var sjätte gångtimme. Vilket isin tur
innebär att B-servicen kan få utfriras flytande. Föreskrifterna beräknas bli klara i höst. Motorbesiktningen skall vrrrr tlerr styranrlc fiir lreräkning av serviceintervallen. Här tippnrrs allrcå mrijligheter att "baka

in"

R-serviccptrnkter i klargrirnirrgsprogrammet närhelst tillfälle trppstår. Men kan härigenom undvika
rtt trr flygplrlrct rrr tjänst

Enligt nyr ,lirektiven får ävcn flygning som påutgångr:n r\' {le se'x t;mmarnr fsllfölfas

liirirts fiirc

\.un.

rtr

)T(l

r).1

Lr

rir hchovct att

n,lr.rlr j l l tl.rrl,l ik.rtiorrr.rrr.r rnc(l

nrcl h;igrktLrr.ll Nlr.,l lriirrstrr

till rlettl

d

rif tdatasy-

och som

en

fiiljtl ar, Llt' fiirlrinqLl.r sirrrsti,icrnrt kan SMI utgå.
I st.ill, t firr I'{r$ (l'rrilcrlriillsfiireskriftcr system)
progrrlmmcr) Nf.rlrur,liirr-'mot R'scrvice ör'erförs till
SKL I)trl.blc'ing rv trxtc'r un,lviks härmcd i stor omf

rr

ttn in g.

(lcnom ,lcrr ,lokumentrrtion rrv allt underhållsbehov.
stlrn skall skr, ill|S k,rl) 00. Irrr möjligheter för anslutnin! till fclrapp,rrtt ringssy'stemet yppats. I den
tlokrrmcnt,rtion s()n) ger rlcnna mii jlighet kommer även
fiirrlclnirrrs-'fO. rr ltt inrrbctas slmtidigt som nödvändic krkeliscrin{.tskr,il (I--kod) kommer att ingå i
listningcns positionsnLrmrner. Dokumentationen kallas

"I-irrderhållsflrrr" och
rrcr. ,lcls
n

er

fiir

;r1'1rx1;1161.

frr-m,1,:les

i

r.rtses dels

för

systemfunktio-

En niirmare beskrivning kom-

TIFF

öil.
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HYDRAULAGGREGAT UTAN BULLER
Gullfibermatta med plastfolie och kycklingnät en effektiv ljuddämpare
Det talas så mycket om att vår arbetsmiljö måste förb;ittras, sdrskilt beträffande bullret. Men garr det så
mycket? Här får TIFF visa ett konkret exempel på

SAAB:s hydraulaggregat, som körs kontinuerligt i
hangartjänsten, bullrade irriterande. Verkstadsingenjör Lennart Peters6n gjorde slag i saken och konstru-

vad som kan göras med enkla medel.

erade tillsammans med förman Ragnar Thisell
er.rkel men

effektiv

en

dämpkåpa.

Aggregatet har försetts med svängbara bd.rarmar,
vilka möjliggör förflyttning av dämpkåpa och aggregat samtidigt. Kåpan är uppbyggd på en trästomme

klädd med masonit. Som ljuddämpande medium har
använts 8 cm Gullfiberfiltmatta, som inklätts med
plastfolie och kycklingnät. För aggregatets kylning
har in- och uttag för kylluft försetts me dljudfälla av
ing Södergrens konstruktion. Den ljuddämpande förmågan är så pass god att bullret endast ligger 2 dB
över hangarens bakgrundsbuller
enbart alstrat av
luftkonditioneringsf läktarna I
Den tekniska utformningen framgår i viss mån av
biiderna. Kostnaden stannade vid c:a 500 kr i material samt en veckas arbete för en man.

N;r

dggregdtet Aörs står dänpbåpan på golaet. De ttsticAtn
de lådctrrc nted randa intatser är liudlällor.

I

Intresserade hänvisas

till

218 680320 och US-31-0.41

NTERNATION ELL DI REKTI

N

SAAB rapporter VMH-

:R1.

I

FORMATION

Bell Helicopter Company, F'ort $/orth, Texas, har
under senaste halvåret hållit konferens i nio större
städer i USA för helikoptrar rv typ Bell ztl6A Jet
Ranger. Konferenserna har kallats "JetRanger Flight
and Mrintenance Conference" och har erhållit ett så
gynnsamt mott.rgande i USA, att Bell och C.Ä.G.
Agusta, Gallarate, Italien, överenskommit om cn gemensrm Eurooatur.
För den skandinaviska marknaden för 206A JetRanger utsågs Stockholm som centralpunkt, och Ostermans Aero AB stod för arrangemangen.
Från Sverige deltog representanter från arm6-, marin- och flygmaterielförvaltningarna, Luftfartsverket,
endra myndigheter och civila företag. De övriga nordiska länderna haclc liknandc reoresentation. Inklusive vär<ifolke t var inte mintl rc än (r5 personer förslmlade för rlcn fcirstrr dagens konferens.
Under clen dagcn gjorclcs prcsentationer av Bell,
Agusta och AIlisor.r ar.rgående prestanda, flygteknik,

rrrnijvrcr ctc mccl JctRanger. Bl a visades en film från
U.S. Navy

.s Tcst Ccntre, Patuxent River, där gränsernrr för tillåtnl s-r'irden vicl landning provades och i
många fall överskretls. Men
som Bells Chief Pro"det gjorde inte så
jcct Engineer. Bud Rollings. -sa

mycket att fyra lrnclningsställ kröktes.
för vi hade i
.rlll fall tacit mecl oss fem stycken".
Huvuddelen av konferensdagen ägnades emellertid
år underhålls- och anclra tekniska Droblem och deras
lösn ing.

Alla deitag:rre hade inbjudits att inkomma med
skriftlica frågor, vilka till största delen besvarades
rc(lin sammr eftermiddag.
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Den andra dagen var planerad så, att de operatörer
som kunde medföra helikoptrar till Bromma flygplats
kunde få dessa f lugna och genomgång;na av Bells
eller Agustas provflygare och underhållspersonal.
Vidare kunde speciella underhållsfråeor eller installationsproblem diskuteras med Bells, Agustas eller Allisons personal vid respektive helikopter. Ett speciellt
intresse tilldrog sig den huvudrotorväxel som isärtagits från en till arm6n levererad HKP6 (JetRanger),
vilkcn granskades av ett I 5-tal intresserade. Slutligen
tog llla närvarande chansen att studera andra operatörers installationer av skidor, kamera, bårutrustning,
radioutrustning m m.
Som slutomdöme kan väl sägas, att denna form
rv underhålls- och flygkonferens är betydligt angenämlre för operatörer och föranleder betydigt mindre
rrbete än att få ut informationer från tillverkaren via
telex. brev. telefon. etc.
I

Elektron i kens trcgå ng ar
passeras I
tryT&,
.w
FMV-F:s

teleskola
Då flygvapnet i början av 1960-talet tillfördes en
hel del ny telemateriel uppstod också vissa utbildningsproblem. Dåvarande FRAS (FV radarskola) hade för små resurser för utbildning av underhållspersonal på den nya materielen. Eftersom
dessutom ett ackumulerat grundutbildningsbehov
förelåg (radar-, halvledar- och servoteknik etc)
måste någonting göras. Därav kom sig att FFTS
(Flygförvaltningens teleskola) organiserades. Aret
var .l963 och skolan förlades till Västerås. Nu kan
flera tusen elever se tillbaka på sin grundutbildning vid FFTS.
Den nya materielen som i rask takt tillfördes flygvapnet i paritet med de nya flygsystemens tillkomst påfordrade naturligtvis också en stegrad utbilclningstakt.
Som påpekats i TIFF är det ju männen på marken
som håller fpl i luften. NåväI, genom goda kontakter
med Västerås stad och vissa för flygvapnet tursamma
stadsplanetindringar kunde UH förhyra en staden tillhörig kasernbyggnad (f d FCS, Flygvapnets centrala
skolor) på inte mindre än 5000 kvm.
I januari 79(t1 var clen nya skolan färdig att startr
tlppbyggneden skeclde successivt mcn rcrlan i februari
samma år arrangerades den fijrsta kursen IIndcr de
år som sedan förflutit har skolan undan för unclan till-

förts undervisningsmateriel, stationsutrustningar
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instrunrent. Det inncbJr lrl .r .rtt man nu f1'llcr två våningsplan pir s.rnrm.rnlagt eirka 2tttt0 kvm med lektionssalar och tl;irutör'cr lrlr ctt stort förråd för instrument och verkt;g.
Från fyra till tiugo lärarkrafter
Utbilclningschef har.rlltscrlan starten varit

ingenjiir ()llc Stjcrnhult. Han hade första

t

drifts-

verksamförfogande. I dag

hetsåret cntlast flra Lirarc till sitt
iir de t tjugo rn.rn sonr sr'.tr.tr fiir undervisningen. Här-

till

kommer administrativ personal om sju personer,
varav f1,ra skrivbitriden. kopister m fl. Vaktnrästare
- elevcrna känner siikerliren den f ryntlige Rossander
oc-h

/

skapet.

t
;t,rl

*8

'
Fr t Jr det ingtn jörttrt ILnt l:llnnJ oth lloll Ol:ton
slsslar rned rnätningar ned FLI 25.

förrådsman tillkorr.rnrer dessutom. Aclministra-

tivt fiirvaltatles skolan fram till den I .fuli 7968 av
C-VV men efter rlette datum står Ft för huvudmanna-

\()rt

Sedan skolan vuxit ut kan man nu redovisa cirka
tusentalet clcvcr per år, inkluderande en del kurser
som förlagts ut.rnför \/ästerås men som administrerats

av FFTS.
C)rganisationsmrissigt

hlr

skolan fyra sektioner, en

fiir

flystclcmatcriel, cn fiir radiolänk. en för samblrttlsmltcricl oc'h en Pllneringssc4:tion. Därutöver
'fortr.

.riLl

,
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M LF-Ec.RöruTG EN
avslöjar fel på rotorbladen
Helikopterns rotorblads trefaldiga verkan
- lyftställer utomkraft, roderverkan och framdrivning
ordentligt höga krav på konstruktionen, inte minst
ur säkerhetssynpunkt. När man därför under sista
kvartalet ,l968 misstänkte fel på bladbalken i vissa
rotorblad på HKP4
aktualiserat genom ett haveri
sattes alla klutar till för en omfattande undersök-ning som ännu pågår. Man går fram med tre olika
undersökningsmetoder
MLF (Magnetic Leakage
Flux), EC (Eddy Current) och röntgen.

I

princip är rotorbladen uppbyggda på samma sätt

som flygplanets vingar med balk, spryglar och skalplåt.

På HKP4 är balken av stål, spryglarna av lättmetall
och skalplåten av dural. Spryglarna är limmade till
balken och skalplåten limmad till såväl balk som
spryglar. Rotorbladet är dessutom indelat i ett antal
utbytbara bladfickor.
Tillsammans med CVM materiallabobratorium kunde haverikommissionen efter det aktuella haveriet
konstatera att bladbalken brustit på grund av korro-

sion

i

kombination med utmattning. Detta konstate-

rande föranledde alltså den omfattande undersökningen av rotorbladen på samtliga HKP4. En arbetsgrupp

Ulektromagnet

hlagretllödet i uaterialet läcåer zt i ltltet omhting
spricka och atLJnnet

ar indihatorn, som slår larm,

en

som uppstår omkring sprickor när materialet magnetiseras. Utrustningen har sex MlF-kanaler anslutna
var sin sond.

till

EC-metoden

är en elektroinduktiv metod som används inom

vissa

på rotorbladen som inte kan MlF-undersökas eller där indikering med MLF erhållits.
EC-delen består av en kanal vars sond är matad

områden

med högfrekvent växelström och härigenom alstrar
virvelströmmar i materialet. Vid en spricka bryts
virvelströmmen och sökarenheten avger I jud- och
ljussignaler. Partiell magnetpulverprovning kompletterar undersökningarna. Utrustningen utgörs av en

kraftig permanentmagnet och magnetpulver.
Röntgenkontroll

Utöver de redovisade metoderna har man även röntgenradiograferat, speciellt vid pålimmade förstärkningar, där MLF och EC inte kan indikera sprickor
samt där korrosion befaras kunna förekomma. Med
en portabel 11+0 kV-utrustning tas radiografier som
framkallas i medförd utrustning och analyseras på
olats.

Ingerjör Sler Karlt.ron Cl/Il letur spricAor på rotorblad ned
tr'LLF -ap parat

ur.

bildades genom FMV-F:UH försorg. Den bestod av
.specialister från CVM och CVV och uppdraget avsåg

att

besöka HKP4-förband
undersöka rotorbladen.

för att på ort och ställe

Tre metoder

Man använder sig alltså vid undersökningen av tre
metoder, varav två, MI-F och EC, ingår i en gemen-

sam undersökningsutrustning. De senare är sammanbyggda till en enhet som sluter om baldbalken, så att tre sonder arbetar på översidan och tre
på undersidan. Varje sond har en växelströmsmatad
elektromagnet och en magnetindikator. Elektromagneten ger ett kontinuerligt magnetflöde i materialet
och när en spricka passeras indikeras läckfältet med
såväl ljud- som liussignaler.

MLF-metoden
med vilken huvuddelen av bladbalken undersöks, innebär att man på elektronisk väg indikerar läckfält
16

För de olika undersökningarna har man hittills
ta ner rotorbladen från helikoptrarna och

tvingats

detta är en dryg arbetsbörda för den tekniska persona-

len vid förbanden. F8 är dock i färd med att framställa en specialställning, som i fortsättningen eventuellt kan möjliggöra en undersökning med rotorbladen
på plats. En beskrivning av denna anordning kommer
i ett senare nummer av TIFF.
Annu inget alarmerande
Undersökningarna har emellertid ännu inte avslöjat
något alarmerande om sprickor i bladbalkarna. Däremot har man i samband med uppbrytningen av rotorbladfickan konstaterat korrosion i bladbalkens zinkskikt mellan spryglarna. Korrosionen är dock begränsad till det elektrolytiskt pålagda ytskiktet och den har
i intet fall angripit stålbalken.
Rotorblad som ger indikering vid undersökningarna eller som faller för fyra år i tjänst respektive 1000
gt tas in på cv för bl a utbyte av bladfickor och borttrgning av korrosion. Fyraårsrevisionen har ännu inte
forts. :id. j7

Gnugga geniknölarna,

nya regler fcir

gott folk. Vi har fått
Se TK6

förslagsverksamheten.

6802()9i921 , som bl ;r betyder att ersättningarna för
god.r förslag förbittr.rts r'äsentligt. Iröretagsnämn-

derna beslr.rtar nu på det lokala planet (upp till

kr) nrc,lln Irörs'r'lrets centrala företlgsnämnrJ
(IrCl'N) f.rstställer bcloppen över 500 kronor.
5t){)

BARA EN REM

Det har också klag.rts över att det ibland tar så
lång tid innrn cn fiirslagsställrre får besked om sitt
förslags utnyttjande på andra förband oca därmed
också en påspädning av ersättningsbeloppet. Frågan kan väl i viss mån nu anses överspelad, eftersom de nya bestämmelserna förväntas kunna ge
snabbare resultat.

Det kan emellertid många gånger vara svårt för
den centrlla sakinstansen att ta ställning till ett
förslags användbarhet. Det är många faktorer som

i bilden, exempelvis medelstillgång,
materielens livslängtl, tekniska överväganden, konsekvenser i form av kassationer m m. Det skall väl

måste med

dock erkännas att behandlingstakten kunde varit
snabbare i vissa fall. Ä andra sidan: det händer
också att förslagsärenden sänds in till UH först
ett ä två år efter registreringen på hemmaflottiljen.
Så vi får r'äl öka takten både hemma och borta . . .

BROTT-OM BRÄTTOM
Ralntond Idestog tisar
men helt sanmatPrestad.

btr rtntrilcil drtt 'it ned hiilptA.i/'

f-ör omkring ett år sedan infördes en ny typ av hjälpskärm med starkare fjäder till bromsskärmen i fpl 35.
Den nya skärmen visade sig vara mycket svårare att
packa, varför många som sysslade med detta brydde
sina hjärnor för att underlätta arbetct. titt par förslag
till verktyg kom fram och ett av dem belönades. Sedermera har ett enklare och billigare hjälpmedel tagits fram av förste förrådsman Raymoncl Ideskog Fl.
Till sin hjälp tar man en bit skumplast, ca I t0 mm
i fyrkant och en av de långa textilremmarna till trampplattorna. Man ställer hjälpskärmens basplatta på remmen, c:a l0 cm från spännet, trycker ihop skärmen
till tre fjärdedelar med vänster hand, stoppar in
skärmkalott och linor under topplattan, tryc{<er ihop
skärmen helt och spänner ihop med remmen. Skärmen är då färdig att läggas i sitt packutrymme i fodralet för bromsskärmen. När flikarna, brickan och sprinten som tillsluter hjälpskärmsutrymmet monterats tas
remmen bort och arbetet är klart.

l. fljpolis Bertil Bruno och brandmästare
l'l7 hirr gcmcnsamt löst problemet

son

Roy Svens-

med snabb

öppning xv utrycliningsgrin.[arna.
f i.ligirrc vilr .srin(l;rrn.r liista med vanligt hänglås,
vilkir kan vrrr r)og sii tidsiidtnde ltt låsa upp. Nu
sIiirrrrs varjc grin.l mr(l cr) lirsblr bult med brottanvisning på mittcn. N.ir l.ilcns stötfångare trycks mot
t.1rin.lcn bristcr hultcrr, mcn min måste tat lugnt vid
rinsittningcn mcrl kofirng.rrcn rnot grinden annars kan
skador uppstå ;rir for,krn orh grind.
Intresserrrtle k.rn viintl:r sig till l. bing Ramon
Skarp

tlHD.
tI[era kliickt sid. 29

$usi

Flygchefen till en vpl:
Om dom ringer, hälsa att
jaghar gått ner till PAR-en.

Telefon från flygstaben,

Vpl:

-

Flygchefen ?

-

Nei han sitter i

baren.

(PAR:landningsradarstation:Precision Approach
Radar)
17

Är du i fysisk god kondition

\

kan du fatta snabba beslut, lider du inte av höidskräck, är du god simmare, har du goda lungor
och är du händig? Den som besvarar alla frågorna
jakande, ja han kan kanske bli en bra ytbärgningsman. Vid F17 har man f n utbildat ett 30-tal, varav
tiotalet flygnavigatörer och -tekniker samt omkring
tjugo värnpliktiga. De vet hur man från en helikop'
ter skall rädda en nödställd på havet.

/

;--ii:-*

De tidigare bestämmelserna för bärgning av en nödställd i vattnet innebar att flygnavigatören i första
hand skulle agera bärgare, i andra hand färdmekanikern. I juli 1967 gf orde flyptaben en framställning

I)ol ltur I"I7

liae

(

(t"$'tr

YTBÅHffiNING

till

Chefen för Marinen att man genom M :s försorg
skulle utbilda bärgningsmän för HKP4. Svaret blev
att sådan kurs kunde arrangeras först våren 1968.
I september 1967 beslutade emellertid flygstaben
att en kurs i flygvapnets egen regi skulle genomföras
före 1968 med värnpliktiga och flygnavigatörerlflygtekniker som elever. Röjdykarutbildad personal engagerades som lärare. Ordern innebar också att man under kursen skulle fundera på besättningens s,unmansättning, utrustning och utbildningsmetoderna.
I december 1967 startade den första kursen för ytbärgningsmän. Elever: fem värnpliktiga och nio fnav/
fte uttagna på frivillig väg.

Funderingarnas reeultat
Man tog fasta på det där med att fundera på besättning, utrustning och metoder. Och man kom bl a
fram till följande förslag: besättningen utökas med
en vpl ytbärgningsman. vilken samtidigt är färdmekaniker, utrustningen bör bestå av bl a en våtdräkt.
Uttagningen till ytbärgningsman bör helst ske på
frivillig väg och utbildningen bör bedrivas med simträning innebärande även förmågan att hålla sig under vattnet, övningar i bassäng, tillämpningsövningar
och utbildning i sjukvård och materielkännedom.
På gmndval av den första kursens erfarenheter utfär.lades nu provisoriska bestämmelser för ytbärgningsmän. De innehåller dels instruktioner och dels
säkerhetsbestämmelser men även uppgifter av ekono-

misk art.
Nya kurser
Ingressvis har

vi talat om vad som fordras av den som

vill bli ytbärgningsman. Han mfute ha god färdighet
i vattnet såväl under dager som mörker och i alla förekommande väderlekstyper. Han skall momentant
kunnar arbeta under vattenytan, han skall kunna hjälpa skadad eller nedkyld person och han skall kunna
ta itu med återupplivning genom konstgjord andning.
18
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Det.ir ju iilte,tlltid hara n)nnirLor tont är i nöd. Ibland
ban det tua b)lar otlså. Och di han man som synes ocåså
biitga en s,idan on der iute )r lör stor, lörtlås .
.

Värnpliktiga ytbärgningsmän ingår nu på prov i
hkp besättning och fullgör flygtjänstgöring som spa'
nare. De värnpliktiga kommenderas till flygning av
flottiljchefen. Den ekonomiska ersättnin gen år 2)
kr/dag under beordrad flygperiod.
Hur går det till

Vid bärgning av en nödställd vinschas ytbärgningsmannen ned i en s k lyftoksdkerhetssele. Ligger den
nödställde i vattnet måste bärgningsmannen förstås
själv firas ända ned. När han når den nödställde lägger han en annan säkerhetssele om honom och därefter vinschas de båda upp tillsammans. Av bilden
ovan och omslagshilclen frrmgår hrrr clet hela går till.
C)ch att metoclen visat sin tillförlitlighet har man redan kunnat konstatera untler riktiga förhållanden vid
F17. Så det blir slkert flera kurser för ytbärgare och ökade räddningsmöjligheter för folk i slönöd.
Fnat'Yngte NTberg, F|7

TYSTNAD
JETMOTORN KORS
Effektiv ljuddämpning
tl

Att våra moderna jetflygplan ger hög och stundom fariig bullernivå, särskilt med tänd efterbrännkammare,
det vet vi. Flygvapnet gör dock en hel del för att skydda människan från denna miljöplåga. I TIFF l/68 prerenterades de nya motorkörningshytterna och i förra numret behandlades bullret och det personliga bullerskyddet rent allmänt. På nästa uppslag presenterar vi den nya ljuddämpningsanläggning som tagits tram tör
markkörning främet av fpl 37 och 35, men den passar även fpl 32 och SK 60.
De hittillsvarande motorkörningsplatserna har oftast
från övriga arbetsplatser på
förbanden. Den nya anläggningen, som består av
ett plåthus med ljudisolerande väggar, ger en accePtabel bullerdämpning på kort avstånd även då ebk i
fpl 37 är tänd. Hela flygplanet tas in i huset varigenom personalen erhåller förutom ovlnnämnd föri
del, mycket tillfredsställande arbetsförhållanden
placerats kilometerlångt

-

alla väder.

Motor RM 8 kan köras
Konstruktionen medger en stor nyhet: Motor RM 8
kan köras separat i anläggningen. Detta är ett villkor
för vissa inregleringsarbeten. Därmed får alltså vederbörande förband en egen motorprovbock.
För något år sedan fick CVV och Fl en PrototyPrnläggning av detta slag avsedd för fpl 15 och 37.
Erfarenheterna har nu vidareurvecklats i den anläggning som presenteras här och i iuni planeras premiär-

körning på FC med
anläggningar

i

fpl 17. Tvl förband får

börian av

sina
1970 och ytterligare en är

planerad för leverans längre fram.

I

juddämparna

på

byggnadens båda långsidor

rir

bärande väggar. Den .10 m långa avgasljuddämparen
är av luftkyld absorptionstyp, i rostfritt ståI. Den har
en innerdiameter på 3,5 m.

Manöverrummet på l0 m:r är väl ljudisolerat och
i övrigt vanlig personkomfort.
För separat motorkörning av RM 8 ingår komplett
manöverpanel samt ett särskilt servicerum för aggreger

gat och drivmedel. Byggnadens portar, vilka manövreras från manöverrum eller flygplanrum, rullar på
eluppvärmda räler som förhindrar isbildning.
Flygplanrummets öppningar

kan avskärmas med

rulljalusier, varvirl rummet blir väl lämpat som serviceverkstad. Uppvärmning görs med två fasta varmluftaggregat, som snabbt ger behaglig arbetstemperatur. Golvet är av vit betong och belysningen riklig.
I en separat artikel i detta nr berättas om den lättskumanläggning som är installerad i F1-huset. Motsvarande brandbekämpningsaggregat ingår

i de nya

anläggningarna.

Konstruktionen har vuxit fram genom samarbete
med huvudentreprenören, Grängesbergsbolaget Nyby
Bruks AB.

Konstruktion
Byggnaden är uppförd på en stomme av stålbalkar
och invändigt klädd med rostfri ljuddämpande (perforerad) plåt. tJtvändigt är det galvrrniserad och måhd plåt samt däremellan mineralull.
Om konstruktionen kan vidare nämnas att intags-

Det är inte så lätt att bekämpa bullret och det är
dyrt. I detta fall ca 1,'i Mkr/anläggning. Men vi har
också fått en hel del mera på köpet.

Tbwe Trossne, UHD
: Lei'f NTströnt

Techning
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ser ut så här och är anpassad för fpl 37,35,
32 och SK6O. Med fullt pädragen motor med
efterbrännkammare i fpl 37 dämpas bullret
närheten av huset till god nivå. Personalen kan
arbeta ostörd i manöverrummet och flygplanrummet utgör en komfortabel serviceverkstad
när motorn inte körs. En nyhet: Viggenmotorn
RM 8 kan köras separat i anläggningen.
i

Iet'knino Leif Nvström
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SKUM

-Jr,tolöggniug
och
-denKom
ansvarige

titta när vi blåser "såpbubblor",

aa

för Flygmaterielförvaltningens brand'

och räddningstjänst Ramon Skarp. Och både TIFFmedarbetaren och andra intresserade tittade
storögt. Skarp och hans medhiälpare "dränkte"

{ o sek.
.

f "'---

Frått ttttnöterrilnnet har sttrthnappen trlchtt in t'art,id lätttLtmtaggregatets ltcka öppnLlr 4t' tattentl)cket. (Såampro'
dshtionen I'ir lrll Aapacitet elter 15 seA).

nämligen en hel 35:a

I

i

i".t'

motorkörningshuset

i skum vid en fingerad brand
vid Fl . Därmed demonstre-

rande en ny effektiv lättskumanläggning

l:#-.:
-'
.,,å1,

i

motor-

körningshus.

F

%
iN

Systemet, som

a;,{

'Sa \

nu installerats i Fl:s nya motorkörmår.rga fördelar framför skumsläck-

ningsmetoder av andra typer. Det fungerar genom en
kombination av kylning och kvävning och vattenånga/
koldioxid ger en snabb och mycket god släckningseffekt. Skummet har heller ingen korrosiv verkan

\i{r+ \q
\\

har

ningshus,

men kan dock

-

genom sin goda inträngningsför-

{$ j{.i .' r

Elter j0 :eb elleåtit strrngitning ("rormala brände/' tnder åontroll åters/,ir etdast nindre brandhärdar inne i

I

lpl ,hropp )

måga

.

- ge elstörningar om inte kvarvarande

fukt

effektivt torkas ut.

Systemet bygger underligt nog på ett släckningstill tusen delar består av luft och till en-

medel som

dast en del av vatten/skumvätskeblandning. Skumframställningen utgör inget mer eller mindre än en
förädlad form av "såpbubbleblåsning". Den effektiva
syntetiska skumvätskan utgör endast 20 PPM (miljondelar) och vattnet endast en tusendel av det färdiga
skummet. Resten är alltså bara luft.
Vad mer är: kostnaden för systemet har, vid j?im-

förelse med referensanläggningar i utlandet, visat
flerdubbelt lägre siffror. Detta utan att effektiviteten
eller säkerheten behöver komma på undantag.

{

.-i 5 ,-rrir'
Elter ca.J,5 nin shrngitnittg rar hela goltyan täcbt (ca
300 m2) -- Hög-rta tL*mhöjden uar ca i,5 n och lägtta
höjden ca
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Verkstadsingenjör Sven Engund CVM, mångårig

i

t,i

rågor såsom specialist på
flyginstrument och därmed på de komplexa kvali- 50
tets- och renlighetskrav, som succesivt visat sig 40
nödvändiga att införa i underhållsarbetet, ger här
konsult

underhållsf

en summering av erfarenheterna av tillämpad ren-

Kursgyro

Horisontgyro

M3264-030010

M3255-052010

30

lighetsteknik.
20
inlämnades Jet första förslaget till gångtidsförlängning som en direkt följd av nägra års renlig-

l9l9

10

63 (;4 65

hetsaktivitet.

Renlighetsproblemet började systematiskt bearbetas
1957, sedan det vid undersökning av felvisande instrument framkommit att kullagren var korroderade
och förorenade. De normerade smörjmedel som användes för smör.ining av kullager var starkt förorenade
och förorsakade även hög intern felprocent. Detta
styrkte ytterligare kravet på utredning angående föroreningars inverkan på funktionen.

Nya kvalitetskrav

Till

(/(

66

63

t)+

65

66

Kursindikator

Kursgyro

M3263-008010

M3264-031010

-c 0802 0

26,7

3
2

19,0

16

1

en början köptes rent och färskt fett direkt från

63 64 65

fettillverkaren och det bestämdes samtidigt att lag-

Bild

63

64

65

L)b

2

ringstiden måste begränsas. Fett- och oljesprutor fylldes i ren miljö. Kullager och andra ömtåliga delar
rengjordes omsorgsfullt, 'r,arefter delar av stål omedelbart anoljades. Före anoljning fjck de rena ståldetaljerna ej vidröras med fingrarna, enär vi konstaterat att

Irelprocenl
(intern)
50

6ii

I ultdr ir,'na kursgYron
M3264

Itandsr'"tt f<irorsakat korrosion. Allmän uppstädning
och ,-lamms,rgning av l4Lrlerna utfördes även och
resultatet 1., 6lessa enkla åtgärder kom omedelbart:

D"n inirrnr

till 10
vi ban ca 3

feli,'1,1'pn1.rr minskade f.rän 4O

och efter ytrerligare fiirhättr'rrg"r hade

/6 interna fel. Se l.il,l l. Instrument som efter denna
insats . arit i tiinst full kale"ileri"id --- 10 månader
undersöktes och befanns i stor utsträckning vara i så
god konditior.r att k,rlen,lertiden kunde förlängas med
6 måna,jcr. Vi startade samtidigt ett detaljerat internt
uppföljningssystcm, som gforde det möjligt att kontinuerligt registrera de irrdividuella instrumentens kontlitiorr nrerr sår,äl gångtidsförlängning, renlighetskrav
10 mån-16 mån

22/70

Bild

I

Sg

som ha,rkarskurva var ännu vid den tiden relativt
okända orh kanske Iite misstänkta begrepp.
"Badkarskurvan" utvisar felintensiteten som funktion av tirlan (ilde1n1.
Materielen miliöklassas
De ,qlorda insatscrna hade varit av tillfällig karaktär,
men då resultatet var gott, började vi planlägga mera
långsiktiea irrsatser Fftersom en utökning av våra

23

lokaler var planerad, beslöts att de nya lokalerna skul-

le byggas som rena rum. Parallellt därmed hade ett
klassningssystem utarbetats med vars hjälp föroreningskänsliga apparater och instrument skulle klassas.
Det var ju angeläget att vid en eventuell utbyggnad
veta hur rena och hur stora lokaler som erfordrades,

Kva

liksom det framtida behovet, ty rena lokaler är jimförelsevis dyra att bygga.
Rena rum
- ren vinst
De nya lokalerna togs i anspråk under 1964. Från och
med t 96t års population av översedda instrument
räknade vi med att den nya renlighetstekniken skulle
medverka till bättre kvalitet. Med hjälp av materiel-

uppföljning kunde vi också konstatera en avsevärd
förbättring. Äv bild 2 och 3 framgår också hur totala
returfrekvensen sjönk fr o m 1965. Detta var nu ej

,? Svängindikator
M3462-064010

50

Bitd

1

Stk/ortru,r rel,rereil/erar 14 appdraillper, rilåas gångtidslörlingniugar tilot.ttardr en årlig besparing aa 3.519.260 hr.

Horisontgyro

Ser vi på instrumentunderhållets andel i kostnad
per flygtimme, framgår av typexempel på bild 5 och

M3 255 -051010

40

6, att denna håller sig pä' 1963 års nivå.

Vi räknar

med

att den positiva tendensen består även idag. Det finns
anledning återkomma

i I'IFF

om detta.

Förbanden tjänar mest
Vad frktureringen till förbanden beträffar

r5,2

f ramgär

bilder, att trots ökade kostnader även faktureringerr ligger på 1961 ärs nivå. Det framgår också

i1v srmma

63 64 65
('

50

66

kr

Svängindikatoi'
M3462-067010

Gt-förlängning
ej genomförd
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4är

J

2

2

0r2

1

r-i3
Bild
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t) t)

10,6

63 64 65

ersyns-

3år

1

63

64

65

on

kostnad
67

66

3

enbart den förbättrade renlighetens förtjänst, även an-

dra faktorer har verkat i rätt riktning, exempelvis
bättre ordning, renare smörjmedel och allmänt ökad
kvalitetsmedvetenhet.
Ser vi på den totala vinsten

i form av gångtidsförlängningar enligt bild 4, motsvarar den en årlig in-

besparing av översynskostnader med ca 3,1 Mkr. Dess-

utom tillkommer ytterligare besparingar i såväl arbetstid, material, reservdelar, bättre beredskap etc
genom att apparater och instrument ej behöver monteras ur flygplanen. Uppskattningsvis är dessa besparingar av motsvarande storleksorclning: En rnsenlig
besparing åt oss skattebetalare.

ir-r-

Anm.
''B.rJkrrskurvrn" utvisar felintensiteter-r
som fur-rktiön
av tiden (åldern). Jfr sid 16
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Gt-för1ängning
genomförd

300 000

Verki ig

200 000

4är
1

00 000

Oversynsl<os

uitd
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t).t

t)3

65

66

tnad

t)/

',arl kostnad per flygtimme och fakturering till förhan.l skulle ha varit om gångtidsförlängning ej vidtagits. De som gjort de största förtjänsterna år förbanden och jag skulle i cletta sammanhang vilja be
alla dem som efterlyser resultat av materialuppföljning
att se denna artikel som ett svar, tj iltan uppföljning-

översynskostnad

kr/h
tt)

Gt-förliingn
j genomförd

I4
I2
1

t\

erklig

()
A

T

2

kr

filter etc. Dessa standarder måste vara internationellt
anpassade.
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Gt-för1ängn
nomförd

s00 000

synskostnad

400 000
300 000

Renlighetsstandarder
Det finns visserligen nationella normer men de har
ej heller vur.rnit burskap i tillräcklig omfattning. I
Sverige har vi f n flygvapnets tekniska order, som
utgavs I 962 oclt som i.lag är uncler omarbetning, dels
för anpassning till vunna crfarenheter och nya mätmetoder, dels för samordnir.rg mecl amerikanska, tyska
och engelska nationelll nonner. För det internationella samarbetet finns tekniska sirmmanslutningrr i
USA, Tyskland, England och i Sverige arbetar f n en
interimskomrnittå
kommittdn för RENLIGHETS- RUM (R3), vars tillkomst inTEKNIK och RENA
itierades av clåvarande CUHD Per Jurunder vid UH

i Linköping 1962.
Arbetet får ju ej stinnx av, vlrför vi på CVM

första konferens

ak-

tivt arbetar på såvil normförslag som nya mätmetoder
samt tillverkning rn' rniljöbänkar.

I

början köptes mil-

fnin rntlrl lcverantörer, men vi fann snart

200 000

1öbänkar

100 000

att de ej helt hldc dcn kvalitet som erfordras, varför
vi konstruerade och byggcle egna.

Kalendertid
Egna miljöbänkar
63
Bild

64

65

(i6

till fijrband
och vcrkstädcr. Ilänkcrr är uppbyggd av moduler som
cfter lrancl komplettcrrrs mecl nya för att passa de flesta
tiinkbara anr'änclningsområdcn. Tio års erfarenhet av

C.VM milji;bänk typ B. distribueras nu

67

6

en hade t'i inle knnn,tl llt //l ri) nt1'ckel ar rettli.qhelsteknike n.

Skriv på serviett

I

samband med att

DIDAS byggs ut kommer vi att

helt avveckla vårt eget interna systcm, mcn det är

I

,I

då

att DIDAS ger oss lika pålitliga informationer, vilket .i sin tur helt beror på den som skriver

rrngeläget

TR eller den sont lvstår då TR skullc ha skrivits. Hlr
Du några synpunkter härom säntl ,lcm .lirekt till mig
och skriv gärna på en pappcrsscrvictt, ty sanningerr
kommer fram vid .iiskussioner kring lunt'hbor,let!
Helt naturligt har vi ännu ej hunr.rit me,l ellcr haft
resurser att utnyttja alla renlighetst<'knikcns fijrdelar,
men då vi nu har en stabil grunrl att bygga på kan det
vara till fördel att skynda långsanrt. men framför allt
se till att redan vunna erfarerrheter utnytt.jas och att
utfärdade bestämmelser och anvisningar följs. Vi bör
också fölf a utvecklingen utomlands.

Internationellt samarbete

I TIFF 2f68 refererades från det renlighetstekniska
symposiet i Chicago, som vi bevistade för att hålla
oss å jour med utvecklingen på området. Det skulle
föra för långt om allt av värde skulle refereras här.
I)et kommer att presenteras i annat sammanhang,
men jag vill här understryka nödvändigheten av att

utbyta erfarenheter även inom detta område. Vi måste framför allt förstå varandra när vi formulerar materielens krav. speciellt fiir materiel vi köper från utlandet. Det innebär att vi måste utarbeta standarder
för rena rrrm. miljöbänkar, vätskor. gaser, kläder,

r
,\lil1öl,.inL /t! B.ir.q1ot,l in,,lt/,r,
tllt.r.i Litt tt anpat.ra
li)r olitrt l,r,,ln/tionl,, l,r,t . ()t tr drl)('l.tlt/trtnel Jt/ömnrr
dt,il,t.DJ-(l(, ltlt n.t,t ltu.itltJlonnJ
Senom det s.h. ahsolultltltrct. I.nlttt t,t.t\ ttltt.t)tt t cltt rtnt i.ir L.inl,n,ir t

Förl;tultttt l,ttlrrnl',!l.r
i't'tttnr,t/ttrl.tt.idcr l:dr börjl
i,i 1,,,,r l,.ittl,tr ,tt ',lJr i,,r lutn,'Ittt)tIt tlltr tlttrtronj.tl,t
iorot,tttngrl.itt.tl)!,r olttt,rl.,\lontirt'tt rIill /,t rclt .rP.1dltIi.iJ,', t,u.i t,rltt,q,,,/ ,,,t.t l.iurl,t.
renliglretsteknik ,rch kr'.rlitct byggs in i dessr bänkar.
I"ijrcskriftcr hållcr på ;rtt utrrbetes för distribution till
FMV-F. Jag rill stry,k.r untler ordet kvirlitet, ty bänken måste fr.rmfijr .rllt r,.rrrr pålitlig. Som exempel kln
nlnrnls, att filtcrinfiistningcns tätlret glr.rnteras räcka
under filtrets hcll livslring.l. Dcn utrustning som erfordras fiir mätning lv bänkarnas prestanda är mycket
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H KP

rnan har behov av förkortning

eller hkp?

N;ir helikoptern för några år

sedan tillfördes det

svenska försvaret blev det nödvdndigt att konstruera

en förkortning. Det blev dä den typ av förkortning
som närmast motsvaras av s k sammatrdragning. En
korrekt sammatrdragning skulle ha varit hkr enär denna typ av förkortning brukar inr.rehålla första och sista bokstaven i orclet. Eftersom hkr felaktigt används
som förkortr.ring för hästkrafter har man bestämt sig
för att helikopter skall förkortas hkp.
För övriga förkortningar för materiel har man gjort
avväganden av liknande slag för att undvika förväxling med anclra kända förkortningar. (Undantag:
TM2 kan vara antingen turboaxelmotor eller multi1>lexutrustning. För nytillkommande turboaxelmotorer
har därför förkortningen ändrats. Motorn i HKP6

-

exklusiv och finns

vid CVM.

-

jämte kalibreringsutrustning

-

För den som står i begrepp att välja miljöbänk och
M

iljiibänk - och t ilto rnYc

\(l lrl
enl lf)ll]
llillss
liLrss r{l t S ljc(lskl :(rlt
ll
LArt l)rrtil{lirf/l(ul)iklot
'\1't r)r,rtrl.l rr' .itr |

t

I

lilkf
-lliink,

I
ll
l2

21

I

l'lrttt'
l.'
I (l

I

l(r)

l'rrtiliflst(,rlcliy'lnr
lk'nrt|irlittr
hlrss

r'r'i l(t 'rr'rr \r'ri
l).;. l.O,
O,il

numret av Industria skriver man

2l

{)01)

I

5o{r

.

L-r-

r

-L-

I

|),()l'
!

):l

Teof
P.S. Sammrnrlragningen

"fpl"

il

ingår inte i beteckning-

ar och skrivs aldrig med versaler, ex fpl 35. Datamaskiner rlärcmot skrivcr allti.l versaler, ex STYRSPAK

I:PL rs. Lit inte lura Dig.
Red'

*

Många glömmer lätt att språket är en tankeförmedlare
och tror att det är ett berusningsmedel.

*
Hon var så söt, hon ansåg det överflödigt att

tänka.

*
En flicka tror mera på en karl dn på spegeln.

filter har vi utarbctat en nyckel som skall underlätta
vrlet lrr' liimplig;rstc bänk i förhirllende till stiillda
krav. Som fremgirr irv tabellcn fyller de lägre klasserna hii.qa krav ocfr tlet är nrturligtvis oni;digt att betala mer för ctt finere filter än vatl bänken isig siälv

Stäm av insats mot behov

löntr si74 men att vi
alltid skall vlga iusltsen mot behovet. Vi står fortflrrinde till tjrinst med hjiilp 'r'id .ler.rr.re ;rvvägning och
tirr gärna cmot uppsllg och kritik i akt och mening
rtt llemensirmt h jälpes irt att fullständiga denna aktivitet till säkerhet för våra flygförare och god funktion
Slutsatscn är såledcs :rtt renlialtel

utbildningsfilmcrnr visirr

sonl de kända

ger
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materielslagen

vidare ellcr till r'änster). Någon risk för sammanblrntlning mcd tclcvision tortle knappast föreligga.
Risken härfiir blir iinnu minrlrc trär nu flcra ticlningar
tagit sig för att istrillet för TV skriva "tcve". I sista

heter således TAM4.)

Det har visat sig att stor oklarhet råder hur man
skall skriva förkortningar för flygmateriel som hkp,
rb, ebk, o s v. Jag tänker då närmast på när man
använder versaler (storbokstäver) eller gemena (småbokstäver). Som allmän regel gäller att lör nya typheteckningar anaänds uersaler t ex HKP6, TM1,
RM8, EBK67, Rts68 o s v. (Typbeteckningar för flygplan och helikoptrar framgär av TOMT 830-701
och för flygmotorer av TOMT 840-701)
Om

för

helikopter, turboaxelmotor, turbojetmotor, efterbrännkammare, robot o s v i såclana fall då typntnmer inte
örekotttlttr skrir,'er man hkp, tam, rm, ebk, rb o s v.
.f
[)cnna princip strimmcr ju är'en mecl förkortningarna
CVM - o', T'Vl - tv. Förkortnir.rgen tv betyder i dettl samrnanhrng televerkstad. lKan dven betyda tills
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Teknisk Tidskrift har givit ut tuå specialnummet
rena rum, 29 juni 1966 och 16 januari 1969.

Bomb i mosse togs UPP efter 23 är

FULL SPRÄNGVERKAN
att det ska finnas bomber i mossen . . . Detta något svävande uttalande av en förman vid
mellersta Småland antydde att Sävsiö mosse kunde gömma pä lyra intakta bomber
från slutet av andra världskriget. Att spåra upp och lokalisera dem var den uppgift som anförtroddes Fl0.
l. vm Göte Aderth fick uppdraget och lyckades finna de farliga bomberna, trots att de legat gömda i mossen i drygt 23 år.

la, dom säjer
-Sävsjö
torvindustri i

I april t968

beordrade

Milo Syd baschefen vid Fro

att låta undersöka om det fanns bomber i en mosse
i Sävsjötrakten. Det var Sävsiö torvindustri som genom en skrivelse anhållit om oskadliggörande av år
l94t ellet 1946 fdlldt' bomber över området.
Ledtråden

till

bomberna var närmast en utplacerad

stör (eller tola enligt språkbruk i trakten) som

en

viss nämndeman Berggren markerat nedslagsplatsen

I
I

Fffi,EltFrG

i**="-TS
7?

.*,. frl -;

:r;:?t'

Fiä,'
I tm '4derth, Itltt'

get

d(n ill'l'ldgild bonben en rtalIande

dusch.

förmodligen säkringsvajern, som slitits

förutom verkmästare
Amrölarna från FIo
grep sig
Aderth en tekniker och en värnpliktig
Uttillväga.
emellertid verket an och gick metodiskt
man
undersökte
rustade med bl a sökarinstrument
tänkbara nedslagsplatser i den rätt stora mossen och
man fick också myckct riktigt utslag på instrumenten,
enbart för att vid provgrävning finna iärnhaltig berggrund.
Man beslöt efter ett fruktlöst letande att söka Person-

lig hjälp av huvudvittnet från krigsåren, den nu 80årige f d nämndemannen Berggren. Denne hade iu
själv sett flvgplanet kretsa över mossen och fälla sina
bomber. Harr bade efter ett par dagar utmärkt pletsen med err stiir och samti,ligt är'en funnit en vajer,

tändröret

ut på mossen och försökte därvid gå samma väg som
lran gått för 2) är sedan. Det visade sig att B hade
ett verkligt gott minne. Då man undersökte den plats

ut fick man mycket riktigt svaga
plus- och minusutslag på instrumenten. Man hade
funnit olatsen.
Vid näimare undersökning visade det sig emellertid
mellan 7 och nära 9 meatt bomberna låg djupt
ter. På order av FMV-F:VA gick man nu till verket

som Berggren pekat

att försöka bärga den grundast liggande bomben för
närmare undersökning. För detta arbete fordrades
emellertid åtskilligt med materiel. Hos Ft4 lånades
anrröjningsmateriel såsom schaktringar och lyftkors
m m, man skaffade ett motorelverk, pumpar och sugslangar, lyftblock och andra nödvändiga attiraljer.
Men jobbet blev besvärligt. Mossen visade tendenser att vilja "sluka" schaktringarna och man måste
söra diverse förstärkningsjobb för att inte grävningarna skulle spolieras.
När n.ran med hjälp av schaktringarna kommit till
6.5 m djLrp giorde man försöket att med hjälp av en
specialkonstruerad järnstång iå grepp på bomben.
Och efter ett fxr misslyckacle försök blev det verkligen ordentligt napp. Först ändrades bombens läge,
därefter gjorclcs cn n1'lonlina fast framför fenorna.
Nu kunde man lyfta upp bomben, en 10 kg minbomb m/374, vikt komplett 11 kg, laddning 20 kg
n

med vid den aktuella tiden. ()ch visst fanns det störar
i mossen. Men att hitta den rätta var en annan sak.
Några spår av nedslagsplatsr:rna fanns naturligtvis
inte efter så många år.

ur

på en bomb vi.l ne.lslaget i mossen.
Den vitale åldermannen fölide nu med amröjarna

itrol it.

i mossen visade sig bomEnclast ringen längst bak var

Trots den långa vistelsen

brn vara i fint skick.

skadad. Säkringslinorna

fijr

rrrslags- och fördröi-

ningständningarna var urdragna ur tändröret.
Sedan man av säkerhetsskäl inhägnat och avlyst området kunde det farliga och tålamodsprövande jobbet
med desapteringen börja. Tändröret säkrades och avliigsnades och därefter kunde man flytta bomben till
cn Limplig plrts, för sprängning. Vid sprängningen
tlctonerlcle bomben fullständigt och man kunde alltså konstatera att något fel på laddningen var det inte
cfter cle 23 ären i mossen.
Uppdraget var lärorikt, säger verkmästare Aderth,
som led.le riijningsarbetet. Erfarenheterna understryker bl a att utbildningen av amröjare är viktig och
att utbildningen måste hållas på en hög nivå.
Irlygvapnet utbilrlar år:ligen amröjpersonal vid FTS
I
och planerlr dessutom repitionskurser.
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Hydroplaning (vattenplaning) innebär att ett däck
mer eller mindre släpper kontakten med marken på
grund av vätskan mellan däcken och marken. Ge-

nom vätsketryckverkan lyfts däckens markanligningsyta från banan eller vägen och flyter i stället
på en vätskefilm av viss begränsad tjocklek. Man
söker nu metoder att eliminera dessa "slirrisker"
och bl a är problemet aktuellt inom vårt svenska
flygvapen. En metod som är tillämpbar för svenska
förhållanden är att f örse landningsbanorna med
tvärgående räfflor.

I USA har

fenomenct v;rttenplaning studerats ingåcnde genom NASA (National Aeronautical and Space
Authority), som under flera år låtit en speciell grupp

En

artikel som handlar om hydroplaning

Det har därvid visat sig att
tre skilda planingstyper kan förekomma, var för sig

\\-å\å\.å\å\-å..r--

rrrbeta med problemet.

eller i förening. Det är hyclrodynamisk och viskös planing och planing p g a reversion av slitbanegummit.
Fiirhållandena varuncler plrningarna inträffar ir avgiirande för vid vilka lv de angivna planingstyperna
fenomenet uppstår. Naturligtvis har man också stuilerrt vad som kan göras för att få bort dessa flygsäkerhetsrisker.

Iriir att ,l In,rntirL pl,tnin,q sk;ill kurrnr inträffa for,lrls rrtt bln.rn är tivcrsr'ämrn.rtl iive r ctt kritiskt vitskc,liup och rtt flylpllnet förfl1'ttar sig mecl cn hastighct
s,rrn iir större än cn kritisk mlrkfart (lryrlroplanings-

Det här är en artikel som inte bara dr aktuell
för flygvapnets clcl. Den gäller lika mycket oss
som bilförrrre. Vlttenplaning är ju ett allvarligt
l-rot och ett fcnomen som väl en hel del av oss

fiitt nrcr eller minclre känning av. Vi bör alltså
t;r erl notam ltt det även vid låga farter, sc.m
f rlmgår lv lrtikeln. kan virra risk för sladdning
på cn viit vägbana. Ått vi skulle få räfflade
vriglrlnor är dct r'äl kanske ingen som önskar
mcd t.rnke pir tläckekonomin. Bättre är då att
fijrsökr r':rrrr uppmärksam på problemet speciellt

i

r'årtider.

',\J'|\,J..|!/

^,J

t-_,/

^,JNN|-,J

t-r,/^,./

friktior-rcn, spe<.icllt på ör'crsr:irnntlrle brnor virl farter
urr,ler hy,lroplrrningsh,rstiuhr:ten. Då rlen kritiska hastiglrcten uppnåtts k.rn skillnir,lr.rnrr ,lc,tk pruktiskt taget
försummas.

Låg friktion även vid låga farter

Dct har också konstrtcrlts rtt rnycket låg friktion kan
fiirekomml på vå.ta banor är'en vid hastigheter som

lllgpland|irL roq ,l..1sl4s gerton grnnirer errering elter
t,i,d hron.rrtin.q l,,i t,it bana.

F.tt

hlstigheten). Denna hastighet varierar med däckets
lufttryck och har .{lenom forskarna på området bestämts
till 6t fp km/h (p däcktrycket i kp/cm:). Friktionen vid fullstänclig hyrlroplaning blir praktiskt tasr:t noll. En grov blnyt.r. som punktvis kommer i kontakt med däcket. kan ilock ge cn viss bromsverkan.
Slithrnans nlinsterdjup har också en viss inverkan på
2-8

betydligt r.rnderstiger hl,rlroplaningshrstigheten. Detta
beror på cr.r tunn \'ätskefilm på banan. en kritisk markfart (ibland så låg som 3t km/h) och en mycket slät
l>rnl'tr. Dennl typ rrv planing killas t,i.rhö.r planing.
Vitl unrlersiiknirrrrrr. som utförts då flygptan slirat
rtv hanan i sidlerl, iiverskridit bar.ränrlen eller liknande.
har rlet frirckommit frll som inte kr.rnnat förklaras av
varc sis rlerr cnn ellcr rrrrlra plrningstypen. En tänkbrr anletlning rir rlock rtt gummit i rläcken reverserat
och genom en slippriir rliicksvtl [.i,Jragit till minskat
ilrepp på hanan.
Sårlarr reversi,rn .rv slitlra'rcgummit ken uppstå

planlnde ,lelen

rv

i

den

cläckcts markanliggningsyta r.id

så

Tång för packning
trå t* ri!"

jr' ;' r -.
,:'*'å{qBtå *'' r i. --L

!'.i-,-4,

F

Jonsson vid F4 på Frösön har
och presenterat ett förslag till modifierat

Ypl 4707o)-s43 Åke
"tänkt

r1dl*rtrl'gzstffiffi

till"

verktyg för att ta ur packningen ur en inloppsventil
till livbåten. Normalt används en meisel för detta
.rrbete men då löper man risken att skada förskruvningcns gängor. Med vpl Jor.rssons förslag undviker

Dom bara "bägar" pä F4
Vid F4 kan man också kläcka goda idåer, minsann.
Här visar vi en anordning för resande av bågar till
plasthangarer. Arrangemanget är synnerligen arbets-

man detta riskmoment. Hur clet modifierade verkryget
scr ut frJmt:år.rv bil.len.

besparande och följaktligen också ekonomiskt. Tidiga-

re erfordrades 6 8 man då bågarna skulle upp. Nu
klarar 2 man av sammr jobb. Mannen bakom denna
resliga id€ är 1 fte S R Lidbom och F4 är förstås
kläckningscentral. TIFF gör eft enmanslyft på hatten.

Listig framkallning
Enligt TOMT RMtA 22-tolB skall bokstavsgruPPer
på turbinkolvarna till motor RM)4. Märkningen är svår att tyda. Montörerna vid Ft1, Arne
Lindblom och lnge Lindström har funnit att märk-

avläsas

ningen syns mycket bättre sedan skoveln penslats med
framkallningsvätska SIM R.

km/h Genom friktionen mot
marken och clet tryck som däcket utövar mot underlaget bildas vattenånga, som får en temPeratur motsvarande mättad vlttenånga tv s.Imma tryck. I vissa
fall kan det förekomma att ångan överhettas 8enom planing.
låga hastigheter som -i5

Ca 200 grader Celsius
Med de cläcktryck som uppstår för fpl 32 och 35 betyder ovanstående, att temPeraturer på uppemot 200
grader C och mera kan erhållas. Detta ger en snabb
reversion ar. slitbanegumnrit. För att komma tillrätta
med problemct måste alltså vrttnet i största möiliga
mån bort från banorna.
En metod mxn prol'at iIISA är att blåsa bort vatt-

nct framfijr hiulen med cn kraftig Iuftstråle. Ett
irnnat förflrrancle kanske mera lämpligt för våra
förhållanden är att förse Iantlningsblnorna med
tvlirgåcnrle räfflor. genom vilka vxttnet Presslrs un-

drn. Försiik hlr utförts merl B mm brcda och 1 mm
,ljup.r räfflor mcd 20 mm mellanrum. Resultatet visrr
rrtt man härigcnom

och

krn förhindrl längre sladdningrr

till viss del eliminerr riskernr för

katastrofal

hydroplaning.

Attardnin,q

lör t,oitll,itnin[< dt I nlten på landningsbanan.

Sedan denna rrtikel skrevs för TIFF har det
tragiska inträffat att artikelförfattaren Åke Ny-

berg lr:rr gått ur tiden, endast 42

är

av

sjukdorn, som sc.lermcra ledde till döden.
f'lFF vill härmed framhålla, att vi med besti)rtning och sorg mottagit meddelandet om
Åkc Nybergs frånfälle. En god kamrat och en
cluktig yrkesman, tillika god skribent, har läm-

nat oss. Vi bevarar Åke Nyberg i
Åhe Nyberg, CVV

gammal.

Llntler cn Englandsresa drabbades Nyberg

tacksamt

minne.
Red
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forts. från tid.

HKPS

I

r

ProNj ÄRER

fattande reparationer och översyner sker emellertid
vid F2t. Som också håller ue-förråd, från vilket man
har "containertrafik" med turbilar varje vecka.
I samarbete eller enskilt vid HkpS försöker man
också lösa de problem som kan upp6tå. Arm6ingen-

lort.

från sid. 5

jör Toöjörn Rehn berättar att uppfinningsrikedomen

är stor när de ordinarie verktygssatserna visar

sig

otillnickliga. Det finns alltså en "tänkande August"
som både kan skissa upp och provtillverka eft verkfyg.
i förslag till speciella konstruktioner, som via vederbörliga instanser också kan leda
till välförtjänt belöning.

Ofta resulterar detta

Ordermässigt arbetar man

't

via TO-systemet från

t

FMV och man arbetar även efter OSM. SFI och UFS.

-&

All

rapportering sker genom DIDAS (driftdatasystemet).
FN-kompani alltid redo

HkpS har även anförtrotts uppdraget att beredskapshålla ett FN-kompani med förare, tekniker och hkp,
som till sin huvuddel rekryteras från HkpS. I komponiet ingår både lätta och medeltunga hkp. Endast med
cirka en veckas varsel skall kompaniet vara redo för
förflyttning.
En Spetsbergsexpedition och FN-uppdrag i Kongo
tillhör också de uppdrag som förskaffat både förare
och tekniker goda erfarenheter.
Man har också varit de statliga myndigheterna behjälplig vid olika tillfällen. Men också Stockholms
universitet vid utbyggnaden av forskningsstationen

Torfala nedanför Kebneka.jsetoppen. Och vid nödsituationer då det gäller att rädda människor är man
alltid redo när de civila resurserna är för avlägsna
eller otillräckliga.
Den kamratliga atmosfären vid HkpS är heller inte
att ta miste på. Kanske gör klimatet och de karga
omgivningarna sitt till för att sammansvetsa alla till
ett lag. Det vilar något av pionjäranda över HkpS och
önskan att upprätthålla ett elitförband är pådrivande.
Så när Armdns helikopterskola framåt hösten i år kan
tioårsjubilera är det dags konstatera att man gått igenom ekluten och blivit en enhet att räkna med bland
våra vaktstyrkor i norra hemisfären.
Kåue

ATT'FLYGA.

fort:. från sid. t t
3,2 gänger större än trycket i masken vid varje tillfälle. Med denna metod kan man "ta" ett övertryck
i masken på 50 mm Hg, vilket innebär att man kan
"vistas" kortvarigt på höjder upp till 17,1 km. En
finess hos den nämnda regulatorn är att den har inbyggd g-ventil och syälv väljer det högsta tryck som
vid varje tillfälle behrjvs, g-dräkt eller övertryck. Den
.

d,r

enda gas som används är syrgas.

Det har tidigare nämnts att man tar stor hänsyn
komforten. Detta beror inte på att man ömmar
speciell för den flygande personalens bekvämlighet.
Anledningen är, att ju bättre komforten är desto

till

bättre effektivitet kan man förvänta vid det precisionsarbete
fysiskt och mentalt
som flygning i moderna krigsflygplan
innebär. -

lohn Thalin, FC
30

\
\

\

tig är'en med eget plåttlageri t,id örlogsberga.
på order av FMV, normalt via TOMÄ. F.n. följer
man upp drifttiderna för enheter på drifttidsjournaler
men en övergång till FV driftdatasystem (DIDAS)
kommer eventuelit att ske så småningom.
.trlan h,iller

Mekanikerskola

Vid behov organiserar man även mekanikerskola. Här
ges teoretisk utbildning av mekaniker och hantverkare, såväl vad gäller stamanställda som värnpliktiga.
Verkstadskompaniet har en tillsynsverkstad på 3)0
kvm, en plårverkstad, monteringsverkstad och el- och
televerkstad. Förrådsutrymmet i anslutning till verkstäderr.ra uppgår till 3t0 kvm.
I tillsyr.rsverkstaden har man utrymmen för tillsyn
på två stora och en liten hkp samtidigt men då får
man vissa svårigheter med att placera nertagna mera
skrymmande enheter.

Vad verktygen beträffar har man

s

k

mekaniker-

satser, tlels allmänna och dels speciella. Behovet av
specialverktyg anses i stort sett fyllt. Man har också

kalltvätt (rengöringsbad), rengöringsbad ultraljud,
mindre sprutbox, magnaflux, värmeskåp, mekanisk
m m. El- or.h teletroppen har provutrustningar

press

för vissa navigeringsutrustningar, för instrumentutrustning, autopilotsystem och flygradioutrustningar. Elektronrörsprovare, speciell radarprovutrustning, hydrofonprovutrustning m m finns också på plats.
Oga mot havet
Avsiktligt har vi

i derrna artikel mest redovisat något
om verkstadstjänsten vid I hkp-divisionen. Här skulle
oc.kså kunna ordas om trafikledarorganisationen, väderlekstjänsten mecl egna meteorologer o s v. Men för

att göra en lång historia kort avslutar vi med att
konstatera att I hkp-divisionen har det ansvarsfulla
\'ärvet att tillsammans med kustflottan övervaka våra
territorialvatten. Man är också redo ingripa vid siökatastrofer och att man gör det med framgång kan
väl bäst utläsas i dagspressen. Divisionen har även

fått bistå med personal till FN:s hkp-styrka i Kongo,
clet gäller därvid ett tiotal förare och lika många mekaniker. Ja, rrppdragen är mångskiftande men antingen
rlet nu gäller det ena eller det andra så vet man ett
med säkerhet: clet är saltstänkta män håde i luften och
på marken
Kåue

Bensol_-

Kortare rep-tider

N EJ

IJr ett brev från Kungl. Arbetarskyddsstyrelsen
"13elr. antiittt/ttittg at l:ett.ro/ til tt',i/lttiug .n' .u/.t.
tti n p l.,e/iig,q pi I I 1 plutt.
Genom en förfrågan, hrr Arbetarskydclsstyrelsen
erfarit, att bensol använts vid tvättning av avisnings:

u

belägg på flygplan

i

samband med skyddsbehandling

.rv rvisn ingsbcl Jggerr.

I en instruktion för arbetet från Kungl. Flygntaterielförvaltningen står följande: ". . . . Tvätta avisningsbeläggen noggrant med en ren trasa doppad i
butylacetat, isopropylacetat eller bensol.
Arbetarskyddsstyrelsen har varit i kontakt med
F:UHD som handlägger ifrågavarande instruktion,

och man kommer där att ändra instruktionen så att
bensolen tas bort. Man kommer också att tillse att
ttnu;ittdninKen ay bensol sedan e j f orlleuer au -rlenlriart
aid någon flottilj eller central uerkstad.

är aktuellt bl.a. vid alla de flygflotdär man har transportflygplanen Tp 83 och

Ovanstående

til,1er

Tp 79 och vid centrlla verkstäder

Det har angetts, att till grund för förvaltningens
ovannämndl instruktion Iegat en föreskrift från den
amerikanska firman B F. Goodrich. vilken föreskrift
mrn fått direkt från USA. -- -verkar vid akut förBensol, inandat eller förtärt,
giftning på ncrvsl'stentet oclr hrrr i höea koncentrationer nlrkotisk effekt. Mycket höga koncentrationer
kan varl livsfrrligr efter några minuters inandning.
Vid kronisk förgiftning skaclas förutom nervsystemet frlmför allt blodet och tle blodbildande orsirnen
(mjälten. henmärgen) med risk för rllvarliga bestående men. Dcn kroniskrr formen lv bensolförgiftning

är mycket lijntsk

Den sedvanliga årsträffen

i

reparationskommittdn har

hållits på Getå Turisthotell, arrangerad av FFVl
CVV och med flygdir Alge Lundqvist som ordföran.le.

Reparationskommittdn har

till uppgift att svara för

för

framtagandet av repaa-

angivandet av riktlinjer

tionsresurser för flygplanskrov med inneliggande
struktur. Som resultat l.rärav har erhållits bl a skrov-

reparationshandboken.

I kommittdn ingår representanter ur FMV-F
SAAB med FFV/CVV som sammanhållande.

och

I dagordningen ingick bl a att behandla:
Utökad skadeövertäckning med tejp
Förenklad reparation av inre struktur
Krigsreparation av rör och ledningar
Utländska erfarenheter av fpl-skador under krig
Resultat från flygprov med utanpåliggande lappar.
Sammanfattningsvis beslutade mötet om fortsatt
rationalisering av reparationsteknik och underlag medgivande bl a möjligheter till förkortning av tiderna för
krigsreparationernl samt eventuella möjligheter till att
i större omfattning flyga utan reparation. Förenklingen skulle ir.rnebära att äver.r icke yrkesplåtslagare (vpl
o:'h tekn) skulle kunna göra en utanpålappning eller
dylikt. Sc TIFF l/68 Detta kräver utbildning och
såtlln kommer att fiireslås från UHD sida. En normrrl krissmiissig reparation tog för 7 år sedan ca 20
tinrmar. Ithe går ,len på 2 och målet är ytterligare
fiirkortn i rrc

emedar.r hepX'nnelsesymptomen är

srrage (tilltrg.rnde trötthet. huvuclr'ärk, aptitlöshet.
Dessutom blodbrist ctc.). Då symptomen blivit mer
påtagliea lrar förloppet ofta fortskriclit så långr. att

alllarlier skador rcdiirr uppstått.
Se

TOMT 79-8i5-r0l och 8t-835-5021

Nya
snöröj

n

i

I

ngsutrustn i ngar

provas
i början av februari pågår vid Kiruna omfattande prov med snöslungor, plogbilar och väghyvlar
av nya eller förbättrade typer. Primärsyftet med proven
är att söka elimincra .startningssvårigheter på grund
rlv extrema vinterförhållanden. Hjälpstartanordningar
av olika slag, såsom "termostatsystem" och varmvattenradiatorer i batteriutrymmen utprovas. Vidare görs
kapacitets- och prestanrJaprov på mrterielen. Man hopprrs få fram underlag för viss stanclardisering av bl a
Sedan

värmesystem

i

vissa forrlon.

Proven utförs av en provningsgrupp under ledning
lv flylprnclcringenjör Peter I.undberg och 1 verkrnästare Wilhelm Gedebors. F2t. och heräknas fortgå till slutet av april.

Rrne Benbelits, UHD

r:xn.
Sidavbitare och
linjetänger
I förra numret av TIFF visades värdet av att dessa
tänger förses meci hållare ("stänkskydd") av gummi.
Detta har fijranlett diskussion och förfrågningar. Somliga yrkeskategorier hävdar gummihållarens värde för
att förhindra att avklippta trådändar, saxpinnar o s v
sprätter in i flygmaterielen eller i ögonen. På CVV
finns t ex en verkstaclsorder om att alla sådana avbitare skrll moclifieras (VoB 61 :12).
Säkert finns det åsikter och erfarenheter i FV som

inte framförts, vlrför TIFF uppmanar alla intresserade att kontakta bing Åke Sternås UHD. Han behöver
för utredning av f rågan veta. Hur många tänger
behövs

? Vilken

tiingerna ingå i ?

storlek

? Vilka

verktygssatser skall

FUNDERINGAR

andra numrner, innebär det en tidsförlust, när man
måste leta efter aktuell TOMT. Viclare väcker det

irritrtion me(l en

till

syncs onödig ändring av en

irrr',rrrtl rutirr.

Änclringstjänsten på TOIUT blir också bristfällig,
eftersom ett stort antal f'OMT rörande tillsyn och

i)versyn

i

kalendertidshänseencle, hänvisar

till

ovan

rrämnda TOMT. Dessa ändringar meddelas icke på
800- eller 90O-seriens order och blir därmed inte utförda.
Exempel på TOMT, vilka fått numren ändrade, och

därmed förorsakat ovan nämnda nackdelar: TOMT

till

TIF[:: s in.r,tirdarspalt ,ir alhid t ilAonna. VillLott/ föt Pill)li(erirt.q "ir entellet'/id d/t ndriltt oc/: adrets ttppges
[ör rultltionen. Sil4ntrt ot tr.r,i heltt ned rtutet. Red.atrtionen
t'örLch,iller .rig r.irrc'n d/t trot/d ner Linga inlägg. Så shril
trortdst nö jligt o;h t,iltrourt ned Ert ltnderingar,

Ilidrag

Red.

Kontroll av motor, luftintag och utloppsdel
Har med intresse ldst i TIF-F 3/68 om försöken att
förenkla daglig besiktning rv ovanståencle. J.rg instämmer till fullo med det som framgår av artikeln
under rubriken Halogenlampa bättre: "Besiktningen
från luftintagets mynning gav nästan bättre resultat

iin vad både rv och polaroidkamerabild kunde ge".
När vi på sin tid hade J 28 använde vi på avd 6
något liknancle. Vi hade en speciell strålkastare

"NIFE linjesökare", som SJ använde. Den anslöts till
en ackumulator och gxv bra ljus. Sedan kompletterades
detta med en kikare mcd försättslinser
.r

för att

Dassa

vståndet.

Jag skulle tänka mig att cletta är

fullt tillräckligt

även för dagens fpl.
Et'an Rrpp, aud 6, F9.

851-20 ändrad till 851-10. 7t-92-41
till 3t 92- 77, 78, 79, 80.

För att undvika dessa nackdelar föreslås. att TOMT
som behancllar föreskrifter för underhållstjänsten, vid
utbyte får behålla sina ticligare nummer, eller att
dessa TC)MT placeras i vissa bestämda nummerserier

inom varje TOMT-grupp

till

exempel t-10.
Ha:se Langsbo, F11

Svar:

TIFF är helt överens med insändaren. Det kan dock
finnas fall clär fördelarna med att blta TO-nr är
större än nack.lelan.ra. Så är fallet med exempel
35--92 1tl ovan. Denna TO var på hela 29 sidor
och skulle efter revideringen ha ökat ytterligare. För
ett söra den mera lätthanterlig från bl.a. ändringssynpunkt delades den upp på 4 separata TO. De 4
fiirsta lediga numren som låg i fölid var 77-80.
Normalt skall en TO aldriir behör'a b1,ta nummer.
bara utgåvebokstav. Vi har erfarit att när en TO
tttå.rte byta nummer, t ex enl ovan, kommer man i
fortsättninsen att behålla det ursprungliga TO-numret

och i TO :n hänvisa till numren nå underordnrde
TO. På så sätt blir inte heller hänvisningarna i tidigare r.rtgivna föreskrifter felaktiga

*

Red'

*

Behåll TOMT-numren!
Synpunkter och förslag för återgång till "gammal rutin" beträffancle utgivning av TOMT rörande "Föreskrifter för underhållstjänsten"
:

Berörd personal, alla kategorier, kan inte lära sig
alla de TOMT. som berör deras tjänst. Däremot har
det varit möiligt, att komma ihåg numren på de
TOMT, som behandlar "Föreskrifter för underhållstjänsten", för den materiel, som de är berörda av.
När dessa TOMT, efter ändringar, kommer ut mecl

sos
Säj, kompis i flyget, får vi def besvära
Det är ganska viktigt, vi svär på vår ära

Vi har fått en tidning, det är väl nu känt
Att TIFF denna heter. dct finns u på pränt
Den läses ju brl men vi sijker nåt mera
Vi vill ha kontakter med flera och flera
f

Aptiten är skrr pir vår liisarkontakt
Och därför vi kör ganskr hårt mecl virr jakt
Vi vänt.rr metl s|i1111inq r'.r.1 .lu hitt.rr på
Adressen till TIFF: slå blott upp sidan två

Är DIDAS-foten för stor?
l)IDAS

presentcras snyggt och

prydligt

i

"Allmän

beskrivning ör,er IrV clriftclatrsystem". Redan på sidan
2 talas om att ju större fot - desto stabilare glas och
på sidan .i finnes en cirkel som å.skådliggör systemet.
\/i på förbancl har en känsla att foten på glaset nog
rir tillräcklig när det gäller att skriva TR, men att den
fina cirkeln i stället är cn. lrrbvrint där återrnatningen
rv uppgifterna inte har lyckats lefa sig ut. I varje fall
icke till förbanden. Vi skulle nog gärna vilja veta vad
som häncler med alla dessa TR och RR.
Vi kanske inte alltid följer bestämmelserna i DI-

DAS. särskilt beträffande sådana fall där

åtgärden

har visat sig felaktig, men varför måste det vara så
bråttom med att sända in en TR? Är det inte bättre
att den får stanna kvar på flj någon eller några dagar
längre och få TR helt rätt trtskriven ? f)e enheter som
sänrles till fljverkstad eller cv och som vid undersökningen ej får felet verifierat, vad händer med dessa
T'R och RR I
C)m man vid flj upptäcker att en enhet är behäftad
rned ett fcl som srirskilt horcle uppmärksammas, anI
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ändrad
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At' diagramnet lrang,ir i .rtort t iltra
endelörb"illdnde

rill

t

arandrt.

nnderbåll.rdtrtiriteter som irplanentt.r, öu.rtrade l;irdigtidpankter och ahtit,iteternas bero-

Planering krär'er ticl. Den tid som stod

fogande

fiir

till tIH fiir-

anskaffning av erfoderliga untlerhålls-

rnan snrbbt kunnat avläsa följdverkan av ett visst
lres

lut.

rcsurscr för HKP (r var mltkct knalrp, rrrrfiir utgångsläget vrrr rlåligt för igångsättning rv un.lerhållsplan-

Rcsultatredovisningar av unclerhållsläget på skilda
nir'åcr har kunnat ske enkelt och snabbt med hjälp

lriggningerr. Bil.len kornl'liccr,rdes 1'tterligarc ;rv att
relativt mirnga han,lläggare är inblanda,le vicl fram'
tlgningen rrv ctt komplett unrlerhållspaket, mcllrn
vilkas olikl erbctsområrlett mringa beroerrclen före'krtm
nrcr. I"ör att samorrlrrr or'h nr:ilinrikta rr:sursanskaffningt'n o<'h för att få fr,rrn cn fortliil.:r11,lc rr1,pf;il1'
ning av skr'en,lct bestärndes att l.rotektct snlrast
skulle PERT'phneras. Jfr artikcln i T'lFIr l/6c Nä
tct som fåncar in och srrmmrnhåller"

,rr rr:it- orJr J;rtaresultetlistor.
I) g a rlen kna;rpa titl. som stått

Erfordcrlisa un,lc'rhrillsaktivitetcr listltles. Aktiviteterna titlssattes or-h niii rit,r,.lcs Drrtrrl.charr,lling beordrarlc's cn gårrg pcr minl,l.

Genom PERl erhiiils rr,'(lrur r i,l ilångsiittnin{cn
av projektct en totalbilrl .ri urr,lc.rlrållsbehovet jiinrtc
en Prognos ijvcr liigct. l\[art kun,lc hririst'rrorn vi.ltr
motåtcrir(lfr 1.å ti,liuast nriilliga stil(liunr iiir rtt eli-

mincrx cvrnttrclll fiirsr'nir-rgar. I)ennrt fr.rrnirirhåll
ning hrrr givit cn iika,l rniijlighct ltt innc'hålln lcverans

till faststiillda kravtidpunkmcrl rrpl.ejord målsättning.
Diskussioner kring niidviin,ligr omplaceringar av
delar iproje'ktet har rrntlerliittxts genom det unclerla8 som niitet utsiir i form av cn ör,crskårllig bild,
genom vilken hela underhållskomplexet konkretiseras
Genom att nätct fortliiplncle korrigeras så att det
iivcrensstämmer med det verkliga läget och beroendet
olika rrndcrhållsfunktioncr emellan klart framgår har

rrv hela untlcrhållsprrkctct

tcr

i iivercnsstärnmclsc

till buds för proman, för att påskynda anskaffningen, måst inriktir planeringen mot en onornralt tidig nrålsiittrring. 'frots den pressade frcmtagnirr{stakterr kirn mrrn nu, clå c:a 50 /o av inplanerade
aktivitetcr färdigrapporterats, notera en mycket god
everan ssäkerhet
Stue Rl,dell UHP
jektcts ecnomförlncle,

hlr

I

Urea igen
l"ör ctt år se,lrrrr rcdogjorric TIIrF för prov med avisning av lantlningsblnor mcd Urea. Nyligen hade
,llls;rressen artiklrrr om tlcttir meclel som användes på
viss.t r;ig.tr.

Vintcrn (r7 (rl"i utfiirclcs vid F18 försök med det
kcrnisk.r snö- och issmältningsmetllet Urea. Försöken
rt'srrltcr;rtlc i .Ltt (-li\/ beorrlracle utökad verksamhet
vintrrrr (,8 -69. Så.ltrn be.lrivs rru vid F.1, F10, Fl3,
Fl6. Flu oclr F2l. I]iir rrtt uppnå målsättningen med

"sonrmarbanor" helrr iiret är Urean ett nödvändigt
komplcmr'nt i sniiriijningen. urean orsakar inga skador på i fpl irrgåcnde metalldetaljer. Medlet har i besriinsrd omfittnins provats av Statens Vägverk i traf iken i Västerirs. I Inclerhandsintervjuer med bilförare
r.rppger att neclsmutsningen av rutor och strålkastare
rir mindre än metl

sllt

samt lättare att

avlässna, I
33

pet är inte bara genom samarbetet med armdns heli'
kopterskola i Boden som F21 i Luleå kan redovisa
en brokig karta av underhållsobiekt vid sin avdelning
6. Utöver helikopterunderhållet sysselsätts man nämligen också med flottiljens egna fpl l1 och 12, med
fpl SKt6, SK)O, Tp10, Tp83, fpl 13 och i viss mån
även fpl t1. Till detta kommer diverse specialfordon,
t ex snöröjningsmaskiner för ett stort antal baser
och man har dessutom en motorbåt att se över då och
då. Tala sedan om arbetsuppgifter.
Flygdirektör Norån, tekniske chefen vid Fzl, och
hans folk löper alltså ingen risk att gå sysslolösa. I
stället är man utsatt för en rätt hård belastning men

Flygtimtaxa
efterlyses
Ibland händer det att civila uppdragsgivare vill ha
lyfthjälp genom försvarets helikoptrar. Det finns också statliga bestämmelser som medger att sådana uppdrag får utföras on.r inte den ordinarie tjänsten lägger
hinder i vägen. Det gäller som regel då tyngre lyft,
för vilka ingen civil f irma har helikoptrar som är stora nog att klara uppdragen.

Det finns emellertid ett krux i detta. Det finns
nämligen ingen fastställd taxa efter vilken försvaret
kan debitera i sådana fall. En som emellertid gärna såge att en sådan fanns tillgänglig är flygdirektör Nor6n

F21

vid Fzt.
Det skulle vara mycket bra om vi hade
fast- flygtimtaxa att arbeta efter, säger han.en
ställd
Vi har
faktiskt länge saknat en sådan. Det finns ju ingen
anledning för oss att utföra lyft helt gratis. Vi har
heller inte för avsikt att försöka konkurrera med civila firmor om jobben. Kan en civil firma åta sig ett
arbete, så är det självklart att sådan i första hand skall

hamngelret jobb

lortr. .rid,
tnari tycks ändå inte klaga. Flottiljen har ju också ett
par egna hkp och även dessa fordrar förstås tillsyner.

för

flottil jens två hkp är tämligen
skiftande. En av dem står f ö alltid i beredskap när
flygningar pågår. I övrigt kan det gälla att frakta
både personal och materiel till länk- och STRILanläggningar eller kanske rent av att utföra ett civilt

Uppgifterna

jobb där inte civila firmor har tillräcklig kapacitet.
Man håller också beredskap för eventuella fartygskatastrofer och om så påfordras hjälper man förstås till
även i den civila räddningstjänsten i övrigt.
Eftersom avstånden

till
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de centrala verkstäderna

är -långa och frakterna dyra blir det ofta billigare för
oss att i första hand försöka klara av arbetena siälva.
även om de skulle vara omfattande, säger flygdirektör Nor6n. Till vissa arbeten fordras emellertid ibland
experfhjälp och då får de komma till oss. Det går
fortare än att frakta materielen länga vd.gar.
Jug är glad kunna konstatera att vårt samarbete
- HkpS
med
i Boden fungerar utmärkt. Vi gör stöme
tillsyner och reparationer åt dem och vi förser dem
med ufbytesenheter. Men förutsättningen för att vi

skall klara arbetet inom rimlig tid är förstås att vi
har bra folk i verkstaden och så är också förhållandet.
Vi får heller inte glömma bort att vi här har

-

Q.i"

Vi har dessutom utprovningsverksamheten för snöröjningsredskap, för vilket ju
vårt klimat är mest Iämpat.
Tittar man sedan in på verkstaden bär det ovan
sagda syn för sägen. Här står fpl 35 vid sidan av armdns hkp och andra flygplantyper. Det hela kräver
emellertid ordning och reda och det tycks man verkligen ha gått in för vid FZt .
en regional televerkstad.

-ue
Ref
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En länk i förbindelserna

Flygmaterielförvaltningen (ELB) har på prov köpt
en byggsats av lättmetall till en 40 m hög mast.
Denna är i första hand avsedd för snabb uppmontering för antenner vid nya eller provisoriska radioanläggningar etc. Hela masten består av enkla och
hanterbara enheter, som utan verktyg, kan monte-

ras ihop på rekordkort tid av nästan orutinerad
personal.

Vid bygget har man inte bara tagit hänsyn till att
det skall vara lätt utan är'en säkert för personalen att
arbeta i. Genom hela tornet går därför en halkfri

'lu

lJn

I

it

-- obs inte en stege där man hela vägen
har ledstänger att hålla sig i. Masten är också

trappa

stagad och därigenom mycket stabil. Den är provad

vindstyrka upp titl 56 m/sek utan att rubbas.
En mast på 3tt meter väger brutto 2,'1 ton. I nedmonterat skick kan den inläggas i en transportlåda,
som kan lyftas upp på en normal 3 tons lastbil. Denna låda innehåller allt fiir masten och dess resning
och är dessutom lätt att kontrollera om något fattas.

i

Som "fundament" utläggs två grova plankor av
"järnek"
på vilka
ett hårt tropiskt träslag
Medan
med iusterskruvar.
sitter 4 fundamentplattor
att
man
två
dessa utläggs på lämplig plats börjar
härdade
av
är
gjorda
sätta ihop mastenheter. Dessa
lättmetallrör.

Alla rör är i ändarna försedda med beslag, dels för
leder. dels för fastsättning och låsning. Dessa beslag
är antingen kokillgf utna eller smidda.
På tidigare nämnda funclament ställs och låses en
mastsektion som justems i lod En krangalge fästs på
denna och med en handvinsch (kan givetvis även
drivas med motor) hissas nästa sektion upp.
Två man i mrrsterr tirr clnot sektionen och styr in den
över toppdelen så ritt rören st1'r in i sina konor och
Iåses. Den som står högst behöver aldrig ställa sig
på det oskyddade planet utan står på trappan med
ricke vid midlehöid Arbetet går fort 9 meter mon'
terades på 2tt minuter, inklusive hopsättning av sektionen.

Fiir varje l0 meter tillkommer en mera ticlsödande
procedur, nämligen ftirstagning. Dennr utfrjrs med
dragning av stållinor ut från masten i 45" vinklar
och så att sektionerna alltid trycks ihop. Svårigheten
liqger i att få en rätt spänning och en stadig förankring. Det finns 16 olika frjrankringsalternativ

med

ÄR l)f l)AS l'Ol'llN . .
f ort.r. lrårt .ti./ . .32
tingcrr ntrrrr.Lirrr.rrt fiilj,is ripp, ellcr komma till F
krinnc,lom. bor,lt' t,n lR kLrrtrrt kompletteras med en
särskild ruta s()nr iii'llcs .rv Ki cller motsvarande. Sårllna rapporter hordc hl ctt stott allmänt intresse. Det
finns en känsla pri fli att tlet viktigaste är att mata
.laramaskinerr mcil rrl.ptiftcr. irke vacl man kan få
ui lv dessa inm,rtrringlr. IJortlc man inte stanna upp
ctt tag, betänka i.r,l I;V rir betj;int av och kanske ompröva en ilel ställningstaganclen.

\-z

byggsatser. Enklast torde vara jordborr. som borras i
stagets längdriktning f)en kan ta 3 10 tons drag-

kraft.

I första hand är det Iämpat för krigsändamål.
snabbersättning fiir raserade torn för radio, radar,
länk. trafikledning, men kan också användas för
provanläggning för mobila enheter m m. Även helt
civila ändamål såsom kmftverk. iärnväg, obsen'ationsposter för skogsbrand och meteorologiskr undersökningar kan ha nytta av detta.
När man sett masten på kort tid växa upp framför
öqonen. f<irstår man väl att rlen är ett myr*et välutvecklat hfälpmeclel fiir rtt i krig eller vid olycksfall
snabbt åter

få

igång

förbindclserna.

I

FI,\'CiI'I MTAXA
lrtrts. från rid..ll
rnlitas. I en del fall kan clet dock gälla mycket tunga
lyft oclr då är ilet k,rnske blra försr.aret som har sådana
resufser. Vi skulle därfiir mycket gd.rna se att vi finge
en faststiilld taxa. Då vet man bättre vad man skall
ritta sig efter ocJr det bleve klarare linjer.
L)et k.rn tillägsas rtt cn HKP4 är kapabel lyfta
.i.5 ton om ,itt cn,l.rsr gJller en kortare sträcka. För
jänrfiirc'lscns skrrli k;rn
att HKPS tar l,t ton
'r()tcras

rrnrler samm:r bctirrgclscr.
Sii varf iir irth.' gr- r i rr hkp-förband en fastställd

flystimt.rrr

.

I
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FlO SPAR PENGAR
Hur många av de enheter som byts vid ts har uppnått full drifttid? Fl0 har under de senaste fem åren följt
upp denna fråga. Man har därvid kommit fram till att av de ca 85 enheter i fpl 35 som skall bytas vid G-tillsyn har mellan 30 och 40 ej uppnått full drifttid mellan tillsynerna p g a fel. Dessa enheter kan som regel
tjänstgöra till nästkommande tillsyn men 2G-25 procent av dem kommer att utbytas före tillsynen p g a
felfunktion.
Man kan med en lätt travestering av ett känt ordspråk
uttrycka saken så här: Uppskj,-,t gärna till morgondagen vad du skulle göra i dag, ty i morgon kanske

-1

du slipper.
Det är lätt att inse fördelarna med en kontinuerlig

uppföljning även av de ts-bundna enheterna:
l. Man får kortare genomloppstid och minskade

/4
ar-

betskostnader vid större tillsyner.

2. Starkt reducerade kostnader, då man slipper "onödiga" tillsyner och översyner av

l.

ue.

Mindre belastning av den i regel hårt ansträngda
ue-bufferten vid förbandet.
Varför har då inte flera förband upptäckt fördelar-

na med ett sådant system ? Ja, svårigheterna ligger naturligtvis i att fånga upp dessa ue. Men genom att
börja med en inventerin g av flygplanen i samband
med tillsyn och att följa upp enheterna vid utlämning

tillverkr.ringsnummer på ue och

fpl drifttid vid

mon-

tering av nya ue.

iu enkelt att starta uppföljningen direkt.
Vid F10 fungerar system så, att Tb har uppföljningsblanketter över alla ue. Vi visar här hur en del

Nir systemet är genomfört består arbetet endast i
noterir.rg av ny enhets tillverknir.rgsnummer och fpl
gångtid vid utbytet. Underlaget hämtas från TR, följekort och arbetsbeställ.ring. Samtliga dessa handlingar passerar Tb, som även beordrar utlämning från

av en sådan journal kan se ut.

förråd.

från förråd får man efter en viss tid en tillförlitlig
uppföljningsjournal. Får flottiljen nya flygplan är det

nr på blanketten hänför sig till akruell pos i
19 avser TOMT 35-oo-19,
fördelningsTo,
Pos

därefter beordrad- tillsyn eller översyn samt ts-period,

f

Vid tillsyn gör man en byteslista för berört flygplan, ett arbete som inte tar mer än 10-15 minuter.
Därvid bedöms också i samråd med beredning och
verkstad -- vilka enheter som med hänsyn till demonteringsarbeten etc måste bytas vid tillsynen, även
om full gångtid inte uppnåtts.
För att underlätta uppföljningsarbetet har ett nytt
följekort framtagits vid F10. På detta noteras också
vilka åtgärder, TOMÄ etc, som införts. Kortet förvaras hos Tb och det följer enheten tills den är monterad i flygplanet. Kortet är också avsett fö s k ryttare,
utvisande aktuell utfallsmånad etc. Dessutom noteras
fpl drifttid vid monteringen av enheten, som hiälp

elintensitet

vid drifttidsuppföliningen
Apropå den strängare inditid.4plöljningen ar enheter g,äller
teorin arn lelintensiteten Aontra gångtiden enligt den s.h.
hadhars Atn'an.
Alen gör inte hadharet trortare iin nödtiindigt . ..

Bcrtir Krooh.

Tb

Ir10

Kommentar:
Sedan flera år tillbaka har problemet uppmärksammats av flygmaterielförvaltningen. Som bekant pågår
en utredning, syftande till att få bort så mycket som
möjligt av det förebyggande underhållet. (Se TIFF
1/68). För återstående apparater, med dimensionerade underhållskostnacier, som faller för gångtid kommer att arrangeras en uppfölf ning i den stil som F10
presenterar. Flottiljens initiativ är därför mycket gott.
Det kan dock kanske ställa till problem för beredaren

rv tillsyn.

det ger en lelaåtig bild
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a! läget!
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Betydelsefullt
Apropå postverkets höining
brevportot: "Ett
^v
för postverket".
brev betyder så mycket

-

T-,.*

ELEKTRONIKENS.
|

lorl:. rån :id. t
'f

.

s

ordnar skolan kurser som är direkt underställda CUH,
exempelvis i brand- och räddningstjänst, säkmat-kurser, svetsutbildning, underhållskurser för krigsplacerad
personal m fl utbildningar.
Av det anförda torde framgå att kurserna är av
mångskiftande karaktär, dock med telematerielkurserna huvudsakligen förlagda till Västerås. Kurstidens
omfattning kan variera från tre dagar (allmänorienterande kurser) till ca 12 veckor, exempelvis PS 01.
Utbildningsstadierna omfattar både A-, B- och C-nivå.
Eleverna kommer från hela landet, dels rekryterade

från flottiljerna och dels från centrala verkstäder.

Fc-dag med mersmak
I höstas arrangera.les som bekant en s k FF-dag för
IrMV-F personll i huvudstadsområdet. Liknande information skall enligt direktiv ges F-personalen även på
andra orter

i landet.

Den 7 februari hade försökscentralens anställda och
inbjudna gäster från grannarnll F3 och CVM kallats
till biografen Irorum i Lirrkiiping, där ett omväxlande
program med anfrjranden. film och utställningar
bjöds deltagarna.

Tf

CFC ör'erstelöjtnant (lunnar Ihrholm orienterade

om FMV organisation. Härvid r'äckte ÖB:s anspråk
på reducering av personalkostnadcrna särskilt intresse.

[Jtprovningschcfcn iii'ersteltijtnant

lllf

Sundberg
FC just nu och

gav en exposd ijvcr verksamheten vid
orienterade också om vissa framtitla uppgifter. Han
framhöll bl r det starka krrrvct oå fort- och vidareut-

Man återfinner sålunda både ingenjörer och telemontörer i rekryteringsunderlaget.
Vid skolan tar man också själva fram det kursmaterial som behövs om sådant inte ddigare finns utgivet.
I-ärarpersonalen. som huvudsakligen rekryteras från
flygvapnet, medverkar också med granskning av beskrivningsmanuskript. Förutsättningen att bli lärare
iir fijr det fiirstr att ha god materielkännedom, att

har goda anlag för undervisning och
naturligtvis att man har goda betyg i sina specialiimnen. Det gäller ju att ge goda insikter i elektroniveclcrbörar.rde

kens irrgångar.

-ue
MLF . .
fortt. från .rid. t6
påbörjats men detta kommer successivt att ske under
1969.

[Indersökninglnrr kommer cmellertitl att fortsättas
tills cn fullstänclig klrtläggning av rotorbladens konrlition är gjord. Man beräknar att arbetet kan vara
slutfört först efter derr kommande fym års/l000 gtrevisionen.

Även på

HKPI har undersökningar av samma slag

börjat göras med anleclning av påträffad korrosion.
Bengl Karlsson, CItM
Gösta Egelnoff

, CVV

bildning av personalen, som skall behärska praktiskt
taget

all FV-materiel. Utbildningskravet innebär

ock-

så en omfattande planläggning.

Programpunkten stril- och bassystem syntes väl i
och för sig inte bjuda något större underhållningsvärde. N{en löjtnant Stig Holmström kammade herl
applåder efter ett anförande som tycktes "gå hem'
I samband mecl en kaffepaus kunde man också
ta clel av den utställning som arrangerats i samråd
med FS/PRESS. Efter pausen blev det flygdirektör
Torbiörn Karlssons tur att orientera om nuvarande
och framtida robotproiekt.

Filmerna Horisont och Projekt

)7

Yiggen

visades

som inramning.

Löjtnatt Tor.rtc'n Landhcrg orienlerar i ttsliillningen docent
Charler Strönthlad orh dantt'r rr hans lllgmedicinsAa at'delning, lr t K,irtin lohan.rson, Barbro Ringh, Matd Thanderz
och Era Rahn.

En allsidig information av detta slag är mycket
r'ärdefull och inspirerande. Så kostnaderna för dessa
lrrrangemang är säkerligen

välmotiverade.

I
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FE Tlrand ( 18 st )
överhettning
m m (182 st)

l-l

Under flygning upptäcks endast 1 /o av b$'od,erna
d v s 0,) (/o av fallen eller 0,01 promille av antalet

f-lygplan innehåller ansenliga mängder brännbara och

explosiva ämnen, alstrar ofrånkomligt mycket och
stark viirme i skalet (friktionsvärme), i motorn och i
den elektr(on)iska utrustningen samt har riklig tillgång till luft.

TR.

Riskerr

Landställ och h julbromsar svarar
Ungefär 80

O

rapporterade bränderna.

Fördelningen av bränder o s
streras här.

O Primär brand

Motorn i en Fieseler Storch ville inte starta. P frågar meken om orsaken.
Kompressionen är borta.
M
- Vem kan ha tagit den ?
P

-

38

i

v i flygplan 35 illu-

flygplan är statistiskt sett relativt

ovanlig.

O Orsaker till brand, överhettning o s v är t ex:
hård sättning, hård inbromsning, ledningsbrott,
kortslutning, felkoppling av ledningarna, kvar-

3

glömt skyddslock för luftintag.
F'öljderna av brand begränsas väsentligt genom
konstruktiva åtgärder (brandskott m m) och genom hög brandberedskap.
(Se t ex "Brand- och räddningsinstruktion" (BRI),
il.12.1965 och TIFF nr 3, 1968).
Birger Törngren SAAB

dan l0 /o upptäcks under flygning.
Bränderna utgör 9 /6t w antalet rapporterade fall
eller en Dromille av antalet TR.

Förlorat

svårare

elektr(on)isk utrustning uppstår 63 /o av b:ander, överhettningar o s v. Ofta rör det sig visserligen om brända ledningar, brända motstånd och
annat av ringa eller måttlig omfattning, men verklig brand förekommer och utgör 28 /o av d'e

av bränder, överhettningar, rök och liknande, me-

j

får dock ofta

I

NÄR. VAR. HUR. VARI.'ÖR
brand, överhettning, rök m

rapporterade och studerade fall dr | /o av
antalet TR under samma tidsperiod.
I samband med service eller tillsyn upptäcks 70 /o

av bränder, överhettningar o s v in/6 i motorrummet.

(tsränder imotorrummet

ramme.

O Antafet

/o

följder).

sådant genom lämplig konstruktiv utformning, säkerhetsåtgärder och bestämmelser är olyc'kan någon gång

FÖLJÄNDE FAKTA BÖR I.RAMHÄLLAS:

,

av

träffar utanför och endast 20

Trots att man naturligtvis försöker förebygga allt

av haveri.

för 6t /o

bränderna.

explosion.

m uppstår i flygplan
finns det nu också statistiska uppgifter om.
SAAB har nämligen i samarbete med FMV-F:MK
studerat de bränder, överhettningar m m i flygplan
31, som rapport€rats under tiden 1 januari l96t-31
mars 1967. Även flygplan 32 och 29 har studerats i
samma avseende i begränsad omfattning.
Studien omfattar inte brand och liknande som fölid

under

flygning är mindre än 1 på 100 000 flygtimmar.

Förutsättningar finns alltså för värmeutveckling inte
bara i önskad utan tyvärr också i inte önskad form
från överhettning till katastrofartad brand eller t o m

f

för totalhaveri på grund av brand

LIVET ÄR KORT!
Är det nån ruter i
så

dej

får du inte spader

rv brist på klöver
sa Iöjtnant Hjärter.

KONSERVERADE VI BRATION ER
Ett absolut villkor för att en modern flygmotor skall fungera tillförlitligt är att dess vibrationsnivå ligger under ett visst gränsvärde. Vi har för länge sedan passerat den tid då det var tillfyllest att flygteknikern analyserade vibrationer med sin hörsel och sina fingertoppar och med ledning därav åtgärdade misstänkta fel.
Dagens komplexa flygmotorer kräver noggranna instrument för mätning och analysering av vibrationer.
Inom FV används ett par olika typer av utrustningar.
Vibrationer alstrade av motor RM9 i SK60 kontrollerades regelbundet

i samband med motorkörning-

ar med en utrustning bestående av en hastighetsgivare kopplad till en känslig rörvoltmeter. Utrustningen
ger informafion om den totala vibrationsnivån inom
ett bestämt frekvensområde. För att kunna avgöra vad

som orsakar onormala vibrationer när sådana uppträder analyseras vibrationssignalen med hjälp av frekvensanalysator och skrivare.

För kontroll av vibrationer från motor TM2 i
HKP4 används vid aktuella flottiljer sedan ett par år
tillbaka en mätutrustning bestående av accelerometergivare och frekvensanalysator. Med utrustningen är det

möjligt att manuellt utföra fullständig frekvensanalys,
men då defta är tidsödande och vid vissa väderbetingelser yfterligt beswirligt att utföra utan hjälp av skri-

'*lI

t

lte IIans Karlrol, F3

,ilotorrt p,i ex IlKP3.

sPelar

in

librationtsignaler lrån

vare utnyttjas frekvensanalysatorerna sällan för annat
än kontroll av vibrationer vid en eller ett par frekvenser.

*.

f
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Materiallaboratoriet CVM arbetar för närvarande
med att utveckla en metod som skall göra det praktiskt

möjligt att utnyttja vibrationsmätning som ett viktigt
hjälpmedel för underhållsövervakning. Metoden går
i princip ut på att man utöver den normala v.ibrationskontroll som nu utförs spelar in vibrationssignalen
på band, vilket sedan sänds till laboratoriet där noggrann frekvensanalys och tolkning av resultatet kan

a

r€:

I

Ingeniör Paal Hall anal)serar lreLtenterta lrån en t'ibra

utföras. Besked om tillståndet hos olika delar i en
motor kan snabbt lämnas och därmed är det möjligt

ltt förbereda

utbyte av sådana enheter som eljest kom-

rner att uppvisa allvarliga fel inom kort tid.
Paul Hall, CVM
P.S. Jämför

tionsintpelning.

TOMT HKP4-61-tB

tillsatt Kitfbi vid cv

DIDAS OCH CIVILFLYGET

FMV har

Med anledning av att en person i privatflyget nyligen
sökt patent på rapporteringssystem liknande DIDAS
(vilket som bekant endrst gäller militär flygmateriel),

Genom kungligt brcv 2ti.6 och l1.l0.6tl har Kungl
Majt godkänt inrättende av kontroll- och förbindelseorgan vi.l Försvarets Febriksverks centrala verkstäder,
Cheferna för dessa enheter vid CVM och CVA har
nu utsetts. Vid CVM placeras fdir Bo B:son Renborg,

vill vi lämna följande besked.
Vi är glada över att DIDAS framstår som förtroendeingivande och har noterat att privata sektorn i
första hand tänker använda sig av motsvarigheten till
driftstörningsanmälan och flygtidsrutinerna. Under-

Fl

j

och vid CVA filir Kurt Rosin. CVM.
Mera om rle nyinrättrde organen kommer

i

nästa

nummer av TIFF

sökning beträffande det i teve-nyheterna den 8.2.1969
relaterade fallet kommer att göras, speciellt frågan

om hur lika DIDAS och de tänkta rapporteringsrutinerna är.
I detta sammanhang kan nämnas att de första resultatlistorna, framtagna efter nya programmen, kan
presenteras redan

i mars.

/U7/dart/lr/;MflfF
fual,ttlrnhradot.
TntL.'

Ag DIDAS
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