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ETT
KONTAKTORGAN

Teknisk Information från Flygförvaltningens.un-
derhåIlsavdelning, TIFF, kommer .att Iamnå orlen-
i;i* 

-om 
;;oåitiåttsp 

"o 
gr am mens bakg.rund. och be -

handia frågor med anknytning till rati-onalrserrng'
iörir"e"u.iksamhet, flygsäkerhet m m' vi.avser aven

;"";'#i";; "r.i"JGt"i'råoe 
irån det nationella och

internationella fältet.

En tidskrift av denna karaktär har ett.särskilt stort
;;h;;-;;-;n nära kontakt med sin läsekrets' Den

ärir.iraå hkaväI som organisationsenheten - för-
tääåt, x"Åp;iet, verkstaäen och det tekniska kon-
i#äiät":'riö' iio"x"ittens rvggrad. vi måste al-
la bli medarbetare för att kunna spegla -vara pro-
;i";-";h åisttt""t dem. Allas insats- är därför lika
;iliig;-;;; ti än befinner oss i underhällskedjan'

Människan bakom jobbet skall inte helle.r glömmas
ö;T--TIFr 

-ulrr 
{a""" fånga upp och förmedla de

åäti!r.riää- ^"plxt".tn^ 
i vär fekniska värld, träri

;;ä;iät';" -'äien 
inbegripet en stimulerande debatt'

Kanske har Du !ågot arbetstekniskt spörsmåI att
äiir."iå"rf-r,åt oå itrr bu Ditt ko,ntaktorgan'Kan-
;i.:"'h;ö"gT;"t intressanta rön under"en resa eller
kanske har Du mera allmängiltiga frå.gor -som 

bör
iläi"åäi iat ö"" ["*unsamt-försöka göra TIFF till
;itäs"" som intrisserar på bred front'

Det första numret överlämnas hä'rmed för närmare
ät"alrit*-ö.-ös" ga"n* Di^na synpunkter på tidskrif-
i"r. öii-i.* ttjälpä oss i vår stiävan att skapa en god

ä;rkt 
-fGna'*iu 

som är verksamma inom flygvap-
nets underhåIlsinstanser.E-Y

Flygförvaltningens-underhållsavdelning- har till upp-
nift" utt inom en begränsad ekonomisk- ram svara
iti" xi-flvgtapenmatörielen motsvarar de krav som

"iårr. 
- 
i-åä*6ald med utbildnilgen .i..f"tg' vidare

It"tt t"uuut på en hög beredskap tillgodoses och

materieltillgången i krig säkerstauas'

Vid fastställandet av de underhållsprggrqq som ut-
f."i"ä iör att uppnå detta har jag ofta frägat^mig:
i{ö*t""" l"iionåän på de olika underhålls-nivåerna
äii"fotJtf äch rätt tbka p^rograr-nme-1q innebörd?
frä" 

^ 

"i..iä"r"[a"tt. 
i unde rhällst<edi an^ f ått mö j li ghe -

iä" "ii-ra*"a 
sina synpunkter octi tå sina problem

beaktade?

Som ett komplement till underhåIlsföres^krifter mm
;;;" i;tA"i vara nödvändigt. m.ed ett inJormations -
ä"n*."4ä" dessa frågor karidiskuteras och belysas'
i'rEä'. ääråiäi"a ift härmed kunna i-qtroducera ett
;[ili ".riäå"ii"a 

i viss månväckatillliv den gam-

fa--S"""lce-"ytt, som upphörde för ca 7.år sedan'

il;i;i;t-.oitt ro"uua"i't ^under tiden skulle därmed

vara täckt.



GER MILJONVINSTER

Behovet av att rationalisera gäller givetvis även
underhåIlssidan inom flygvapnet. ökade krav pålön-
samhet och god flygtidsproduktion, utan avkatl på

säkerheten, har framtvingat åtgärder för att ned-
bringa underhållskostnade rna.

Allt, som kan sammanfattas under begreppet under-
håll, styrs av publikationerna. De skall omfatta
direktiv för materielens vård, underställda kraven
på tönsamhet och funktionssäkerhet.

Mot denna bakgrund pågår en tämligen omfattande
omläggning av publikationssystemet. Detta medför
i vissa fall att nya benämningar dyker upp, vissa
publikationer utgår och i andra omfördelas inne-
hållet.

Det nya publikationssystemet bygger på attmaterie-
len indelas i olika nivåer, som svarar mot lämplig
organisation för övriga resursbehov. Materielindel-
ningen utgörs av:

a Bruksenhet, dvs komplett enhet för visst bruk,
exempelvis fpl.

b Funktionsgrupp (-system). Delavbruksenhet. Kan
vara konstruktionsgrupp eller installation/funk-
tionssystem, tex skrov, elektronikinstallation,
f r amdrivningsinstallation.
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c 1) Apparatgrupp (delsystem). Del av funktions-
grupp såsom styrautomat, flygradio, radar,
syrgas- eller bränslesystem o sv.

2) Apparatgrupp (delsystem). Ur funktionsgrupp
utbruten apparatgrupp enligtcl), som provas i
speciell provrigg.

Apparat. Ofta självständigt arbetande enhet ingå-
ende i apparatgrupp (hydraulpump, omformare,
relä o s v).

Komponent, detalj. Föremål av i regel enkel
konstruktion, avsett att ingå i större konstruk-
tionss ammanhang (kompressorskovel, vevstake,
motstånd o s v).

Pu b li k at i on s k at e gor i e r

Man skiljer på informativa och direktiva publika-
tioner. De förstnämnda omfattar beskrivningar, ka-
talo ger och schemahandböcker. De sistnämnda inne -
sluter alla underhåUsföreskrifter och föreskrifter
för materielens handhavande.

Samtliga publikationer följer i sin uppläggning ma-
terielnivåerna, vilka också sammanhåUs funktionellt
inom de olika systemen ochdelsystemen. Dettainne-
bär t ex för landstället att pneumatiska, hydrauliska,
mekaniska och elektriskafunktioner behandlas i sam-

AVHJÄIPANDE UNDERHALL

RATION ELLARE ARBETSM ETODI K

I NYA UNDERHÅI.I-SPUBLIKATIONER

I dagens läge kostar som ett exempel en flygtimme med fpl 35 omkring
1.800 kr. I summan är inräknade kostnader för reparationer, tillsyner,
översyner, modifieringar etc, däremot ej drivmedel Ett rationellare un-
derhåU kan nedbringa dessakostnader avsevärt. Redanensänkning med
100 kr per flygtimme skulle ge en årsvinst på 5 mkr vid ett uttag av
50.000 flygtimmar per år.



Katalogupp-
gifter ba-smatr

Gångtids-
Iistor

Servicehandb
Teleilst

Handhav.
föreskrifter
Basmatr

MSM
Systemdel
(ej fetsök)

ma föreskrift, vilket i sin tur medför att tex fpl-
teknikern i högre grad än tidigare får syssla med

elektriska system. Funktionell samm a-nslagning in-

nebär också att fellokalisering och uppföIjning av

rappo rteringsunde rlag (driftana-lys) underlättas'

Nu sker en samordning av föreskrifterna, varvid

SKI och SMI renodlas att omfatta minimiföreskrif-

ter för klargöring och för A- tom D-service' STI,

FSM och TOMT samt vissa delar ur motorservice-

handboken kommer att utgå. De ersätts av under-

hållsfö reskrifter för system (U FS). App arats ervic e -

meddelande (ASM) och TOMT ersätts avunderhålls-

föreskrifter för apparat (UFA). Underhållsdirekti-

vens fördelning, se särskild uppställning'

Slitageproblem återstår - med nuvarande kvalitets-

nivåer - i princip endast för bromsar, däck, kol-

borstar och motorer etc' Åldringsproblemen är

m.a.o. de styrande. För SK 60 har man redan tagit

steget fullt ut och övergått tiII kalendertidsstyrt un-

derhåll, utom vad betrdJfar motorn. En övergångtill

detta system för övriga fpltyper kommer dock endast

att ske om erfarenheterna från SK 60 visar sig goda'

UnderhåUsföreskrifterna (UFS' UFA) kommer att an-

passas för rationella arbetsmetoder (MTM), dock

inte i dess extremaste form. En avvägning, där

krigsfallet har fått vara styrande, har gjorts'

Mi,nimikr au P å P er s onal en

Hänsyn har också tagits till de minimikrav som

måste ställas på den personal som skafl använda

föreskrifterna. UFS, med anvisning om underhåll av

fpl i förråd, kommer således om möjligt att skrivas

för personal med begränsad utbildning på materielen'

Speciell klargöringsinstruktion (SKi) är typen för en

sådan underhåUsföreskrift. Ordnings- och skydds-

föreskrifter för marktjänst (OSM) blir ett komple-

ment till samUiga underhållsföreskrifter.

Aa hj ii I P and e und e r hdll

Förändringar i underhållsprogrammen annonseras

till stor del i gångtidslistor för system och appa-

r ater. Unde rhållsins ats en re a.lis e r as för st när behov

uppstår, dvs efter en felyttring. Vi är alltså på

väg från det förebyggande ("preventiva") till det av-

hjälpande ("korrektiva") underhållet' Det är då funk-

tionen under flygning som i allt högre grad blir av-

görande. Även för UFA kommer möjtigheterna till
nedskärning av programmen att beaktas' Demonte-

ring av apparater och insättande av reservdelar av-

ses endast i undantagsfall attföreskrivas som under-

hålIsåtgärd.

Motorservice-
handb (SH)

Instrumenl
handb mfl



Underhållsdirektiven är fördelåde med hänsyn tiII arbetsuppgifter tiu
de olika publikationerna enligt Jöljmde:

UNDPRHALLS- ARBETSUPPGIFTER
NIVA

PUBLIKATION

A-nivå
(Kompmi)

Arbeten på fpl, funktions- och

delsystem i lpl såsom:

. Junktionskontroll

. klargöring

. setvice
, tiUsyn
. prestandakontroll

. felsökning (fellokalisering)

. reparation (struktur)

. utbyten

, justerrng

. förrådsuppställning

. färgning

Arbeten pä delsystem eIIer
apparat utbruten ur fP1 såsom:

. tillsyn

. provning, prestandamätning

, felsökning (feUokalisering)

. reparatton

. justering

. Iörrådsförvaring

UFS och UFA kommer att utges och fastställas ef-

ter samma normer som för TOMT. De kan alltså
beställas som förbrukningsexemplar. SeparataUFS-

samlingar utan ändringsuppföljning eller speciell
bevakning får dock inte byggas upp.

Omläggningen genomförs så snart kapacitet härför
finns. Lönsamheten är så stor att arbetet harigång-
satts och UFS för SK 60 är under utgivning. UFS

för fpl 35 avses levereras till förbanden under 1968.

För äldre fpl-typer sker ej någonomläggning' FpI 3?

publikaiioner håUer redan på att tas fram efter det

nya sysremet.

John österberg
FFIUHD

(Flygverkstad)

SKI, SSI, (SFD

SKI

SKI, SMI

UFS

sMI, UFS

urs, urul)
UFS

UMF
UFS

UFS

UFS

UFS

UFS, UFM
UFA, UFM

UFA, UFM

UFA, UFM
UFA, UFM
UFA, UFM

SkötseI och hmdhavmdeföreskrifter för basmateriel, som
skåll Dvändas för fungermde bruksenhet (fpl), kommer
att ingå under särskild grupp i UFS. Motsvarude föreskri.f-
ter fö; basmateriel till äpparatunderhåIl kommer att utges
som UFA.

1) eftM, e"t"äff-de motor uFM

VAD ÄN LOGISTIK?
Ordet logistik har genomgått en lång utveckling. Den

vanligaste militära användningen har varit administ-
ration och då i allmänhet som den tredje grenen

inom krigskonsten, efter strategi och taktik.

Ordet har gammalt ursprung och kommer från gre-
kiska logistikos, vilket betyder skicklighet i att
kalkylera. Även i modern tidkvarstår sammagrund-
mening även om ordet sällan används direkt i den

betydelsen.

Den första militära användningen är osäker menre-
dan under de romanska och bysantinska erorna
fanns en befattningshavare med titeln logistika.

Den som slutligen införde begreppet var denledande

militära teoretikern under Napoleon, Antoine Henri
Jomini, vilken fascinerades av mekanismen i den

militära administrationen. Han byggde sin teori på

de tre begreppen strategi, taktik och logistik.

Under andra världskriget kom logistik tiII använd-
ning i USA som ett samlingsbegrepp för en egen

funktion omfattande anskaffning, förrådshåIlning,

6

distribution av utrustning etc, transport, konstruk-
tion och underhåll av materiel, sjukvård, klassifi-
cering mm. Det enda undantaget från listan av icke

direkta stridsaktiviteter svnes vara militär utbild-
ning.

Under senare tid har en viss begränsning införts
genom att begreppet logistik har fått organisatorisk
förankring bl a genom Logistics Command i USA:s

flygvapen, vilket framtvingat en mera klar defini-
tion av ett ansvarsområde som i stortöverensstäm-
mer med det som gäIler för flygförvaltningens un-
derhåIlsavdelning.

Även om det idag existerar en mängd definitioner
av logistik torde den följande vara den som bäst

ansluter till begreppets nuvarande betydelse i för-
svaret,

o Logistik är den verksamhet som erfordras för
att vidmakthåUa den materiella operativa be-

redskapen.

Hur man inom FF ordnat den verksamhetenkommer
att bli huvudtemat i kommande artiklar i TIFF.

Erik Vintheden
FFIUHD



Mic-21 på F16. Vid besöket i augusti av SSSR flyg-

enheter på F16 såg TlFF-medarbetaren bla hur

man löst problemet med instigningsstegar: En stan-

dardstege passande flera olika fpl'

KLOK FLUGSNAPPARE

Väljer rätt boplats vid CVM. Tragedi kom före fo-
tografen.

I våras hade två flugsnapparpar slagit sig .ner i
landställsschaktet pä en J29 och honan ruvade aggen
när fpl skulle tas in för servicearbete. En !änsyns-
i"u 

"ö"tö"-päsJaae 
på, när honan var utepå- en kort

provia:rteringstur, och flyttade-hela boet till ett an-
irat fpl, soni snabbt ställdes på plats och när honan
återv'äriae märkte hon inget, utan återgick till sitt
värv.

När ungarna kläckts beställdes fotograf för attför-
evisa händelsen, meninnan han kom hade tydligen en
katf varit framme och fått ett skrovmåI'

I stället fick fotografen nöja sig med vidstående bild
är 

- 

"ti 
*"tt bo,"placerat" litJ mer skyddat på ett

tankningsaggregat tiII FpL 2B - en. klok..placering
eftersoir döt aggregatet numera sällan är i bruk'

Hur kunde det ta så lång tid för er att komma hit'

G- g - gångtidsförlängning, kapten'



Y-4:a från 1908
F 15 har fått en unik motor av maskinmästare
Danielsson vid Bergviks kraftverk utanför Söder-
hamn. Det är en flygmotor konstruerad och byggd
1908-1909 av framlidne överingenjören vidpappers-
massafabriken i Bergvik, Georg Spaak.

Spaak var en stor flygentusiast och hade eget flyg-
plan av fransk tillverkning på 20-talet. Maskinmäs-
tare Danielsson var färdmekaniker - gjorde också
rekryten på Malmen 1926.

Verkmästare Gunnar Carlsson och
Maskinmästare Daniels son vid motorn

Tyvärr fick vi inte vetskap om den här,motorn me-
dån Spaak levde och dess historia är delvis höljd i
dunkel.

Yngve Unosson

F15

Transport- och förvaringslåda för
automatisk fal lskärmsutlösare

I den fatlskärm som ingår i räddningsutrustningen
för våra moderna fpl sitter en automatisk tidutlö-
sare av relativt komplicerat utförande.

Sedan man på flj konstaterat att lämplig standard-
förpackning för transporten saknades och det var
uppenbart att man inte borde sända den känsliga
utbytesenheten utan särskilt transportskydd, tillver-
kades en provisorisk transport- och förvaringsläda
i ett mindre anta-l vid avd 6.

8

Lådan har visat sig lämplig för sitt ändamåI. Den
har tillkommit genöm en sk sund fixning utan före-
gående utrednings- och konstruktionsarbete, En en-
ftei Är.iss lämnari'es tiII snickarverkstaden direkt f rån
sdkerhetsmtrlverkstaden. Lådans utseende framgår
delvis av bilden.

Per OIsson
F1B

Hatten av

Indikeringen för bränslematning från vingtankarna
till kroppstanken i fpl 32 upphörde att fungera. Or-
saken visade sig vara att en skyddshatt kommit in i
bränslevolymgivaren och hindrade turbinhjulets rö-
reIse,

Skyddshatten hade -troligen kommit in i givaren ge-
nom ledningarna från vingtanksektionen,

ANVÄND nÄTT STYOD OCH GLöM INTE ATT TA
BORT DEM I

Erik Gabrielsson
CVV

s
r

n
k
k

I
n
e
ti
fI

I
u
+.

s
s
o
ti
f(
k
Sr

k
fi
II
te
ul
kr
br
al

v
v
fr
sl
d€
pa
st
bo
na

sk
he
tit
ol'



Initialerna här bredvid innebär egentligen inget nytt för flottilj- och
verkstadspersonal. Om vid genast berättar, att bokstäverna betyder
"ordnings-- och skyddsföreskrifter för flygmaterieltjänst" så vet säkert
alla vad- det handlär om. Det nya i detta innebär egentligen bara, att de
viktiea skvddsföreskrifterna samordnats i en speciell publikation. OSM
är ei grrindläggande föreskrift för siikerhetskraven. De föreskrifter
som enäast gäller en viss materieltyp (t ex en fpl-typ) blir dock kvar i
vårdföreskrifterna.

Kanske det inte är någon av våra flottiljmedaybe-
tare som direkt utropär ett hurra för ÖStvt. Änoå
innebär den en viss rationalisering i den om^fat-
tande flora av underhåIlsföreskrifter som måste
finnas. Hittills har ordnings- och skyddsföreskrif-
terna för flvgvapnets marktjänst i krig-och fred
funnits på pränf i de ordinarie underhäIls- och
skötselföreskrifterna. I SMI, SKlr ATI, SSI, TOMT
m fl tryekalster har funnits både allmänna och
speciellä skyddsföreskrifter. Detta har gjort' att
nian haft svårt håIla isär de olika bestilmmelser-
na, som ju är ytterst viktiga att a-lltid häIIa i min-
net under tjänstutövningen. Ja, i vi-qsa f?ll har man
kanske helf enkelt inte "orkat" läsa på. Man har
kanske nonchalerat dessa viktiga regler för skydd
och säkerhet. både för människor och materiel.
FF/UH har n'u sett en möjlighet att samla de all-
mängiltiga ordnings- och s^kyddsföreskrifterna i
en eäda"pärm. OSM är alltså-en systerpublikation
till OSF:Ordnings- och säkerhetsföreskrifter för
flygtjänsten.

EN BÄTTRE CHANS

Dasligen är våra tjänsteinnehavare och de värn-
pli[tiäa utsatta för risken att handla direkt emot
iruärd'ade föreskrifter. Vilket i sin tur kan leda
till katastrofala följdverkningar. Visst är det "Be-
svärligt" med föreskrifter. Man kan {cf1, - -aJt
sjäIvkl'ara principer sätts på papperet, att det blir
oinständist- och tiatigt. Man anser sig kunna lita
till "bondförståndet". Sådana tankar är emellertid
för länee sedan pass6. Materielens komplexitet
kräver 

*mvcket, 
båäe av människor och material.

Säkerhet 6åAe bå marken och i luften är oawisliga
krav. Just därfdr måste också ordnings och skydds-
föreskrifterna vara i detalj ufformade, så att högsta
möiliea effektivitet kan uppnås. Dessa sjäIvklarhe-
ter'mäste alla ha fullt klart för sig. Vad OSM vill
;;;"t il. att se alla en bättre chans att håua sä-
tä-"iiätixit""1 iä"""a", I detta avseende har också
tåiat"t en maktpåIiggande upPgift. Det förutsätts,
att man ordnar^ speciell utbildning med genomgang
av OSM:s innehäll.

VAD IIADE SKETT

Vad är det då som har ägt rum på instruktions-
fronten. Jo, genom att bryla ut- ordnings- och
ixvddsföresi<ri-fter av allomfattande karaktär ur
de" speciella underhåUsföreskrifterna kan man nu
på elt tättittgangligare sätt tillgodogöra sig be-
itämmelserna] ostrl bör fungera som en "uppslags-
bok". alltid aktuell. Vid alla tillfällen, när pe.rso-

"at 
itir sig i och omkring den flygande materielen

--såiunAa iven civila, t ex-vid uppvisningar o..{Vl -
sfaU OSIrf vara vägiedande för ordning och säker-
iräi. ett instruktioien desstttorn kommer att lig-ga
iiii- eruna för utredningar i samband med eventuella
olyc[or är självklart.

Helt i avsaknad av ordnings- och skyddsbestäm-
melser kommer emellertid inte de traditionella
instruktionerna att vara. För respektive flygplan-,
helikopter- eller robottyp speciella bestämmelser
kommer alltid att finnas i respektive instruktion'
Dessutom även vissa bestämmelser av allmän ka-
raktär. såsom ett komplement tiil OSM, ur vilken
också i<an göras vissa utdrag. Det är sålunda tyvärr
inte möjligt att helt rensa underhäIlsinstruktionerna
från här berörda bestämmelser.

PÅTALA oKLARHETER

Naturligtvis är det ett önskemåI, qtt Jå bestämmel-
serna [elt entydiga. I ett så omfattande material
föreligger emeilertid alltid risk för viss^a oklarhe-
1""- då ni tycker er upptäcka sådana så ä.r det an-
eeläset. att detta kommer tiII FF/UH kännedom.
ta [ontatt med ert arbetsbefäl, som kan vidare-
befordra synpunkterna. I första skedet av OSM:s
tillblivelse'kommer endast tre kapitel att ges ut-
Det är kapitel 0, Inledning, kap 3 Marktjän-st på
flygplan oöh tap'5 Ammunifions- och vaperttjänst'
nitä iranA följer kapitel om robottjälst'-. drivme-
deltjänst, el- och teletjänst, brand- och räddnings-
tiänlt m'fI. Under de olika kapitlen hittar man un-
derrubriker med direkt anknytning till huvudrubri-
ken.

Under kapitlet om marktjänst på flygplan återfinns
t ex rangärings- och övriga signaler, ansvars- och
kontrolldestämmelserna m m. Yapen- och ammuni-
tionskapitlet innehåller bland annat spe.ciella säker-
hetsfö röskrifter för respektive ammunitionstyp.

vi tror att OSM skal.l hälsas med allmän tillfreds-
ställelse. Förhoppningen är, att berörd personal
verkligen följer rtpp publikationen. Int-e heller OSM
kommer att undgä förändringar. Av a-Ilmanprevql-
tiva skäl och ui aktualitietssynpunkt är det därför
nödvändist att ordnings- och skyddsföreskrifterna
afltid håIls i minnet och är föremåI för ständigt
intresse.



FöRBANDEN SVETSAR

En självklar förutsättning för att förbanden skulle
kunnå utföra dessa reparationer var naturligtvis att
fredsreparationerna skulle vara likvärdiga med av
cv utföida reparationer. I första skedet gäIlde det
motor RM5A och därefter RM6. En arbetsgrupp har
utformat reparationsanvisningarna i samförständ
med förbanden. Underlag för verksamheten har se-
dan utgetts i form av reparationsanvisningar i ser-
vicehaidboken. Där indelas anvisningarna i freds-
och krigsreparationer.

Som ett komplement till servicehandboken har för-
banden titldelats speciella mappar för förvaring av
repar ationsritningar, vilket inte alltid uppmärks am -
mats.

I avvaktan på de definitiva reparationsanvisningar!a
utsänds sli informationsexemplar från SFA, direkt
till förbanden och övriga berörda parter.

II.IOP PENGAR

Reparationstekniken för jetmotorer och efterbrännkammare har med
åiän in""essivt utvecklals. Erfarenheten har också möjliggjort att
vissa reparationer kunnat överföras på förbanden, vilket i sin tur.ned-
bringar lostnaderna för underhåIlet samtidigt- som beredskap^en ökas.
Motoirteknikernas samarbete med materiallaboratoriet vid CVM och
svenska Flygmotor AB i Trollhättan har varit fruktbärande och FF
har tiildelat- förbanden modern svetsutrustning samtidigt som man
arrangerar utbildningskurser'

FredsreParatianer

Föreskrifterna för fredsreparationerna har indelats
i två huvudgrupper:
1. AIImänna instruktioner, exempelvis för repara-

tionssvetsning, smältsvetsning, bågpunktsvets-
ning, hårdlödning, lackering m m.

2. Reparationsanvisningar för separata detaljer.

Totalt har för motor RM5A utgivits ?6 reparations-
anvisningar och ytterligare 14 är underutarbetande.
Därmed är samtliga hittils aktuella reparationer
genomgångna. Nya reparationsmöjligheter bedöms
och inarbetas efter hand'
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M o d ern utru stning, ut bi ldning

Samtidigt som moderna svetsaggregat tilldelats för-
banden har en omfattande utbildning bedrivits för att
ge flottiljsvetsarna nödvändig kompetensnivå. på-
bvggnadskurser i svetsteknik och fogberedning har
oä[öå ttåttits. Speciella deta-Ijer i varmhåufasf ma-
terial (MH 07) anpassade ti-Il förekommande repa-
ratiolsobjekt kommer ocksä att användas för upp-
rätthållande av kompetensen.

to

Dubbelströmsaggregat av typ AGA som tilldelats
förbanden.

Fram med förslag i TIFF

I samband med reparationstj{nsten vid förbanden
framkommer ofta synpunkter pä utrustning och me-
toder, behov av kompletterande utrustning o s v. För-
banden tar emellanåt fram förslag till förbättringar
och kompletteringar. Då de! är angeläget att samt-
liga berörda förband mfl får kännedom om försla-
gä erbjuder sig TIFF att orientera om sådana ini-
tiativ- Välkomna alltså!



Tilldten kri.gsreparation. Omfattning och utbredning au skadot' Pd praa-
r epar er ad eft eybt'cinnkam mar e för RM 5A. (Mot s uar ande s kada kan ci u en

tillatas bå andra sidan.)

Krigsr ePerationer

Underlag för reparationstjänst i krig finns natur-
ligtvis ocksä klart.

För bedömning av hur stora skador som kan åtgär-
das vid förband under krigsförhållanden har ett om-
fattande utredningsarbete qtförts. Bl a har största
möiliga reparabla skador pä en efterbrännkammare
åtgäräats. Ebk:n har därefter körts i provcell under
härda driftsbetingelser.

Reparationerna utfördes utan isärtagning av ebk för
att göra provet realistiskt. Relativt ovan flj-perso-
nal utförde arbetet.

Provet gav belägg för att skador av denna omfatt-
ning kan repareras och godkännas för minstettflyS-
pass, sannolikt längre, om besiktning utförs mellan
ilvpasse.t. Bågpunktsvets användes i detta fall.

Anvisninsar för motor RM6 och TM2 utarbetas nu
också. Utveckling och anpassning av olika metoder
pågår, bl a svetsning med MH O?-material utan ef-
terfötj anae värmebehandling, varmnitning med upp-
värmning genom svetsaggregatet.

Kurt Rosin
CVM

WP

En svetsarelev ser på problemen
Teknare: Jan Gisgård, F2

Ku alit et st e kni.s k ny het f ör tunnplat

För att kontrollera svets- och lödfogar vid tillverk-
nine och reparation har oftast subjektiva bedöm-
ninäsgrunder titlämpats. För tjockplåt finns vissa
reglei framtagna men för tunnplät har bedömnings-
srunderna varit mera oklara.

Sedan länge föreligger inom FV ett starkt behov av
enhetliga "bedömningsgrunder för^ tunnplåtsvetsar.
En erJpp experter uf fv underhållsinstanser och
flvei"ndusirin-har arbetat fram en 1öntgenatlas- för
svetsar i tunnplåt, smäItsvets, motståndssvets, hård-
lödninq och även reparationssvetsar i lättmetall-
eiutsoäs, med vars hjälp det nu blir möjligt få stan-
därdiserade kvatitetsklasser och bedömningsgrun-
der definierade.

Normaliebvrån kommer att ombesörja utgivning av
dessa normer, vilka siikerligen kommer att under-
Iätta produktionskontrollen och eliminera dyrbara
och tidsödande reklamationsträtor.För att vrida runt ebk för RM5A har denna tran-

sportbock utvecklats På avd 6, F15,



ETT RATIONELLT
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HANTERINGSSYSTEM

AVLASTNINGSSTÄLL
MED BAKKROPP
OCH EBK

IIANTERINGSVAGN
MED BAKT'ROPP
OCH EBK

MONTERINGSVAGN
MED BAKKROPP
OCH EBK
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Utrustningen för hantering av den tyngre basmaterielen, som förr kal-
Iades'rstationsutrustning", har länge varit både ohanterlig ochkostsam.

Nu finns emellertid ett standardiserat hanteringssystem - ttAir
Logistic" - med ett flexibelt och väl genomtänkt modulsystem. Med ettlitet antal enheter kan man lösa de flesta demonterings-, transport-
och_ monteringsbehov för såväI nuvarande som kommand-e flygplanlyper
med en modern basmateriel.

Lika många flygplantyper som varit i tjänsti FV, li-
ka omfattande har som bekant de sk "stationsut-
rustningarna''' varit. För varje materieltyp har fun-
nits vagnar för kropp, vingar, motor m m.

Efter en lönsamhetsutredning beslöt FF att spka få
till stånd en rationaliseri-ng iv basmaterielen.t Lös-
ningen på detta spörsmåf var en grundbasutrust-
ning med bättre beredskaps- och driftekonomi.

Vid valet av sådan utrustning stannade man för sys-
tem "Air- T.ogistictt, som utprovades med mycket
gott resultat. Detta standardiserade hanterinesför-
farande bygger på ett modulsystem. Med etf fåtal
enheter löser man de flesta hanteringsproblem för
tyngre flyplandelar. Systemet är inte enbart avsett
för nuvarande flyplantyper utan även för framtida
och är för övrigt i internationellt bruk.

12

För flygvapnets vidkommande har systemet begrän-
sats till att omfatta en monteringsvagn, en hante-
ringsvagn och ett avlastningsställ. I första hand att
användas vid hantering av tyngre enheter för fpl
35E och 35F. För fpl 37 kommer systemetattutökås
med motoremballage och en rundtagningsbock för
motor RM8.

Gemensamt för samtliga enbeter i systemet är att
varje enhet har två balliar, på vilka-Iastenmed rull-
försedda mellanfästen överförs från enhet till en-
het. Den hydrauliska vagnens rälspar är rörligt i
alla riktningar. Detta möjliggör borttagning och
monte ring av detalj e r oavsett inf ästningsvinkel. Mon -
terings- och hanteringsvagnarna är hjulförsedda.
Avlastningsstället är justerbart i höjdted genom en
inbyggd skruvdomkraft.
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Slutligen några ord om vad man '"rrnnit med det
nya systemet:

o En typ av basutrustning för al a flygplantyper.
Bara- 

-mellanfästen behöver tiliverkas för nya
arbetsobjekt.

o Med färre enheter täcks ett större antallyft- och
transportbehov.

o Fordrar mindre personalstyrkaochärinte så ar-
betskrävande.

1.fte Rune Gustavsson, Sven Johansson och Guunar Widholm, F13
rullar ut motorn pä monteringsvagnen.

o Ger kortare klargöringstider.

o Bättre beredskap genom enhetlig utrustning.

o Genom den lättare transportvikten får man ökad
basrörlighet genom flygtransport.

Lennart Edbom
CVM

Flygförvaltningens företagsnämnd har den 1 sept
börjat ge ut rubricerade informationstidskrift. Tid-
skriften ger allmän information av den art som ligger
inom företagsnämndens omräde och distribueras
till samtliga anstäIlda inom ämbetsverket, Denna
Iänk mellan verket och personalen har mottagits
med stort intresse.

C h e fen scij e t' ttt t m i ni a I y.t' i s t t' i ng ti t', l.i d,en s

/ös, n - assa anntcit'kt )' ltun pa ]lttn RJol:
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FUNDERINGAR

Bidrag till TIFF:s debattforum FUNDERINGAR cir

ud.lkomna. Ett ui.llkor tir emellertid att fullstcindigt
namn och adress bifogas, ailket föreskri'us i tryck-

frihetsförordningen. Om inscindaren så önsk(lr förbli.r
namnet r edaktionens hem lighet o ch i'nkigget pub lic e -

rasunder signatur. Eftersom det alltid cir treuligare
att fcikta med öppet uisir uill ui dock gcirna rekom'
mendera att debattinlciggen publiceras med narnnwn-

derskrift.

Red.

Frdga till UH

Har verkligen driftanalysen givit sådana vinster,
som påstås ? När det gäIlt veqkliga förbättringar,
har det i regel skett sedan vi^på linjen tagit direkta
kontakter möd specialister på centrala verkstäder-
na och flygförvaltningen. När vi sänder in tekniska
rapportei händer vanligen ingenting, och vi vet hel-
lei inte om aldra förband dras med samma fel
som vi. Sänder vi sedan in en lapp med vära-prob-
lem till centrala verkstäderna, har vi alltid fätt di-
rekt svar per telefon eller meddelandelapp. Vi har
också fått veta hur läget är hos andra.

När det gäller motorer, skriver vi ju materielfels-
rapport o=ch dessutom åamma uppgifter en gång till
på en teknisk rapport. Vi har inte märkt, att resul-
tatet blivit bättre och vi har iu inte mer materiel
än att man kan hålla reda på den utan dyrbara da-
tamaskiner. Kunde vi inte göra en avsevärd ekono-
misk besparing genom enklare metoder?

Tänkande tekniker.

Svar: Artikeln om DIDAS ger nog "Tänkande tekni-
kertt svar på Aet rnesta.
Red.

l4

VASKAN
en försäkring

Den gamla hoprullbara verktygsväskan har kommit
till heders igen. Den har nämligen visat sig effekti-
vast i kampen mot glömskan" Den ger möjlighet till
effektivare kontroll efter utfört monteringsarbete'
Den har dessutom utformats för respektive yrkes-
kategori, fpl-, tele- och vapenmontörer,

Det är FC som återgått titl den gamla hederliga
verktygsväskan.

Dess innehåll har bestämts så, attupptill90 procent
av alla förekommande arbeten kan utföras. Med en-
dast ett verktyg i varie fack kan montörenlätt över-
blicka väskans innehåll efter utfört arbete. I övrigt
underlättas kontrollen på föIjande sätt:

o Vid behov av annat verktyg än vad som finns i
väskan tar man ur ett ordinarie verktyg ur väs-
kan och placerar extraverktyget i dess ställe.
Det borttagna verktyget förvaras under tiden i
t ex nlätlädan.

o Väskans innehåIl kontrolleras efter utfört arbete.
Samtliga fack skall vara upptagna.

o Verktygen i väskan är märkta med speciellt kod-
systepn; olika små färgprickar för olika montö-
rer. Ateärderna har varit effektiva vid FC. Sedan
väskanäterkom 1962 har inte framkornmit nåsot
som talar för att inte alla parter tjänar på detIa.
Tidsödande sökande efter glömda verktyg är en
sfyggelse. Dessutom kostar det pengar.

Sven Birgander
FC



V66 IFFV-CV

Verkstadsutredningen - V66 - under ledning av överdirektör Folke Skog-
Iund, Försvarets Fabriksverk, har den 16 oktober till försvarsdeparte-
mentet överlämnat den första etappen av sitt arbete. De konkreta för-
slagen är för flygvapnets del följande:
CVM och CW överförs till FFV 1968. CW läggs ner som underhålls-
verkstad och arb-etsuppgifterna föreslås successivt överföras tiII CVA
och CVM mellan ären 1969 och 19?1.

CVA har redan lämnat krigsmakten och ger här nedan en information
om vad övergången inneburit.

Den 1 juli i år blev CVA civilt och överfördes till
Försvarets Fabriksverk - FFV. Anknytningen tiII
krigsmalten har upphört och CVA är medlem i den
landsomfattande statliga industrikoncernen, vars
verksamhet bedrivs helt efter affärsmässiga prin-
ciper.

I Försvarets Fabriksverk -ingår ett 20-tal företag
spridda över hela landet frän Boden i norr till Lund
i söder med huvudkontoret i Eskilstuna, Fabriker
för tillverkning av vapen, ammunition, pyroteknisk
materiel och torpeder men även civila produkter
såsom kylkompressorer finnp i Eskilstuna, Karls-
borg, Karlstad, Motala och Aker, I Karlskrona har
FFV en konfektionsfabrik, i Göteborg en verkstad
för teleunderhåll och dessutom ingår i koncernen
tolv tvätterier och fyra verkstäder för samman-
sättning av ammunition. Därtill skall läggas att FFV
förvaltär de statliga aktierna i AB TeleunderhåU i
Växjö. Expansionen fortsätter och nya företag etab-
leras.

Driftsuteifterna skall beta-Ias med de inkomster som
verksamheten ser. vilket med andra ord innebär att
priset på tiäns-ter-och produkter skall sättas så att
det täcker såväI driftskostnader som avskrivningar
och förräntning av det investerade kapitalet.

För CVA medför detta att självkostnaden och därmed
priset på företagets arbeten höjts eftersom bland
annat ränte-, pensions- och fastighetskostnaderna
nu skall betalas av CVA. I praktiken innebär detta
ingen fördyring, eftersom dessa kostnader alltid
fuänits meir be-tätats på annat sätt. Med övergången

tlrr ,t -t'v Kommer saleqes uvA att ocKsa overga !1rr
en riktisare metod som på ett bättre sätt fördelar
kostnadJrna på den verfisamhet som vållar dem.

En väsentlig förändring, som blir följden av över-
förandet till FFV, är att försäljningsverksamheten
måste nyorganiseras. I sin tidigare driftsform har
CVA styrts av sin hul'udman/kund utan att särskilda
affärsavslut fordrats. Då nu förhållandet även till
kunderna inom försvaret måste baseras på någon
form av kund-Ieverantörsavtal. måste en rirsäIj-
ningsavdelning inrättas. Därmed följer ocksä beho-
vet av att göra verkstadens produktion känd för kund-
kretsen. Sädan information skall lämnas senom
skrifter, anonsering och föredrag mm isamrådmed
PR-avdelningen inom FFV.

För personalen- vid CVA har överförandet till FFV
inte inneburit några väsentliga förändringar.

Namnet är Försvarets Fabriksverk, Centrala Verk-
staden Arboga.
Postadress: Fack, Arboga

Telefonväxeln betjänar fortfarande CVA, UHF oeh
DC med - 0589/12800. Telefonisten svarar 'r12800".

Transporterna fungerar som förut. Fordonen ärinte
militärregistrerade.

Gentemot sina kunder kommer CVA i fortsättningen
kunna lämnatjänster och service minst lika bra som
tidigare och dessutom få stora möjligheter att ut-
vidga sitt verksamhetsområde.

15
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SKsO. HAVERIER VID LJUNGBYHED
BLEV DN.SENSATION

iisliten propeller vållade haveri". "Militärplan dödsfällor". ttUtslitna
propellrarrr. t'Materialet visade utmattningstendenserrr.

Det må vara hänt att vår dagspress söker efter
nyhetsmaterial och har att presentera nyheterna
under pressande arbetsformer. Det brukar emeller-
tid höra till god publicistisk sed att kontrolleraupp-
gifterna innan de offeniliggörs. Hade DN gjort detta
så hade det sensationella tonats ner till sina rätta
proportioner. Tidningen hade ändå varit ensam om
sin nvhet och dessutom kunnat få tekniskt intres-
santaiakta att presentera sina läsare.

Det iaktiska händelseförloppet var, atttvå propeller-
blad brutits av under flygning, ett hösten 1966 och
ett våren 196?. Redan efter det första'oropeller-
brottet gjordes en ingående undersökning äv den av-
brutna propellern vid materiallaboratoriet CVM,
Undersökningen visade att materialet (vävbal<elit)
i bladet hade en hällfasthet som låg längt under det
normala" Detta var alltsä orsaken tiII brottet. Den

låga hållfastheten berodde alltså inte på långvarig
användning och "utmattning". Propellerbladet var
helt enkelt tillverkat av för dåligt material.

Tydligt är att tiUverkarens materialkontroll varit
bristfällig. Köparen - i detta fall flygvapnet - hade
inte haft nägon teknisk möjlighet att kontrollerama-
terialets kvalitet hos levererad^e prope^llrar utan att
förstöra dem. Man mäste alltsä lita pä tillverkaren
och den kontroll som gjorts på utgfngsmaterialet.

Inget ont utan något gott

Vid skadeunclersökningen av det först brutna pro-
pellerbladet Iyckades emellertid laboratorieingenjö -
rerna skapa en möjlighet - icke tidigare känd - att
utan att förstöra propellrarna kontrollera materia-
lets kvalitet.

Det befanns nämligen att det rådde ettsambandmel-
lan materialets elasticitetsmodul och håIlfastheten.
Man lyckades utveckla en metod att helt oförstöran-
de mäta E-modulen och denna metod vidareutveck-
lades sedan till ren fäItmässighet. "Propellerdok-
tornrr hade kommit med i bilden,

Nu kontrollerades skyndsamt alla SK50-propellrar.
Och resultatet har blivit att 13 propellerblad med
lika dåIigt material som de brustna rltsorterats. Ett
30-tal blad som misstänkes ha nåeot sänkt kvalitet
har också tagits ur tjänst förvidardundersökningar.

Vi tror inte att DN var ute för att misskreditera
flygvapnet.

Man skapade helt enkelt en sensation för sina läsa-
re på et-t dåtigt underlag. Tidningen glömde, eller
hade inte tid, att kontrollera sina uppgifter. Man
kan bara hoppas på en bättre tingens ordning nästa
gång.

Slutl.igen kan tilläggas att inköpen av de bristfäIligt
kontrollerade propellerbladen har stoppats. Svenska
propellerblad tillverkas numera vid CW.

Lars Johansson
cvM
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Ing Sten Nilsson, bestämmer bladmaterialets elas-
ticitetsmodul genom böjning i dragprovmaskin.
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för

paul Hall, materiallab, mäter propellerbladets_egensvängningstal^som används
bästämnirig av materialegens-kapärna. 1.fte Einar Arvidsson F3 assisterar'

TYPKATALOG HANTERI NGSMATERIEL TK 55:1

Från trvcket har rubricerade bok nyligen kommit
ut. Uteivare är Försvarets Standardiseringsdelega-
tion. Eakom utgivandet ligger ett omfattande utred-
ninssarbete urfört av en arbetsgrupp med represen-
tanfer från FF, AF, MF och FIV- Boken finns hos
Försvarets Bokförräd.

Katalo gen upptar dels lättare hantering-smate riel så -
som mägasinskärro r, platåvagnar, -hyllva-gn ar, 

-fö 
r -

rådsslffiagnar, Iyftvagnar, Iyftgafflar, lastpallar,
lastpatl3krägar, rilttpatlar etp, dels tyng.re och me-
ra komplicerad materiel såsom staplrngsvagnar,
ledstaplåre, ledtruckar och ga-ff eltruckar.

Urvalet avser den inom försvaret mest anskaJfade
hanteringsmaterielen. FV gaffellruckar är inte med-
tigna eflersom de för några år sedan -anskaJfade
Äfit-truckarna är omodernå och nya truckar hittills
inte anskaffats i tillräckligt antal exemplar för att
tas med i katalogen.

I nästa utgåva, som redan påbör5ats av arbetsgrup--
oan. kom"mer våra nya truckar att vara med'

Den 1.6.1961 beslutades i Försvarets Förvaltnings-
direktion att marinförvaltningen skall vara huvud-
förvaltningsmyndighet för hanteringsmateriel av de
standardtyper som finns upptagna i katalogen, även-
som för speciella maskiner och utrustningarr som
kan hänföras till katalogens hul'udgrupper. (Se MF
rundbrev DF 3:145 av den 31'1.1962). För den mest
använda materielen, t ex magasinskärror, lyftvagnar
samt vissa lastpallar och lastpallskragar, har MF
te cknat avrops avtal m ed respektive lever antör.

I katalogen saknas tyvärr bandningsapparater med
tillbehör men även för sädan materiel finns avrops-
avtaL

Vid varje förband inom FV finns här nämnda han-
teringsmateri elkatalog s amt brevet om huvudfö rv alt -
ningsprincipens tillämpning jämte kopior av upprät-
tade avropsavtal. Ta del av dessa publikationer. De
underlättar arbetet med anskaffning av hanterings-
materiel och ger oss möjlighet atttalasammaspräk.

För upplysningar står FF/UHD 5 till tjänst. Ring
0B -670920 eller 021 -1 16448.

Henry Hjalmarsson
FF/UHD

l9



F

[Jnder denna rubrik ger ui nagra exemel pd för-
s lags u er k s am het en inom fly guapnet.

Vid F1? har ett kombinerat lås- och lyftverktyg för
RM 5 tillverkats att användas vid -byte av turbin-
enhet på flj- och fältverkstad. Vid sådant byte måste
rotorn- Iåsäs och detta har tidigare ordnats så att
startväxeln och torsionsaxeln demonterats, varef-
ter e-n speciell låsaxel monterats. Det nya verkty-
get låser rotorn i ena riktningen genom att start-
växelns drev spärras, varför denna och torsions-
axeln inte behöver demonteras. Verktyget är dess-
utom så konstruerat att rotorn lätt kan lyftas till
bakre läget för mätning av turbinspel. Genom an-
vändning av verktyget minskas kostnaderna för
fö rbrukningsm ateriel.

KOMMUNICERANDE KÄRL

För vissa kontrollåtgärder behöver flygplan stäIlas
upp horisontellt på domkrafter. IstäIlet för optiskt
avvägningsinstrument och mätskalor har en enklare
och snabbare metod tagits fram vid FC.

Metoden bygger på förhåUandet att vätskenivåe-r i
kommunicerande kärl har samma höjd. Vid våg-
instäIlning av flygplan används tre vätskefyllda glas-
rör sammankopplade med slangar. Millimeterska-
lor med rören iästes vid avvägningspunkter på tlyg-
planet. Skalornas graderingar är anpassade sä att
när flygplanet våginställts läses samma värde för
niväerna i de tre rören.

Må
övr
ha.
rie
sie
pa
vaj
stö

Un
ocl
når
fis
bö:
oll
fel

Nå
ocl
vis
stl
ra,
av
ocl
prl

KC

Atl
aki
iö
Tr
tio
ett
ocl
gel

Hu
var
rie
an{



FLYGPLAN . FUNKTION . FEL
Gamla samband På nYtt sätt

Många svenska semesterfirare har n{ väg, till och från Rhodos flugit
över" Eseiska havets svdöstra del, vilken i äldre tid kallades Ikariska
havet. L"ika många har riog-inte känt till att det första bekanta flyghave-
rief inträffade i det omiådet. Enligt den grekiska mytologin rlddale

na*fige" Daidalos och hans soi Ikaros från kung-N{inosr labyrint
:-^+. i--.r hiäln orr rrinorr snm Dridalos Eiort av fäselfiädrar och

slg nam[gen ljåtl(Iii.|.u5 uull rlälD Dvrr rÄdr uD
på- Kreta med^ hjiilp av vingar, som,.Daidalos
"a-*r"tå 

"med hiiilp av vingar, som Daidalos gjort av fågelfjädrar och
vax. Ikaros rå*äde dock flyga för nära solen, Vaxet smäIte och Ikarosvax. Ikaros råkade docK rlyga ror nara solen' v
störtade i det därefter uppkallade Ikariska havet.

Under de senaste tio åren har ju åtskilligasatelliter
och rvmdfarkoster planenligt lämnat det jordiska,
nått åtminstone månön och elter återkomsten ibland
iistati upp ur havet. Tyvärrhar junåg-rarymdfärder
böriat mbä katastrof och atltså inte blivit av, slutat
otyöt tigt eller måst uppskjutas på grund av tekniska
fel.

Nåsra tusen års utveckling skiljer den antika sagan
och" dagens verklighet. Fortfarande uppstär naturligt-
vis fei, fastän av annan karaktä1r med.m-era vid-
sträcktä verkningar och oftast svårare att lokalise-
ra. Ett banalt löäfel, som fö^rsenar uppskjutningen
iv en rymdraket, oisakar sålunda dryga.kostnader
och inte bara en-teknisk utan också en storpolitisk
prestigeförlust.

KOSTNAD - UNDERHÅLL - TILLFöNT,TIT,ICUNI

Att undvika fel och att minskakostnader är ju ständigt
af<tuellt också för flygvapnets del, även om problem
i övrigt inte är desamma.

Trots alla ansträngningar i samband med konstruk-
tion och tillverkning av en komplett proctuKt' sasom
ett flvrplan, måste man räkna med vissa brister
öctr täi, sorl't kan förebyggas och avhjäIpas endast
senom inderhållsåtgärder.

Hur ofta sådana behövs, hur omfattande de måste
;;r ;;[ fiui åvcr<et de kostar, beror bl q På mate-
i,i"r"* i"uvegod titttci"titlighet, som också påverkar
anskaf f ningsko stnaden.

Underhållsverksamheten och tillförlitligheten har
ett betvdande inflytande på den totala kostnaden för
ett flvLplan. på sannolikheten för att det fungerar
nå rat[- sätt via rätt tillfälle och därmed på dess
inO3tigtret att delta i och genomföra ett--operativt
uppäräg. För detta krävs dock, att ätskilligt annat
filnser ar korrekt samtidi gt, efte rsom fly gplanet trots
altf endast är en del i ett större sammanhang, t.ex
STRIL 60.

Var och en kan nog föreställa sig hur svårt det är
att väga alla ovan antydda faktorer mot varandra
och på- bästa sätt lösa alta tekniska och ekonomiska
probiem.

Förr skulle man i sådana sammanhang ha varithän-
visad till tyckanden, gissningar eller spådomar.

Numera kan problemen under vissa förutsättningar
ansripas och lösas mera rationellt med hjälpmedel,
såöoå operations analys, simulering och tillfö rlitlig -
hetsteknik, vilka i hög gradbyggerpä statistiska me-
toder och automatisk databehandling'

De lösningar och beslut man kommer till i förväg
måste sedan fortlöpande följas upp och vid behov
korrigeras.

Därav fölier bl a att alla från generalen tiII den me-
niee på ett eller annat sätt berörs och mera än förr
äi beroende av entydig information om inverkande
faktorer av vilka funktion, fel och felintensitet här
är särskilt intressanta.
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FE LRAPPORTöRENS BETYDELSE

Felintensiteten bygger på dokumente-rad -erf arenhet'
Den kan beräknas äiter statistisk bearbetning och ana-
Ivl, exempelvis av rapporter om almärkningar och
fät, O v s för flygvapnets del TR, RR' MR och DA m m.

Felintensiteten för en enhet påverkas naturligtvis
väsentlist av var, när och hur denna används. Den
påverkaö också - fastän mera oegentt-igL -. av rap-
'portörens vilja att rapportera och möjligheter att
[åniå"i anmärkningar- öch fel till rätt enhet (som
alltså är den felakliga) samt meddela det klart och

"nt"Oiet 
till datamas[inen för vidare behandling och

beförd"ran tiII olika mottagare. (Se omslag-ets bak-
sida). Här spelar funktionsförloppen en r llera av-
seende viktig roll.

FUNKTION OCH KOMPLEXITET

Ett funktionsförlopp kan ske helt inom en och sam-
åi e"iret men offa fordras ett flertal enheter kom-
nineiaae till en funktionslänk, en funktionskedja eI-
Ier ett funktionssYstem:

Sådana består alltså av ett antal enheter m m, som
å" sammar*opplade på ett bestämt sätt för att ut-
föra en viss p-röcess eller ett virqstfunktionsförlopp,
OvJ tivertOrä ett korrekt tillstånd ed (insignal, in-
;å;.-;irpua'i etc) till ett annat lika korrekt (utsig-
äaf,"irtgång, "output" etc).

Om man vrider ratten i en bit skatl ju framhjulel
t"iAå" och bilen svänga, Iiksom ett flygplan skall
åi;;-;;- *ätt- ro" dän' ena stvrpeda-Ien framåt'

MeIIan pedalen och sidrodret kå! finnas en relativt
änler oön självklar förbindelse såsom i flygplan 17,
vars hela sfyrsystem visas av bilden-

Samma huvudfunktion har naturli gtvis styrsyst-emet
i tot 35 men det innehåller både mekaniska, hydrau-
lisika. elektriska och elektroniska enheter.

Bilderna illustrerar samtidigt den tekniska utveck-
ii;;;'^ö.il-toäprå"it"itökniägen under ca 25 är"

Ett modernt och avancerat flygplan, såsom fpl 35

ätt"" - naturligtvis - fpl 3?, ^innehåller 
utom nitar,

skruvar, Iedningar m m också 100-tals mekanismer,
annarater och liknande samt 1000-tals kornponen-
täi- ;; å"tattist art, såsom kullager, eller av elek-
irist art, t ex motbtånd, kondensatorer och ha-Iv-
ledare.

Av apparaterna i fpl 35 är mindre 'dn 2 Ta.funktions-
;'ä"äät-h;lt 

-iiaruitanalga, 
medan mer än gB Yo av

dem iäeår i mindre eller större funktionssystem'

Dessa svarar för en mängd funktioner (huvud-,
iiäo-. Ui-, under-, delfunktioner), som dessutomof-
ta måste 6amverka på ett invecklat sätt.

FUNKTION - ETT VIKTIGT BEGREPP

Att överblicka, förstå och urskilja en viss funktion
eller ett visst'föremål och kort, klart och entydigt
ange, vad man menar, är förvisso inte lätt.

Ändå måste man göra det, tex i samband med ut-
bildnine, funktionskontroll, sökning eller lokalise-
ring ari'fel och felaktiga enheter saJnt - inte minst
I iäpportering, bearbefning och analys av anmärk-
ningar och fel

Ett felaktigt - eller förmodat felaktigt - föremål
måste dessutom inte bara identifieras genom sin
tvpbeteckning eller förrådsbeteckning utan också
löLaliseras [i11 sin plats i närmast överordnade en-
het eller funktionssYstem.

Om tillförliiligthetsteknik, statistik och automatisk
J"LU"n *äting" ska-lI kunn a utnytt j as r ationellt, t-tå." :
te varj e funkti'onsförlopp, funktionssystem samt däri
insåen"de enheter kunnä-anges med kod med tekniskt
oc"h matematiskt tillräcklig grad ,av logik och nog-
srannhet. Dessutom måste föremåI av samma s^lag,

f ex flygplan, vara kodifierade på samma sätt,. sä-.att
svsteräI- enlieter etc i olika flygplantyper, i olika
tiilämpiringar eller av olika utföranden bekvämt kan
iämföras.

LOI

Moi
torr
son
dal

Dat
feI
avs
loki

Stot
dei
delr
hitt
my(

Indr
anq
sar
tior
indr
ett
und
påv
ellt
mal

BIo
de
tion

22

FPL 17



LOKALISERINGSKOD

Mot den bakgrund, som här bara SJovti;,\isserats'
iäiåJä"t""ii;1nl ^d 

i""J behovöt av hjäIpmedel'
som tillqodoser sa t^tttttgå som möjligtavovannämn-
da krav bch önskemåI.

Så långt det gälter rapnortering av anmärkningar.och
fel samt andra grenär av tillförlitlighetstekniken
ä\'".i" Å:ärptiädt.l uuJ-r"irdrfar flvgplan bli en sk
ioxafisuii"gskod (L-kod).

Stommen i denna är en konsekvent funktio{l!-1"^"9:-
ä. i'iäåiiiitie av- ny gplanets beståndsdelar' 

. 
Denna rn -

äåri.1iä'^äiiirr"liä oi""å"rie"n.åtskiuist rrån den

hittills inom FV "*töä"ä"*x"vit" 
sämtidigt så

mycket som möjligt till den'

Indelningen f ramgår schematiskt av bilden'. som också

;;t"äil?hbandät m ed öve rordnqt on e 1 Stivt svste.m

3'i:åi iiriröi'litii gti"tsou å iepp-e-n f elintensitet och funk-

tionssannolikhet. De Äloiä'Uioctt s.om flygplanet är
indelat i, motsvarar iuiS ft"*ot"nktioner' Vart och

;fi";; åä;-fi i sin tur indelat i mindre-block för
ää"?;"ää" 

- 
i"ni.iionöi' .Varje huvudfulktion kan

pätä"xä" g""om manövrerinq eller reglerrng manu-

ellt eller automausKL' vilkeiallt behandlas tillsam-
mans med huvudfunktionen'

Block 3000 visas underindelat och kan^jämföras med

äå"åäaä nv ei,r *tira#"ä' F Iv gpl an et o ö h, de s s runk -

lån." åu.iu"txas också genorir instrument m m' vars

indikatorer huvudsakligen finns i för-arrum-met men

ä;" ?i;; är sprioaa-run1gm.i rlvr.n|3net' overvak-
åiti*":-åätt- *drä närbesläktade funktioner ar sam-
maiförda till ett block.

Spanings- och bekämpningssystem' som represen-
[åå'"^'ir uiia 

"irv 
ö i""ät s v"tte i st a. huvudfunktion oc h

åä*- i-l""astiä "-används "i begränsad utsträckning'
bildar ett block.

L-KOD FöR 35, SK60 och 3?

Avslutningsvis kp nämnas, att SAAB för FF räk-
nins utarbetut p"tttctpiöislaiet-till funktionsberoende
iääEr"iiä"ät-rör ocn eit-oa"".på grundat rörslag tiII
i:;;ä'l'ö"" frr l'i uirxui'ioi nårvärande granskasoch

xompietteräs genom FF och cv försorg'

En motsvarande kod för fpl SK6O (fpl 105) är under

arbete hos CVM.

P rincipf ö rslaget tillämp as ochså ! ! allball *ed tiII-
iti 

"f 
iiii-gtt"titårxs amnåt^en f ö r fpl 3 ?' f ö r vilket S AAB

äcr<så ixatt utarbeta en L-kod'

L-koden kommer att.presenteras mera i detalj' när
d1n är färdig för användning'

Birger Törngren
SAAB

Felintensitet, z:

zO00O = 21000

FunktionssannoliLhet, R:

Roooo = Rtooo x

'sooo
z6000 z ?ooo "8oooz 3ooo

R2ooo*R3ooo*R4ooo RSooo*Roooo*&ooo * R8ooo * Rgooo

uuuu 
lrl lffi;]

iilfi=l I'lll"iåTl"'rKompretrrl I liå,f;:ii""'l 5M8ffiffiffi



ENHETER
HANTERING AV AMMUNITIONS-

Försök och prov pågår för att på ett ändamålsenligt
sätt, inom klargöringsområdet på flygbasen, hantera
de ammunitionsenheter som framtas förfpl 37.Des-
sa enheter är större, tyngre och framför allt öm-
tåligare än nu använda attackenheter. På grundhärav
är det inte möjligt att aavända den nuvarande am-
transpo rtutrustningen,

Vid utformningen av den materiel som nu utprovas
är målsättningen, att ammunitionsenhetei'na efter
klargöring vid främre amförråd skall kunna föras
över till transportvagnen utan lyftning. För detta
ändamål förses varje ammunitionsenhet redan hos
leverantören med en speciell bädd, integrerad iem-
ballaget. Vissa ammunitionsenheter kräver inget
emballage och enheten förses då med enbart tran-
sportbädd. Bädden följer enheten ända tilt upphäng-
ningen i fpl. Till utrustningen hör vidare en tran-
sportvagn av ny typ samt förråds- och transport-
underlag. Det senare består av träbal.kar, försedda
med kulinsatser eller rullar.

Teckningarna - av l.fte Bertil Arvi<tsson F14 * vi-
sar hur hanteringen skall göras.

E mballaget med enhet lastas a-lt lossas vid amförråd.

Upphängning av enheterna i fpl sker med hissdon.
Anslutning av hissdonen underlättas genom att fpl
försetts med inbyggda fästbeslag. Varje enhet har
anslutningsbeslag för hissdonens linkrokar.

Denna hanteringsteknik ger förutom snabbare klar-
göring även större valfrihet genom att rtan inte be-
höver montera extra tillsatsutrustnins från fa1l tiII
fall.

Gunnar Richard
FFIUHD
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Efter klargöring kan

inbyggda kulinsatser
tilI trånsportvagnen.

enheten, genom i underlaget
eller rul]ar, lätt föras över

STORHJÄNNR AV Ki

Några av deltagarna i Åtvidaberg: Fr.v.ThordJohnsson
F4, platsvärden Eriing Christensson F3, Bengt Wa1I6n
F9, Arne Andersson F8, A1f Ryvant Fl,dennart Sköld-
kvist F13, Per Olsson F18, Carl-Fredrik Hegstam Fl6,
OIIe Carlsson F7 (skymd), konferensledaren tf CUHD
Rune Klitte, Yngve Unosson F15 och Bernt Magnusson
F11.

I början av okt 6? trdJfades flottiljernas kontroll-
ingenjörer på en 3-dagars arbetskonferens iÅtviaa-
berg och Linköping' Tf CUHD' civilingenjör Rune

Klitte, med bisittare ledde arbetet och åtskilliga

föreläsare ur FF, FS och cv medverkande. Här skall

vi inte mer än notera att man bl a diskuterade och

informerade om

o avd 6 organisation och uPPgifter

. materielförbättring och driftdata

o MTM och flygsiikerhetsfrågor samt

1 gångtidsutveckling och underhållsplanläggning'

ATT TITTA RUNT HORN

Ett kontrollhjälpmedel, som väckte de i Åtvidaberg

församlade kontrollingenjörernas stora intresse,
presenterades av ingenjör Lars Johansson CVM.

Med hjäIp av glasfiberoptik kan man delsledabelys-
ning, dels få tillbaks en bild av en svåråtkomlig yta-

Tekniken är under utveckling och materiallaborato-
riet håIler nu på med en marknadsundersökning Iör
att få fram en för flygvapnet tämplig utrustning. På

bilden ser vi ingenjör Gunnar Andersscn belåtet

kontrollera om det finns sprickor bakom spantet.
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Under denna regelbundet
mer vi att ta upp såväI
som speciella problem

återkommande rubrik kom-
frågor av allmänt intresse
om säkerhetsmaterielen.

Av den materiel som den flygande personalen kom-
mer i kontakt med torde det inte finnas.någon som

så direkt och påtagligt påverkar människan vidflyg-
ning som just såikerhetsmaterielen,

Sitter t ex en fallskärmssele, en flytväst, en nöd-
packe eller en g-driilt olämpligt så blir bäraren
irriterad och därigenom minskar hans effektivitet.
Dessutom medför sådana irritationsmoment att bä-
raren tröttnar fortare; allt av väsentlig betydelse
för stridsvärdet.

Utrustningen kan tom vara så olämpligt tillpassad
eller iordninggjord att den inverkar på flygplanets
manövrering. Får tex föraren inte tillräckligt med
syrgas vid höjdflygning kan han bli farlig både för
sig själv, besättning och förbandskamrater, Syrgas-
bristen kan bero på dåIig mask, dålig tillpassning
av masken eller fel på denfastainstallationeni flyg-
planet. Fungerar inte g-driikten tillfredställande på-
verkar detta bI a uppträdandet och effektiviteten un-
der jaktstrid.

Helt naturligt har säkerhetsmaterielens utveckling
följt stegringen av flygplanens prestanda. Ursprung-
Iigen erfordrades ingen säkerhetsmateriel alls. Se-

nare kom krav på en lämpl.ig klädsel. Så småning-
om var man framme vid enklare syrgasutrustningar
och nu har vi komplicerade utrustningar och sys-
teml system, uppbyggda dels av den personliga of-
ta individuellt tillpassade flygutrustningen för fly-
garen, dels av den flygplansbundna utrustningen.

26

Utvecklingen går mot att mer och mer säkerhets-
materiel görs flygplansbunden, vilket bl a kan moti-
veras med att antalet utrustningsenheter härigenom
minskar, samtidigt som beredskap och personlig
bekvämlighet ökar..Att utrustning, som tidigare va-
rit personlig, numera nred fördel kan göras flyg-
plansbunden beror kanske i första hand på att man
nu kan klara de konstruktioner som erfordras för
att tillgodose kravet på en noggrann individuell titl-
passning, även om materielen är installerad i flyg-
planet.

Ingen kedja är som bekant starkare ändess svagaste
länk. Detta gäller även säkerhetsmaterielen, som
alltså i många fall utgör kedjor avolikautrustningar
och apparater. Det är därför viktigt att den mark-
personal av många olika yrkeskategorier, som sva-
rar för underhåIlet av de enskilda länkarna ikedjan,
är väI utbildad för sin uppgift, så att siikerhets-
materielsystemet som helhet fungerar på rätt sätt,
oavsett var denna materiel är placerad och i vilka
sammanhang den används,

Vid CVM finns sedan hösten 1965 en kurslokal iord-
ningställd för sådan utbildning, Verksamheten, som
inte är officiellt döpt, kallas FV siikmatskola, Ge-
nom FF,/UH försorg utbildas där den civila och ci-
vilmilitära personal som på flj skall se till säker-
hetsmaterielen. Även personal ur arm6n och mari-
nen utbildas. Som lärare tjänstgör specialister från
CVM, CvV, FC och r.r'/UH,

RoIf Nordin
FF/UHD
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MANGA KOLLNIONER OCH SKADOR VID
MARKTJÄNST

Under 1966 intriiJfade 52 markhaverier och tillbud,
där markpersona-I var ansvarig. Anmärkningsvärt
många av tillbuden är kollisioner och i 15 fall har
dessa intrdffat under bogsering. Ett annat ganska

vanligt fel - för fpl 34 och 35 - är, att saxlänkar
i nosstäIlet inte kopplats isär före bogsering - med

reparationskostnader på uppemot 3000 kronor per
gång som följd. Felaktigt monterade bromsskärmar
är också ett vanligt fel, orsakat av markpersonalen.

Grönköpings Veckoblad hade en gång en rubrik,

"En faktor att räkna med?', och syftade då på "den
mänskliga faktorn", en orsak som lite urskuldande

förekommer i rapportering och värderingar även i
våra sammanhang. Nafurligtvis måste även vi räkna
med denna "faktort'. Ibland har yttre omständighe-

ter, såsom vinterhalka, tidspress och dyliki försvå-
rat arbetet och mildrat kritiken betrdJfande ovar-
samhet hos personalen, men ändå får man anledning

tycka att "den mänskliga faktorn" kunde uttryckas
Iite mer i klarspråI: Rent slarv många gånger. Här
är dock inte meningen att klandra för vadsom varit.
Vi konstaterar bara att omfattningen av alla dessa

skador utgör ett ganska allvarligt avbräck i mate-

rieltjänstenl förluster i beredskap, tid och kostna-

der.

Samverkande olyckliga omständigheter kan sällan
förutses, men Du som har arsvaret har också an-
ledning att vara förutseende och har rätt att anmä-
1a sådana förhåUanden som försvårar marktjänsten.
Om någon skada inträffar på flygmaterielen kan som

bekant den ansvarige få obehaglig påfötjd, men om

vederbörande genom förutseende hindrar sådan ska-
da är det kanske mindre vanligtmednågot erkännan-
de, därför att det är svårt att bevisa, att man verk-
Iigen förebyggt en skada. En otacksam uppgift såle-
des.

I modern chefsutbildning betonas vikten av attge er-
kännande, när det är berättigat. Här finns plats för
ömsesidiea initiativ.

TERMITER HADE INTAGIT CVA

Från Flygvapnets utposter i Afrika fick CVA- under
FN-uppdragen - diverse radioutrustning för över-
syn. Apparaterna hade trots damm och sand funge-
rät utan- anmi{rkning. Man k4n då förstå cvA-per-
sonalens förvåning,här de på ett likritctaraggregat
hittade två termitbon med larver. Termiterna hade
släpat in gräs och lera och murat upp en stabil li-
ten stack och sedan lagt sina ägg. Trots Afrikas
höga temperatur synes värmen vid likrilctaren varit
behagligare och kanske vibrationerna genom växel-
strömmen stimulerat till ett raffinerat hemliv. I al-
la händelser hade apparaten inte varit ap-titlig, ty
ingenting hade förtärts.^ Inte heller har n4gon sig-
nalerat -att termiterna tågat ut och börjat sätta i sig
några av Arbogas trähus,



DIDÄ$
I fortsättningen kommer DIDASofta attsynas i TIFF-
spalterna.

Vad betyder nu DIDAS ?

Innan vi presenterar DIDAS kan de^t varalämpligtatt
erinra sig en artikel i TIFF föregängare SERVICE-
NYTT nov 1958.

Där redogjordes för felanalys genom systematisk
insamling och hålkortsbearbetning av data om flyg-
materielens tillförlitlighet. Systemet blev senare ut-
vecklat till en mera avancerad datarutin och sam-
ordnat med loggboksrutinerna. Benämningen på sy^s-
temet har förändrats med hänsyn tiII ändrad mäI-
sättnine och man har hittills använt namnen Fel-
analyssystem, D riftanalyssystem, C entrala inf orm a-
tionssystemet samt flygvapnets loggboksrutiner.

Benämningen har nu åter ändrats - vi får hoppas
slutgiltigt - enligt beslut i FF i aug 196? till FLYG-
VAPNETS DRIFTDATASYSTEM SOM äVEN förKOrtAS
DIDAS.

Systemet omfattar följ ande delrutiner:
A Drifttidsuppföljning

B Flygtidsredovisning

C Materielfelsuppföljning

D DriftstörningsuppföIjning

E Läge- och beredskapsuppföljning.

VAD MAN FÄR UT FRAN DRIFTDATASYSTEMET

Genom driftdatasystemet erhåller olika tekniska in-
stanser fortlöpande informationer om materielens
tillfö rlitlighet.

Varie år kommer nära 100.000 tekniska-rapporter
tiII "datacentralen, där de registreras på magnet-
band och sammanställes till resultatlistor, som an-
vändes vid utredningar för optimering av materie-
lens tillförliUiehet. Den som inte direkt deltar i ut-
värderingarna frågar sig kanske, om det vekligen
lönar sig med denna komplicerade rapportrutin'

Vi skall här söka belysa den frågan.

Man kräver av materielen
o att den är tillgänglig för funktion vid den tidpunkt

man önskar,
o att den fungerar under önskad drifttid och

o att den har låga underhåIlskostnader.

Kraven är självklara och kanske inte så svåra att
uppfvlla för enstaka enheter, men det blir betydligt
svåräre om man uppställer krav på samtidig funk-
tion hos hela system av enheter.

För att marr skall kunna genomföra ett flygföretag,
rdcker det inte att bara flygplanet fungerar. Flyg-
föraren är beroende av att även erforderlig mark-
utrustning fungerar. Han mäste kunna lita pä attman
får kontikt ried de radio- och radarstalioner på
marken som han behöver för flygningen.

Det finns säkra metoder för beräkning av tillförlit-
ligheten, men härför krävs även säkra informatio-
ner om hur de enskilda enheterna fungerar.

I anslutning till pågående utveckling av flygvapnets
driftdatasystem pägår en utredning för att samman-
stäIla funktioner i olika bruksenheter till operativa
system. Det blir härigenom möjligt att förse den
operativa flygledningen med informationer som kart-
Iägger det verkliga försvarsvärdet hos materielen.

Även om man i stor utsträckning utnyttjardriftdata-
systemet som underlag för höjande av materielens
tiUförlitlighet, har det under senaste ären i kanske
ännu störie omfattning utnyttjats för att sänka un-
derhåIlskostnaderna. Det har visat sig att sänkning
av underhållskostnader genom förlängning av drift-
tider mellan underhåltsåtgärder ofta samtidigt med-
för högre tillförlitlighet. I sammanhanget bör den
genom-drifttidsförlängningen minskade risken för
transportskador uppmärksammas.
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Man måste räkna med en naturlig åIdring eller för-
slitning som är karaktäristisk för olika typer av
materiel. Genom analys av driftdata kan lä-nrpfiga
intervaller för förebyggande unde rhäIl beriiknas med
hänsyn till uppställda operativa krav. Eftersom man
tidigare inte haft säkra informationer, har man i
mänga faII inte vågat ta risken att helt utnyttja ma-
terielen tills den närmar sig utslitningsperioden.
Det pågår för närvarande intensiv åktivität för att
med ledning av insamlade driftdata förlängadeföre-
skrivna driftperioderna.

Härigenom sparas betydande underhållskostnader.

Man kan även göra betydande besparingar vid in-
köp av utbytesenheter om man har kännedom om en-
heternas tillförlitlighet.

En beräkning av hittills beslutade drifttidsförläng-
ningar under perioden 1964 - 1969 visar att under
denna tid sparade underhåIlskostnader förväntas upp-
gä tiII över 52 miljoner kronor. Med hänsyn till att
datarutinerna inte ännu-kan ge_ fullständi ga unde rlag,
grundar sig ovannämnda r-esultat en hel del på spe-
ci alinform ationer direkt f rän fö rband och verkstäder.
Genom pågående omarbetning av driftdatasystemet
ökas möjligheterna att snabbt och effektivt utnyttja
datarutinerna.

Enar Berggren
FF/UHD

Har du sett ett sånt slas stå utan fot ?

CVA TELESERVICE BESOKER FLOTTILJERNA

I CVA system- för underhåll av teletekniska mät-
instrument ingår en verkstadsbuss, vars uppgift är
att besöka flottiljer och friliggande anläggningar för
service, Härigenom sparas _väntetider för tran-
sport och expedition, till förmån för kunderna, Bus-
sen har redan hunnit göra en resaöverhela Sverige.
En presentation av hela det integrerade underhålls-
systemet följer i kommande nummer.

EMBALLAGE - TRANSPORTLÅDOR - FöRPACK-
NINGAR

I februari 196? distribuerade FF Centrala Emballa-
geförråd i Arboga en detaljerad förteckning till för-
bande^n över det mycket rikhaltiga sortiment stan-
dardlädor som finns tillgängligt.

Framförallt omf attar förteckninsen information om
d^e nya transportlådorna av armeiad plastochinner-
Iädor med stötabsorberande skumplast. vilka visat
slg väl fylla högt uppstäIlda krav på transportskydd.
Förteckningen bearbetas nu för att ges ut i mer
officiell form, katalog och instruktion.

CVA rultande teleserviceverkstad på väg långt i norr.
Med anledning av förfrågningar betriiJfande lämpliga
förpackningar för flyginstrument kan nämnas att ett
förslag tiU TOMT om transportkrav för flyginstru-
ment just sänts in till FF från CVM.

I nästa nummer skall vi informera lite mer om des-
sa frågor och under tiden kan läsaren lätt få vtter-
ligare upplysningar genom att kontakta FF/UHD 5,
Västerås, tel 021-116448 eller 181609.llr ett TO-förslag:

",......... Flottiljens brandkår skall vara brand-
chefen behjälpiig för släckning avbrand .........."

R-ed hoppas för sin
dä kan klarsöras

deI
lite

att. rubrikens olika begrepp
narmare av experterna.

DATAPRESENTATIOIT VID
FöRBAND. VERKSTÄDER, STABER

OCH FORVALTNINGSOR6AN
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FöRORENINGAR
ÄvENTYRAR
SÄXERHETEN

_;

Hur mycket föroreningar som man kan finna i ett flygplans hydraul-

system är det kanske inte många som har ett riktigt begreppom.vad

sägsomenhalvmiljonpartiklarperdecilitertryckvätskaisystemet.
Följdverkningar: Stor förslitning, funktionsstörningar, tex landning på

ett landstäIlsben med stora skador på flygplanet'

Renlighetskrav är något som måste tas på allvar. Erfarenheten under-

stryker att I'RENLIGHET ger SÄKERHET".

ST(

If(
av

rat
av

str
sat

ATF

let
spl
bar
liol

rin
mä
frrl

I

K(

Låt mig få berätta om en undersökning. Hösten 1966

och våren 196? har sex fall av funktionsstörningar

vid utfällning av huvudstätlet på fpl 34 konstaterats'

Fyra av fallen resulterade i att ff måstelanda på ett

landställsben. Med anledning härav gjordes en tek-

nisk utredning i samarbete med F9.

Det visade sig då att hydraulsystemet var mycket

förorenat. I vissa prov var mängden föroreningar

så stor att antalet inte kunde bestämmas. Mer än

500.000 partiklar i storleksordningen 5-25 Um per

100 mI konstaterades. (Normalt förekommer

10o.o0o - 2o0.ooo).

Det var i huvudsak sandkorn, metall- och en stor

mängd gummipartiklar. De senare var avnitrilgum-
mi, vilka direkt kunde härledas till slitna och ska-

dade O-ringar eller packningar i hydraulsystemet'

Naturligtvis utsattes apparaterna för mycket stor

förslitning på grund av den förorenade tryckvätskan,

vilket i sin tur alstrade ytterligare föroreningar.

I ett fall kunde orsaken till driftstörningen konsta-

teras direkt; en tunn gummiflaga ca 5x20 mm hade

fastnat i en strypnippel, placerad i kretsen framför
manövercylindern för huvudstäIlsluckan.

30

I cle övriga fallet var den direkta orsaken mera

svårbestämbar. Gummifragment i stora mängder

konstaterades i manövercylindern. Föroreningarna

hade passerat strypnippeln (håldiameter 1 mm) och

kunde då tillfälligt ha blockerat genomloppet'
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STORRENGöRING OCH MATERIELÄNDRINGAR

I förebyggande syfte genomfördes en storrengöring

av hydraulsystemet och en genomgång av dess appa-

rater. Samtidigt infördes ett filter för uppsamling

av större föroreningar. Filtret placerades framför
strypnippeln, Hydraulprovningsaggregatens filterin-
satser byttes ut mot en effektivare typ.

Åtgärderna visade sig vara effektiva. Partikelanta-
Iet i systemet sjönk med 60-80 procent av det ur-
sprungliga efter ca 30 min funktionsprov. NIen en-

bart detta räcker inte för att ernå tillräcklig ren-

lighet. Det fordras också god renlighet vid hante-

ringen av materielen. Därför har också skärpt upp-

märksamhet på detta anbefalts vid urluftning, på-

fyllning av tryckvätska och vid apparatbyte.

Spåren förskräcker, heter det, Det kunde de göra i
dessa fall. Men med allas hjäIp kan vi komma tiII-
rätta med problemet.

"RENLIGHET ger SÄKERHET?' - ävenpåäldreflyg-
materiel.

Hans Alfredsson
CVM

Fotnot: Tätringar av gummi och teflon må,ste han-
teras fbrsiktigl. net finns två aktuella TOMT
om detta, 82-24 och 82-49, som anvisar
specialverktyg och metodik för att undvika
skador.

Kontroll au renhet hos tryckuiitska

Med anledning av frågor vid Ki-träffen i Åtvidaberg
i oktober kan foljande information vara av intresse.

CVM har UHD uppdrag att färdigstäIla och fördela
provtasninqsutruÄtningår (MILLIPORE BOMB'sempiiNc KIT) tiII- F1, F3, F11, F12, F21 och
CVV, Vidare skall flj-personal utbildas vid CVM.

Utrustningen har nyligen levererats och det hela
beräknas vara genomfört före ärsskiftet'

Tidigare har F10, F16 och FlB fått 1\4illipore-ut-
rustiingen, dock ej erforderlig tillsatsutrustning
(testveritit, sprutfl aska m ed f ilter och m etodinstruk-
iion). Dessa-flj kommer att få sin utrustning kom-
pletterad och inbjudas till utbildningen'

Underhdllstermer

Ibland används en hel del halvt utländska uttryck i
brist på (fastställda) svenska termer. Denna flora
av "sw:engiishtt har blivit alltför populär i vissa kret-
sar.

Svenska Elektriska Kommissionen (SEK) har i sin
tiliförlitiighetstekniska ordlista (sEN 41O505) f+"1:
ställt en [el del bra termer för bl a fel, underhäll
och kontroll. Vi nöjer oss med att citera följande:

för eby ggande und erhd,ll, preventive m aintenance
m ate rielunde rhåll för att f ö rebygga uppkomsten
av fel
auhj cilpande underhåll = reparation, corrective
maintenance = repair
materielunderhåtl för att avhjälpa ett uppkom-
met fel

Svenskt, klart och tydligt, eller hur

/Wt//frnrh{tTlfF
ffifrl4illnhrntru,
Tfif,,Q,,
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