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HUR TIFF BÖR FÖRDELAS PA FLJ har uppfattats lite olika. Avd 6 F13 har gjort en lämplig fördelningsplan som även lämnats ut till berörda avdelningar för kännedom. Kopior av den planen bifogas till samtliga avd 6 med detta nummer. Vi hoppas den kan vara

till

OMSLAGSBILDEN
Snöröjning i sol på F16. "Blixt-Anderstt tog bilden.
Apropå artikeln på sidan 4.

nytta.

Artiklar i TIFF får gärna återges, men vi ser helst
att kontakt tas med redaktionen före publicering.
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UNDERHALLET JUST NU
präglas av de för'senade besluten om den ekonomiska ramen för vårt försvar och de splittrade
uppfattningar som konrmit till uttryck i denna fråga.
Avsaknaden av fasta direktiv, grundade på en poIitisk-ekonomisk enighet, har ställt krav på alternativ och risktagande i planering av underhåIlet.
Härtill kommer de utredningsarbeten av olika karaktär som under senare tid lagts på flygförvaltningens ordinarie arbetsuppgifter.

utedningar, viss kartläggning måste göras osv. Den
sidan av omdaningsarbetet kommer de flesta i kontakt med. Det är vilctigt att man inte drar några
förhastade slutsatser av det som synes ske.

Manbehöver endast erinra omVerkstadsutredningen
- V66 - och utredningen om Försvarets Materielverk. I arbetet med dessa utredningar harnaturligtvis även flygförvaltningen nråst engagera sig i mycket hög grad. Detta har splittrat våra redan tidigare
ansträngda personalresurser. Att under dessa för-

och att anamma det bästa av de nya produktionsmetoder som lanseras skall känneteckna vårt svnsätt.
begrepp och nya rutiner i en synnerIigen expansiv utvecklingsprocess. Alla inom underhåll.stjänsten måste vara redo att kunna ta emot

hållanden vidmakthålla underhåIlsverksamhetens
struktur har inte varit problemfritt,

dessa i.nformationer om utvecklingen och iiinnuhögre grad än tidigare i sin verksamhet omsätta dem i:

Flygförvaitningens vilja att bedriva ett rationellt
underhåll har emellertid inte rubbats. Vår strävan
att nedbringa flygtimkonstnaden och försöken isamband därmed konrnrer också att fortsättas. Det är
oundvikligt att detta i en del fall leder till en nrinskad betäggning på vissa verkstadsfunktioner,

Detta skapar i sin tur problem och som alltid när
nya tänkesätt vinner gehör och nya ideer skall om-

sättas i praktiskt hardlande blir nräntriskorna berörda på ett eller annat sätt. Utredningar föder nya

Flygmaterielunderhållet måste betraktas som

en

relativt ung verksamhet inom vårt försvar. Belastningen av ett konservativt tänkande borde vi
av den anledningen vara fria från. Beredvillighet att
snabbt forma oss efter den moderna tidens krav

Vi möter nya

MEDVETENHET OM KOSTNADER OCH PRESTATIONER SAMT ANSVAR FÖR UPPGIFTERNA

TIFF ingår som ett Ied i denna verksamhet. Den
viII beiysa problemen och ge en bred allmän information som är synnerligen angelägen i en dynamisk tid.
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miskt medel. Hittills vunno erforenhefer ger emellertid vid hqnden ott
bristen på gorogeplots för sopblåsmoskinerno inverkor på deros tiönsteduglighet. Ett nytt ovisningsmedel - UREA - verkor döremof mycket
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För att få studeramodern snöröjningsteknikochban-

sopmaskir

behandling vintertid accepterade FF vintern 1966 en
inbjudan från kanadensiska försvarsmyndigheter och
företag. Deltagare på resan var chefen för flygför-

Snöröjn

valtningens underhållsavdelnings driftbyrå, överingeujör J-O Arman och undertecknad.

-Den

är alltså helt rena banor. Detta åstadkommer man
genom snabb insats av sopblåsmaskinerna. Plogar
och snöslungor kompletterar arbetsbilden.

n lri

ht io nstnii t n ing

på banorna hänvisas flygplanen i första
andra baser. Sandning och avisning tillgrips endast om inte naturlig smältning sker tillräckligt snabbt. Isbildning med underkylt regn försöker man hejda med sopblåsmaskinerna.

-Får man is

hand

till

-Friktionsmätning på banorna förekommer inte. Man
tycks dra sig för att låta markpersonalen påverka
bedömningerl genom angivande av realvärden, tex
friktions-koefficienten. och därmed ta del i ansvaret. Förare som landat får i stäIlet lämna sina synpunkter, vilka vidarebefordras till kollegerna i luJte
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Den sand som används är specialtillverkad av kros-

sad sten. Sanden sprids med specialmaskiner till
ett mycket tunt skikt (1,5 kg nr'z).
Den utspridda sanden bevattnas, varefter icke fastfrusna sandkorn tas bort med sopblåsmaskin,

-Vare sig myndigheter', utprovningsanstalter, sko-

lor eller förband kunde Iänrna någon statistik

på

blase

rd

banan. I
den hant

is.

skador från sand i motorer eller på fpl i övrigt.
förefaller därför mycket låg. Man
startar emellertid aldrig förbandsvis och de anvåinda
fpltyperna tycks ha liten tendens att suga upp sanden. Ävenskador i landställsschakt är mvcket ovanSkadefrekvensen

Iiga.

I3enad hoiiregii<hel aor boel is
-Omfattande försök pågår med avisning och "antiicing". Man provar med framgång både flytande och
fasta medel i pulverform, som strös ut med olika
spridare. Vissa av preparaten är också godkända ur
korrosionssynpunkt. Det mest lovande av dem är
renad kvävegödsel, UREA.

-Man provar även komplicerade aggregat baserade
på jetmotorer. De bedöms dock inte så användbara
p g a höga driftkostnader, Iångsam verkan och risk

för skador på banytorna.

-En station motsvarande en svensk fredsbas har
ungefär följande utrustning: 3 sopblåsmaskiner, 3
snöslungor (en "High-speed"), 6 progbilar, 1 vägvattningsmaskin, 2 sandbilar med spridare, 3 vägskrapor, 1 frontlastare, 2 bandtraktorer och 1 liten
sopmaskin för hangarplattor.

Suensle-untcriltansk- hanaclensis k dcbatt, Fr

u

fdir

trtr Cll Bonne r LISÅF, colone I G E Houey
RCAF, bdiy O Björktttun L'H, bustnutring T Allansson
F21 och coloncl W J Otrt'ns RC'AF.
T Aaro,

Snöröjningsshokt
-Vikten av en snabb och effektiv snöröjning kanske
bäst framgår av att man har en särskild snöröjningsskola vid Royal Canadian Air Force (RCAF)
centrala utbildningsanstalt Camp Borden. Skolan är
välförsedd med instruktörer, materiel och instruktione r.
-Noteras bör att alla slag av fordon alltid förvaras
varmgarage, även under taktiskt uppträdande. För
armen däremot torde förhållandena vara annorlunda. Man är alltså experter på snöröjning men har
mycket liten eller ringa erfarenhet av problem av
typ startningssvårigheter vid låga temperaturer och

i

över huvud taget handhavande av fordon i fält under
svårare klimatiska förhåUanden. Man har nämlieen
riklig tillgång på garageplatser.

-Is och kvarliggande snö på vägarna i
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Kanada tas

bort med salt, som man strör ut rikligt. Detta resulterar givetvis i svåra rostar.rgrepp pä alla slag
av fordon.
Vå

r

fö h rnii
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i nt po ne

ro ndo

-Det påbörjade samarbetet med Kanada harfortsatt,

dels genom korrespondens och dels genom att

en

grupp representanter från kanadensiska och amerikanska flygvapnen under FF/UH ledning besökte
några av FV baser i Norrland vintern 196?.

-Vid dessa besök var gästerna synbarligen imponerade av det svenska flygvapnets fältmässighet. Speciellt intresse visades för det av bing Rune Benkelius, FF/UH, konstrueradeplogfästet. Man gjorde senare en officiell framställnine tiU FF onr att få rit-

blir klar nu i maj och dess del 1, om teknisk bakgrund, var klar i februari. Del 3, verkstäder, har använts i utbildningen, främst vid cv, seFilmen

dan våren 1966 och finns att tåna på AMF. Cv har
egna kopior. Del 1 och 2 tilldelas förbanden efterhand.

gick det till på Tummelisanstid . . . . Bilden
togs vid inspelning i somras av utbildningsfilmen
RENLIGHET ger SÄKEnHET del 2, bastjänst. Vi
ser stabsregissör Helge Sahlin dirigera ett par
statister ur avd 6 F3.
Så här

(s

TIFF återkommer till ämnet - om renlighetsteknikens stora betydelse för driftsäkerhet och underhållsekonomi - i kommande nummer. Vi vill bara

.91YÖ

till fästet för tillämpning inomkanadensiska försvaret. Efter sedvanlig kontroll betråi-ffande
ningarna

äganderätt, patentanspråk

o

sv har ritningarnaöver-

lämnats.

I'l tned planen, in rned fordon- - - -Vad har vi nu fått ut av detta samarbete. De nrest
påtagliga resultaten är väl införandet av sopblåsnraskinerna och, som försöksorganisation, sandning
med specialsand och avisning med kemiskt medel.
Har nu dessa arrangemang givit samma goda resultathososs som i Kanada. Både och, enligt rapporterr-ra från förbanden. Vi har sålunda kunnat konstatera
att bristen på uppvärmda lokaler verkligen menligt
inverkar på tiänstedugligheten hos sopblåsmaskinen.
Efter ett antal timmar eller några dygn, beroende
på temperatur, luftfuktighet etc, är maskinen ibland
obrukbar på grund a'; nedisning i tex luftintag, blåsrör ochborste. Diskussion har påbörjats inom FF/UH
betr vilka förbättringar som kan göras tillkommande vinter i denna fråga. Som "fordonsgubbe" kan jag

ju inte låta bli att påminna om den

kanadensiska
rekonrmendationen, att om inte hangarerna räcker till
at både fordon och flygplan så bör manparkera flygplanen utomhus. Men på en krigsbas, där vi inte
har några hangarer, löser vi ju inte frågan med en
så drastisk order.

-Något som verkar minst sagt lovande är avisningsmedlet UREA. Det har givetvis sina begränsningar.
Den viktigaste är kanske att det inte är verksamt

under ca -?o. Det fordrar lagring och laddning

niskan tillgodo.

*
LÖDNINGENS ABC är en bra film. Den finns på
CyA, CVM och PA-rådet. AMFhaTATIPON IRONS,
som ocksä är användbar i utbildninsen.

rt
rr
vAR RÄDD oM DIN HöRSEL är namnet på en ständigt aktuell film. Den är tilldeladförbandenochfinns
att hyra hos PA-rådet. Lite kritik vill vi dock förmedla: En tuss med hörselskydd visas hopvikt, men
den är alldeles för liten enligt vad expertisen sagt
oss. Men filmen är mycket instruktiv och borde ses
av

aIIa.

I

av

aggregatet i torr lokal. I skrivande stund finns den
stora erfarenheten ur förbandssynpunkt hos F18.

Viss erfarenhet har F9 och F21.
Utan att föregripa kommande rapport kan jagsomett
riktvärde meddela att avisning av enhuvudbanasynes
I
komma att kosta ca ?50 kr per gång.

OlIe Björkman
FFI UHD

nämna att de miljöbänkar som används av cv och
vissa förband (jämför artikeln om miljöhyddan) har
börjat användas inom farmaceutisk industri och
s jukvård. Renlighetstekniken som utvecklats för flygmaterielens behov har direkt socialt kommit män-

NöDROP
En vpl kille från Skara
Han provade nödsändarn Sara

Ett "hallå" skrek han till
Ni får tro't om ni vill
Men då svarade nån: det är Klara

FLYTSYRE
löste ett beredshapsprohlern
Att handskas med syrgasutrustningen har tidigare yarit ett både betungande och kvantitetsbegränsande problem. Lösningen på detta blev flytande syre
flytsyre enligi senaste terminologi. Otympliga transporter
av syrgasflaskor längre sträckor år därmed eliminerade. Numera lagrar
man flylsyrei vid varle förband i transportabla tankar som rymmer 4000
liter. En stor fcirdel beredskapsmåssigt om man betänker att en liter flytsyre ger 860 liter gastormigt syre vid 20'G atmostärtryck.

Efter en lång utprovningstid föreligger nu ett konkret resultat. Anläggningar av tre olika fabrikat har
utprovats innan man slutligen fastnadeför ettfranskt
system för lagring av flytsyre och fyllning av syr-

man samtidigt kan fylla fyra syrgasflaskor till 300
atö, motsvarande 48 mt syrgas, påcirka45 minuter.
Det gällde emellertid också att lösa problemet med
förvaringen av den förvätskade gasen. Vätskanmåste ha en temperatur som understiger den temperatur (kokpunkten) vid vilken den förångas. Syrets
kokpunkt vid atmosfärtryck är -1830 C, varför det
sålunda gäller att isolera flytsyret vid denna temperatur om det inte skall förflyktigas.

TeantosJhutfttt
Under senare delen av 1950-talet lyckades man lösa

problemet att lagra förvätskade gaser med ekonomiskt acceptabla s jälvförgasningsförluster. Man tillverkar helt enkelt tankarna enligt termosflaskeprincipen, dvs de består av en yttre och en inre tank.
Utrymmet mellan tankarna är evakuerat till i det
närmaste absolut vakuum och dessutom fyllt med

material eller sammanstättningar av olika material med hög isolering och låg termiskt ledande

8)

gas.

En flytsyreantäggning består
tank på 4000

liter

i stort av en lagrings-

och en pumpförgasare, medvilken

Vid pumpforgasaren syns t.u. den gamla
syrgaskcirran - med taå flaskor - och tud

nya

kcirror.

?

E

.i

Böckernas män
har mycket att slå

i

Bland dem som mera påtagligt känner av tidens
flykt och den föränderliga värld vi lever i är
bokförrådens män. Här har en märkbart ökad arbetsbelastning konstaterats. Denna svarar i siu tur
inte riktigt mot nuvarande bestämmelser - eller ska
vi säga brist på bestätnmelser - för tjänsten. Problernen beha:rdlades vid en konferens för bokföruådens föreståndare i Stockholm den 18 deceinber
196?. Där konstaterades dock att viljal att lätta på
snabba

irroblenien ingalunda saktias.

Att det är

en. mängd spörsmål krirrg boklörr'ådstjänsten sonr kräver en lösnir-rg lranrgick tvdligt av
de försiag till frågor sotrt inforcirats av lörbalden
för att behaldlas och om niöjligt besvara.s vid nrö-

tet" l-lertalet av sl)ajrsuraien fick också sitta svar',
även om detta i en del faII endast ger eu tettiprträr'
Iösning. 'l'yvärr rriåste dock en de} av problemel
lär:rtras olosta tills vidare, beruende 1iå att de ir,gai'
i ett större sattrnralhatrg. Oldiörarrdetr, övet'ste Ner;,
L:vade dock att sista ordet betrd-ffiurde bokförr'ådstjärrsten ärinu inte är sagt. Problemen skall tas uirlr
på rrytt inom FS och FF så snart tillfälle ges. Nagon snar lösning får man dock inte ställa in sig på.
Stockholm bidrog till att öka
förståelsen mellan förbanden och berörda myndigheter är dock inte att ta miste på. Oet finns en stark
vilja från båda håll att söka överbrygga svårigheterna och hjälpa varandra. Ett besvärligt dagsläge

Att

II

samnrar.rträdet

i

FTYTSYRE

förmåga. Flytsyretankarna kan dälför få eu mycket iåg förlustfaktor.
Samtliga förba-nd har nu erliåUit flytsyreutrustning
sanrt lörvaringshus härför', Ytterligare ett antal anläggningar är bestätlda och levereras till vissa baser under 1968.

I'örutom det automatiska pumpaggregatet har ochså
framtagits en ny syrgaskärra nred stora fördelar
gentemot den tidigare typen. Man har också introducerat lättare syrgasflaskor som, trots viktbesparingen, medger ett arbetstryck av 300 atö mot ti.digare endast häIften av detta.
Kursverksamhet har bedrivits för att göraför'bandspersonalen väl förtrogen med det nya systenret.
Umgänget med flytsyre kräver speciella häusyn för
att arbetet skall kunna ske riskfritt.
Förbanden kan alltså

nu sägas vara självförsöratt arbeta med

jande på området ifråga. Genom
8

får inte äventyra er effektiv cch artsvalsmedveteti
bokförrådstjäust. Detta är ett absolut krav 1ör god
utbildning, persollig säkelhet och inte minst flyg-

I

säkerhet.

Rolf Nordin
FFi UHD

högre tryck i syrgasflaskorna elhälles en rationellare hantering vid syrgaspåfyllning till fpl.

ftonttro
övergången fr'ån norniala ir-,dustr'iilaskor till flytsyre med egna för ändanrålet speciellt avdelade
gasflaskor gel högsta galanti för frihet fr'ån varje
slag av föroreningar. .Fiytsvreutrustningen är därjämte försedd r:red backströmsfilter iör att förhindra insug av de kolvätert nr n sonr fintrs i avgaser

från förbränrlingsmotorel-, exempelvis bilar, fpl
etc.

den aspekten, att i framtiden
kornnrer säkerhgen behov av kvävgas att aktualiseras. Då kvävgasens lagling och förgasning är iden-

Till deita kan läggas

tisk med syrgasens och samma typ av utrustnrngar
kan användas förbereder octr för'enklar detta en
övergång till flytkvävehanteringen.
I
Thure Trossne

Sven-Arne Rydell

FF//UHD
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OPERATIVT SYSTEM I DRIFT
RAPPORTERANDE INSTANS

INFORMERANDE INSTANS

TR

RR

cirifttici

Bilden ovan åskådliggör hur ett fullt utbyggt driftdatasystem för materielfelsuppföIjning inom DIDAS
avses arbeta.

DIDAS

Systemet består av delrutinerna felrapportering och
drifttidsuppföljning. Det träder i funktion först när
materielen tagits i bruk och utnyttjas då i lörsta
hand av den"rapporterande instansen" som under-

lag för att anpassa den verkliga tillförlitligheten
till de uppställda kraven.
Den "beslutande instansen" enligt bilden, åskådliggör de stabs- och sakorgarl sonr ställer operativa
krav på tillförlitlighet.
Den "utredande instansen" utgörs av tekniska sak-

byråer och underhåIlsorgan, sonr vid anskaffning
har till uppgift att ur teknisk och ekonomisk synpunkt föreslå lämpliga typer av enheter nred hänsyn
till de uppstäIlda kraven. Den utredande instansen

representerar även de organ som ansvarar för
materielens drift och underhåIl och som vid behov
inför ändringar i konstruktion och underhållsrutiDen "informerande instansen" består av regionala
kontaktmän (grupper) som tillser att raplrortörerna
orienteras onr de åtgärder som vidtagits på materielen med aliedning av inlämnade data. Dessutom

skall den genom kurser och ha:rdledning bevaka att
rätt fel rapporteras rätt.
Vid datacentralen (DC) sker en maskir-rell tendensövervakning av nraterielens tillförlitlighet och ma:r
framstäIler div. samnranstälhringar och histogram

som via "den informerande itrstansen" delges staber, sakbyråer, förband och verkstäder. Iufornrationerna användes som underlag bI a för beslut om
åtgärder för att höja materielens tiIIföriitlighet
genom tekniska förbättringar, förändringar i underhållsrutiner och utbiidning. Ont man vet att man kan
uppnå sanrma höjnir.rg av tillförlitligheten antingen

eller genom förändringar i underhåIlsrutinen är det naturligt att låta
kostnader och tillgänglighet bli utslagsgivande för
genom konstruktionsförbättring

valet.

If u r pti lr'r*lr s I i I I fiirl il I ig h oton a r
fiirlii n gtl a d ri fl spt'riodt'r?
För att åst<ådliggöra hur felintensiteten kan förändras genom ändrade underhåIlsrutiner skall vi

här visa ett aktuellt exempel, som hämtats ur
dliftdatasystemet.
Diagrammet (s. 10) visar fördelningen av antaletve-

rifierade felrapporter per flygtimme under perioden
augusti 1965 - november 1967. Smärre ökningar av
driftperioderna har successivt genomförts sedan
materielen togs i tjänst. Mera påtaglig-.a ökningar

av driftperioderna genomfördes olctober 1965
juni

och

1967.

Man finner att antalet fel per flygtimme har sjunkit
och att tendensen fortfarande är sjunkande.

En dylik sänkning av felintensiteten medför dels
minskade underhållskostnader dels ökad tillgiinglighet för materielen.

:o

@

o

allt isinordning.Antatetfel har minskat,
men har man fått motsvarande ökning av funktions-

Så Iangt åir

5a)
lr

säkerheten

Om vi studerar felintensitetskurvan med avseende
på rapporter om fel upptäckta under drift, finner
vi, att denna inte harsammatendenssemför fel som

Under se

upptäckts och åtgärdats vid förebyggande underhåtl.

torkörnit

plansbråir
avkonser

Tendensen under den senast redovisade 12 månaders perioden framträder tydligare om vi ersätter
kurvorna med sådana räta linjer, som på bästa
sätt anknyter till punkterna i diagrammet. Om deras lutning jämföres finner man att felintensiteten
med avseende på drift inte har motsvarande sjun-

Yarfi
Felaktig
bränslet

under
bränsIe

kande tendens. Se kurvan nedan.

Heta

För att bibehålla eller om möjligt öka materielens
tillförlitlighet under drift kommer tendensen att

I

startm(

övervakas kontinuerligt. Genom analys av tillgängliga driftdata kan man fastställa vilka typer av fel,
som påverkat driften och man får härigenom underlag för bestut om lämpliga åtgärder.

Yad
Itvå:

RE NLIGHET

För att kunna anpassa underhåIlet så att man uppnår högsta möjliga tillförlitlighet till lägsta möjliga kostnad, är det nödviindigt att den tekniska
rapporteringen är fullständig, så att resultatet visar det sanna värdet på tillförlitligheten.

sanba

gel.-

flera

övers'

SAKERHET

Vilt

broschyr om renlighet
vid f lygmateriel ha ntering
En

TIFF återkommer i spalterna med ytterligare informationer om den fortsatta utvecklingen av det

Det
skadl

presenterade exemplet.

kart

EB

Våren 64 utkom denna broschyr och fick på sina
håIl öknamnet "sagobokent', uppenbarligen av per-

sonal som inte förstod det allvarliga
vändiga aktivitet.

1/11 1966 - 3r/r0 L967

I

i

Fel upptäckta
vid förebyggande
underhålI

alla

denna nöd-

Vid intervjuer med tex elever i olika kurser har vi
erfarit att broschyren stundom är okänd bland perFel upptäckta
under drift

sPrä

Ya

Oftl

sonalkatergorier som i sin tjänst absolut borde va-

binl

ra orienterade i saken.

ban

Broschyren utgör alltjämt aktuell information och
rekommenderas till studium, liksom - om man vill
fördjupa kunskapen - boken RENLIGHET vid MA-

(I TOMT 80-94C oriktigt benämnd'Regler och råd ..... ").
TERIELHANTERING.

Såväl broschyr som bok finns på boldörrådet och

FBF.

I

ligl
Fö

utt

Ko

sl

Under senare

år har flera rvåra flyg-

plansbränder intrii-tfat i samband med
avkonservering av motorer och vid motorkörning efter motor- och ebkbyten.

*.

Vorföri)

N]s

Felaktigt monterade ledningar eller
brdnslesystem som oavsi.ktligt öppnats

under avkonservering har förorsakat
bränsIe - eller hydraulvätskespill,

.r:
i -+

\'i
^,,i"'--_

Heta motordelar eIIer avgaser från
startmotorn har antänt vätskan.

ATT I'NI'J'II(A I'NÅNNEN
Jkrd hostur det?
I två fall har flygplanen totalförstörts i
sanrband nted brand på nrarken och i
flera fall har reparationskostnaderna
överstigit 100.000 kr per flygplan.

Vilku ri.sher?
Det är alltid stora risker för personskada vid flygplansbrand. Bränsletankar, tryckkärl och krutpatroner som

o Ge dig inte på ett jobb som du inte behärskar
r Skärp självkontrollen vid monteringsarbete
o Vätskeläckning: gör det till detektivjobb
r Föij föreskrifter och anvisningar
. Ha alltid sIäckningsutrustning trllgäng1ig

OTI I'ET' I'ÖNJAN I''NINNA
o Stäng bränslekranar, slå ifrån huvudströntmen
. Larma brandkåren - vänta inte
r Flytta oni möjligt fpl tiII riskfri plats
o Angrip branden bestämt och n-retodiskt

sprängs kan slunga ut flygplansdelar åt
alla håll.

Vud gör oii)
Ofta beror brändernapå en olycklig kom-

bination av flera olika faktorer. I samband med utredningarna studeras möjiigheten.ra att hindra ett upprepande.

Föreskrifter och utrustningar ändras,
utbildningen f örbättras.

Kommer detta att vara tillräckligt för
att hindra nya bränder - Vad säger du
själv

ll

TELESERVICE

- untlerhåIlsåtgiirtl på gott oeh-ont!

Bygg in kvalitet i materielen, men försök inte kontrollera in den. En alltmer beaktad erfarenhet. Men
hur utnyttjar man sedand den erhållna kvaliteten?Av brist på erfarenheter om driftsäkerheten har service
på teleutrustningen präglats av överdriven försiktighet, konstateras i en utredning. På 3s-förbanden har
teleservicen betecknats som en flaskhals och för flygvapnet har den tett sig som ett ymnighetshorn.
Ändrade rutiner ger högre beredskap och underhållskostnaderna minskar kraftigt. Ingemar Andreasson
CVA och Arne Schultz FIO har skrivit underlaget till artikeln.

Tiden som flygplan varit markbundna för underhåll
var alldeles för lång. Det har på många punkter
varit fråga om en ny elektronisk tillämpning. FIyginstrument av konventionell typ har ersatts nred en
sk luftdatacentral, som arbetar med modern elektrisk servoteknik (läs: reglerteknik). Kompassen
ersätts av en gyroplattform - första steget till
rymdnavigation - som lämnar signaler till servoinstrument. Beväpningsutrustningen består av radar

i samarbete

medvad sompå dataspråkbetecknas som

en analogimaskin. Navigeringsutrustningen har fått
en mera sofistikerad utformning. Fpl är utrustade

med elektrisk-hydraulisk styrautomat, en riktig
autopilot. Allt detta är ny teknik.

Tidsituktntle
Det är naturligt att det ovan skisserade systemet
kräver en alldeles speciell utrustning för service
och felsökning. En sådan har sammanställts i en
servicebil, byggd på ett mindre busschassi av
Mercedes-typ. I bilens lastutrymme finns provningsenheter för de olika delarna i telesystemet. Enheterna ansluts till mät- och provpunkter i fpl genom
centrala testkablar. Från bilens provningsenheter
lämnas signaler under det att ipl utrustning körs

i definierade funktioner.

Genom

att nan

avläser

flyginstrument och indikatorer i fpl samt utför mätningar i servicebilen kan telesystemet koutrolleras.
SMI 35 teledel finns föreskrivet i vilken omfattning och hur ofta teleservice skall utföras. Detta
har skett nrellan fpl-trllsynerna på följande sätt:
Efter 25 gångtimmar har en enklare sk C-service
utförts och vid 50 gångtimmar ell mera omfattande
sk D-service. C-servicen har återkommit vid ?5
gångtimmar', och efter tillsyn vid 100 gångtimmar
har ånyo D-service utförts.

I

Tiden för teleservice har varierat men i stort kan
C -service har normalt tagit mellan 6
och 8 timmar i anspråk. En D-service har behövt
mellan 12 och 16 timmar. Det är lätt att förstå den
sägas att en

engagerade teknikern, som tycker att jobbet är
mördande tråkigt. Det som gjort arbetet intressant

är de fel, som förekommit.
Felsökning sker vid behov, alltså avhjäIpallde, dåfel
har uppstått. Tillvägagångssättet varierar mellan de
olika feltillfällena. I huvudsak kan sägas, att den
felaktiga utbytesenheten uppspåras med hjälp av befintliga testpunkter och omkoppling inellan funkU p p ko p p

redelse

ling

sarbete

för prou

n

m

rned

ed'radar ant enn s om fo r b e -

seruicebil.

-

IsT

6

6
g
F_'

12

r,t

*

öuersikt öaer uppbpqling mellan

f|l

och seraicebil

for seruice

au

fpl telesystem.

tionerna. En god kännedom om systemethämtadfrär
schemor och föreskrifter är förutsättningen.

alltid en topp av flyganmärkningar mot telesystemet. Fanns fog för misstanken att åtgärderna introducerade fel i telesystemet.

Shriidtlungtkl

Tex vid en D-service kördes telesystemet 16 timmar. En avsevärd tid, som flygplan skulle kunna utnyttjas för flygning eller stå i beredskap. Varför
inte slopa servicen. Om C- och D-service slopades

tidigt efter F10:s ombeväpning till fpl
någon måste engageras för att hjälpa till
med att lösa frågorna kring felen på teleutrustningen. Arbetsuppgifterna borde i stort sett gå ut på att
35 stod

Redan

klart att

. samla erfarenhet om fel och felsökningsmetodik
för att kunna rycka ut och hjälpa kompanipersonalen och därmed minska tiden vid markkörning
av telesystemet,

o i

tveksamma fall besluta om länrpliga prov efter
byte av enheter,

. prioritera utbytesenheter,
r biträda med råd när lån sker ur

andra fpl, så

att inkörda system ej onödigtvis bryts'

r bevaka modifieringslägen,
r vid behov tilUäUigt omfördela provutrustningar
och huvudverkstads kontaktman

i flyg-

telefrågor och

.

Skulle teleutrustningen klara I 00 fly gtimmar utan

trimning och justering
Vad sker med felintensiteten
Kommer en ökning av flyganmärkningar före
100 flygtimmar
Id6n diskuterades mellan F10, CVA och FF. Tillstånd gavs att på prov slopa C- octr D-service melIan två tillsyner på fyra flygplan.

Fyra fpl valdes ut och kördes enligt normal rutin
med C- och D-service för att få en jänförelse med
provgruppen. På Iämförelsegruppens flygplanföljdes
flyganmärknrngarna och servicefelen upp och analyserades.

mellan komparierna,

. vara FF

fanns följande frågestäIlning:

vara förbindelseman mellan flygförare ochtekniker för gemensamt språk och enhetliga krav på
teleutrustningen.

Vem kunde ta hand om dessa uppgifter med den organisation som fanns. Teleingenjören. Men han har
redan en stor arbetsbelastuing.

Efter diskussion med flottiljledningen beslutades att
prova en "skräddarsydd" organisation vid avd 6.
Eftersom fpl-tekniska frågor och flygtelefrågor i
vissa fall har ett intimt samband, placerades den
televerkmästare, som är avsedd för kompani, hos
kontrollingenjören, för att ta hand om ovanstående
arbetsuppgifte r .

En idö - Eta proc
Felen vid service- och tillsynstillfällenaochfrågorna kring dessa blev allt flera. Efter tillsyn fanns

Gångtidslörliingning
Efter provtiden, dvs när samtliga fpl hade gått
flygtimmar, kunde konstateras:

fOO

fpl i provgruppen togs in för tillsyn utfördes
ett prov med hjälp av servicebil och en punktvis
förstärkt D-serviceföreskrift. Detta för att utröna
Innan

om telesystemets prestanda hade försämrats under
provtiden. Ett häpnadsväckande konstaterande gjordes: ALLA FYRA FPL GICK IGENOM PROVET
MED NÅCNE OBETYDLIGA ANMÄRKNINGAR.
Dessutom framkom en antydan

till mindre

antal

flyganmärkningar mot slutet av de 100 flygtimmarna för provgruppens flygplan. Detta gav en fingervisning om att 100 flygtimmar inte är yttergräns.

För att få en uppfattning om

telesystemets status

efter tillsyn på provgruppens fpl gjordes en ny service och en uppföljning av flyganmärkningarna vid
kontrollflygning efter tillsyn. Där förekomfeli sam-

14)
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Att ptttso skooktr på pktts
En smärgeldukshållare för finputsning av kompressorskador på jetmotorer har tillverkats vid F1?.
Den består av två ihåliga handtag, i vilka det finns
plats för en smärgelduksremsa sonr ka:r avpassas
till lagom längd. Vidare har handtagen försetts med
plastsklydcl 1ör att inte skada kotrrpressorbladen under putsnj.ngen.

IIon teru

s.t

nrlslrlidure

Vid F? liar en arrttrdnrng kolistr.uerats, sr;m underlättal monterirrg av saldsplidar.e trll iastbrl. Aloldningen består av en ralll nred lyra lankfi,;ul och
nrekaniska dornkrafter lör rnsralhirng av r.att hö,;tlpa
splitlalen. Anor.'drtuigerr inrrebdr euväsentlrg Iörbätt ring vtd ha,ntelirrg av sandsprrtlar.i.rtrustning,

/tz
\ TELEsERVTcE
lna Lltsträcklting

som vrd uolrna.l servrce och llvg annrärkringalna visade ungefär sanlnla toppr sont var

blukligt efter tillsyn. Vad som lranrkallat lelen kan
iute bevisas. Men det fanns atrledning till misstankar niot de kalendertidsbyten, sonr skett i sanrbaud
nred tillsynerr. Telesystemet var bevisligen felfritt,
då r-pl togs in för tillsyn.
Med stöd av en tidigare utredning betrd-ff ande slopan det på försök av C-servicen, F10-provetsanttanaly-

sen därav har C- och D-.service nu slopats lör all
teleutrustning i fpl 35. Beslutsunderlaget är ganska
ornfattandel huvudverkstadens olika utredningar och
driltanalyser samt erfarenheter från telepersonal
pa 35-förband.
En parallell utredning för attförtänga gåugtidsuiter.va-llen med 25 h har också godkänts av FF. Detta

har rnedfört att första

tidsburrdna teleservice inte

utförs för'rän vid 125 gårrgtimnrar.

Ilolsslut:
Lrltesparingen för liygvapnet kiur uppskattnj.rlgsvis
beräknas till flera miljoner kronor under en iörsta

fenrarsperiod. Vinster', sonl irlte kan onrsättas i
klingande mynt, är:

o Högre beredskap genom mindre markbunden tid
o Större tillgärglighet för flygtidsproduktion
r Större möjligheter att åtgärda flyganmärkningar
snabbare genonl att servicebilarna inte är upptagna med de tidigare servicerutinerna.

14

vixtrg lörutsattirrrig lirrrrs e rrrclicr,tid lor- att r cclrrce.rurgeri av deri ser.'viuelietrutsacle n.ai.Blrden iielt skall
kurura redovtsas på virrststdatr: Fellrekverrsert ntåste
Er:,

vara ytterligt iåg hos de delar av beväpningssystenret, vars luuktioit flyglörar.err ej ha.r' nrö;Iighet att
kontrollera. IVIari riskerar annars att fpl sont ur fö rarsynirunkt är fullt användbara lör fredsnrässig
förbaidstjärrst ändå är stridsodugliga. Problernet,
som i första hand är aktuellt för fpl 35I', accentueras givetvis då tillsynsinterva,llen för'längs. Möjligheterna ått nled lilälp av yttre beväpning erhåIla
en kompletterande funktionskontloll av bevdpnings systenlet mellan tiilsyrrstillfäIlela urrdersöks f n
av en arbetsgrupp. En nyligeir startad lörsöksvelk_
samiret väl)tas ge besked om behc,vet av en sådan
kontroll,

Det är

arrgeläget att den kr.itrska tsr'änsKnrngen av
årgär'der på fpl telesystern loltsätter. Önskvär't är
att ytterhgare förlängningal gåi' a.tt gsliolllfölla. Na-

turligt är att

gå franr nred viss iörsiktighet. Derr
pohtik iuist. löras. Varje synpuirkt
dörlens
ö1;qrna
nraste beaktas i en naturiig avvägiung nrellari vinst
oclr kustnad. Målet böl' vat'a att la fi.an, err sclvrceorganrsatron, sorn ger en liögre beredskap, ett ökat
flygtidsuttag, ett nrindre beliov av ytbytesenheter
sant minskade kostnader.

Lopp-lisq for krigsskqdot fpl.
Då fpl 29 på sin tid tillfördes FV fick man ett fpl
sonr skilde sig från tidigare typer, bIa genom hög-

re

lastpåkänningar i skrovet, Kravet på skrovreparationerna ökade härmed och man måste helt frångå de sk "verkmästarreparationerna". I stället fick
reparationsritningar uppgöras och hållfasthetsberäkningar införas för varje inträffad skada.

För att samma ritning skulle kunna anvdndas, då en
skada upprepades, samma:rt'ördes reparationsritningarna efterhand som de utgavs tj.ll ett verk, vilket benämndes "Reparationsunderlag fpl 29".

Då fpl 32 tillkom fortsatte

samma system. Detta

blev emellertid med tiden ganska omfattande och
otympligt. Det hade också brister genom att reparationen var bunden till en bestämdskada.Dessutom
blev det kostnadskrävande därför att varje ny reparation måste besiktigas, hålUasthetsberäknas och
ritas. Det blev även en hämmande effekt på beredskapsläget, enär förbandet självt oftast inte kunde
bestämma reparationsutförandet.

Man började därför utveckla id6n om att införa någon form av standardreparationer. Genom samarbete mellan FF, CVV och SAAB började Reparationshandbok fpl 32 ta form och en sådan publikation har redan färdigstäUts. För fpl 35 och 60 har

parationsanvisningar uppgj orda.

Vissa mindre områden på tpt har större påkänning
och är därigenom inte möjliga att reparera enligt
de principer som gäller för övriga. Dessa områden
har markerats sonr O-zon. Givetvis kan även dessa
partier repareras men det får ske genom en reparationsritning, som utarbetas för varje skada enligt
gamla principen.

Iirigsrepttrulioner
En förenklad typ av reparationer med utanpåIiggande lappar', avsedd att användas under krigsförhåIlanden, ingår som särskild del i reparationshandboken.
Fplskrovet har även här indelats i zoner med reparationsanvisningar för varje zon. För att urrderIätta användningen av underlaget har zonnrärkningen gjorts i färg för detta avsni.tt.

En veckolång utbildning av viss flottiljpersonal i
tillämpning av reparationshandboken har genomförts vid CVV för fpl 32 ocli 35. Motsvarandeutbildning för fpl 60 är planerad under 1968.
Utbitdningsmålet är att personalen på eget ansvar under självkontroll - skall kunna utföra reparationer efter de anvi.sningar som ges i handboken.

detta vidareutvecklats.

Fredsreparotioner
har indelats i grupper efter
huvudgruppssystem. Varje grupp har i sin tur
indelats i zoner etter lastpåkänningarna i skrovet.
För varje zon finns sedan en principskiss i två ut-

Reparationshandboken

fpl

'\tjl::,i

föranden, en för li.ten och en för större skada, Reparationen i täckplåtarna görs oftast med lappen
nedsänkt så att ytan blir jämn. Av åtkomstskäl ersätts stuknitarna till stor del av sk blindelement,
Jo-bult eller AVDEL-nit. Även för den inre strukturen (balkar, spryglar, spant och stringrar) är re-

Kurt Callenås

cvv

\**

Fpl 35 försett med utanpaliggarule lupar uid flygprou

för

Reparationshandbo kens
hrigsde L
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Än DITT TVIATINSTRUMENT KORREKT
F lg g ott p rte ts u nde rh å I I ssg s tent tör teleteknisku rniitinstrtrrttartt rtu sarr.ordnut naetl urntön. oeh ,r.urir.Qro

attffiäta vil år stort
att mätarättär stlJrre
års stora föriindringar inom mätteknikonrrådet har av såväl tekniska som ekonomiska skäl
Senare

nödvändiggjort

en

genomgripande omläggning av

fly gvapnets mätinstrumentunderhålI.

Den operativa materielens prestanda och tilUörlitlighet är i dag i hög grad beroende av de mätinstrument och provningsutrustningar som används.

Driftsättning under senare år av en stor mängd
avancerad eI- och telemateriel har medfört ett ökat
behov, såväl kvalitativt som kvantitativt, av mättekniska resurser på samtliga underhållsnivåer.
Ett stort antal mätinstrumetrtmedförhåUandevis höga prestanda har anskaJiats för att användas vid
service-, tillsyns- och översynsrutiner för detloperativa materielen. För' närvarande finns det inom
flygvapnets underhållsorgartrsation ca 12000 ilistrument av i huvudsak 275 typer till ett sammanlagt
värde av omkring 25 Mkr.

Det förhåUardet att olika parametrar kr'äver allt
snävare toleranser accentuerar den grund på vilken mättekniken vilar. Detta innebär bl a ettökatbehov av att relatera förekommande mätstorheter till

en för försvaret gemensam likarcentral rted internationell anknytning.

FF påbörjade redan 1963 arbetet rned att alrpassa
mätinstrurnentunderhåIlet till de ändrade kraven.
Viss försöksverksarnhet bedrevs på fältet under
1965 och 1966 och den l/3 196? kunde ett nytt underhållssy stem uppstartas.

Upplöggning
Den avsevärda skillnad i underhållskrav som före-

ligger för olika instrunrenttyper har gjort det nödvändigt att dela upp instrumenten i tre grupper enligt följande:

.

Grupp 1 omfattar enklare instrunrent,
metrar, rörvoltmetrar, bryggor etc.

o

Grupp 2 omlattar rnåtthgt komplexa instrumeut,
t ex oscilloskop, signalgeneratorer etc.

o

Glupp 3 omlattal konrplexa eller: specielit noggrarlna instrument tex lältstyrkeuretrar, vissa

tex URI-

siffervolturetrar etc.
Underhäll av instrumerrteti i de tre gr'upperna sker
enligt schemat på motstående sida
Därav franrgår att instrurnenten i grupp 1 tillses av
lokal eller regional instans dvs flottilj resp TV,
som iör detta ändamål tiUdelats en speciell mätinstrumentprovbänk.
Instrunrent i grupp 2 samt instrumentprovbänkar tillses av en mobil underhållsinstans, sorn utgår från
FFV/'CVA.

Tillsyn av instrurnent i grupp 3 samt översyn

och

omfattande reparationer av sanrtliga instrument utförs vid en central underhåIlsinstans, I'FV/CVA.

Underhållet styrs på vanligt sätt med trjälp av före-

skrifter. En särskild teknisk order (fördelningsTOMT) reglerar sålunda hur ofta och av verr som
underhåIl av en viss instrumenttyp skall verkställas, medan anvisningar för hur själva arbetet skall
uttöras meddelas genorl typbundna för'eskrifter.
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Mätinstrumentprovbänkar som innehåller utrustning
för tillsyn av grupp 1 instrument har franrtagits
Proubdnkför kontrollau enklare instrument (Crupp 1)

pa forband.
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instrument. Personalen som sysselsätts ined dessa
arbeten uppgår för närvarande till ca 25 nian.

Norntultniilrntn
NORMAL- ffi

MATRUM E..II
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FAST UND

HÄLLs.
INSTANS

Under 1966 och 1967 har på uppdrag av FF inrättats
ett normalnrätrum vid FFVz CVA med kalibreringsresurser tiII ett värde av ca 0,5 l\Ikr. Vid normalmätrummet utförs bI a kalibrering av utrustning ingående i den mobila och centrala uii-instansen.

Normalmätrummets mätinstrument och normaler
kalibreras i sin tur regelbundet vid FOA, som dr
likaranstalt för försvaret och försvarsindustrin för
flertalet här aktuella storireter. Genom att FOA även
har anknytning till de internationella likaranstalterna kan en reproducerbalhet mellan mätningar sonr
utförs på den operativa materielen under såväI tillverknings- som urrderhållsfas tillförsäkras.

Suntttnlnttl rtnilorhtLll ntod urntön och
nturinon
under åren f964 till 196?. Trots ett kvalificerat
materielinnehåU har kostnaden kunnat hållas under
60.000 kr/bänk. Förutom samtliga flottiljerhar även
RFN, Tv6/Gotland samt de centrala verkstäderna
försetts med denna utrustning. TV5 behov har tillgodosetts genom anskaffning av FFV/FTG.

Efter förslag av en arbetsgrupp inom försvaret
har AF och MF beslutat att i två skeden samordna sitt mätinstrumentunderhåIl med FV svstem.

Personalen som handhar provbänkarna tillhör yrkeskategorin instrumentmakare. De har utbildats i
två etapper och besitter i dag den kunskap som erfordras för underhållsuppgifterna.

. översyn och reparation av alla berörda instru-

Den mobila utrustningen har i likhet med instrumentprovbänkarna framtagits vid FFV/CVA på uppdrag av FF. Utrustningen omfattar kalibreringsinstrument sorri placerats i ett fordon.
Utrustningen betjänas av ett arbetslag om tre man
och beräknas kunna besöka förband och större anläggningar två gånger om året. Kostnaden som debiteras beställaren uppgår för närvarande till ca
1600 kr/dag. I genomsnitt kan ca 30 st grupp 2 instrument tillses per dag vilket motsvararengenomsnittskostnad understigande 55 kr,/instrument.

Skede 1 startade den 1.2.1968.
Skede

1, som sträcker sig över fyra år,

ment utförs vid FFV CVA.

o Tillsyn av instrument tillhörande grupp 1 sker vid
flottilj och TV6/Gotland alternativt FFV/CVA,
FFV/FTG eller TELUB.

o Tillsyner
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stansen även reparationer av mindre omfattningt
av nedgångna katodstrålerör i oscilloskop.

tex byte

I u ndorhti I Isi nsla ns

Centralt vid FFV/CVA finns lesurser för tillsyn,
översyn och reparation

av i

flygvapnet förekommande
II

scr FFV/CVA vullande teleseruiceuerkstad
ut inuti, Exteriören uisades i forra numret.

Sa hciv

av instrument tilltrörande grupp

utförs ej.

Utöver rena tillsyner utför den mobilaunderhåIlsin-

('o n I ru

innebär

följande:
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FUNDERINGAR
ta - och det var uog inte helt klart
står kvar för ytterligare eu tårta.

dä

heller, Löftet

Gunnar Abrahamson
F6

Svar:

Det finns en bok utgiven av Albert

Holmkvist

"Stilblommor och grodor". Hela detta verk menar

Vet Hut TIFF
På sid 29 (i förra nunrret) längst ned till vänster
gör sig TIFF lustig över någon stackars nränniskas
oförmåga och bristande utbildning i att skriva
svenska, Detta är inte ett skvatt bättre än att göra
sig lustig över en invalid.

rör T0 vill jag berätta föIjarde.
har jag ha-ft ett stäende löfte till vem

Merr eltersom det
Sedan 1958

som velat höra på:

tydligen Gunnar Abrahamson iir ett sätt "att göra
sig lustig över en invalid". Nej, säger vi. Det hela
är endast en bekrd-ftelse på vårt märskliga kärils
svagheter, Dessutom är' situationen för den invalidiserade en helt annan. Han måste dras med sitt
handikapp. Men den som inte är så slåingd i vårt
modersmål har ju många chanser att reparera detta. Så även TO-författare. Tyvärr gör vi dock alla
s k tankegrodor och när vi ler eller skrattar åt dem
så kii.nner vi alltså igen oss själva. Det uiktigaste
cir dock att en föreskrift kommer ut nör den behöus,
N(ir manuskriptet ligger ftr finslipning' gör det
ingen nytta,

"Nästa gång du kan visa mig en T0 sont du kan bevisa vara rätt i aIIa avseeuden och som berör F6
mtrl skall jag bJuda på tårta till eftermiddagskaf fet". Vid två (2) tillfällenharjagbehövtbjuda på tår-

Så fortsätt med tårtkalaset Gunnar Abrahamson.
Och skicka gärna en och aturan tårta till TO-förl
fattalrra också.

Än ortt MÄTTNsTRUMENT KoRREKT
FI' har orienterat berörda underhållsinstanser genorn skrivelse om beställningsrutiner, debiteringsgrunder, preliminär kundförteckning etc.

P.S. TIFF-redaktionen äter också

It

Förfarandet vid skede 2 skitjer sig från skede 1 genom att tillsyn för instrument i grupp 2 och 3 beräknas ske vid lokal instans respektive FFV/CVA.
Skede 2 komnrer ej att detaljplaneras förrän erfarenheter vunnits från skede 1.

Red.

tårta.
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lnte har hon sillögon
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I/ppliiljnins
Den nya underhållsuppläggningen tycks ha slagit väl
ut på förbandsnivå. Detta innebär dock inte att arbetet med systemet nu är avslutat. Tvärtom komnrer stor uppnrärksanrhet att ägnas åt uppföljning av
de erfarenheter som framkornnrer påde olikaunderhållsnivåerna, Korrigeringar kontmer medstor sannolikhet att behöva utföras betrdJfande underhållsintervall, föreskrifter, omplacering av instrurnent
mellan de olika grupperna etc. Rutiner för insanIing och bearbetning av erfarenheter är för närvarande under

I

Tipset fick vi genom rrVi informerar", FF företagsnämnds informationstidskrift, som vi saxar:

Rolf Hjärter

Nu behöver nrar inte längre riskera err blåtira när
nan går in till lilla sekretelaren och frågar om

utarbetande.
FF,/UHD

t8

Har Du använt DinaunderhåIlsföreskrifter sånrycket
att fästhålen slitits upp - reparera då genom att använda blankett 506.66.

FUNDERINGAR forts.

hon har sillögon, de snrå runda ritigarna som man
förstärker håi i papper med. Nu frågar man efter
blankett 506.66, som är en självhdJtande etikett. Matr
viker etiketten över hilen och så är den sorgen ur
världen. Bra piiJrittat Ulla Halldin, UH. Det tyckte
också företagsnänurden, som belönade Ulla nied
100:- för hennes förslag.
I

UHDM da ger ut rapporter ang mtrlfel. Den rapport,
som den 25.10.6? utgavs över fel på basradio, ser
nrycket vederhd.ftig ut, men om man känner till sak-

Bra men inte för alla
Som ett led

i

SAAB:s strävan att öka flygsäkerheför denflygplanburna stationsnraterielen. Varje position (ett 30-tal
olika sådana för fpl 35) har där sin bestämda plats.
Platserna är konturmålade i röd färg pa vit botten
ten har framtagits en speciell vagn

och därutöver märkta med ifrågavarande

Har DIDAS bitit
sig i tummen

förhåUandena

blir

man fundersam.

Alla, som på något sätt sysslar

med den bärbara

radiostn Ra 151, märker ganska snart, att den har
en mycket svag punkt i ledningen mellan sd.ndar-

skydds

ritningsnummer. Principen är den att då flygplanet
är rent från stationsmateriel och klart för flygning
skall inte några röda fäIt vara synliga på vagnen.
Vagnen är tillika flygplanbunden och möjliggör en
god överblick över materielen samtidigt som den
automatiskt skapar god ordning. Vaguens utformning framgår av bilden,

Kontroll utföres av tre olika personer var för sig
(1:e mekaniker. startmästare samt kontrollant) och
verifieras med respektive befaituingshavares srgnatur på klargöringsbeskedet, sonr är en haldling
som fylles i för-e varje flygning av verkstads-, kott-

la dess tillblivelse från tillverkninsens start
till leverans.

franr

Den beskrivna rutinen rned den speciella vagnen kan
utan ändring användas i bastjänsten.

Lennart Peters6n
SAAB

Svar:

Liknande förslag liar tidigare diskuterats inom FV.
I princip fordras en vagn till varje flygklart fpl och

besilrtningar, speciella inlormatiouer till provflygaren etc. Klargöringsbeskedet utgör en del av tiII-

iör att full såkeriret skall uppnås nråste alla skydd
finnas tillgängliga i erforderlig mdlgd. Dessutom
är vagnen skrvmmande för transport, Dessa orsaker har gjort att förslaget inte kommit att utnyttjas inom flygvapr.ret, enligt vad TIFF-redaktionen

verknings journalen, vilken föl j er fly gplanet under

inhämtat.

troll-

och flygande personal. Beskedet innehåIler bl a
uppgiftonibränsle- och oljemängd, TP-läge, utförda

he

-

;flh-

FUNDERINGAR forts.

mottagaren och strömförsörjningsenheten. Ledningsitter fast i bärselen och får väl ofta fungera som
bäranordning med avbrott eller glappkontakt som
följd, Detta fel svarar troligen för 80 7o av samtliga
driftsfel på stationen, vilket ickeframgår av rapporten.
en

i rapporten över att funktionssannolikheten skulle öka till gg,5 7o genom daglig

Sedan spekuleras det

service. Nej, ännu fler ledningar skulle brytas av
när man tar i apparaten eller ställer den i-från sig.
Att det sedan är ca 4 tim arbete attbyta ut Iedningen
där den sitter insydd är ju inte statistikernashuvudvärk. En ficka med tryckknappar eller dragkedja
vore på sin plats, om man inte kan få fram hållbar
I
ledning.

Teleing.

Svar:

för basradio Ra 151 har i
nr 67/L beräknats till 99,5 7p om

Funktionssannolikheten

DIDAS-rapport

"service" sker varje dag.
Uttrycket är kanske inte så väl valt.Detborde istäIlet stå 99,5 Vo från godkiind funktionskontroll. Eftersom beräkningarna grundar sig på totala Ra 151beståndet, är resultatet inte fullt representativt för
tillförlitligheten under övning. Enligt uppgift från
förband kan man under ett dygns intensiv övning
med Ra 151 räkna med 6 felalctiga av 20 användaen-

heter. Varje fel medför sammanlagt ca 8 timmars
hindertid, inklusive hantering och reparation.
Om

vi

använder dessa värden som underlag vid be-

räkning blir sannolikheten för att Ra 151 är funktionstillgiinglig vid godtycklig tidpunkt under dygnet
9L

7a.

Har man tex tillgång till 10 Ra 151 och reparation
slutföres inom 8 timmar efter feUunlction. blir sannolikheten för att alla samtidigt finns tillgiingliga
för funktion endast 39 70.
Den

En "tredje hand"
För

många förekommande arbeten

i

verkstäderna

fordras en tredje hand. Detta gäller speciellt vid
reparationer av transistormottagare, kretskort och
miniatyrkretsar. I tidningen Funkschau nr 16,/67beskrivs hur en teletekniker sjäIv gjort sig endylik av
en kulled tiU ett fotostativ och en näbbtång. På en
stabil bottenplatta fästes kulleden stadigt och vid
dess skruv för kameran fästes själva tången. För
detta ändamåI måste en av skänklarna genomborras
och förses med en fästskruv. Dessutom genomborras skänklarnas ytterändar. Här fästes en lagom
spänd dragfjäder, som kniper ihop tången. Genom

att lyfta den övre skänkeln

öppnas tången och kom-

ponenten klämmes fast. Kulledens omställningsanordning möjliggör att komponenten kan håUas i
önskad ställning.

Av bilden framgår hur anordningen fungerar. Beskriven hållare har visat sig mycket användbar i
praktiken, och de som provat den anser den oumbärlig.

R-F B
P.S. Problemet har lösts tidigare och små svåingbara skruvstycken med snabblås finns i marknaden, som framgår av bilden här.

i

insiindaren påtalade bristen - ledningen mellan sändtagare och strömförsörjningsenhet - har
observerats och materieliindring är på gång.
r

\i'l

\)

MT DIDAS

TIFF konstaterar att insändaren ovan omedvetet ( ? )
givit DIDAS ett tips av värde och vi gläder oss åt

att

"FUNDERINGAR"

så här omedelbart blir till

nytta.

( r.rl

(')
SPANNKRAFT

VIKT
EACKOAP
BACXEREOO

ovanstående är lokaliseringskoden (L-koden, omnämnd i förra numret) på gång. Den innefattar genomgående för funktion kodnummer för ledningar av
olika slag, bl a elledningar. När L-koden är utbyggd

elimineras den påtalade bristen för TR-rutinen.
20
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Att skapa ett hallbart nätplaneringssystem för alla underhallsaktiviteter i etl: projekt är väl inte derr
lättaste arbetsuppgift man kan tänka sig. UHP heter den organisationsenhet som sysslar med denna
planering inom underhallsavdelningen. Populärt skulle man kanske kunna säga att UHP hjälpertill med
att "halla i klockan" at respektive handläggare inom underhallskedjan. tVlan bl,gger härvidlag pa den s k
PERTitid-tekniken.
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MARKPERSONALENS ARBETSBETI NG ELSER
MÄSTE UPPMÄnKsAMMAs AV FLYGLÄKARNA

h/

Samtidigt som flygmedicinarna varit bekymrade
över och i betydande grad bidragit till att nedbringa
haverierna p.g.a fel i förarfunktionen under de senaste tio åren, har man ägnat mindre intresse åt en
annan orsak till mänskliga fel, nämligen de som begås i samband med underhållet. En utvärdering av
dessa fel ger vid handen att de berör alla underhållsnivåer och inbegriper en stor mängd utebiivna
eller felaktigt insatta underhållsåtgärder. Flygläkaren och hans medhjälpare mäste lägga större vikt
vid markpersonalens problem.
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Drnno ortikel, som ör hiimtod ur den omerikonsko lidsktiften Aerospoce Medicine, behondlqr en problemstöllning som i någro foll vorit oktuell öven inom det svensko
flygvopner. Vid utredning som sketl i sombond med
olyckshöndelse under flygning (d v s driftstörning med
skodq eller totolhoveri), och då det konsioterols oil orsoken vorit oft tillskrivo morkpersonolen, hor konske orsokssommonhqngen

inte helt kommit i dogen.

Detto

främst berende på ott mon rcm regel inte fört in de
psykologisko eller personligo ospekierno betröffqnde
denno peronol i diskussionen, om del inte funnits kloro
misstonkor på ott de kon ho spelot en ovgöronde rcll.
För flygonde percnolen tycks desso orsoker utgöro en
nofurligore del ov hoverikommissionens utredning,

Artikeln konske kon utgöro både en informolion och eil
underlog för diskussion omkring problemet. FF ör i vorie
foll ov den uppfofiningen, ott om inte direkt slory föreligger borde större hänsyn tos till de psykologisko onokerno och bioteknologisko sommonhongen vid utredningorno. Tyvörr torde dork inle nuvoronde resurser - i vorje
foll inte vqd gäller de mindre utredningorno - göro detro möiligr i någon slörre omfottning.

Hell sonnolikt kon i mångo foll en vådqutlöst förorstol,
en flygplonsbrond, en kollision eller dylikt vqro direkl
eller inCirekt orsokod ov rent personligo problem, som
utredqrnq borde tqgit hönsyn till.

Aven vid morktiönst uton sombond med flygning skoll
sörskild hqverikommission undersöko olyckshöndelse och
dess oreoker i de foll någon ovlider eller får ollvorlig
kroppsskodo eller då betydonde skodor uppstår på moierielen. Mindre person- och moierielskodor däremot utreds som regel ulon oti läkore inkopplos, och det ör då
dndö mindre troligt ott t ex psykologiskq orsqker förs
from.
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Under de år av relativ fred som följde på Koreakri-

get kunde amerikanska flygvapnet registrera en
stadig nedgång i fpl-haverierna. Minskningen gäller
nästan alla orsakskategorierna, men är mest markant i samband med feli förarfunktionen. Detta gynnsamma läge har många orsaker: Bl a minskning av

antalet oerfarna ff, förbättring av förarrumskonstruktionerna och navigeringshjälpmedlen, större
precision vid planeringen av flygningarnaochenfaktor som förvisso inte får underskattas: den viktsom
man lagt vid vården av ff från flygmedicinskt håll.
Bilden förändras dock i hög grad, när den betraktas ur en annan synvinkel. Det är inte bara så att
den totala minskningskvoten jämnats ut under de
sista åren: Kvoten personförluster i förhåUande till
fpl-haverier har ökat anmärkningsvärtunder samma
år. Om man betraktar dessa data är det uppenbart
att den inverkan som haverierna har, uttryckt i liv
och materiel, inte minskar i proportion till den
minskning av haverikvoten som man gett en så stor
publicitet. En blick på de skildaorsakernatillstörre
haverier, i procent av alladehaveriersomförekommer, visar tydligt att tendensen i fråga om ff-fel

Tabell I. UnderhåUets roll

i haveri,/tiubudsstatistiken för USAF-fpl
HAVE

Tillbud

FpI-typ

Oskadat

Större
bidrag.

primärfaktor

R

196b.

IER

Mindre

Surnma

primär- bidrag. primär- bidrag. Summa havefaktor
faktor faktor faktor faktor rier och tillbud

Jakt
sk
Tp
Bomb

170

2

166

1

78

0

Hkp

1a

Sanrbands

ID

0
n

Summa
varit allmänt

20
36
34
11
00
11

14

29

2

0

6

A

I

t

0

0

Lr2L7

fallande. Procenten materiel-,, under-

håUsfel däremot har vanligen varit riktad uppåt.
Innebörden i dessa uppgifter blir mer utpräglad,
när man tar hänsyn till några av de faktorer som
ingår i felorsakerna. I\{an förväntar sig att lf skall
vidta lämpliga nödåtgärder, när han gör något fel

eller fel uppstår i fpl. Det blir därför i första hand
ff-fel om han inte gör så. Den döde ff kan inte visa
upp nödpanelen till sitt försvar. Möjligheterna till
spridning av ansvaret för underhålls- och övervakningsfel har gjort det allt svårare att exakt faststäIla den ursprungliga felaktigheten eller underIåtenheten att vidta en åtgärd hos tillverkaren, på cv,
flygverkstaden eller kompaniet. Den fullständiga
förstörelsen av moderna högprestanda-fpl, clå de
störtar i marken, gör det oerhört svårt att upptäcka
något materelfel.

On

o

man övervägt dessa skäl varför nraterielunder-

håIlsfaktorerna skulle förbli nrindre, så blir vikten
av verkliga erfalenheter sIående. Det är erfaren-
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heter som den flygmedicinska expertisen

måste

skaffa sig.
Genom sin utbildning intresserar sig flygläkar-en i
första hand för ff prestanda. Detta intresse är dock
tyvärr alltför snävt. Vad han skulle satsa påär uppdragets fullgörande: Att bomberna trd-ffar måIet.
Han måste därförordentligtsättasiginialla nränskIiga aspekter på flygoperationerna. Det innebär att
även göra sig förtrogen med nrännen på markensom
konstruerar, sätter ihop, kontrollerar, ändrar, underhåller och reparerar fpl. Kartske den största svagheten ligger i konstruktörens benägenhet att inte
konstruera in "underhåIlsbarhet" i flygmaterielen.

f ngen s*trp g riinslinjo

För att utforska detta område för nränskliga fel,
vilket avslöjats genom den omfattande haveri. tillhar en avdelning i flygsäkerhetsinspektionen vid USAF studerat 1965 års erfarenheter av olyckshändelser i sanband med underhåIlet. Det framgår tydligt att man i många fall inte
budsstatistiken,

kan dra någon skarp gränslinje mella:r de haveriorsakande faktorerna, materielfel ochunderhållsfel.
För stora !.åkänningar, som vissa delar har utsatts
för, kan leda och Ieder ofta tiII att de går sönder.
Den prinrära orsaken till haveriet kalske klassifice-

ras som materielfel. Men i själva verket kan den
brustna pinne som orsakade haveriet betraktas som
en ingående del i själva haveriföljden. Den orsak
som kunnat förebyggas var den felaktiga behandling
som pinnen utsatts för före flygningen.

J.B.Z.

Ett spal nted ltögu insutst'r cllcy tua sont ltottttrtit
uv kursen.

Ifostrrtl
Tabell I visar underhållets del (enligt rapportema)
i haverierr'tillbud med USAF-fpl under år 1965. Som
framgår av tabellen förekommer nästan 100 haverier där uh-åtgärder är medverkande. Under dessa
haverier dödades 10 besättningsmedlemmar och 36
fpl förstördes irelt, en förlust på mårga miljoner
dollar. C)bservera att det förkommer mer än L2 ggt

36)
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Det har ansetts lämpligt att i omarbetade bestämneglera
flottiljsvetsarnas utbildning och behörighet, varvl ej tillämpliga för förbandstjänst, har kunnat utgå. Avsikd föreskrifterna är att de skall verka i kvalitetsbefrämjare. Man
vill naturligtvis också undvika person- och matedor till
följd av osäkra svetsar. Här en sammanfattning armmelserna, som nu bearbetas inom FF och torde ges n kort.

Från person- och brandskvddssynpunkt är
endast llersonal med styrkt
fackutbildning får syssla nred svetsarbe-

viktigt att
ten.
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veckor/svetsmetod.

Grundlägga:rde känne dom om och övning i
svetsning av förekommande materiel, fogtyper och svetslägen. Iuformation om utrustninsen och dess vård.

I

Ovning ger färdighet

rISNING

ndefte. Man

Från kvalitetssynpunkt är angeläget att man internt med
intresse följer upp och stimulerar svetsarnas yrkesskicklighet. Om flottiljsvetsaren i allt för liten omfattning

rriaddor till

berörd metod, skall han inom

rv lfmmelut kort.

forderlig träning på lämplig

mellreglera

rid

[v ej

til-

ktetnd före-

fm
I

är

sysselsatt med svetsning

i

veckoprogrammet beredas er -

Från person- och flygsäkerhetssynpunkt
är det ett oeftergivtigt krav att vissa ar-

övningsmateriel.

beten utförs av svetsare med aktuell behörighet.

{sv'vtgtvwgs*,'.,rc
Lxsare

{itayge!:*
fwttiLiiiboare

Jaf

*1.

*Sp

'et$utbildning bedrivs sedan länge vid materialive$kola, CVM, Svetskurser anordnas även för
beredare, konstruktörer, svetskontrollanter
=kn$a
iötjf fV utbildningsrutiner.

2 Behörighetskurs
2veckor/svetsmetod.

För flottiljsvetsare med
grundläggande yrkeskunskaper i metoden.
Utbildning är av prepa-

randtyp och

avslutas
behörighetsprov. I
härdlödning är kurstim_ed

den 1 vecka.

3 Fortbildn

ingskurs

L vecka/svetsmetod.

I första hand avsedd för
svetsare med behörig-

het i metoden. Utbildningen ger komplette-

rande

yrkeskunskaper
inom speciella omräden.
Skicklighetsprov ingår.

åstadkomma ett rationellare underhåll av våra fpl diskuteras bl a frägan om underhållet
gångtidseller kalendertidsstyrt. För fpt 60 tillämpas redan den senare formen och beroende
skatl vara
av erfarenheterna härav kommer eventuellt kalendertid även att tillämpas för fpl 32 och 35. Den primära
målsättningen är att undvika onödiga ingrepp ivåra fpl. Detta ger högre tillgänglighet och lägre drifts-

t strävan att

kostnader.

numret av TIFF berättades ont eu successiv
övergång trll avhjäIpatrde ruderhäll. Detta iutrebär
alltså att djupare ingrepp i flvgplansvstem, motor
ocli apparater. sätts in först då behov uppstår. Be-

undersökningarna (tilisynerna), för konstateratrde av
om avhjälpande underhäll är nödväncligt, Iiar kutrtlat

hovet av ett avhjälpatrde urtderhåli indikeras dels
under dlift crc.h dels vi.ddekontroll- ochbesiktniugsinsatser sor-n periocliskt sätts in på skrov, svstem

Dessa tv1;er av ratiolraiiserande utgär'cler irrgLir. sunr
ett led i FFi UH kontinuerliga bevakning av ett fiyg-

I förra

ökas kraltigt, vilket flamgår av tabellen

nedalt.

plansystem l.Lir att hällaunderhällskostnaderna nele.

o

RATIONETTT UNDERHAII
e Åx e r ut s n-ön r, Å N G N I N G
Sku I I tlon rtr ru ku londorlidsslplrtl l)

Fötjande föriängnirrg av gångtidsitrtervallel mellalr
tillsyrrer har genomförts eIIer komiler snarast att
genomföras:
Gångtimnrar

FpI' hkp

och apparater. Genonr svstenrplov och kontroll av
alrpalater pe plats i fivg,,plauet verifieras undelhålls irelrtrvct
'I

i

i

tl

ärrnu högre grad än tidi5r,-are.

koutroiler eller besrktttitt g- ir' (tillsvner) har sonr regel varit 75 eller i00 flvgtrnrnrar'. För svstenr och funktioner nred utindre
god tiLlför'litlighet och krav på hög flvgsäkerhet
unclersöks behovet av ett avlijälpande underhäll reclau i sanrband nred service. I vissa fall med sä
korta intervaller som urellau varje flygnirtg.
i

32

isint ei'r,allen Iör'

cle ss a

50
60
B3

HKP3
HKP4

Nuvarancle

Ökas

till

i00

150

100

125 (150)

100

150

70

100

6 nran

12 man

70

150

100

150

i00

150

1) Prognos för underhällsberedning

l'aktorer sonr för ny flygplannrateriel givit entrysyu

150 tinrmar nrellan tillsvnerna torde nred nuvarande

pa gångtidsintervall och underhåIlsbehov är:

relativt laga flygtidsuttag vara maxinrunr. Det inrrebär att fpl genonrgår trllsvn ca var 1B nrau. Längle
intervall bedönrs ej lämplig med häusyn till behovet av
att få t-naterielen under en allmän teknisk uppföIj -

e

goda materielkonstruktioner, sonr

bla blivit

följd av höga krav på prestanda,

eu

rrriljötåU.ghet

och tillgänglighet

r

hög inbyggd

o

arlalyser av felrapporteringar

tring och nröjligheter
rrngar.

tillförlitlighet

r möjligheten att g-enom god inbyggd underhålls'ltarhet på kort tid
velifiera underliallsbehovet. i
nranga fali utal anslutning av nrar-kutrustnitrg.

till införalde

av ntaterieländ-

Koslntrdstninshningl
I sanrband med ökningell av tj.llsynsintervallen liar
gatrgtideu lör i fpl insaende apparater. som är gangtidsbundna, i stort förlängts i nrotsvaraude grad,
Detta skapar iörutsättningar för' en kraltig nrinskIring av underhallskostnaderna.

Dessa laktorer liar pa senale tid varrt en brdragatrcle

ulsak

till

att ticlsintervallen nrellan

de

periodiska

Kostnaderna för nrotor'översyner upptal ca 25 pror:etrt av flygtrnrkostnaderna. Parallellt tned IörIärrg-

t*"

Sp

aning s r ad ar ant enne n s

Suen Sjöhohn

s uep

rö r e I s c kont

vct I I e r u

s au

f :e uerbrrustut'c Arne Sclrultz rrtt:dun clrrtcistart

ntaröurerar fvan förarPlatsen. Bild fran

fpl gångtid har således även skett en betydande förlängning av motoröversynsintervallen.
ning av

Gjorda gångtidsförlängningar och övriga aktuella
rationaliseringar beräknas få ekonomisk effektinom
den närmaste två-års-perioden. Besparingarna kan
överslagsvis beräknas komma att minska 66/Al års underhåIlskostnader med mer än 20 procent
för detta materielområde.
Som framgår av tabellen insätts tillsynernaförSK60
efter viss kalendertid. Erfarenheternaavdennaform
av intervallindelning följs upp av flygförvaltningen
och kan, om de blir positiva, genomföras på andra
flygplantyper. I första hand kommer detta attskeför

fpl 32 och 35, varvid förutsätts ett genomsnittligt
flygtidsuttag av 150 gt mellan tillsynerna. En sådan
övergång skall dock ge möjligheter till en sänkning
av de totala underhållsi.nsatserna för de aktuellafpleller hkp-typerna. Förbanden är välkomna medsynpunkter och förslag i denna fråga.

F 10.

Ilefiilsföring
Kapten A:s yngre broder B. hade nyligen befordrats
var
major B. bataljonschef och bland hans kompanichefer
återfanns brodern kapten A.

till major. Under en större fälttjänstövning

Vid ett tillfälle höll bataljonschefen en redogörelse
för läget inför en samling högre olficerare ur övningsledningen. Mitt under den högtidliga akten kom
en ordonnans från kapten A. springande med andan

i halsen, Han avbröt bataljonschefen och skrek med
hög röst: "Major - order från kapten, kapten har
ramlat omkull och slagit sitt kikarfodral i en sten
så att konjaken runnit ur. Får han inte nrajorns
flaska med detsamma så skiter han i alltihop och
går

hem".

I

Att fastställa en gångtid innebär även att avgöra
huruvida ett system eller en apparat erfordrar ett

förebyggande underhåIl, så

förebyggande underhåll eIIer ej. Målsättningen skall

säkerhet.

här vara att undvika onödiga uppbrytningar ellel
nedmonteringar i systemen. Härvid gäIler det att i
större omfattning än tidigare försöka godta de funktionskontrciller, sonr kan erhåIlas i sanrband med
normal drift, flygning eller enklare markprov.
Målsättningen är att vi skall undvikaonödigaingrepp
i våra flygplan. Detta komnler att ge högre tillgänglighet och lägre driftkostnader. Erfordras ett

skall ett absolut mini-

munr av arbete göras inom ramen för bedömd fiyg-

I
John Österbers
FF,, UHD

FOTNOT: I TIFF har tidigare publicerats en arti
kel gäIlande anpassning av underhållspublikationer för att möta övergången
från det förebyggande underhållettiII det
avhjälpande.

27

som organisationen arbetar med. Större delen av
materielen kommer därvid att tillses av säknratverkstaden men i nära sanrarbete med övriga sektioner inom avd

Att

Av förro ortikeln fromgick ott den pemnligo -

och flygplonbundno sökerhetsmoterielen bildqde
integrerode system där ingående opporoter underhållsmössigr hondhodes ov oliko perconol- ch
yrkeskotegorier sqml qit den s k "sökmotskolqn"
vid CVM hqde tillkommit för ott mötq det ökode
krovet på utbildning.
Denno qrtikel ovser otl belyso sombondet mellon
detto utbildningskrqv och den tekniskq sökerhetsmoterieltiönstens orgonisotion.

6.

apparaterna tillses av just den avdelnirlg som

redan tidigare har erfarenhet av apparattypen måste vara till fördel för den enskilda apparatens funktionssäkerher. Nackdelen - sådana finns ju tyvärr i
alla organisationer - är att det inte kommer att finnas någon specialist som behärskar hela det totala
systemet, Denna nackdel kan bara vägas upp av en
enda sak, och det är utbildning. En utbildning som le -

der till att respektive yrkeskategori inte bara blir
specialist på de egna apparaterna, utan dessutom
har fullt klart för sig de sidoordnade apparaternas

När en flygförare i exvis flygplan 35F råkat i en
sådan situation att han tvingas lämna sitt flygplal
under flygning, måste han kunna lita på att hans
"Iivförsäkringrt skall fungera. Detta innebär, att vid
nödutsprång stolkanon, raketmotor, 6 olika slags

skärmar, 7 krutgasdrivna och 6 mekaniska apparater samt tillhörande överföringsdon och elkretsar
skall fungera automatiskt, i en viss turordning och
med intervaller som är beroende av vid vilken fart
och vid vilken höjd utskjutningen sker, Dessutom
skall föraren bli försörjd nred syrgas under nedfärden, flytväst och livbåt kunna utlösas om han hamnar i vatten, samt nödutrustningen, texnödsändaren,
fungera.
De olika yrkeskategorier, som svarar

för underhål-

let av de olika apparaterna i just detta räddningssystem (vilket även omfattar manuella reservfunktioner, flygdräktsystem mm),är flygmontörer, instrumentmakare, säkmatmontörer, sadelmal<are, elmontörer samt tekniker och vpl i fpltropp och mtrltropp. Det finns inte något annat system i flygvap-

net där så många olika yrkeskategorier är representerade.

funktion i systemet. Med andra ord - det räcker inte att de olika länkarna är starka. De skall dessutom

fogas samman tiU den långa säkerhets(mtrl)kedja
som förare, - kanske som sista utväg i en nödsituation - skall kunna lita på titt tOo 70.
"FV säkmatskola" har tillkommit för attgenomcentrala kurser göra utbildningen så effektiv som möjligt. Här bedrivs förutom den specialutbi.ldning som
erfordras för avd 6 personal, även viss utbildni.ng
av den civilmilitära personal i mtrltroppen som handoch bromsskärmar.

Orsaken till detta är att de olika apparaternaunderhålls där de hör hemma och befintlig organisation
betrdJfande arbetsledning, planering ochkontrollkan
härigenom numera gälla även för säkerhetsmaterielen - precj.s som för övrig flygmateriel.

har personlig säkerhetsmateriel

Service av materrelen utföres på A-nivå, varvid
fpltroppen svar-ar för den flygplanbundnautrustningen och mtrltroppen för deu persouliga utrustni.ngen.
Tillsyn av materielen sker på B-nivå med uppdelning på olika avdelningar alltefter den specialisering

flottiljerna pågår undersökning huruvida även detta
kan läggas över på säkmatskolan. Förberedande
PM över planerad utbildningsverksamhet 1.7.1968 30.6.1969 upptar central vidareutbildning för säkmatutbildade tekniker vart tredje år. För de vpl

Övrig utbildning av denna senare personal samt av
vpl säkmatskötare sker för närvarande inom respektive flottilj eller eskader. För att effektivisera
även denna utbildning och härigenom också avlasta
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säkmatskötarna finns ännu inget försIag till centraliserad utbildning. Frågan torde dessutom vara
mer svårlöst, då det härvid inte bara är en fråga
om säkmatskolans kapacitet utan även den ekonomiska sidan och möjligheterna till samtidig militärutbildning måste Iösas.

Det kan

i detta samnranJrang

påpekas att det enligt

nya BUF 5 endast utbildas en typ av vpl säkmatskötare, vilka skall kunna utföra det underhåIl av
säknrat som åligger mtrltroppen i krig. Den nya
säkmatorganisationen som slutgiltigt trädde i kraft
den 1 juli 1965 förutsätter såIedes att underhåll
endast sker på B-nivå.

Här kan också nämnas, att FF undersöker möjligheterna att utbilda kvinnlig personal för i första
hand packning av fallskärmar. Rekryteringen är
tänkt ske bland exvis hemmafruar, vilka efter utbildning kan erbjudas tillfälliga halvdagstjänster vid
toppbelastningar

på säkmatverkstaden. Undersök-

ningen, vilken just påbörjats, visar att kvinnor,
precis sonr väntat, har naturlig fallenhet för just
denna del av säkmattjänsten.

Det räddningssystem sonr använts som exenipel i
denna artikel utgör endast en del av den nrateriel
sonr i.nnefattas i begreppet "teknisk säkerhetsmaterieltjänst". Detta framgår av nedanstående definitioner:

Säkerhetsmateriel: Materi.elslag sonl ur användnings- och ändanråissynpunkt
antingen avser skydd (under
flygning) eller räddning (under
och efter nödutsprång) eller
också både skydd och räddning.

Materielen underindelas i personlig utrustning och flygplanbunden utrustning.

Kolingen går in till en urmakare och frågar vad
klockan är.
Urmakaren blir rasande och kastar ut kolårgen.
Liggande på trottoaren svarar kolingen en tillskyndande medmänniska:

- Min-utvisare tycker om att
{<

se-kunderna gå fort.

Den filosofi.ske luffaren, som ligger vi,d en å en
sommardag och tittar på någrakarlar som i en roddbåt draggar efter en drunknad: Nu tycker jag att
ni kan låta den vara i fred, sorn i grund och botten
sköter sitt åliggande.

*
C demonstrerar en ny donrkraft för högre befälspersoner.

- Är den här domkra-ften hydraulisk eller mekarrisk
- Nej, major, den är amerikansk.

*
Flyglärare M är uppe med en elev, som ilyger instrumentflygning. Passet är långt och fiygläraren
sömnig. Han slumrar till, vaknar upp och kontmer
att tänka på instruktionen.
Ger order: Vänstersväng.
Eleven gör så och läraren slumrar till igen, varunder planet cirklar runt i vänstervarv tills eleven
börjar tröttna på detta och säger: - Löjtnant, vad
ska jag göra nu

?

- Flygläraren vaknar upp igen, tittar ut och ser att
planet fortfarande ligger i vänsterväng. Säger:
- Du kan fortsätta med vänstersvänsen - men nu åt
höger.

Varpå han slumrar så gott igen.

Flygbeklädnad:

Materielgrupp som f örvait ningsmässigt sett tillhör intendenturmaterielen.

I

huvudsak

beklädnadspersedlar nren även
sådan nödutrustning (t ex nöd-

proviant) som förbaldssatser
vilka hör hemma inom intendenturförvaltningens onrråde.
Personlig flygutrustning:

Den utrustning som flygande
personal är iförd. Här ingär
förutom personlig flygsäknitrl
och flygbeklädnad även enstaka

enheter av annan mtrl exenrpelvis revolver (vapenmtrl). r
Rolf Nordin
FF/UHD
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UÄD AR L(IOIIIII
den inledande artikeln i förra numretavTIFF gavs
en kort historisk återblick av begreppetlogistik, av-

I

slutad med en definition.

?o

o "Logistik är

den verksamhet som erfordras för
att vidmakthåUa den materiella operativa beredskapen".

För att FV skall kunna uUöra ålagda uppgifter förvärvas successivt vapensystem och materiel med
hög precision ocir presta:rda - flygmateriel.
För att flygmaterielen skall fungera på avsett sätt
hardethittills visat sig nödvändigt att förr eller senare utföra någon form av underhåIl.
Visserligen arbetar ma:r inom flygförvaltningen medvetet mycket hårt på att eliminera orsakernatillallt
underhåIl, dvs de fel sonr uppstår i materielen.
Vägen

tiII underhåIisfri materiel är emellertidfort-

farande mycket iång och sonlsenare konrmer attdiskuteras blir planeringsproblenren på intet vis enklare genom ett minskat underhåIlsbehov, även om
nran därnred har skapat förutsättningar
grzrc underhåIl.

för ett billi-

För mekanikern blir ju situationen den, att ett fel
som uppstår ofta känns igen och därför normalt kan
åtgärdas snabbare än ett fel som uppstår mycket
sällan. Ett fel som uppstår ofta utlöser dessutom
större Iagervolym av reservdelar, större verkstadsresurser och därmed automatiskt större beredskap
för att klara tillfälliga toppar i underhållsbehovet.
För mer sällan förekommande fel leder felen lättare till risker för brist. om icke tex antalet reservdelar i förråd anskaffas till en större volym i förhållande tiil omsättningen, än vid mer ofta förekommande fel. Det är tydligen så att underhållskostnaderna inte linjärt följer antal fel i materielen. Däremot kan nlan sonl en följd av mindre antal fel förvänta sig färre avbrott, vilket är en bidragande or-

till förbättrad opelativ beredskap.
En annal väg tiII ökad beredskap är att ett fel ka:r
atgärdas sa snabbt sonr möjligt vilket bidrar till att
hilla nraterielen tjänstbar under så stor del avtider-r
sak

sonr möjligt. Detta kan bl a åstadkonrnras genont en
riktig uppb-vgsnad av materielen.

Ett tredje sätt är att tillgången på resurser är sådan, att väntal på underhållsmaterie1, som erford30

ras för underhåll, blir minsta möjliga. Med andra
ord att verksamheten planeras så att FV får:

o rätt nrateriel
. vid rätt tidpunkt
o på räit plats
o och i rätt mängd

Inono budgetrurraen
Det vore i och för sig inte svårt att tillfredsställa
nästan vilka krav som helst på den operativa beredskapen om man hade obegränsad tillgång tiII
pengar och resurser. Men de begränsningar som
man måste acceptera är av den artenattfrågan blir:
"II{/,R löser man de olika deluppgifterna för att resultatet skall bli så bra som möjligt inom ramen för
FV årliga budget."
Även om det på intet sätt är en unik slutsats, är det
frapperande att iaktta hur beroende den optimala
lösningen är av den aktuella situationen. Vidare
vilken utbredd insats som fordras från alla håtl för
att Iösa de problem som påverkar den operativa
beredskapen.

o Ett ökat behov av tekniker inom en speciell gren
för tex underhåll av ett vapensystem i framtiden kräver planering för en ökad utbildning i god
tid i samråd med berörda myndigheter.
o Minskad lagervolym av tex reservdelarkankomma att kräva ytterligare utveckling av datasystem

eller distributions- och

transportverksamhet

inom landet.

r En

ökad komplexitet hos materielen måste kompenseras genom tex ökad tillförlitlighet och åt-

konrlighet fdr att underhållsinsatselna skall kunrra häIlas inom acceptabla gräuser, Här nråste
rndustrin och lorskningscentra nredverka,

r

Verkstadsr-esufser

för

dagens crch franrtida behov i fred och krig nråste skapas och linnas tillgängliga med säväl byggnader som utrustningoch

utbildad personal på ohka håII

r landet osv.

Det tolde inte bereda läsarerr nagort svårighet att
fylla på med ytterligare några exenrpel från den egrra verksanrhetelr, nlell rrärnnda exenrpel tolde vara
tillräckliga för att leda tanken vidale till den nrängd
aktiviteter sonr måste till för att håUa flygplan, radarstn etc i drilt.

lednurgen, att finna de bästa medlen att styra verksanrheten så att atla som arbetar i underhåIlsverksamheten verkar för samma nråI - nred andra ord
kybernetiken.

TilI bilden hör den konfliktsituation som finns genom intressekonkurrens mellan alla de intressenter sonr på olika sätt deltar i verksatnheten, utan
att med säkerhet ha samnra nrålsättning. l-öljande
exempel nrå nänrnas iör att belysa frågan.

Förbundsehefen
En förbandschef har kanske anleduing att på mycket

Det ttrrde inte hellel bereda läsaren nägon svårighet att inse hur lätt en felplaneringellerhelt oförutsägbara händelsel kur spoliera tillgången till någon
av alla de resurser som erfoldras för geltonrföratrde av underhållsinsa.tsel på fältet.

kort sikt alltid vilja operera med så många operativa enheter-, tex flygplan, som möjligt. Därmed

En endu rasp.rr.tel

derhåll så ofta att alltför rnånga samtidigt är obruk-

kornmer emellertid verksamheten på längre sikt att
gå ner. Man måste närnligen se till att bibehåUa
Iutrrirrgen på kurvorna i slitpleurerna unde'r ett visst

gradtal så att inte flygplanen måste genomgå unbara.

Det behövs bara att eu enda reservdel saknas av aIla de ca 50.000 delar ett flygplal består av för att det
skall bb rnarkbundet. Om ett plötsligt ökat bettov av
sanlnra del uppstår genonr eu sk epidenri och Ieve-

Projohtledaren

rarrstiden

En projektledare har sagt, att han under hela 1:rojekttiden har försökt få IoIk att förstå att, om alla

I'ör att plarera

skall tillglipa lösningen att nrinska pla-nerat antal
flygplal med ell för att få töpa sin materiel, så
kommer det snart inte att frnnas ett enda flygplan
kvar i FV.

är Iång - iblaud upp till 3 år för'reservdelar - konrrnel snart hela llygplarrparkeu att stå
niarkbunderr bala iör' cn cndu leservdels skull.
och leda ert velksanihet av deu omfattning som det här är fråga om fordras mättttiskor

sonr med förtjänster och bristel Inåste ir)ordllas
- eller tvärtom.

i

en organisation

De problenr sour härvid uppstår linns beskrivna i
gängse litteratur, inom vilken professor Parkirtson
nred sina lagar kanske är den mest seriöseförfattaren. För en större olganisation ärpersoualpolitiken
viktig. För underhållstjåinsten är den av avgöraude
betydelse. HärtiII bidrar många faktorer.
Så t ex är det inte mö jligt eller rimligt att i förväg
genonl detaljerade Iöreskriftel reglera hur alla repa-

Teknishe ehefen
Den tekniske chefen på ett förband är kanske av mot-

satt åsikt. Han undrar ofta varför man i flygledningen inte någon gång lär sig köpa färre flygplan
och istäIlet ge honom nlera resurser för underhåll
så att han kan utlöra underhåll LOKALT.

rationer skall utföras eller hur persoualen skalluppträda i alla de skiftande situationer somunderhållstjänsten innehåller. Irnprovisationer på fäItet är en

i

planeringen och kan
inte styras på annat sätt än genom en riktig personalpolitik och utbildning på olika nivåer, varvid elfekten av sanrspelet mellatr föreskrifter och perröducindig och nedueten del

sonalkunnande lroga nråste fölias.

Stgrrnttnshonst
I den

mångskiftande underhållsverksanrheten uppstår av rlaturliga skäI olika åsikter och uppfattningar

y.r.-

II

Z\- DK

\f4"sY

onr hur verksanrhetetr skall ordttas,

Den svåraste uppgiften på högre nivå är, av deu al3l

1'q,n I ru ltt tt,rf;sltttlon
\iid den ceDtr.ala verkStaclt_-lt .i| cl:t nllqt;t av e n iirL,;i,t:,
drönr att ltlacela ail clert opr:t'ativa nlatet'lelell Jlll)rt
onr i vet'kstadeit Ltclt slLtttrtla qelloll) stofe scl'ltit
{enrrnrl'ira ett ratiotrellt clriltekotrouriskt uiiclcrltaLi
nred laqa st-vckpriser L'EN1'IL\L1

.

störle vol1,ur utbvtesettlteter- sollr lllilste köI;as,
eller alten-rativt brister i beredskap, svrrs ittte i

Deu

verkstadens kalkv'1.

E

lor att korlstlrtktirlltell liil'delI

skull ital tlc ,rttcttska|sr- soIII 1l'll!! utrcle rltlLilss'yrrllutrkt
v;j1'cleras lrt,:,st, n:inriig,elI tilIIörlitlighet' Iör'ettkling
()cil etkonriiqiret, vilka egettskapeI' sallllllanltaglla
qel' crr urtclerhrtllstnässrqt

gocl 1;ruclukt.

Klalal ttiatt il,te av Lletta 1l:r pltl.jcktstadiet slr kotrlnrer det att kosta dvra petr5r-ar både lfr:iga ont de
direkta kostnacleltta för undelh:rll och i ärlllu högre
rndilekta.

gr-acl de

BEREDSKAP

Om nran låtel konstruktörens atrseende och befordran bero på underhållsnrässighet likaväl sonr andra
eger)skaper, som jag senare behandlar, hos hans
produkt så är det sannolikt att resultatet blir ett
an

"'-t
II.f_.t. yl_.nr\

lirrcie irrte

Men hur skall mal nu kunna uppnå ett gott resultat.
Jo, vi har i flvgförvaltningenföljtdenlinjenatt ändra
på konstruktörens drivfiädrar och specifikationer.

FFEKTIVITET

UTBII,DNlNG

llntr. .litrr:;

.tfi a

tlat.

HuI vr konkr'et har oI'clnat ciett saken;.1tcl'kontltler
iag trll i sanrbatrcl ntect kontraktsfrågor i konrniaude
artikel.

IiIpl.tlslubon
Flygstabens åsikt ;ir t sanrnraudtag- att de operativa
klaven skall uppfyllas trLl utinsta kostnad.

OCh
@

6

Derr sonr rationaliserar transporlcrnu kut iätt frestas till en högre fylhiadsgracl i transportmedlen,
vilket också r':sulterar i sänkt beredskap genom att

turtätheten miuskar.

Fö rs tu r s1l p p tt r t o rr. (' rt I I' t
I försvarsdepartementet katrske nran säger att förinte tiIIräckligt tloggrartt platrerar
iöljdkostnadertra, vilka ju tiil stcr del katr sorteras
under rubrikett utrderhlrlisi':ostrtader' och att mal)
dcssutot.n laser' sig, liu. ett iildalit s:itt att lllalr ll)te
tiltrtckli!,t slablrt kan Jrtclt'a kostttadsratriar ocir utsv?-rsg-renarua

1:isa krrrisel:vetlscl'rla.

cl

v s lta itunrtLingst rilL,'t.

Konslrukliirt'n
\ilr

det g.rilIer' llirnstrttlilör'eits rrtstlillttittu. i:tt' trilll

Ltrtc klatrclra irOnonr oni 1t:tir t1'ots srlla atlillttt'';trct'

l!tc tal'tillr:ickliet

irrrrs,,'ri l.rli unclcr'ltrrllet av tva

Det ena är detL tidspress sonr ltatt i sitt lolt) ttästati
alltid utsätts Iör och det andla att han för att lrli etr
god konstruktör oftast vill ha sirr lilla culdkliu4r att
göra fler kouster än atrdra kan, ävetr onrdetl ltärigenonr till slut också kostat' tner äu guld, Nagon ga32
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Hur uppfattar nu underhallsavdelningen sln uppgift.

Vi inom

underhåilsavdelningen upplever underhåll
som hela den verksamhet eller process som erfordras för att övervinna materielens degradering
orsakad av rnateria, miljö och mänskliga faktorer
och uppnå önskacl effektivitet och prestanda. Om ett
flygplan står på grund av konstruktionsfel, sonr gör
det svårt att uuderhålla, är detta alltså ett problem
som skulle ha förutsetts och klarats av på ett eller
ar-urat

sätt redan under konstruktionsstadiet.

får anses våra av utomordeutlig vikt att så många
sonr möjligt kätrner- till den rida,nde konfliktsitua-

Det

tronen

r-rch

dess tratur.

Mring.a nrrsstag

har

bestatts i andra lälider av den enk-

la anledninqeu att nral irlte liaJt den överblick över
situ:rtiollerl solll elt niiqot nrrnclre orgallisatioll som
rir:l s'u r:nsl:r sler tnijiliqhet tiII.
liitt lili s:t att ell kotlrplonriss. som
att llrl!lotr irrte tiil Iullo tillqodoser
rirttellila
nl:rste
tr.i
kan leda till att nrall
lilrvzirttttrttqar,
sserrtels
:rlle ilrtle
illtl e sselrtells e gen
I
h-lltt
rr is sr l1)pl att r r' si.tLt 3t iulr er tlch

Det ken nl'ickt:t

trtgilli!\sl)ullkt ch'il'et il. irlli cll "r'atrotialiser'irlg" eller
.iirtlliriL r ', rrlk:ianllletct) nIe(l i-levis lör att nratr kal
tiriua 10.000:-. Det kanske ltacie varit riktigale att
sriga: "Vi tliinar 10.000:- nrett vi lörlorar I nriljon
tot alt.

"

l'd chelen lör l,ogistics Couturatrd USAF' General
Blacllev. har beträIfattde clenna situation vicl något

Htilsokontroll pö flygplqn och helikoptror
i dag ett enkelt blodprov stoia möjligheter lör
läkaren att diagnostisera vrssa sjukdomar i olika organ i kroppen. Därned
föller också att dessa sjukdornar kan behandlas på tidigt stådiunr med
ökande nröjligheter till tillfrisknande och förlärgd livstid soni följd.
F<ir err människa innebär

T ftirhindror skodor
och hoveriet

L.iknande möjligheter finns runrera att koiltrollera vissa rnekaniskd sistetrr.
Här belyses en sådan metod, nämligen SOAP'aralys av olja från siutna,
oljesnorda mekaniska system.

Man kan alltså förlärrga drifrtiden nrellan underhållstilliällena och med
hjälp av denna "trälsokontroll" få korrkret indikation på när avhjälpande
underhåll behövs.

SOAP d.r en för'koi'trring av Spectloriretric Oil Ana.-

Iysis Proglanr. IV'letodeu har franrtagits r USÅ, tiil
en börja:i för dresellok, och seuare utvecklats i{ral-

(
nröda i variden att
ialla för lrestelsen
att sätta rgärrg lavirrer soni dr-ar trred sig även de

trllfälle sagt, att hari hal all
hirrdt'a sirra r-rfficerare fr'ån att

glundsterrar', sor]r nlail räknat nred skail iigga kvar.

De problenr sorrr Lär' olenretrtdi't har. skisscr'ats är

alla av den art att de

bor"de kunnar 1ösas

gerron.r

företagsekonorni ska över' väganden.

I

Logistislstt beslut
I princip faitas de 'viktigaste logrstiska besluien
redal i samband med beslut onr anskaffnrirs av ett
vapensystem.

Detta beslut är teoretiskt av samma art sonr yilxet
investeringsbesiut som helst, om vi för ett ögonblick bortser från svårighetelna att kvarrtifrera
systenrets r.ntäktssida, dv s försv;rrsvärdet.

USA:s bitr'ädande försvarsninister C J Hitch har
i sin bok "För'svalsekonorni i atomåIdeln", sorn har
blivit något av en bibel för nationella avvägningsproblenr och villr;ahan behandlat rned elegans, betr Io-

gistik sagt:
"Växelverkarr i det logistiska systemets rirekantsur
är så omfattande.och så konrplex att det gränsar
till den nränskliga fattningsförmägan".
I derr fortsatta behaudlingeir av ämiret korirnrcl jats
successivt att beskriva de "recept" flygför'valtuitrgen
r dag använder för att tillfledsställaförvätrtningalna

hos olika intlesserttel sant vidnakthålia uiateliell
beredskap och

utbildnurgsnivå.

I

tigt irronr civilt ocn nrilitärt fiyg, Vid studiebesök
i USA av FF:s och cerrtlala verkstäders chefspers rlral he nrJöldes inf or rnation till f ly gvaptret.
I ett nrekar"riskt systenr bildas stnå, lör blotta ögat
osynliga partiklar vid metalldelarnas ttötuing mot
valaldra. Paltiklarna bla:rdas i oljan och vid atralys av derrna nred tillräckligt känsliga nretoder kan
metallhalten bestämrnas, Oljal kan till synes vara
ren rrerr likväl tra ett metallirurehåIl som är' tillräckligt för att indikela felaktigheter i systemet.
Efrersom sanlma olja cirkulera.r' i systemet under
en längre tid stiger nretallhaiten nred ökad driftstiri. I diagranrmet på nästa sida åskådliggörs ungelärligt hr.rl jär'nhalten kart variera i oljeprov uttagna
frårr en och samnra rotorvåxel till en HKP 4.
Det bör observelas att felindikering erhålles långt
skadc,rrra i det rrrekaniska systemet avancerat
till det stadrum då synliganretailpartiklarbildas, eIler arrdra märkbara störningar intld-ffar. Att det

inlan

Elrik Vintliederr
FI','UHD
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varit möjligt att utveckla denna kontrollmetod beror
på att tillräckligt snabba och känsliga analysmetoder framtagits under de senaste årtiondena. Den
metod vi fann lämpligast grundar sigpå atonrabsorptionsspektrofotometri. Med sådan utrustning är det
möjligt att ufföra analyser ned till så Iåga halter
som 0,1 ppm (=mg/kg vätska d.v.s. 0,0000L 7d. Att
här i detalj redogöra för tillvägagångssättetvidanalys skulle föra för långt men kortfattat kan metoden

30

beskrivas på följande sätt:

20

Oljeprovet spädes med ett lösningsmedel och suges
in i en speciell förbränningslåga. Om provet innehåIler järn kommer denna låga att få sådana egenskaper att den absorberar ljus med för järn karak-

(
Järnhalt
ppm

70
60
50

10

teristisk våglängd.

a-b
b-c

Tillaten öbting

Om järnhalten skall bestänimas, belyses lågan med
en ljusstråIe av bestämd intensitet och innehållan-

au jcirnhalten.

Orormal ökning au jiirnhalten, uilket fövanI e d e r tcit ar e pro ut agning s int e r u a I I e r o c h s lut'
ligen resulterar i kontvoll au ud'xeln. Exemp'

let i

denna

del aa diagrammet cir hcimtat

frdn rotorucixel TA-7-105, diir fel pa rotorbrom s en kons t at e rade s uid b e s i ktning,
d

Oljan har bytts uid kontrollen, uilket resul-

terar i att jcirnhalten atergar till
d-e

lag niua.

Exempel pä hur jcirnhalten kan forcindras
inom tillatna uörden uid ökande gangtid.
Vid e uppnas full gangtid for öuersyn, 600

de järnvåglängderna. När denna ljusstråle tråiJfar
lågan, sker en absorption av stråIningen. Denna
absorption är proportionell mot järnhalten i provet.
Genom att mäta absorptionen med känsliga instrument och jämföra den med den absorption som erhåUes vid analys av prov eller normaler med kända järnhalter, kan oljeprovets järnhalt bestämmas.
Praktiskt taget alla förekonrmande metaller kan analyseras på detta sätt. Kapaciteten förvårutrustning,
i det utJörande den för närvarande har, uppgår till
ca 50 oljeprov per dag, varvid förutsättes att var-

timmav.

Vid öaersynen sjunker jcirnhalten ånyo, bla
pa grund aa oljebytet.

Ingenjt)renta Cristina Axelsson och Hans IVlolin i
arbe t e n ed ana ly s utrus tning en,

?

G

s

G
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NATET

rllrrgåu'

Iör irättle sanlarbete.

gar av rrätet skapas hdrrgenonr bättre förutsättlör ipl 3'l

har. u1r1>lagts

ett iiät sorn ornfattar 1,?00

Lurdcrlråilsaritivitcter. tielt utbyggt beräknas nätet
orrrfatta ca 2.000 aktiyiteter', Det utgör err nrodell av
underträlls:tktiviteterrra kring projektet. En lättläst
och <jvei'skåctlig 1;rojektpresentation

rrr a

o,

ilån den skhuvudtidsplanenförsystem 3?
ocli ittriktar piiureringen nrut starttrdpunkterna för

Ivlan utgår

iöljarde aktivrteter:

. Stalt tör instltiktör's-, korlpanr-

och speciaii,st-

Ci

ettuli iiätptarrelingen

bev

ter. UH PERT omfattar en långtidsprognos från
start upprläggning av urrderhåIlssysteni t o m start
iörsta H-tillsyn. Nätet databehandlas en gång per
nrånad vid datacentralen i Arboga. Efter varje sådan
körning sker resultatledovisning genom att enprognos över tidsläget upprättaslör samtligaunderhåUsaktiviteter. Respektive handläggare får då sina ar-

beten listade efter sorteringsordningen "tidigaste
färdigdatum". Man vet då vilka arbeten som närmast skall utföras och om tidtabellen kan följas,
Även för' bevakning av det interna arbetet inom UH
för underhåll av hkp och vissa STRIL-objekt har

utbildnirrg

. Leverärs 1:a serrefpl
o Start lör flygurrrg vid flottilj
o Sta.rt 1:a E..tillsyir lespektive I',

under:hållssysten, publikationer, utrustningar, reservdelar, utbytesenheter, emballage nt m och att
detta arbete är avslutat till beräknade kravtidpunk-

UHP en nätplanering. Totalt omfattar denna
2.200 aktiviteter.
G,och H

ca

I

Sture Rydell
FF/'UH

akas alltsa f l arrrtaga.nde av

-t

(

Hiilsokontroll

je prov

...

är givetvis

användbar äveri för andra
analyser ätr de som ingår i SOAP-korrtlollen. Vi
tlar tex bestämt blyhalten i vrssa vattenprov från
MäIaren till 0,05 pl)nr. (=1119 1,1

Utlustningen

För ait en kc.,ntlolhrretod sc.rrn derina skall luugela
eilektivt kr'ävs snabba och direkta konrmurrikationer
nrellal för'bandet och laboratoriet. Föreskrifter om
tilivägagångssätt vid provtagning, irrsändande, alalys och lesultatredovisning är nyligen utfärdade i
TOI!I1' HKP4--b6.518. Endast 25 ml prov erfordlas
varlör dettakan uisärrdas tiII laboratoriet som brev.
Ilesultat konimer endast att nreddelas i de fali icke
goclkända välden er'fråIls, och detta kommer att ske

per sigiralmeddelande eller teielon. När tillräcklig
rrrtiu er-håIlits räknar vr nred attanalysresultetskall
iörehgga ca ett dygn elter det att törbar.rdet postat
prov€t.

Avslutningsvis kan uärnnas

To av alla tagna prov, ur enheter som på detta
sätt håUes under kontroll, ger indikationer som resulterar i att enheten sorteras ut och undersökes. I
de flesta fall konstateras felaktigheter, som skulle
Iett till skador eller haverier. om de fått utvecklats

O,I

analyseras med avseende på 10 metaller.
Med påbyggnad av autornatik är det nröjligt att öka
kapaciteten till ca 200 prov per dag,

att erfarenheterna av

SOAP-korrtroll irrom NATO-Iärrderna tvder på att ca

utan kor-itroIl.

De felaktigheter, som kolrstaterats, utgörs främst
av skärningsskador, t ex i cylindrar tiII kolvmotorer
och glidlager eller nötningsskador, tex i rulh'ringsIager och kugghjul. I vissa fallhar ävenutmattningssprickor indikerats,

Under den korta tid vi har haft rotorväxlarna till
HKP 4 under kontroll hal flera indikationer erhålIits soni överskridit av tillverkaren fastställda värden, vilket föranlett skärpt uppmärksamhet på ifrågavarande växlar.

För närvarande pågår, på uppdrag av FF.,MO, utI
för SK 16.

arbetande av SOAP-kontroII

Göran Malmsten

cvM
ANM ppm = parts per million, måttenhet som t v
används av internationella hänsynstaganden.
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MARKPERSONALENS. .

.

så många rapporterade potentiella haverier som
verkligen intriiJfade sådana. Undersökningen avslöjade att ursprungshändelserna för båda kategorierna
vanligen var likadana.

tur eller utomordentlig
skicklighet från besättningens sida i fråga om att

M.a.o. endera var det ren

upptäcka felet och vidtaga de nödåtgärder som erfordrades, som kom händelsen att håUa sig inom

Tabell III. Uh-fel som inrapporteras vid USAF fpl-tillbud
1.6 1965 - 30.11 1965.

Rapporteratfel

JaktZSk/TprBomb/Hkp,1Samb. Summa

Installation
Justering
Service
Låsning

1842816 I 1 3
51 99300
I 0 I
2062
22 5 ? 10 0 0
41 13100
11 3 7 4 0 2
57 3 0 0 0
982
10020
1001
000
100
0001

Kontroll

"tillbuds"-kategorin. Rysk roulett i stor skala.

Momentdragning

,fohten dontinerttr
Ett annat intressant rön är dominansen av enmoto-

Skador pga främmande föremål

riga jaktfpl över andra typer när det gäIler underhåUsfel. Skälen härtill lämnar plats för långtgående
spekulationer. Kanske är den höga risk som motorfel innebär i detta fail, dålig underhållsbarhet, jämförelsevis hög procent underhåll i det friaochomöjligheten att kunna vidta avhjäIpande åtgärder under
själva flygningen några av de faktorer som leder
fram till ett större antal olyckor.
Under alla förhåUanden tyder dessa uppgifter på att
flygläkarpersonal vid krigsförbanden har en synner-

tigen viktig roll i fråga om haveriförebyggande
program som ligger utanför ff förmåga. Tabell II,
som även den är hämtad från 1965 års haveri/tillbudsrapporter, anger att underhållsfelen inte kan
tillskrivas en bestämd kategori av personalen utan
är tämligen jämnt fördelad över hela spektrum från
översyn till klargöring. Det största antalet fel beTab€U

U. Berörd personal r sambud vid/ med haverier tiU följd av uderhåIlstel. 1965.

Personal
Flygmekaniker
Chefsmekmiker
Personal f rån underhållsorgarisation
Underhåll i lält (större reparationer)
Personal frår central verkstad

Kontrollanter
Flygrngenjör
Underhållspersonal, ej identiJierad
Tillverkuens personal

TO-författare

Antal

%

o

ll

27

lq

to

4

lo

16

5
5

l6

14

o

I

p8

I
tOOx

x) Avrudade siffror

gicks på flygfältet. Detta var inte förvånande, eftersom de flestaunderhåltsåtgärderna, (småinstallationer, justeringar och service) äger rumdär.Något
som man måste komma ihåg vid tolkningen av dessa data är att rapporterna identifierar ansvaret och
inte med nödvändighet den part som begår felet.
Tabell III visar den feltyp som inregistrerats i 500
underhållstillbud under perioden juni-november
1965. Dessa data medger inte en helt objektiv anaIys, eftersom arten av felet på visst sätt är subjektiv genom att den klassificerats av de rapporterande tjänstemännen. Om te skulden bör läggas på

FeI detalj

Fel verktyg
Ofullständig TO
Ej överensstänrmelse med TO

2r0
400
r00

Arbetsfel
Montering

Summa

351 68 49

241
30
44

46
27

l5

0003
0004
0001
30

underhållsspecialisten, för felaktig installation eller
på den som skrivit TO:n, för otirlräcklig beskrivning av tillvägagångssättet vid installationen, är en
fråga som kan diskuteras.

Vilho iir shiilen
i självaverketunderkategorier av andra större grupper. Trots dessa
brister tyder uppgifterna på att felaktig installation
av en enhet, vare sig genom utbyte, underhåll eller
reparation, utgör den vanligast förekommande feltypen. Inom denna kategori faller de vanliga felen
att underlåta en åtgärd eller utföra den fel: Omkastad ledningsdragning eller trimning, felmontering
av ledningar, underlåtenhet att sätta tillbaka alla
bultar, muttrar och andra fästen, dåIiga packningar,
skador på delar genom vårdslös hartering av verktyg m m. På vår nuvarande erfarenhetsnivå kan man
endast spekulera över vilka som är de vanligaste
skälen bakom dessa fel. Bristande kunnighet?Klumpiga håinder i förening med oförmåga att förstå
följderna av en skadad detalj ? Självupptagenhet?
Bland de större kategorierna tyder justeringsfelen
på brister i kunskap eller skicklighet, tillsynsfelen
på bristande kunskaper eller vårdslöshet, säkerhetsfel (fastsättning av paneler etc) på vårdslöshet,
distraktion eller glömska.
Vissa feltyper utgör dessutom

Under senare år har USAF utvecklat ett väl genomtänkt system för att stärka effektiviteten av underhåUet och därmed öka beredskapen. Detta system
inbegriper många försiktighetsmått gentemot fel genom övervakning, kontroll, metoder för kvalitets-

kontroll och detaljerad registrering. Trots detta
system begås underhåUsfelet i verkligheten av den
som höll fpl-delen och verktyget i sin hand, bortsett från var man lägger "ansvarett'. Förmannen
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För att tillgodose behovet av ett miljöalbetsrum i
iält har en prototyp av nriljöhydda tagits fram. Den
har en fast inbyggd nfljöbiink med erforderliga
luftrenings- och klimataggregat i den inre delen av
hyddan, och trandtvätt och klädbyte i den yttre delen.
I mittdelen finns plats för vissa arbeten och uppläggning av arbetsobjekt.

Invändigt är den 4,9 m lång, 2,2 m bred, 2,45 m hög
och väger komplett ca 1000 kg. Den är' hanterbar
med gaffeltruck. Väggar, golv och tak består av ett
40 mm cellplastmaterial ("Devinycell") som limmats ihop med 1,25 mm aluminiumplåt på utsidan
och perstorpsplatta på insidan.Enheterna är lirnmade och popnitade tillsammans.

IN
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tå

Innanför dörren firLns t'ucittstcill och hlcidska[,.

hanterbar 1vägel kuappt i00 kg tonr), r'elativt rynrsamt underhållsfri. Ett användningsalternativ är
batterivår'dshydda lör bas. Ett annat alternativ är
som Jast eller anrbulerande urrdelhåIlsutryrnme för'
tiilfälliga arbeten eiler för' plats där underhållsutrymme saknas. Flera möjlighetel stär' öppna för
utveckling så det finrrs anledning att återkomma.

lig

Jotrn WivaII

I'r-

,UHD

FOTNOT: Betr rurusklasser, se TOMT 80-94,-100

och -101.

T'elemontör Hans Jardne har bytt till skyddsrock och
tttösse, uarpd han kan börja arbetet i rniljöbcinkens
filtrerade luftström. TiLI höger pa utiggen finns pa'
neL

för miljökontroll.

Med ansl.utning till ett kraftuttag klarar hyddan
värme, ventilation och luftrening enligt fordringarna för miljörum klass 5, Den kan tex placeras ute,
helst med anslutning till någon byggnad, i en lada
eller i en plasthall. Miljöhyddan kan givetvis användas även vid hemmabasen som sker med den
nu framtagna prototypen. I avvaktan på att konventionella Iokaler iordningsställes har Fl tilldelats
denna prototyp där den anslutes till televerkstaden.
Diverse prov håller nu på att göras för att klarlägga miljöhyddans lämplighet för olika underhåIlsaktiviteter.
Själva skalet till denna hydda har också visat sig
lämpligt för ett flertal ändamål p g a att den är

H1'ddun inredcl

for

battc ri uctrrl.

(go

MARKeERSoNALENs. .

.

och kontrollanten befinner sig i en tämligen ohåUbar position, så snart ett arbete väl är utfört, då
det gäller att upptäcka ett fel. Färdiga installationer är mycket svårare att kontrollera än sjäIva
installationsproceduren för arbetaren och hans förman

i

arbetet.

Probletnlörning
Första steget då det gäIler att angripa problemet
med underhållsfelen är att försäkra sig om att all
flygmedicinsk personal är fullt på det klara med att
problemet existerar. USAF flygläkarorganisation
(Aeronredical Services) är, tack vare att man under
många år arbetat med program för att få fram
effektiva fpl-besättningar, väI förberedd att ta itu
nred alltmera komplicerade och på sista tiden även
mera omfattande flygprogram. Te tillströmning av
nya ff och forcerad utbildning, samt att motverka
en ökning i antalet haverier på grund av fel i förarfunktionen.

Trots brist på personal för dessa nya uppgifter
måste vi också bereda oss på att ägna mera tid åt
verkstäder, förråd och ftygfält. Att närma sig frågan via checklistan anser några vara en god hjälp.
Är beiysningen tillräckligt god för arbetsuppgiften
Är ljudet neddämpat såmycketdetgår Ärluften re-

Ih(RIHET
I'-&r
Olika långa förlängningsnycklar på monrentrrycklar
ger olika åtdragningsmoment. Du skall håUa i handtaget vid åtdragningen. HåUer du närmare spärren
får du för stort nroment.
Se TOMT B?1-139. Den ligger under nytryckning.

,F
En landning med fpl 35 utan användning av bromsskärm kostar ca 35 kronor. D:o med bromsskärm
ca 90 kronor.
Uppgifterna är hämtade ur enkosnadsutredning gjord
inom FF,z'UHD för att få en jämförelse mellan aIternativet att avisa Iandningsbanor eller utnyttja
bromsskärmarna.

,F
VISSTE DU att det finns kapell tillpfuyllningsaggre-

för startbränsle MC 25. De brir användas vid
otjänlig väderlek så att vatten inte kommer ini kärlen. Kapellets beteckning är CVM-MZD-33890. De
levererades med aggregaten på sin tid.
gaten

nad frår.r giftiga ämnen och kläderna avpassade efråclande temperaturer Föreligger bevis på or-

ter

dentlighet och renlighet i instrumentverkstaden
Har allt sin platsochäralltpåsin rätta plats Finns
checklistor och T0 framme där arbetet utförs

och rttorul
Det kommer al på läkarna att se tili att klassrum
och utbildningsverkstäder är rätta platserna för
att både lärare och elever skail håUa sig vakna
och i form. Det är också läkarna som skall råda

l'tbiklning

och upplysa chefer och förmän om den arbetssitua-

tion som man iakttagit när den ger upphov till försämrade prestationer på grund av trötthet, distraktion, tråkighet och orosmoment. Man måste precis
känna

till vilka

arbetsscheman som påläggs under-

hållsmannen och hur dessa arbetstider påverkar
hälsa och arbetsmoral.

Det är inte läkarnas arbete att kontrollera lärlingens eller elevens arbete då det gäller att följa
T0 för säkerhetens skull. Man måste emellertid
förvissa sig om och garantera chefen att ingen av
hans medhjälpare, som sysslar med kontroll och
arbetsledning, mera tänker på pensionen är på tpt
tillförlitlighet. Vidare att ingen av de unga gifta
service-männen dras med Iör stora ekonomiska
problem eller att ingen av de ogifta rekryterna,
vars personlighetsfel ännu inte hunnit upptäckas,
bäddar för katastrofer genom att sköta sitt arbete
r
på ett apatiskt eller vårdslöst sätt.
3E

I

I /7t Äiis Lindltolttt Fl3 scitlt'r pa hupelltl.
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Medan flygtekniken accelererat i ett allt snabbare tempo har kanske människan kommit en smula i skymundan.
Vi har fått snabbare tempo, bl a genom förbättrade hjälpmedel men vi har också fått ökat buller. FF/UH
nya motorkörningshytter är emellertid ett led i att söka förbättra villkoren för personalen på den punkten.
Dessa flyttbara hytter - de väger ca 3 ton - tillverkas nu för flottiljerna nren även för vissa baser. De

innebär en klar förbättring av villkoren för dem som skall utföra motorkörningen.

Motorkörningshytten är alltså avsedd som uppehålls- och arbetsplats för den personal som skall

utföra motorkörningen. Denna - då rnotorn går med
varierande varvtal och ofta med tänd ebk - är påfrestande för såväI hörseln sonr kroppen i övrigt.
Likaså är de klimatiska förhållandena på.frestande
under en stor dei av året på ett öppet flygfäIt.

Det nya hjälpmedlet är naturligtvis i första hand
avsett att skydda mot buller. Hytten är så väl isolerad att störningar utifrån är praktiskt taget eliminerade. Utanför är ljudnivån över snrärtgränsen,
dvs över 120 dB, inne i huset är det möjligt att
föra ett normalt samtal.

TiIl detta kommer att hytten är ombaserbar. Den
kan alltså flyttas med lastbil eller hkp. Den har en
golvyta av 6 m2, är eluppvärmd, har god ventilation och belysnJ.ng samt är försedd med vägguttag
för ev elutrustning och i övrigt utrustad så, att instrunrent lätt kan monteras i hytten. Instrunrenten
monteras på paneler och är placerade på båda sidor
om utsiktsfönstret.
För komplettering av instrumenten för komma:rde
fpt-typ finns en extrapar-rel under fönstret, därockså
slangar och ledningar ansluts, Under motorkörtringen

for l fte Uno Vestling FL, att efter
ar i uy och shu. nu cintligen lunna ia ttstus
i tn 2U" uarnt hy'tt otlt tttföru sltirrc dt'Len au ntotorkörningcn. Iiotrttttunihtttionc rnu fö rurpLtttst'nntoto rkörningshl'ttcn uppt'ltctLls lrcir nt t'd ltö rgttrnitl r
rtten ncningt'n rir att ltögtulurunLciggning shall inDct fuinns skönt
)nanga

hopplus.

nivå) och därefter återvända in
Iigare kontroller.

Till

hösten 1968 beräknas alla flottiljer och några
baser ha fått sina hytter. Avsikten är dockatt ytterIigare baser skall utrustas med motorkömingshyt-

PS. Se filmtips på sid 6

Kont ihås

Scur tiII "fråqtis"

alitid reabensin 77 i tankartta

hytten för ytter-

Ytterligare data om liytten: Vikt 3 ton. Pris 22 000
kr7 styck. Tjugotvå hytter är' nu under framtagning,

finns alltså en man i förarutrymmet på fpl. Han har
i huvudsak till uppgift att stäIla om till olika varvtal och tända ebk på körningsledarens order. Den
senare avläser sedan värdena inne i hytten. Han
kan gå ut och justera vid tomgårlgsvarv (1åg buller-

Ha

i

ter,

I

Thure Trossne
FF,'UHD

- Nej,

chefen

.....

för avd sex heter

inte Vilgot Sjöman
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EN ARTIKEL
AÄED TYNGD
t det konservativa Storbritannien är det inte bara pundet som dallrar i sina grundvalar i dessa
bistra tider. Även det engelska måttsystemet är nämligen på fallrepet. Det betyder alltså att lohn
Bull måste låra sei metersystemet plus allt annat som innefattas i det internationella Sl-systemet.
N4ed moderlandei följer troligen f d imperiets stater, som alltså också övergårtill det internationella
men dom kommer nog också så småmåttsyst€met. Kvar står sedan endast USA och Kanada
ningom.

Även vi är på väg att gå över till ett nytt måttsystem som bygger på välkända enheter kilogram,
meter, sekund, anrpere. grad Kelvin (temperatur) och candela (ljus), alltså endast en vidareutveckling av MKSA-systemet.

Sveriges Staldariseringskonrmission fattade

ber

1965

i

okto-

föijarde beslut:

"Storheter i svensk standard skall uttryckas i SIenheter enligt SIS 01 61 21 förutsatt att enheterna
överensstämmer ned internationell praxis. Se SI
MÄTTENHETER, Sveriges Standardiseringskomnrission, Handbok 103, sid ?8".
Här står alltså nya lärdomal på iut om vi ska

här.rga

i utvecklingen. Internationella

standariseringskommissionens rekomnrendationer accepteras mer
och mer. Inom försvaret har standariserir-rgsdelegationen en arbetsglupp som nu funderat över SIsystemets introduktion inom krigsmakten. Gruppen konstaterar att dubbla mattenheter måste förekonrnra under en övergångstid och plalerar en inorn
försvaret sanroldnad infornration, en utbildningsbloschvr samt att pa annat sätt befrämja den galska onrfattande personalutbildning som detta.nråste
med

v. Ett slutligt genonrförande planeras inonr
en tidrymd av 8 år.

ningar

os

"SlenåIdern" ntåsle hiingu rnod
För oss föräldrar gäiler det också att snabbast
möjligt plugga in de nya måttenheterna. I grundskolans högstadium har SI-systemet använts några
terminer. Så den målsman som hör sin ättelägg tala
om tex dekanewton per metertvå måste alttså försöka sätta sig in i detta för att inte bli kvarsittare.
Det gäller aUtså för oss ä:dre att leva upp till den
nya tidens strömnin€iar' (inte strömmingar, snälle
sätlar'n, det heia kan vara benigt nog ändå.)

Att lära

gamla hundar sitta är emellertid en uppgift
som inte tillhör de lättaste, Verkligheten är betyd-

I)iulosl 1975

innebära.

Ilur i diiekpt - Niptclon ur ntolorn
Inom flygvapnet har Sl-enheter så smått börjat alvändas: Se tex materialnornr HS ?4 utg C. Vi kommer alltså så snråningom att tex specificera att en
varningstablä lyser med 42 Im (lumen), att ett tipp-

gyro har en avdrift av 35 mrad (milliradianer), att
ringtrycket i ett lanclställshjul skall uttryckas i bar
eller dN,i nrz och ett åtdragningsmoment i Nm (newtonmeter).

De stora exportföretagen - tex L M Ericsson - har
sedan mer än två år använt de nya nråttenheterna
para-lleilt med de gamla i sina föreskrifter, rit40

l/ur ntetl oeh tiitkt
Hur många hk ?
Sänd svar mär'kta "kilojoule" till TIFF'före 29 april.
Först öppnade rätt svar belönas med en gräddtårta
pa rD ÄJ.

ligt nrera konrplicerad, även om ett land bekäuner sig
till det ena eller andra systenret. I dagligt tal blir
det gärna det invanda som tar överhanden.
Värst är det dock att - vid sidan av de internationella officiella måttenheterna - en del enheter uppträder under precis samma namn i många olika
länder - men betydelsen är helt olika.

Spltnpulish liter - för risstt
Vi svenskar är ju invanda vid att en nril är lika med
10 kilometer. Kommer man enrellertid bara över
till Dannrark så kan en ntil varaendastT.5 km. Kortare ändå är förstås längdmåttet mil i USA - 0,02 nrm.
För att nu inte tala om den engelska milen.
En speciellt sympatisk liter - för dentörstige - hittar man på Cypern. Den rynrmer inte nrindre är-r
3,18 valliga litrar. Onr detta förhallande ställt tiII
besvär för vära bläguia FN-svenskar känner vr
inte tiII. Men missförständ kunde ju iätt uppstå.

Det är enrellertid inte bara pa Cypern måttenheterna varierar. FN har publicerat en handbok onr värIdens nrätt och vikter och här hittar nran alla existerande längmått, ytmått, rymdmått, viktnrått, nryntsIag, temperaturskalor, tidmätnirlgssvstenr nlm.
Boken visar att det finns 1600 nrått och vikter i
bruk - utöver dem som vi valligen rör oss med. Låt
oss ta några flera exempel.

EU puntl inte ulllid etl pund

i pund. I gramräknat motsvarar ett pund siffran 454. I USA Iär man
också ha ett apotekspund, som motsvarar 374 gram.
Indonesien har ett tyngre pund än det engelska eller
494 g och värst är danskarna med ett pund på 500 g.
Engelsmännen väger som bekant

En fransk livre - motsvarande ett pund - är också
ett halv kilo. På Haiti i Västindien finns också fransk
livre. Men där väger den bara 489 g, Man har också
en "amerikansk" livre sonrbara väger 453 g. Kanske den enbart är avsedd för USA-turister.

I det nuvarande engelska systemet finns en viktenhet som heter dram=L,77 g. Men i Iran motsvarar
den bara I g, 3,17 på Cypern, 3,20 i Libyen och
3,88 g

i

Förenta Staterna.

Frågar man emellertid en dansk eller en norrnlan
efter en dram så får man - en sup ..
Det finns alltså mycket att komma överens om här
i världen för att bättre kunua förstå varandra, Om
överenskommelser och SI-systenr sedan kan accepteras helt och fullt ute i världen är en anna:t sak.
I

Systöme Internationai d-Unit€s, SI-systemet, antogs 1960 av det högsta inter-

nationella organet inom omrädet, Conf6rence G€n€rale des Poids et Mesures.

I artikeln "AvhjäIpande underhåll ger miljonvinster"
Iäser man på ett ställe att det är funktionen av
flygplanen under flygning som är avgörande för underhållsinsatserna. Är detta inte ungefär detsamnra
sonr att säga att jag kör med min bil tills bronrsarna inte tar Iängre. Först då skall jag titta på dem.
Kan detta verkligen vara fallet med vår flygmateriel
och vad tänker våra flygare. Det måste juvara ganska obehagligt för dem attvetaattingenhar kontrollerat mitt flygplar.r så där särskilt noga utan väntar på
att något skall hända när jag är i luften.

Avsnittet under rubrik "Avhjälpande underhåll" kans ke borde förklaras lite närmare i nästa nummer
av TIFF.

BD

Co

Svar

Det förefaller som om insändaren fått artikeln "Avhjälpande underhäll" om den sk bakfoten. Underhåli
vid behov gäiler i.nte all materiel utan endast sådan
som förslits i drift eller som påverkas av lång ka-

lendertid (åldring etc), varför delar behöver bytas.
Förebyggande underhåIl kan i sin tur föranleda fel
som inte funnits tidigare och som kan vara svåra
att klara av. Eftersom insändaren tydligen drar
paralleller mellan underhåIl av sin bil och underhåU av flygmateriel och tydligen inte märker när
bromsverkan börjar avta är det kanske bäst att
redaktionen ger insändaren en snabborientering om
hur bilbromsar fungerar.
Bromsverkan avtar kontinuerligt när bromsmediet
slitits ned. En förståndig bilist byter bromsbelägg
då behovet visar sig vara påkallat, dvs bromsverkan börjar märkbart att avta. Inte väntar han
tills den tagit slut. SkuIIe bromsverkan klippas av
tvärt är det ofta ett sådant fel som inte har kunnat
förutses vid ett förebyggande underhåIl, exempelvis
en brusten packning. För att avgöra behovet görs
också regelbundet funktionsprov och kontroller,
t ex

vid 1000-milaservice.

Samnra gäller fpl. Förarna kan vara fullkomligt
lugna. Innan de får fpl i händerna görs det omfattande funktionsprov och rutinkontroller. Föraren
själv anmäler genonr TR och DA minsta avvikelse
från den normala driften (eller gör han inte det ).

som i sin tur föranleder en ingående undersökning.
Skulle det då visa sig finnas behov utföres underNAII.

Red.
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ARGUSdg:'GAT
GNANSI{]VI,NG

som ser och vqkor
över effektiviteten

= en systematisk uppföIjning och bedönrning
av en produkt avseende
principiell utformning
konstruktiv lösning
erhållna prestanda

Granskning, kan det vara ett jobb för fullvuxna kartar? Svaret pälrägan är ja. Trots att ordspråket är
gammalt är det ännu lika sant att "det är bättre stämma i bäcken än i ån". Granskningen i samband
med anskaffning av ny flygmateriel innebär nämligen att man i tid kan rätta till felaktigheter. Alternativet
är retroaktiva åtgärder, som är betydligt mera kostnadskrävande och tar materielen ur tiänst'
Man kan skilja på två olika förfaranden under det
s

amlande begreppet granskning:

1) systematisk övervakning av materielenunder dess

band med påbörjad flygutprovning, diskussion om
kontrakt och därmed sammanhängande frysdatum för
konstruktioner inför serien.
Granskningen företas från många olikautgångspunk-

utveckling och

2) en systernatisk

genomgång av färdigutvecklade
produkter före inköpsbeslut.

Verksamheten, som initieras och ledes av ansvariga sakorgan, grundas på fastäUd specifikation,
miljöprognos, provresultat och allmän erfarenhet.

Syftet är att verifiera de militära kraven på tet<niska/taktiska prestanda. AIItså en förebyggande
verksamhet för att se till att de stäIlda kraven tillgodoses innan materielen serietillverkas.
Gra.nskningen omfattar såväI urtderlag i lorm av
ritningar och specifikationer som hårdvaror: Konstruktionselement, attrapper, prototyper odyl. Ar-

betet innefattar även uppföIjrdng av prov hos levera:rtören och bedömning av provresultaten. Härtill
kommer granskning av materiel genom utprovning
i FF egen regi innan anskaffning beslutas.

ter. En är materielens underhåll. Denna del

av

granskningen skall ge svar på om begärd tillgåinglighet och underhållsbarhet innehålls. Vidare skall
även bevakas att kostnaden för underhåll blir minimerad och jämnt fördelad under den tidsperiod ma-

terielen skall vara i drift. Ledande frågor i detta
servicebarheten (tillsyns -, över syns-, reparations- och provningsvänlighet), utbytbarhet hos motorer, apparater m m, eventuella behov
av förebyggande underhåll, kostnader för underhåll
och utrustningar härför etc.
sammanhang är bl

a

Granskning avseende underhåIlmåsteutföras avpersonal med god kännedom om FV bastjänst och resurser. Det är därför nödviindigt att denna personal i sin tidigare verksamhet har haft direkt anknytning till verksamheten på förband eller till cen-
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i form av en anmärkni.ngslista
(AL) som upprättas för varje större objekt. Vid

Resultatet redovisas

konferenser mellan kunden och leverantören beslutas sedan om eventuella åtgärder. Besluten ligger
sedan tillsammans med specifikationen till grund
för det fortsatta arbetet med materielen. Liknande
verksamhet torde i princip förekomma mellan före-

tag på den enskilda marknaden vid anskaJfning
större specialutrustningar.

av

lnom FV är det främst den flygande materielen, såsom flygplan, helikoptrar och robotar, som är föremål för sakorganets granskning. Samtidigt meddenna verksamhet gralskas/anpassas dels den befintliga basmaterielen till primärutrustningarna, dels

granskas nyframtagna markutrustningar. Markutrustningarnas betydelse får ej förbigås i sammanhanget då de har en viktig funktion i samband med
prinrärutrustningarnas drift och underhåll.
granskningsobjekt är system 3?. Här
har granskningarna på sistone intensifierats i sam-

Ett aktuellt
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Gransbning au samfunhtion flygplan 35 och kraltuagn
(Bragg) utfö'rs uid FC au fran höger bdir Ante I'agerstedt, flygntontör Karl-Erik Spector och ing Lennart
Knutsson.

EN VARNING
TÖ^ Tu^ srocKsFIcKAN innolr...
BILDER SOM TALAR
Titta på bilderna. Orsaken till kompressorhaveriet
var att en skruvmejsel kommit in i motorn. Reparationskostnad 156000 kr.
Förlusten kunde blivit mycket större - både i materiel och miinniskoliv. Tur i oturen var nämligen att
motorn inte stannade förriin efter landningen, när
föraren bara hade 50 meter kvar av utrullningen på
landningsbanan

.

flera sådana turfall förra året, exempelvis
två där föraren haJt en skruvmejsel i kabinen undder flygning, utan att något allvarligt hiinde. I båda
fallen hade mekanikern tappat mejseln ur byxans
tumstocksficka. Vid det ena tillbudet gled skruv-

Vi

hade

mejseln ur tumstocksfickan när mekanikern i samband med A-service lade fastbindningsremmarna
tillrätta. Flygföraren, som var elev vid DK-flygning, upptäckte skruvmejseln i framsits under dykning. Dykningen avbröts och eleven lyckades få tag
i mejseln innan den hann spära reglage eller roderlinor.

Det andra fallet gick till så håir: Mekanikern utförde A-service mellan två flygpass, bl a innebärande vissa åtgärder från förarsitsen. När föraren kom klev mekanikern ur och lämnade fpl.
Först nåir fpl var på väg ut för start upptäckte han
att han tappat en skruvmejsel' som han förvarat i
tumstocksfickan. Han meddelade omedelbart rotemeken, som underrättade traJikledaren. Fpl hann
emellertid starta, men kunde återkallas och landa utan anmåirkning.

Har Du som mekaniker lika stor tur - eller kommer Du att bli orsak till person- och/eller materielskador pga att verktyg eller andra föremål
ramlar ur fickorna ?

Lr

i:'ls&=
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En debattartikel

OOAVHJALP PERIODISKT ELLtrR
F'ÖRtrBYGG VID BEHOV'O
aa

Några våsentliga
begrepp inom
underhållsmetodiken

par. Nedanstående är avsett att vara en hjälp
bättre förståelse av begreppens innebörd.

1

Begreppsparet I'Avhjälpande uhr'
de uh".

-

till

"Förebyggan-

Dessa begrepp är varandra uteslutande och kan
beskrivas på följande sätt:
I sombond med underhållsdirektiv onvänder sig flygförvolfningen ov
begrepp, som för mångo konske inte är helt kloro och entydigo. Förfqtlqren hor sönl oss nedonstående ortikel som ett bidrog rill ökqd för
ståelse ov någro stundom missbrukqde begrepp. Med den tillspetsode
rubriken hoppos hon vöckq lösqren till eftertonke.

Arhjiilpundo uh
Uh som insättes då fel intrii-ffat, dv s då avvikel-

se från objektets

bedömningsnorm iakttagits.

Förobplggtrnile uh

I

samband med överväganden om vilken underhållsnietodik som bör tillämpas för ett visst objekt före-

Uh som insättes

Förutsätter kännedonr om när - i gångtid alternativt kalendertid - fel av utslitnings- eller åldringskaraktär med viss sannolikhet kan förväntas uppstå. Sk "slumpfel" kan ej angripas med

kommer bla följande fyra begrepp:

o AvhjäIpande underhåll
. Förebyggande underhåIl
o Periodiskt underhåIl
o Vid behov (vb) - underhåll

för att förebygga fel.

förebyggande uh.

Rubrikens sätt att sammanställa begreppen parvis
strider mot det vanligen förekommande, där avhjälpande underhåll kombineras med "vid behov"

2

Begreppsparet "Periodiskt uh"

-

"Vidbehov-uh".

och förebyggande med periodiskt. Dessa senare kom-

Dessa begrepp är också varandra uteslutande,
men överlappar, som framgår av begreppsförklaringarna, de tidigare behandlade begreppen.

binationer är så va:rliga att man lätt kan luras att
sätta likhetstecken mellan begreppen i respektive

Periotlisht uh
Uh som insättes vid

lnz ARGUS@GAT
trala verkstäder. Därutöver engageras oftapersonal
från cv och flj vid dessa granskningar.
Trots en intensiv uppföljning och granskning av materielen kan ej alla Iösningar i praktiken förutsät-

tas bli helt invändningsfria. Dessutom kan av kostnadsskäI och på grund av konstruktiva svårigheter
ej alla "bra Iösningar" beaktas. Lösningar som bl a
från underhåIlssynpunkt blivit mindre tillfredsstälIande måste ibland accepteras.

Det är därför naturligt att förbättringsförslag förekomnrer även sedan materielen kommit ut i tjänst
på förbanden. Åtgärder med anledning av dessa vidtas efter närrnare studium av förslasets beräknade
effekt och kostnader.

I
Arne Fagerstedt
FC
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i förvägbestämdatidpunlcter.

Perioderna mellan tidpunkterna kan mätas antingen i gång- eller kalendertid beroende på om
de inom objektet verkande felalstrande processerna huvudsakligen är av utslitnings- eller åIdringskaraktär. Vid homogent gångtidsuttag kan va-

let av tidmått få bero på planeringshänsyn.
Vid periodiska uh-tillfällen utföres dels förebyggande uh, dels - som sägs i rubrikens första
del - avhjälpande uh för att åtgärda uppkomna
tillståndsfel, som ännu inte manifesterat sig i
beteendefel hos objektet - och sålunda intekunrrat
upptäckas t ex under flygning.

Vid behoc-uh
Uh som insättes då behov av uh. i det enskilda
fallet, iakttagits.
Behovet kan dels visa sig genom att fel uppstått,
varvid avhjälpande uh insättes - eventuellt kom-

Emballera i förpackning Ol"d
Några uttryck som vi stött på -missbrukade- i uneller
derhållssammanhang:
förpacka i emballage
Vidareutbildning
sädan utbildning som syftar
till att öka kunnandetför
Nu har Förteckning över transportlådor, standard
som lagerföres av FF/UHD5, komnritut ochfördelats

till

Fortbildning

sådan utbildning som syftar

till att hålla

yrkeskunnandet
på aktuell nivå.

förbanden.

erinrar om att det råder en viss förbistring betriilfande benämningarna. I ett kommande
nummer av TIFF skall vi säga mer om lådor och

mera

kvalif icerade arbetsuppgifter.

Rubriken

förpackningar, både vad betriiJfar benänrningar och
beskrivningar. Arbete är igång med TOMT om transportlådor för olika iindamåI. Ytterligare standardiseringar och nykonstruktioner enligt nyare principer
är också aktuella. Så vi återkommer och den som
lyckas lösa benämningsfråga:r, ja han får bti vår

Utkast
Uppkast

-

skiss, förstudie.
uppkastning

(ett uttryck som på skämt anviints t ex i Grönköping
i stället för ovanstående)

"omslagspojke't.

Hur gick det för patienten

En fömådskontorist ringer upp ingenjör A:
- Ingenjörn har bestäIlt bräder, men materialspe-

?

cifikation saknas. Vilken typ av bräder ska

de

vara ?
Vanliga träbräder, din dumma

A:g

Det här kanske inte är
tryckbart men vi tar
J!: , .-J cha-nsen. Vi vill baraför++,ä:rd tälja att "patienten" klarade persen och att det
nu har gått

i tryck.

binerat med förebyggande, om gång-,/kalender-

Den försynte chefen ringer fel nr och den irriterade teknikern säger sitt namn.
C: Förlåt, jag ringde visst fel.
T: De behöver du väl för fan inte ringa hit och tala

om!

Föreläsningen

du var på, vad

handlade den om?

tidsläget gör detta ekonomiskt önskvärt.

Det sa aldrig föredragshåIlaren.

Dels genom att man vid periodiskt uh-tillJälle service, tillsyn, kontroll, provning - upptäcker
föråindringar hos objektet, som kan förviintas
medföra fel under kommandeuh-period - tillnästa service-, tillsyns-, kontroll-, provningstillfälle - varvid förebyggarde uh tillgripes. Ett
exempel på detta - rubrikens andra del - är den
kombination av periodisk tillsyn och översyn
"vid behov" som förekommer i "fördelnings-T0".

Den tekniska utvecklingen är snabb i USA och det
senaste skämtet inom industrin är följande replik:
- Låter vi honom få mer än 15 minuters lunchrast,

För att möjliggöra ett effektivt vb-underhåll bör
respektive föreskrifter innehålla bedömningsnormer för avgörandet om ett objekt skall förväntas "klara sig" ytterligare en uh-period av
bestämt slag, eller om behov av underhåll föreligger.
I

Tillfrågad av dåvarande styresmannen vid CVM,
kapten Koch, om en ny sorts fernissa var bra, svarade förmannen:
- Jodå, kapten, den ä bra.
- Har ni provat den ?

Lennart Alm

cvM

måste han omskolas när han kommer ti[baka.

- N-n-nej kapten.
- Ya? Hur vet ni då att den är bra ?
- D-d-dä står på b-b-burken, kapten !
45
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ROJNINGSBevakad av press, radio och TV höUs den 19 och 20
nrars en omfattande snöröjningsuppvisning i Kiruna.
Det var ett 20-tal bastroppchefer ochblivande sådana

som denlonstrerade sina färdigheter inför 42 representanter för myndigheter och industri. Besöksdagarna arrangerades i slutet pä en 3-veckorskurs,
som letts av byråingenjör Rune Benkelius FFrUH
och basmaterielingenjör Torsten Allansson F 21.

s.

PubliKatiorierr AVNISNINGAR FÖR SNÖRÖJNING har

omarbetats och a:rvänts vid kursen, där den fick
sin konkreta slutjustering.

Nplu n.ushiner
f,lottlL'rul pa cn uunlig utiglttu(,1 som bustttuskirt,
p)'ot'klL,s rltn norshu slttttgutt pt;t,ruust,tt. I)t,n ur
snublt ttren hun buyu slun!:u al hi)gt,r. Iiotttbinuliontn
t'cigltl'uel - snöslungtt gi)r tlt'nnu rrtttsliin utt:iinrlbut
art'l ortr. Ot'lt dt't tur bayu 6 ttturttintnrttr ult tttontt't'u
sn{js

lungeaggregutct.

Inte nrindle än 20 ruaskiner alvändes under kursen,
därav tva llrototyper, sonr utsattes för experternas
särskilda granskntng vid uppvisningen, Varje elev
fick redogöra för något nrornent, varpå samtliga
visade srn körskicklighet vid praktiska övningar.
CUH, tekniske direktören Per Jurander, uttalade
sin tillfredsställelse med elevernas antbition och
kunskaper.

Press oeh honstgödsel
Att göra ba:rorna isfria nred

kvävegödseI väckte

särskilt intresse bland dagspressens representanter,
som anvärrde detta i rubriksättning och artiklar:
Att få "sommarbanor" året om ökar juflygsäkerheten
och spar pengar - ytterligare ett steg nrot minskade
underhåIlskostnader.
t

Slippor brontsskiirna
Även om våra flygare är tränade för vinterförhållanden händer det att plan halkar av banan med dyra
reparationskostnader som föIjd. Proven på F 18
(jfr sid 6) har visat att kostnaden -23000-kr - för
de 50 ton UREA sonr anvärrts ungefär motsvarar
vad sont sparas in genonr att slippa använda bromsf allskärnrarna. MEN: Bt't-rnrsfallskärmar kan inte
alltid anväudas, t ex vid stark sidvi.nd. , . ,
(Se även notisen på sid 38)
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EXATIIEN
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Ett initiativ
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Engelsk läsövning
fii:lii.li

iili:;llll

Nyk flnd :l'?

,//,Kzt

leror:
Trllsyn
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Dt'n sc'lttt'c'iz[.sllt "t'olltu" t'it' ,'tt

Under kursen medverkade Arnr€ns Jägarskola med
förplägnad ocii övrrg intendenturtjänst på ett elfektivt
och trivsanrt sätt, vilket uppskattades även av den
stora skaran I'exaneusvittnen", biand vilka belann sig
experter frår-r Nolge ocir Schweiz.

ra +

l

Ändrad llllr

:;*i.ilr,4

---1

YqSnurson

l

l5-J2-41.

Ouatity is never an accident.
It is always the resutt of
intetligent effort. There must be
a will to produce a superior thing.
-Ruskin

ro
förra nurnrets artikel om föroreningar i J34 hydraulsystem (s 30) har vi erfarit att ytterligare tvä lall
inträffat, dvs brista:rde funktion vid utfällning av
huvudstället, och detta trots "storrengöring" av hydraulsystemet.
Erfarenheten fran detta har vi.sat att ytterligare behov av rengöring av aplrarater sanrt renkörning nred
kortare irrtervallel erfordlas för' att halla lör'oreningsnivan under kontroll.

Service är' inte alltid detsanutla sonl hy1-rernioderna
reparatiouslokaler', err stab av leparatör.er ledda
av planerinslskunniga verknrästare oclt ingenjörer.
Service kan lika q-ärna vala etr skruvr:retsel ocll ett
le encle.

UppskovsdjrivuleD g',rlr onrkr.tng solll eit r'\'talrrle
och slukar alla gocla lijresatser'.

Ett bra slitt att 1tr'ör,a nuunet lil att t,irstika konurrå
iliåe vad nran oroaile srg Iöt' igrrr

lAlAurtn'rfuf/fF
ffial'tilnhrndn't.
T,ztt<.'

le.jur1
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