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trans po rtf lygets f I aggske p p
Det må vara hänt att attackdivisionernas folk ser lite snett (i all vänskaplighet) på kollegerna vid I flygtranspot'tgruppen på F7 i Såtenäs. Dom rackarna har ju "knyckt" en del utrymme från attacken och därmed ökat trängseln i en hangar och på plattan. Flottiljens 32-divisioner får nu samsas med fyra mellantungviktare Tp79 (DC3) och två tungviktare Tp84 Hercules plus transpodgruppens manskap och växande materielförråd. Det är trångt om saligheten men sämjan omvittnas ändå vara god. Framtiden är dock en smula
mera diffus för transportgruppens vidkommande.
Flygtransportgruppen vid Såtenäs
chef kapten Lau- anor, eftersom
har vid det här laget rätt gamla

rell

det -hela börlade redan 1911. Då var det en lånad

DC}:a från ABA som tjänstgjorde bl a som transportplan för Fallskärmsjägarskolan. Det första egentliga transportflygplanet inom försvaret vat annars en
83:a och senare en civil Junkers 86.
I början av 60-talet blev frågan om flygtransporter
aktuellare. Till en början förhyrde man en de Havilland Canada Caribou (något mindre än Hercules).
Den visade sig emellertid mindre lämplig för sitt
ändamå|, bl

a

Fär vi stanna
i Såtenäs
undrar tp-gruppens
anställda ?

saknade den autopilot.

Men DCI : orna fanns där förstås också. Dock
mera lämpade för personbefodran än för gods. I början av l)61 kom Hercules in i bilden. Den uppfyll-

de ställda krav och inköptes. Och i år har en andra
Hercules som bekant hämtats hem från USA och är
nu också i tjänst. Därmed har flygtransportgruppen
fyra Tp79 och två Tp84 i sin flotta. Flygtidsurtaget
rör sig om 600 timmar per år och plan för Hercules
cch cirka 450-tOO timmar per år och plan för Tp79.
Det är också vad som rimligen kan presteras med nuvarande resurser.

Vi har

tidigare haft det rätt besvärligt på grund
-av underbemanning
på transportsidan, berättar bl a

flygdirektör Lart O Olatsson, teknisk chef vid F7.
Samtidigt med att vi hämtade hem den andra Hercu-

les i våras hade vi emellertid folk på utbildning hos
flygplanets tillverkare i USA.
Nu är alltså situat.ionen något ljusare ur underhållssynpunkt,
dock ännu inte helt tillfredsställande.
Med nuvarande personalstyrka kan vi producera cir-

ka

2 50O-3 000 flygtimmar

totalt per år. Jag vill

sid4)

Behovet av transporter bara ökar både militär't och civilt i vårt tidevarv. I takt med tidens rytm
och teknikens framsteg blir kravet på snabba transponer allt mera påträngande. Transportflyget
är följaktligen en expanderande sektor inom kommunikationsledet, så även inom det militära
området. Av den anledningen har TIFF:s medarbetare tillsammans med UH:s representant, byråingeniör Rolf Nordin, besökt Flygvapnets I flygtransportgrupp vid F7 i Såtenäs. I denna artikel redovisas något om dess verksamhet ur underhållsmässig synvinkel.

I

).Hercales..,forts
inte påstå att detta är tillräckligt, eftersom det

är

känt att det finns ett uppdämt transportbehov som nu

skall effektueras samtidigt som efterfrågan fortfarande ökar. Ändå ir att märka att de civila uppdragen är ytterst få och inte utgör någon avgörande
faktor.

Två problemtYPer
Genom det fåtal flygplan som är tillgängliga
-har vi egentligen två olika problemtyper' Först då ett
adminisf,ativt problem. Personalen kan inte flygpla'
på alla underhållsnivåer'
alltså ifercules
net
Vilket i sin tur är en ekonomisk fråga, dvs ett utbildningsbehov. Man får .inte heller daglig kontakt
med sJrviceproblemen, utan det blir med längre
mellanrum o.h datfo. måste tillverkarens expertis an-

litas då och då. Några sådana problem har man
förstås inte med 79-orna.
Problem nummet två är att få materielunderhållet flytancle. Vi har en mycket liten buffert härvidlag
och Åaterielförclröjning kan innebära att ett plan blir

stående. Utbytesförfarandet med rekvisitioner från
USA tar lång tid. Därför har vi naturligtvis en stark
önskan

att få underhållsinstanserna på närmare håll'

A- och B-nivå klaras av
Tillsynerna på Ä- och B-nivå utför

-slälva. Ålla C-arbeten

FAKTA
om Tp84 Hercules
Ursprungsbeteckning: Lockheed C-l30E
Flygvapnets beteckning: TP84
Motorer: 4 st Allison T16-A7A turboprop
Startbetingelser: Fpl försett med gasturbinkom'
pressor för tryckluftsförsörjning för motor'
itart, luftkonditionering på marken och för

turbinmotor som driver växelströmsegenera'
tor för markström. Fpl alltså självförsörjande
på marken. Ingen yttre startutrustning eller
strömförsörjning nödvändig.

Max startvikt: 70,3 ton
Max nyttig last: 20,4 ton
Tomvikt inkl besättning och utrustntng:

32,7

ton

Bränslepåfyllning : Normalt med trycktankning'

Möjlighet finns

till

öppen tankning genom

påfyllningsstutsar på vingens översida'
Bredden mellan vingspetsarna: 40,5 meter
Total längd: 29,8 meter

Höjd: 4,6

meter

Fenhöjd: 11,8 meter

vi

emellertid

på utrustningen, inklusive mo-

Passagerare: 90 Platser

Lastutrymme: 107 m3
Besättning: 2 piloter, navigatör, fädmekaniker
plus två lastmästare, vilka även är motor- el-

ler hydraulsPecialister.
Räckvidd med max-last: 7000 km.

därför även kunna ha fantasi nog att improvisera när
den utrustning som behövs inte är tillgänglig' Det är
alltså ett mycket avancerat arbete.

Amerikanska TO-sYstemet
En förutsättning för trirnsportgruPPens underhålls-

-personal är också att man något så när kan orientera
iig i .ng.ltka språket. Publikationsunderlaget för
Hercules omfattar flera hyllmeter och det skulle föra
för långt att översätta allt detta till svenska' I stället
har vi nu fått "prenumeration" på US Air Force
FllgdittLtör Ltrs Ol'ttstott, ttkti.th clttl t il Fl

tcrer och propellrar, måste

vi

TO-system, men det tog flera år att få detta att funge-

'

dock sända

till

USA'

sker vid ASli vartannat år, och omfattar

Översyner
mest korrosiorts- och utmrttningskontroll'

I

huvudsak har transportgruppens personllstyr-

kr-rekryterats från våra 32-kompanier vid flottilien'

Och deita har inte varit någoi problem tidigare, eftersom .iobbet vid transportgruPPen är attraktivt' Man
har ju tl a möjligheteÅ att bli färdmek och därmed
också få flygtillägg' Det är emellertid fysiskt ansträngande och man får räkna med att ungefär hälften av
arbetstiden måste tillbringas ute på uppdrag' Under
flyguppdragen är färdmekanikern ansvarig för all
,.rii..' på marken under flyguppehåll' Man måste

4

rJ trlltredstJllanoe.
Naturligtvis kan det uppstå problem när det
gäller att översätta den amerikanska texten' Sådana
iaker brukar emellertid övervinnas genom att man
sinsemellan diskuterar fram vad som avses' Det har
fungerat bra hittills och går nog även i fortsättningen'
Hercules fena för hög

Hangarutrymmet är ett annat problem för oss,
Olausson vidare. Vi har lyvärr
in*gen hangar som räcker till för Hercules' Vi kan få

-säger flygdirektör

in planet-iill f.n^n men inte längre. På grund av
detå uppstår ju en del spörsmål som är besvärliga,

sidta

Den som har förmånen att bli pilot, navigatör, färdmdkaniker eller lastmästare vid flygvapnets transportflyg
också en luftens globetrotter. Transportflyget utför ju inte endast flygtransporter inom landet utan

blir

har även uppdrag av internationell karaktär.
Vid Såtenäs utför man sålunda uppdrag för FN med personal- och materieltransporter till Cypern en
gång i månaden. En av flygtransportgruppens besättningar har färska erfarenheter av RK-flygningarna till
Biafra. Man har också flugit för Rädda Barnen till Ungern osv. Färder till både öst- och Västeuropa står
inskrivna i annalerna. Dessutom en och annan tur över Atlanten till USA.
En av de rnest vittberesta är I flpm Åke "Lappen" Larsson, som blivit storinternationell färdmekaniker.
Han var bl a med om att flyga hem en Hercules från Biafra-uppdraget till Såtenäs på endast tre motorer.
Och när gruppen av nyutbildade tekniker flög hem från USA gjorde man resan Chevry Point, North Ca-

rolina-Såtenäs non stop på 13 timmar, 51 minuter.

Lappen:
Nyanserna
svåra

att "haja"

trycket att den viktiga transportfunktionen inom försvaret är starkt efterfrågad och väl underbyggd. Hercules konstruktion, s k baklastare, gör den också väl
lämpad för fällning av laster.
Planet har iven mycket avancerad navigeringsut-

rustning, vilket gör det oberoende av markkontakt
för att finna sitt måI. Vad som återstår är att lösa
själva lastningsproblemet på ett rationellt sätt. Även
detta kommer säkert att ordnas tämligen snabbt då
planläggning pågår.
Den framticla transportorganisationen ligger som
bekant i stöpsleven. Uttalanden görs från högsta politiska håll och rykten cirkulerar. Naturligtvis känner

I lpln .'lLa "Lt!lttti' Ltrt.tott
olJti ntt r i lttn.r portg-in gtl.

N1'ansernl i amerikrnsk/engelskan är stundom
-svåra att "haja" slgcr oldtimern hos flygtransportgruppen I fplm och chefen för mlrkstl'rk.rn Åke
"Lappen" Larsson. Vi måste diskuterl sinsemellan

man detta en aning irriterande bland personalen.
Transportgruppen vid F7 har en viss särställning
inom flygvapnet metr Ir ändå beroende av den högsta
ledningen både på flyg- och underhållssidorna.
Hur ska det bli så småningom? undrar man.
- hoppas rtt frågetccknet snart skall rätas ut och
Och

bli ctt

utropstecken.
Kåu'e

vad som lvses och det är klart att detta stjäl en del tid.

Å

an.lra sidan är dct nyttigt, eftersom man på detta

sitt blir

mer.r bckant med språket.
8J :ans rese rvdelskatalog är

inte komplett. I

stiillet har vi hele ritningsuntlerlagct på

l1

mm film.

Med en specicll rcproduktionsappirit får vi

f

ram

en ritningskopia på myckct kort tid.
Vi har också haft problem nred m;rterialrekvisi-

--

)

IIerctlL.r

si,l 6

...

f

)

orl.t

t ex med avisning och arbcten på fenpartiet vintertid.

- I ör'rigt har vi sjilva sk.rffat en del utrustning
för att kunnl komm,r intill flygplanet. Dit hör arbetspllttform;rr som vi självl tillvcrk.rde cfter cgna id6er.
De hiig.r höjrlcrnr sör .lct ju riskfyllt att arbeta ovanpå flygplanct t cx vid .rvisning. Detta problem h;rr
vi inie lyckrts lös;r rinnu. Kanske en snorkel av brundkårstyp vore clcn bästa utr.ägen.
Så långt vår sagesmrn. Andra röster från flygtransport{ruppen h.rr också litit hijr.r sig. r'ilket re.lcvis.ts i
särskildr artiklrr. Som helhet får man emellertid in-

I lpln lt.t lolt,trtt.iort, I lte ,lrut l'iebkc' och I ltc Bettgt
/tJr il,iH0t,tl/ li.rItt,t,t r iJ tt Ilcrcnlt'J-iltolor.
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tlnet ett rethligt intponerande ltr)nne i Herctles, Här är del

Lappen...'forts

tionerna. Det har nu blivit bättre på den kanten men
fortfarande efterlyser vi enklare rutiner. Utrymmesfrägan d'r också ett akut problem. Förrådet är litet
och vi tvingas ha mycket utrustning inne i hangaren.
Ett kallförråd lär nu vara pä taPeten och det kan
ge oss bättre svängrum.
Hela Hercules går heller inte in under tak i
hangaren. Fenpartiet måste stanna utanför och det
där är ju besvädigt, speciellt vid avisning vintertid. Vi har funderat på ett speciellt "stjärthus" (nej,
inte ett dass) som kan monteras till hangaren. När
det ,blir blötsnö föreligger risken att snön på fenpartiet tippar hela kärran, vilket har hänt en gång.
Vi har ett bra team som arbetar här och att platserna vid transportgruppen är eftersökta vet vi. Som
mek får man ju arbeta mera med flygplanen här än
vid kompanierna. Bara detta är ;'u stimulerande och
dessutom lockar förstås utsikterna att bli färdmek med
Chansen att få se sig omkring och naturligfvis flygtilllägget. Nackdelarna är väl att familjelivet får sitta
emellan och att det kan bli rätt mycket övertid ge-

nom oplanerade jobb.
Vi får heller inte glömma att vi har l1 värnplik- som hjälpmekar. De klarar sina uppgifter fint,
tiga
det betyget ska de ha.

6

sittplalserna son iordningslälls

lfu tttpplransport

Permittenter med Tp84
Våra uppdrag styrs helt genom flygstaben, där
flyg'

-man alltså fär göra beställningarna, berättar tjf

chefen fanjunkare Sven Johansson, själv navigatör. I
regel får vi minst en veckas varsel men naturligtvis
kan det även förekomma kortare beställningstid. F n
har vi i stort sett Programmet klart för hela hösten.
En nyhet är ju permittentflygningarna Luleå-Brom-

ma tur och retur med ett 90-tal vpl åt gången.
Uppdragen för armdn och marinen är också
många. Vi flyger ju bl a en tur i månaden för våra
FN-styrkor på Cypern. Tidigare gjorde vi den flygningen var 14: e dag men detta har nu ändrats' Ett
sådant uppdrag tar fyn dagar i anspråk med start'
från Bromma efter ilastningen av materielen.
Vi flyger också åt Fallskärmsjägarskolan i
ibland med Hercules och ibland med
Karlsborg,
Tp79, för att nu nämna ytterligare ett av de mera
fasta uppdragen.

Man kan väl säga så mycket att rangeringstidersällan 'blir långa, om nu inte
hinder i vägen. I väta 79:ot
lägger
tekniska saker
nya stolar, som vi försöker
fått
också
förresten
vi
har
vara rädda om. Men det är förstås svårt när det gäller förflyttning av truPP med utrustning.

na- för våra flygplan

"Bönpall" för deviering

i1::i'fit1,

s;

Vid SM i motorflyg 1965 i Karlstad föddes id6n att
använda en liten motortraktor för deviering av fpl
15. Kaffefirman Löfbergs Lila hade nämligen en sådan traktor för rangering av sin Piper Apache.
Vid SAAB har vefkstadsingenjör Lennart Peterz6n

i!)
3iT

"Toffelhiälte" vid F3

infört en större modell av traktorn och försett den
med specialkoppling för att vrida fpl vid deviering.
Hittills har det gått åt 6 man och spilltiden blev avsevärd:2 280 timmariår i SAAB:s fall.
FC har provat utrustningen och konstaterat att traktorn inte bara är tids -och arbetsbesparande, den möjliggör också noggrannare inställning av fpl. Traktorn med anslutning kostar ca 13 000:-. Den torde
bli aktuell även för fpl 37. Bollen ligger hos UHD.

Vid Fl säkmatverkstad har verkmästare Stig Fransson
och sadelmakare Gunnar Steen konstruerat en speciell
toffel att användas vid badprov (enligt F:FL M737)
med isolerdräkt M737t-820000. Ävsikten är att spara
läderstövlarna, som inte far så väl av att blötas ideligen vid sådana prov. Alltså en ekonomisk fråga.
Tofflorna skall användas för att skydda strumporna
till isolerdräkten. Materialet är tyg HY 6ala, öppningen kantas invändigt med diagonalband GERMA
17048, bakkappan förlängs med en sleif av kardborrband, sulan har dränerhål under häI, hålfot och
tå. Hälen förstärks invändigt med påklistrade brickor
med 2t mm yttre diameter och utförda i tyg HV
6414. Tofflorna tillverkas endast i storlek 46 (inget
vänster- eller högerutförande). Krävs mindre storlek
fäster man slejfen högre upp på underbenet. Toffeln
har lämnats som förslagsärende och F:UH rekommenderar att den tas fram genom lokal tillverkning.

Plats för plast
Plastmaterialens stora användningsområde erkänns

i

dag av de flesta konstruktörer. Även vid FC i
Malmslätt har man mer och mer tagit plasten under
sina vingars skugga. Främst genom verkstadschefen
Sven Birgander, som i en speciell plastverkstad kunnat realisera några nya konstruktioner. Under senare
tid har t ex framgångsrika prov gjorts med ett par
plastskivor under

fpl

31 ena landställ för att på detta

sätt kunna vrida flygplanet. Man har därvid

även

smörjmedel mellan skivorna.
Ett nytt skyddslock av plast för lyftintagen på fpl
3) har också tagits fram och med dem pågår tjänsteprov genom CVM försorg.

På den här plattsåit'an går det iltrnärkt

att t,lidd lllgptaoet.

)

Strålande ide
Riktmall M1298-s028to för strålkastarna på fpl 31
går inte att använda när kroppstankar är monterade.
Ki Erling Christensson, Fl gau bekymret en stunds
cftertanke, tillämpade trigonomctrin och klippte till
en enkel pappmall för att pröva sin teori. Nu använder sig Ir.1-kompanierna av smidiga plåtmallar som
skruvas fast i befintliga skruvar när man behöver
justera strålkastarni sedan de rubbats t ex av en
.lrickskada.En man klarar nu jobbet mot tre med den
gamla mallen. Påbilden ses 1:e fte Gunnar Nilsson
kolla strålkastarens l,iuskägla med den nya mallen.
Ett liknancle förslag med en plåt på den konsol av
F3
bandjärn monterad vid vingroten har tidigare
ovetande
framförts som förslagsärende frln Fzt.
behovet av riktning av strålkastarna
UHD bedömde
med monteratle kroppstankar som relirtivt ringa. Befintlig mall ansågs då täcka behovet.

Nya dragband
Problemet med att snabbt undanskaffa flygplan
som buklandat, som kört in i nät eller hamnat vid
sidan om taxibana håller nu på att få sin lösning,
enligt vad TIFF inhämtat. På uppdrag av flygmaterielförvaltningen har FC nu genomfört en serie
prov med en ny typ av dragband (polyester) med
sele och koppel. Banden har provats på olika flygplanstyper och utfallit vä|. Bortsläpning av tyngre
fpl
i 37:ans viktklass
är emellertid på gränsen- för vad nuvarande-haverifordon kan klara.
varför FC föreslår anskaffning av fordon med
större dragkapacitet.
e tt f Iygplan har,ere rar pir e n birs ors;rkar detta
som bekant svåra avbräck för trafiken i övrigt. Det
måste alltså finnas möjligheter att snabbt kunna bortforsla clet havererircle planct. Vilket i sin tur innebär
att b.rscn måste fiirfog.r iiver lämplig utmstning för

När

ändamåle t.

Man har ddrför nu utfört prov mecl bortsläpningsclon av enhctsutftirande och bcstående av dragband,

sit
Ltn iL il\r itr,qLlt.lLt) bl d llactrLu 0iltrtiil! lpl-IroP/,ttt. t.tt,il,r lrtrloucl lttt lr,t lroltltlrl tt h,rntn.
S,i /.,jr

Spolat
Vid lrl5 h.rr i

samråd mcd Firma Norrlancls Industrim.rskincr AB. SiiJerhrrrnn. framtagits ett kontrollbor.l fijr spolning rv fCltkabel t00/1000 DL. Drivkraftcrr crhålls från cn l-fasmotor 22o Y på o,z> hka
och hrstighctcn kln reglcrls via en clvarvator. Med
trnkc pi omfirngct .rv k.rbclbcståndet och tillgång på
pe rsonll un.lcrlättrs materielr'ården på fälttelefonkirblirr. Till anläggningcn hiir en friståcnde spolanord-

ning frir kabl.rr upplagdl i ring. Fästanordningarna
fiir kabelringen är radiellt justerbara.
B

36

)

Underhåll av vår materlel skall görar I mån av behov cller "Vid behov" rom vl I dagligt tal uttrycker
ou. Så långt är vl alla enlga. Men n ä r förellgger
behov? Där går våra ådlrter lcär, många gånger
beroende på om vl lägger teknlrka eller ekonomlr-

ka arpelter på vårt rtällningrtagande, men åyen
när det gäller att tolka förerkrlfter.

c.

i

på A- och B-niwå kommer

personal

kontakt

med.

I

den flora av föreskrifter som numera "v?iller" ut
frLn vfua rnyndigheter är det inte lätt att öve6licka
sammanhanget. En del kan vara dubbelskrivet, annat kan vara bortglömt. Åsiktsmotsättningar efter studier av föreskrifter behöver således ej bero på tolkningsfel.
Det hallänge varit ett önskemål inorn UHD, spe-

ciellt då på tekniska sidan, att på ett tydligt men
summariskt sätt kunna sammanställa alla grundläggande fakta för ett visst objekts underhåll. Fn aöe-

Apparatdelen indelas i grupper enligt gruppindelnings-TO. I apparatdelen finns LKOD angiven. Detta
innebär att nuvarande LKOD-resp Rpk-register kommer att dras in från A- och B-nivå.
En komplett LKOD omfattande även apparater, enheter etc som ej uppfyller de tre tidigare angivna villkoren skall rfinnas kvar i datamaskin på C-nivå, v b
till vissa delar på B-nivå samt hos de instanser som
för sin verksamhet behöver ställa frågor till datamaskin. Detta inn$är att i Uh-plan angiven LKOD är
ett utdrag ur det kompletta LKOD-undedaget.

Inom varje grupp finns en rubrik "övrigt" med

LKOD att
'på

användas om rappportering måste göras
icke upptagen materiel.

i uh-plan

tas inom flygmaterielförvaltningen med förverkligandet av dessa idder. Sammanställningen kommer att
benämnas underhllsplan (Uh-plan), som nu bl a ersät-

ter fördelnings-TO.
Vilka är då grundläggande fakta, eller vilka upp-

gifter kan

vi få ut av en IJh-pIan? la, för

det

första måste vi få svaren på frågorna:

r.

Vdd skall bli föremål för underhåll?

2. Vilået underhåll erfordras?
3. När skall underhåll göras?
4. Var skall underhåll göras?
7. Htr skall underhåll göras?
Genom att ge lJh-planen en utformning som ger
svaren på ovanstående frågor tror vi att
kan ernås.
samlade grundläggande falkta
- alltså bara att fylla i svaren. Återstår

plats

för

målet

För att få så rätta svar som möjligt har Uh-plan
kompletterats med adressförteckningen till datamaskin, LKOD i apparatdelen och fyrställigt posnummer
i funktionsdelen. Härigenom kan de från börian erfarenhetsmässigt satta svaren justeras

i

takt med

sta-

tistiska verifikationer.
Naturlig&is förutsätter detta en riktig felrapporte-

ring enligt "DIDAS".
Underhållsplan apparater innehåller al'la apparater,
enheter etc som
t. erfordrar någon form av underhåll
b. är ekonomiskt och flygsålkerhetsmässigt betydelse-

fulla

Underhållsplan ftrnktioner är även den indelad

grupper enligt gruppindelnings-TO.

I

i

funktionsdelen skall upptas varje undet'hå'llsåtgärd som görs på
fpl med följande undantag:

a. Upp- och nedmontering av apparater.
b. Siikerhetsrutioner, som an,bringande av

pitorörskapell, bromsklotsar dammlucko,r etc.
c. Enklare rutiner som öppning av huv, anbringande av stege, kontroll av kvarstående anmärkning
i loggbok etc.
Som alla ser så är ej heller någon av undantagen
underhållsåtgärder i egentlig mening.
Texten i åtgärdskolumnen är i stort identisk med
UFS- och UFM-rubrikerna, samt med kap l-texten i

sid 37
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jiirter, UHD:

PROVARE FöR DIGITALA KRETSKORT
LM Ericsson i Mölndal tillverkar för närvarande ett

€,.

,J.>JJ

UW

H

antal kortprovare

N
r..

€t
et

t

flygmaterielförvaltningens räk-

manhang där kretskort med logiska funktioner före-

\

kommer.

'.i-.r,

I materiel uppbyggd av kretskort kan fel ofta lokaliseras till en grupp av kort med hiälp av inbyggd
provningsutrustning. Provarens uppgift är att ur dennr grupp isolera felaktigt (felaktiga) kort. Den kan
även lämna värdefull hjälp vid felsökning på utslagna kort. Ett annat användningsområde kan vara an'
komstkor.rtroll. Provaren kan användas för provning
av kort innehållande sår'dl diskreta komponenter som

Rephandböckernas
krigsdelar utvecklas

i

r-rtegrerade kretsar.

Automatiserir-rgen tv Provaren som är hålkortsstyrd har drivits långt. De manuella operationernr inskränker sig i huvudsak till anslutning av provnings-

Från skrovreprrationsfronten kan raPPorteras att utveckling av rep;rrationshandböckernas krigsdelar pågår, som utlovats i tidigare nr av TIFF'
Omarbetning av krigsdelen för fpl 31 repar.rtionshandbok har satts igång, men ännu inte gett något
resultat i form av ny utgåva. Arbetet är omfattande
eftersom utförda beräkr.ringar måste göras om för att
syftet, alltså enklare reparationer, skall nås. Avsikten
.ir också .ttt tunn.tre plirrr för I.ickplåtsrep.rrutioner
skall komm;r till anvrinclning. Strävan är även att
vissa skador skall kunrrl lämnas utan åtgird. Dethr
giller frrrmför allt inre struktur. Var och en kan förstå, irtt clet är en grar.rnl,rga uppgift att författa anvisnir.rgar med den målsättningen. Vi hyser dock förtroende för vira vänner på SAABs hållfasthetskontor
och förutspår en tillfredsställande lösning.

Utveckling av metoder för krigsreparationer av
rör och elkrrblage pågår också. Även inom detta område hy'ser vi förhoppning att godl resultat skall
uppnås.

För fpl )7 har arbetet med skrovreparationshandboken st,rrtlt. Eftersom detta fpl av olika skäl är
besvrirligirre att reparera har man tvingats välja en
annan uppläggning av repamtionshandboken. Volymen och antalet band skulle ha fått alltför stor omfattning och därmed blivit sr'århanterlig om mln behållit den huvudgruppsindelning som tidigare använts.
Givetvis har inte kraven på tydlighet minskat. Vi
hoppas att förbanden skall finna dennir reparationshandbok minst lika lätthanterlig som de tidigare.
Utbildningen i handhavandet av reparationshandböckerna fortgår och en kurs på fpl 35 har genom-

förts under året. Ytterligare kurser med inriktning
huvudsakligen på krigsreparationer skall följa då underl,rget reviderats.

Till sist vill jag använda TIFF som forum

för

ning. De är avsedda för RGC, LFC och strilradaranläggning 66 men kan i princip nyttjas i andra sam-

och

objekt och inmatning av ett eller flera i förväg programmerade hålkort. Hur många hålkort som erfordras för fullständig logisk provning av €tt visst objekt
ir beroende av komplexiteten hos detta.
Kortprovarna kostirr ca 70.000 kr/st och kommer
att börja levereras under första kvartalet 1970.

EFTERFRÅGAT MÄTINSTRUM ENT
Flera års marknaclsundersökningar och mångl typprov hlr lett fram till er.r större anskaffning av signalgenentorer för mlrktelesidrn. Leverantör är den tysk.r firman Rohde & Swarz, svensk representant Erik
Ferner AB. Generatorernl skall levereras ur-rder tiden
1970 med cir 15 enheter per månad. Bil.len visar en varirnt till den beställda heltransistoriserade generatorn, som väger 17 kg och kostar

ilnuari-iuli

000 kr.
Signalgenerltorern;r kommer att tillställas strilanlriggnir.rgrr, resionilla m,rrkteleverkstäcler och utbildningsirnstalter. Fördelningen styrs av utbyggnadsläget
för radiomaterielen. Brrselsidans behov kommer även,
i varje fall temporärt, att tillgodoses genom anskaffningen på så sätt att många nu befintliga generatorer
vid strilanläggning.rr och televerkstider kan friställas
och omfördelas.
1

5

w
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vi, som sysslar med underlaget för skrovreparationer, numera är placerade vid CVM. Givetvis
tillhandahåller vi samma service i skrovreparationsärenden som tidigare.
Ktrtt Callenåt, CVtrI
meddela att

:

|,t'ru:ano-Nlrt.ou.sBridge,Neu'Yorh,Medennornal|l1gAanerahadeno|.rtaraldeno|it'kriitt|1rabilder

onlattuing och tL;irpa. Obs. Horisontrtndningen ,rtolJt'dr'a/ inte iorders frröfrring.

Flygvapnet har tillförts en ny kamera avsedd för flygär något annorlunda än tidigare konventionella typer. Dess utmärkande egenskaper är att den fotograferar vyer, som sträcker sig
från horisont till horisoni.
spaningsändamåI. Den

-!

*

För att få denna vidvinkelsikt har ett roierande
dubbelprisma placerats framför objektivet. Genom
prismats rotation kan en bildvinkel på 1800 "avsökas" i den ena riktningen. I bildformatets andra riktning är bildvinkeln 41o.
Prismat "avlänkar" således motivet till objektivet,
som pr:ojicerar bilden på filmen. För att inte oskärpa
skall uppstå matas filmen över bildplanet synkront

t

;q
?"

\%

Panorantldnera lör lllglotografering Eontrolleras elehtris[t
rid ClrÅ.

på

öronens plats
med prismats rotation (svep). En bild av motivet erhålles därvid, som har formatet 2)OXJ5 nm.
Kameran är helt automatisk beträffande expone-

ringsdata, en fotocell avkänner motivets ljusvärde
och automatiken ställer omedelbart in bländare och
exponeringstid svarande mot motivets ljusförhållanden. Kameran fotograferar kcntinuerligt upp till en
bildhastighet av fyra bilder per sekund.
Kameran är konstruerad och tillverkad av Fairchild
Space & Defense Systems, USA. Inom amerikanska
försvaret anvvänds kameran i stor omfattning, bl a
som registrerkamera

i attackflygplan.
Suen lonsson, CVA

r r r och

ett "fisköga"

För att fotografera snabba rörelser, exvis en robotbana, finns i flygvapnet en kamera med "fisköga".
Bildfältet är också här upp till 1800 i alla riktningar.
100 bilVartill kommer att den är mycket snabb
der per sekund. Vid RFN används den och för enkelhetens skull lägges den vid registreringar av rörelser i horisontalled helt enkelt på marken. Genom
att man i naturen har vissa riktmärken, som uPPtages på bilderna, kan man utvärdera på dessa var föremålet befunnit sig under en viss tidpunkt.
Bildernd xed,n iir lagnt ned regis/rerAanera liggande på
nar[et. Fpl ;ir en l/enont. Tidsskillnaden nellan bilderna är
I I loo seIrnd.

SVENSKAR HOS TURBOMECA
fick - och gav - värdeful la informationer
Underhållsberedningen innefattar

i princip det

mesta av den materiel som är menoingsfylld att ge sig på för

att i fpt uppbyggnadsskede kunna beakta underhållsaspekterna. När det gäller materiel som köpts "på

hyl-

lan" från utlandet kommer en hel del av problemen under behandling först sedan driftserfarenheter erhållits.
Detta gäller till viss del för motor RM9 i SK60. Sedan en tid har F5 prioritetsflugit ett antal motorer för aft
ackumulera gångtid. Stegvis har därefter uppföljning av ett antal av dessa motorer skett hos TURBOMECA

ftM) i

Frankrike.

maj-juni hade TM monterat ned fyra
RM9 med en gångtid av 31O t.immar vardera. AvMånadsskiftet

sikten var att kontrollera motorerna för att få under-

lag för eventuell gångtidsförlängning till 450 gt.
för huvudverkstaden (CVA), Motorbyrån, SAAB och UHD fanns på plats för att ta del
Representanter

av resultaten.
Det sätt på vilket TM visade upp de demonterade
delarna för oss var imponerande överskådligt. Härtill
kom att lokalerna verkligen var miljövänliga och
de franska värdarna gästvänliga. Det visade sig också
att motorerna var i förbluffande god kondition, vilket
utan tvekan ger underlag för en fortsatt diskussion
om förlängning av gångtiden.
I den tekniska diskussion som följde behandlades
frågor som listats av motorbyrån. Som UHD representant kan man härvid konstatera att en god felrapportering från förbanden med riktig statistisk bearbetning är ett oeftergivligt krav för att man sakligt
skall kunna behandla de problem som framkommit
under drift- och underhållsskedet. Härvidlag är mycket att önska vad gäller rapporteringsvillighet, bearbetning och sättet att presentera resultaten. Vi måste
alla medverka till att ge dessa underlag den tillför-

litlighet som erfordras. Vid detta tillfälle kunde emellertid genom motorbyrån särskilda uppföljningar av

TM har sina fabriker i södra Frankrike intil Pyren6erna, en i Biaritz och en i Pau. Därför måste de som

felstatistik, som avspeglade problemen, visas upp.
En fråga i detta sammanhang: hur många rapporter om onormal oljeförbrukning och extra påfyllning av olja har inlämnats?

skall tackla hela problembilden finna sig

Laboratoriet vid CVM värdefullt
Att konsultera CVM lab för bl a turbinskovelprov
och utveckling av en sprickletningsmetodik har visat
sig värdefullt. Sven Äke Karlsson hävdade sig väl
bland TM metallurger och tekniker. Han lyckades
också övertyga om att de metoder som CVM lab utvecklat i vissa fall var att föredra framför rekommenderade TM-metoder. Investerade medel på CVM lab
för utveckling av metoder för kontroll av turbinskovlar kommer att ge 3-4 mkr i vinst under RMQ
livstid.
Diskussionerna med TM drog ut på tiden, speciellt
när det gällde att samordna svenska och franska åsikter. Man måste få en slags koordination mellan kund
och säljare och här finns en hel del att tänka på vid
kontraktsskrivandet för ny materiel.
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i att samFöretaget
dag.
från
dag
till
manträdesplatsen växlar
förfogande,
Porter
sitt
Pilatus
till
fpl
typ
har två
härigenom får man tillfälle till nära nog dagliga

studier av Sydfrankrike med bergstoppar som väl kan
mäta sig med den svenska fjällvärldens. Härliga bad
i Biaritz och en biltur till San Sebastian i Spanien

förgyllde vår fritid. Bara att

i

få

uppleva en biltur

Pyren6erna är minnesrikt nog.

Värdet av tekniska sammanträden hos företagen
har ju diskuterats. Nyttan av direktkontakter och av
att fä ta upp tekniska problem direkt med konstruktörerna såväl inom som utom landet behöver väl inte
ifrågasättas. Missrikt4C sparsamhet kan i detta hänseende hämma sig. Våra tekniker får tillfälle att jämföra sina erfarenheter med andra kollegers och kan

både lämna goda bidrag för den fortsatta utvecklingen och ta värdefulla erfarenheter med sig hem.
Att vår resa skulle avslutas i Paris med besök vid
årets flygutställning var självklart.

l.

öterberg, UHD

Mitt under ett ombeväpningsskede har
TIFF:s medarbetare tillsammans med I bing
J Osterberg, UHD, besökt Ft2 i Kalmar. Vi
fick uppleva den intensiva verksamhet som
mottagandet av ett nytt flygsystem innebär
och vi fick tala med flottiljens män, från chefen till teknikerna. I denna och några följdartikfar redovisas intrycken frän F12.

medan avdelning 6 tär ansiktslyftning
Aker man söderut från Kalmar, bort från Olandsturisternas hopgyttring vid färiornas väntplatser, så finner
man snart den välkända skylten "Flygflottilj". t hägnet av en miukt böljande natur hittar man här F12, vär
allra färskaste 35-flottilj. Här dånar det ovanligt mycket i luftrummet, inte bara från J35F utan även från
civilflygplan och surrande polishelikoptrar. Fl2 är inne islutskedet av sin inflygningsfas och därmed har
flofliljen tagit ännu ett steg in i etektronikens tidså]der. Ett år tidigare än man egentligen skulle göra det.

vct att F12 ingalunda är den första
flottiljen som t.rgit dctte steg' Men kanske inte alla
känner till att mrn fått göra det under något av
tidspress och i en tid, då clet kläms så hårt om försr',rismedelspungen att den svenska tigern löper risk
rik;r ut för "gubbsjuka".
Nu finns det alltid risker med att tala i bilder och
cl.irfiir ska vi skynda oss att konstatera vad vi menar.
All:r läs;rre av TIFF vet hur snabbt utvecklingen går
inom försvarsområdet. Nya vapensystem växer fram
i en till synes oän.1lig kedja, både anfallsvapen och
motmcJcl. Lik;r visst rir. att det svenska flygvapnet
förfog.rr över irllt mo(lcrnilre vaPensystem. Dessa krävcr i sin tur skicklig.rrc rnänniskor för skötseln och
hrrnclhlvln.lct. N{cn .lc kr;iver också utrymmen för all
den utrustning som ett rrtionellt undcrhåll krär'er.
C)ch hlrvi,llag h.rr k.rlmarflottiljen en av sina svåNå1.r. de flcst;r

nu byta hela taket, som var på god väg att ruttna uPP,

golvet och portarna.
Detta förhållande skapar också stora problem för
elektronikunderhållets del.

I stället för att

tidigare

två för varha disponerat övcr fyra hangarplatser
- två platser
har man nu endast
dera kompaniet
disponibla under byggnadstiden. Att dettr innebir en
sr'år hämsko, speciellt nlr "felepidemierna" sätter in,
är givet. Ja, man hlr så trångt om utrymme, att man
si/ 15 )

r.rstc stötcsten.rr. För undcrhållet på A-nivå har man
på ett kompani fördclat ,iett;r på inte mir.rdre än fyra
lrbets;rlatser. Mln.hrr nlimligen siua hanglrer ut-

sprid.l.r med stor;r alstitnrl inom f lottil jen. Det är
givet .itt det stiillcr sit svnnerligen sr'årt att ur-rder
såJane förhållirnden orJnr ett r.rtionellt underhåll

i fred. tr{en dct ger ju ii rrndra si.l:rn ökacl beredskap.
N{an krn här erir.rra om h;rngarbranden I'id Ft då
7 moderna fl1'gplan fiirstördes.
Trångt på B-nivå
Är'en för underhållet på IJ-nivån, d v s hos avd

6,

är triingboddheten ett krux. Verkstaden är dessutom
mitt under ombeväpningssekedet föremål för en omfattande reparation, dock ingen utbl'ggnad som fortifikationsfön'altningen sagt nej till. I stället får man

t lpltL Bcugt Stnrtlt:oil o./t G.otg Sr t'n.r.rou l)ctrt'r 35:an
,ir trouflitt'rtd iltL'il Ltll ttt jobba ued.
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\agrt oöverstigliga problem ur underhållssynpunkt har inte vår ombeväpning inneburit.
Att övergången från J32B till JllB, som kom
tidigare än beräknat, gav en del bekymmer ska
väl inte förnekas. Utbildningsplanerna

måste

härigenom forceras och det gällde inte minst
att få telesidans omskolning att löpa parallellt
med den övriga personalens och i takt med
f

lygplanleveranserna.

Så säger bl a CF12 överste Gtttnar Rissler
vid ett samtal med tidskriften TIFF:s med-

De kända svårigheterna att få utarbetare.
rymmesbehovet tillgodosett har ju heller inte
varit ägnade att underlätta ombeväpningen. Endast tack vare god planering och en osedvanligt
hög standard på vår tekniska personal har vi
lyckats genomföra våra uppgifter, jag tror jag
vågar säga, på ett mycket hedervärt sätt. Redan
nu är jag helt säker på att vår personal i ett
krigsfall mycket väl skulle kunna utnyttja

CF12 Overste G" Flissler:

sina

Tekniskt kunn tga piloter
en styrka för marktiänsten
kunskaper och dessutom vara kapabla att göra
egna bedömanden, nog så viktigt i ett sådant

slags skiftesgång men detta är lättare sagt än
gjort i dessa tider. Säkert är dock att det måste

läge.

finnas flexibilitet, d v s man måste ha en viss
överkapacitet för att bemästra oförutsedda hän-

i

ju vapen- och
snabba utveckling och den allt
teleteknikens
Mest accentuerat

nuet är

högre kompliciteten. Detta ställer även ökade
krav på personalen som skall handha utrustningen och få den att fungera korrekt. Utbildningstiden blir också längre vilket å sin sida
skapar problem, när 'det gäller att upprätthålla
underhållstj änsten.

Men även på den flygande personalen
- ökade krav på goda tekniska kunskaper.
ställs

Ju mer de kan om sina flygplan och

dess

Utan viljan att göra sitt bästa och
för uppgiften kommer man
intresse
utan
ingen vart. Jag kan säga att F12 personal
härvidlag visat utomordentliga egenskaper.

Vilian att kvalificera sig för det nya vapensystemet har varit mycket god och
man har kunnat uppvisa förnämliga resultat efter omskolningskurserna.
är
- Vårt beroende avjuarbetsledarna
viktigt att man

system dess bättre förutsättningar har man att

också betydande. Det är

nå den optimala operativa effekten. Jag avser
då att flygförarna bättre kan förklara för mark-

kan planera väl och föra befäl samtidigt
som man visar samarbetsförmåga. Jag tycker att samarbetet i detta hänseende flyg-

personalen vad som händer

i

luften när fel

uppstår.

Hur man skall komma tillrätta med toppbelastningarna
på verkstadssidan är emellertid
ett mycket stort problem. Att fpl blir stående
på grund av otillräcklig personalstyrka är ingen betjänt av. Det utexamineras ju numera
stora ingenjörskullar från gymnasier och tekniska institut. Kanske har flygvapnet här en
god reserv att ta vara på och aktivera. Dessa
kvalificerade värnpliktiga kan säkert under god

handledning uträtta mycket

för att kapa upp-

kommande toppar.
Det primära är ju att få det hela att löpa
så, att man får ett optimalt antal flygplan fär-

diga för flygning, där varje delsystem i vapensystemet fungerar. Idealet vore förstås någon
14

delser.

stab-materielförvaltning ytterligare bör
aktiviseras, inte minst när det gäller befordringsfrågorna och tillsättande av för
aktiviteten viktiga befattningar. Dugligheten bör beaktas i ännu högre grad än vad
hittills skett.
- De former under vilka underhållstjänsten nu bedrivs tycker jag väl uppfyller kraven
på flygsäkerhet. Kanske drivs felsökandet litet
väl långt vad viss utrustning beträffar. När
det inte gäller ren flygsäkerhet kunde man
kanske ytterligare öka toleransen.
- I de framtida flygsysremen hoppas jag
också att man i högre grad uppmärksammar
förarnas komfort i flygplanet. Den saken är
ingalunda tillfredsställande för närvarande. I

''...4
Fllgterkstaden tid

Ft2l,ir inte r,igot öhat rtrlnne tten nlll

tah och

nltt golr /:dr nun lltt. H"ir en bild lrår

lörstifukningsar-

bel ena.

)

3z t't, 35 itt . . . forts

tvingas sätta upp provutrustning utomhus för att klara
av jobben.

Vilja och gott humör
man inom flottiljen är en aning sur på den
fortifikativa myndigheten ska väl inte förnekas. Men
trots alla svårigheter har man tydligen på alla hän-

Att

der gripit sig verket an med ombeväpningen med en
stark vilja att göra sitt bästa i en svår situation och
dessutom lyckats klara av det med betyget "med utmärkt beröm godkänt".
Nya flygplanet ett år tidigare än planerat

Till

saken hör nämligen att man fick ta emot J31F
ett helt år tidigare än vad som planerats. Genom de

omdispositioner som chefen för flygvapnet fvingades
göra med anledning av de nedbantade försvarsanslagen kom den leverans, som egentligen avsetts för
annan flottilj, att omdirigeras till Ft2.

Undra på om det blev bråttom vid flottiljen. Utbildningsplanerna måste forceras och på den korta tid
som stod till buds måste man försöka få hela organisationen att koordinera, så att t ex omskolningen av
el-telefolket löpte parallellt med utbildningen av personalen för flygplanunderhållet och i takt med leveranserna av det nya flygplanet.

En första del av utbildningen förlades vid

Ft

i

Västerås och att det naturligtvis blev något av "korv-

är självklart. Men, som flottiljchefen,
G Rissler, framhåller i särskild artikel, vilian

stoppning"
överste

och grundkunskaperna fanns där i rikt mått och det
blev faktiskt en hederssak för deltagarna att försöka
nå bästa möjliga resultat. Något som faktiskt också
avspeglar sig i betygsfacit. Att det därefter också blev
en tävling i smått mellan kompanierna att hålla flygplanen i luften hör till bilden. Kompaniandan; jodå,
den finns där som en extra stimulans inom kamratskapets vidare ram.
Jobbigare, trängre men stimulerande
Talar man med folket som sysslar rned underhåll av

flygplan råder det ingen tvekan: det är kul att få
förnya sig, att få ge sig på det nya arbetsobjektet.
Detta trots att flygplan 3) dr mera svårarbetat än sin
föregångare flygplan 328. Ta t ex byte av startapparat. På 32:an behövde man inte montera ur motorn
för att utföra jobbet. Men fpl 35 är så byggt att här
måste hela motorn tas bort för åtkomst. Elektroniken
till det nya systemet kräver naturligtvis också mycket
av teknikerna.
För varje nytt vapensystem ökar kompliciteten och
de olika delsystemen griper in i varandra på ett mar-

kant sätt. Detta förhållande ökar naturligtvis
svårigheterna

i

också

verkstadsarbetet. Speciellt gäller detta
på elektroniksidan, där det blir allt svårare för en enda man att kunna behärska hela systemet. Utvecklingen går alltså mot experter för delsystemen som emel-

lertid även hjälpligt måste kunna hela

systemkom-

plexet.

I

våra framtida flygplansystem, närmast dä 37:an,

sid 16

)
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Tekniske chefen F12t

Svårt med lokaler
men annars bra
Materiel får

vi

och

vi kostar på våra maskiner

en hel del men att få något nytillskott av lokaler är
omöjligt, säger flygdirektör Sten Svid6n, teknisk chef
vid Ftz. När vi nu fick flygplanen tidigare än beräknat, så fick vi ta itu med omdisponering av de
lokalresurser vi har. Härtill kommer emellertid att
avd 6 verkstadslokal visade sig bristfällig och därför
med nödvändighet måste förses med nytt golv, nytt
tak och nya portar.

För att klara våra beredskapsuppgifter under
vi ha stor flexibilitet och
detta i sin tur ställer naturligtvis stora krav på
personalen. Materielens komplicitet har ju ökat successivt, allt efter det flygplantyperna växlat. Vad fpl

-

ombeväpningsskedet måste

35 betrdf f ar så är det mera servicevänligt än 328 men
så det hela
iämnas ut.

ä andn sidan är fpl 35 mera komprimerat,

Hur går det med avvägningen mellan flyg,

- och STRIL?
robot

Nej, det är inte lel p,i era ögon och det,lit inte rtorne,, rom
bårjat öter Kilntar-tratteu. Så h,lir iir F12:t rtla sinnldtorbyggnad Lonstrrertd helt enAelt,

-

Inga problem. De inkräktar inte på

varandras

område. Det är givet att den tekniska tjänsten blir
mer omfattande på en sektorflottilj, som också har en
robotdivision, men några direkta nackdelar föreligger
inte.

Alla är iu inte teoretiskt sinnade
inför
En del oro kände r'äl många
omskol- men resultatet blev ju bra, säger 1. flygtekningen
niker Göte Gtstat'ssott, tillika ordförande i underbefälsföreningen och ledamot av företagsnämnden.
Alla är ju inte teoretiker, en del har sin styrka
- praktiska.
i det
Är man äldre så kan det ju också gå
trögare med inlärningen. Jag menar därför att det

inte alltid kan utläsas hur kursresultatet blir enbart
av skrivningarna. Först

i det praktiska arbetet ser man

hur lärdomarna har anammats. Ofta kan också

)

den

32 ttt, 35 itt . . . fottr

kommer datatekniken ännu mera in i bilden även
när det gäller felsökning. Naturligtvis ger detta stimulerande perspektiv rnen säkert också nya problem

att

lösa.

Många aktiviteter

Ft2 dr en mångsidig flottilj som även har upplåtit
plats åt det civila flyget på sitt fält. Dessutom finner

man ofta polisens helikoptrar på plattan, när

det

som ligger mera åt det praktiska känna detta med
skrivningarna som en belastning. Han får inte tillfälle att på samma pätagliga sätt visa vad han kan.
Omskolningskurserna är en väldigt bra grund.

erfordras någon tillsyn. Att personalen även är på
alerten fick vi nogsamt erfara. Det gäller ha klara
papper för att gå fri inom flottiljens område.
Själva inflygningsskedet är snart avslutat. Ett skede
som, liksom på andra håll, inte varit helt problemfritt

Väsentliga
saker kan dock komma i bakgrunden när
eleverna satsar hårt på skrivningarna. Detta är förklarligt, eftersom betygen utgör grunden för en even-

Det verkar emellertid som den rätta

framåtandan

Då har man hunnit arbeta med materielen och vet

pråglar F12. Viljan att övervinna svårigheter och att
snabbt uppfylla de strategiska målen tycks priigla
personalen. En bättre garanti för vära försvarsmedel
finns inte. Och det ska vi vara tacksamma för.

mera om den.
Det
för oss är ju flygtidsproduktionen.
- snålarprimära
Man
emellertid med resurserna när det gäller
vår arbetsplatsmiljö, sådana väsentliga saker som en

Kåue
'r6

tuell l5-tjänst i framtiden. Jag skulle också vilja
en snabb repetitiqn av kursinnehållet efter något

ha
år.

sid 17
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Pafrestande

Nya fpl
hade givit
mera

men

nödvändigt
Fpln C C

Omskolningen är ju en nödvändighet och visst
är -det stimulerande att få lämna det gamla invanda
för att bör,ja med något nytt. Men att ligga på internatkurser är också påfrestande, både för familjen och

Larsson.

en själv.

för att lösa sina uppgifter
har- väl telesidans folk, säger flygplanmästate C G
Larssort. Där har man för tillfället en svår utrymmesSämsta arbetsmiljön

Säger 1. flygplanteknikerna Bengt Santaeltton och
Georg Suensson samt kollegan Lennatl Abrahamsson.
De tre teknikerna har ju färska erfarenheter av sin

i

utbildning för fpl 35.
Det kan väl inte hjälpas att de här långa kurserna närmast kan liknas vid "korvstoppning". Nog
skulle man hellre önska att få sin utbildning på ett
par system i sänder, för att under en mellanperiod
fä jobba på flygplanet och omsätta de färska kunska-

samband med reparationen av flygverkstaden
samtidigt som man fått en mer avancerad elektronik

brist

att arbeta med. För flygplansidans del har vi nu fått

ett komplicerat bränslelsystem. Men annars är väl
inte svårigheterna särskilt markanta, d v s om man
undantar byte av startapparat. Det kräver mångdubbelt mera arbete nu jämfört med t2:an.
Vi hade gärna sett att flottil,ien tilldelats nya
Då hade de haft en högre modifieringsflygplan.
standard och bättre synkroniserade tillsynstider mellan flygplan, motor, ebk etc.
Föreskrifter? Visst, det finns en massa PaPPer.
- märkliga är dock att vi inte kan klara oss
utan
Det
dem. Nu väntar vi på UFS och hoppas den ska vara
mera arbetsvänlig än STI.

Skriv också upp att vi väntar att få se resultat
av-felrapporteringen. Vidare skulle jag gärna se att
man inte tar ifrån oss våra värnpliktiga för skede
2-utbildning. Det blir störande för arbetet att ivvara
dem under

utbildningstiden.

I

Lantbrukare
bra i teknisk tiänst
Första törnen fick 2 kompaniet ta inför omberättar stationsavdelningschef Siguard
skolningen,
Blonqaist, I komp. Kurserna var utmärkta och jag
tycker det var bra att vi fick lära oss direkt på ett
förband (Fl), bo där och på detta sätt vara som

i

perna

i

praktiken. Först därefter skulle den teoretiska

utbildningen fortsätta.
Ett krux med detta system är ju emellertid att
de- olika funktionerna är så intimt förbundna med
varandra. Man måste som underhållsman liksom kunna hela flygsystemet för att göra ett effektivt jobb.
Frågan är emellertid om inte utvecklingen går mer
och mer mot experthållet eftersom allting blir så omfattande att en enda människa inte kan tillgodogöra
sig allt.
Annars är det ingen som klagar
kurserna
- sådana. De är bra upplagda och när på
som
man träffas
både under arbete och
varandra.

så

kan man cckså lära av

Vi har emellertid även ett stort behov av att få
- 'förarna och ventilera
tråffa
problemen med dem.
Ofta d,r felrapporterna allt för knapphändiga för att
man skall kunna utläsa allt av dem. Ett samtal med
föraren kan ge mycket mera.

-

Vi har också en vädjan till

scheman.

dem som gör elGör inte texten så liten att den inte kan

läsas normalt med normal syn. Och ett absolut krav:

gör ritningarna på material som tål

vikningar. I

ett internat.
Visst är det intressant att lära sig en ny typ.

Naturligfvis kan det vara kärvare

Alla är ia inte . . . f orts

där- i bakgrunden. När man erbjöd oss två tekniker
från det tidigareutbildade 2 kompaniet som hjälp vid
igångsättningen, ja, då nobbade vi. Vi ville klara oss

- är ju mera avancerat och det ligger en stimulans
Allt
i att snabbast möjligt försöka nöta in kunskaperna.

för de äldre att
sätta sig på skolbänken men jag tycker att alla hängt
med på ett utmärkt sätt. Ja, det blev sågot av en sport
att försöka klara av skrivningarna så bra som möjligt.
Så har

)

fritid

god belysning och rationella arbetsplatser. Här på Frz
skulle vi behöva en uppsättning allmänna verktyg
i varje hangar. Nu går en massa tid åt till att söka
rätt på verktygen. Detta är inte rationellt.
Vidare har vi av utrymmesskäl fordon i hangarcrne. på vintern. När man kör ut dem på morgonen
bildas en massa avgaser och hangaren blir också utkyld. I den miljön ska vi sedan börja jotrba.
I

vi ju kompaniandan,

förstås. Den finns

själva.

De värnpliktiga smälter också väl in i bilden
- klara sina uppgifter
och
bra. En lantbrukare sköter
oftast den här tjänsten minst lika bra som en värnpliktig med yrkesskola bakom sig. Det beror kanske
p att också'lantbruket

mekaniserats.

I
l7

PROSIT

God utbildning

l,

IL irt

14t rt

1i)r,'lrnt Ål

c.r.rott

ATTRAH ERAN DE
Parallellt med att vi hade folk som måste iobba
av tele pl 12:an så skulle vi sända
utbildning på cirka 7 månader
för
långvarig
personal
inför ombeväpningen. Naturligtvis ir.rnebar detta stora
påfrestningar, understryker teleingenjör Arne Åkes:on. Det hela har emellertid trots allt löpt rätt bra.
Nu har vi flera man som genorngår tele I och därefter kommer ytterligare folk att utbildas på tele z-

- underhåll
med

kursen.

-- Vad montörspersonalen beträffar utbildas de
på radarutrustningen, flygradio, databehandling, sikte
7 m m efter en viss grundutbildning i halvledar- och
reglerteknik.
Verkstadsskoleeleverna utgör ett utmärkt råma- för en god underhållstekniker. Men de blir dyra
terial

att utbilda och efter de goda insikter de får blir de
begärliga på den civila marknaden, detta är ett problem.

Även dc äldre av våra flygplantekniker behöver

fL -ltua halvledarteknik. Den ambitiöse kanske skaffar
sig en del grundläggande insikter men alla beböver
få dem.
Utbildningen på elektronikprovutrustningen ligMen vi kan tyvärr inte sätta
Vi har en ututrymmesbrist.
av
upp viss utrustning
märkt provrigg för antennerna som vi inte kan köra.

ger- också bra framme.

Annars har vi samtliga provutrustningar i funktion,
även om vissa av dem inte är till fullo utnyttjade.

Men rätt som det
då är de bra att ha.

I

är

intråf

f

ar

"epidemier"

och

detta sammanhang uPPkommer
också önskemålet att montörerna skall kunna köra ett
par olika provutrustningar för att driftstopp på grund
av sjukdom skall kunna undvikas.

-

I

dagsläget är

vi emellertid

utbildningsmässigt

vi i stort sett kan klara oss själva.
Naturligtvis med undantag av att experthjälp måste
tillkallas vid speciella tillfällen.
Besvärligt är att vissa uppgifter är hemliga i föreskrifterna. Detta gör att jobbet blir tungrott då man
skall springa och låsa in böckerna, så fort man går
från arbetsplatsen. Jag vill gärna anmoda berörda
myndigheter: överväg väldigt noga innan hemligså långt framme att

stämpeln

IB

appliceras.

I

! Höstförkylningarna pågår. Chanserna att
undgå smitta är små, men smittan biter inte på
alla. Motståndskraften varierar och beror bl a
på ärvda anlag och pi hondition. När förkylningen väl brutit ut är det i allmänhet inte mycket man kan göra för att bli kvitt den. I ör'ervägande grad är den nämligen en virusåkomma
och antibiotika biter inte på virus. Att vi i allmänhet är mottagligare för förkylningssiukdorn.rr på höstcn beror dels pir väderomslag, men i
betydligt större utsträckning på att vi då samlas igen efter att ha varit spridda under sommaren och undgått immuniserande smitta. Vi
är alltså dåligt skyddade på hösten. Det återstår
alltså inte mycket annat än att ta sig igenom
förkylningen, hålla sig hemma när den härjar,
ligga om man har feber, dricka varn'lt om man
tycker att det lindrar.

Många iärn i elden

för
jäktad
Ki
Ki Björn V'rengel
Som kontrollingeniör märker man naturligtvis
problemen i högsta grad och man skulle bara önska
att tiden räckte till för en ännu närmare kontakt med
dem på verkstadsgolvet. Så säger bl a kontrollingenjör

Björn lY/rengel och plockar bland skrivbordets

pap-

pershögar. Även om stommen i det nya flygsystemet
är densamma, så är det ju ändå mycket n/tt. Mängden
av olika enheter har ökat kompliciteten och mer och
mer tvingas man in på elektroniken.

Jug ska erkänna att man egentligen har för
- tid
att dgna åt siälva flygplanproblemen. Det
liten
är ju så mycket annat som följer med t,iänsten, tex
arbetarskyddet, stationsutrustningarna, bilsidans problem m m. Ja, ibland kan man t o m känna sig en
smula osäker på flygplanen, när man inte hunnit ägna
dessa problem

tillräckligt med tid.

7iv6n iag har gått utbildningskursen i Västerås.
Det var en bra och gedigen utbildning vi fick. Dock
skulle den ge mera om mer tid ägnades de vitala
systemen och felsökning på dessa, gärna på bekostnad
ka-

av detaljstudier'av mera perifera aPParater som
merautrustningar och dylikt.

rätt utvecklad numera och
Svetstekniken är
- här måste man iu
hänga med. Jag väntar nu
även
också

på att den

fpl ll

skall komma

aviserade hållfasthetskursen för
till stånd inom en snar framtid.

r

iir brllig.rre;rtt förbruk;r dessa
i förråd för att diir så småningom

och l.lctrla.lc och Jct

än ;rtt cle ligger

klsserls.
NIårrgr diskussioner har också förts om kvalitdn på

arbctct. Otvivelaktigt inbjuder ett ackordsystem till
slarv, krnske inte så mycket vid arbetets utförande
som mot bcstiimmelscn angående renlighet, sikerhetsförcskrifter och ordning på arbetspiatsen.
Med ctt riktigt framtaget produktionsunderlag och

MTM några flottiljsynpunkter
I)e flcsta flj har i cn cllcr rnn.lr form berörts av
ilTM, nåera har hlft s)'stcmct cn Lingre tid, några är
fortfrr.rn.lc i cn inkörningspericd.
Det har tidigrre i TIFIr redogjorts för vad som
menas med It{TIr{. Det har clock varit mycket få rös-

ter från "an.lra hållet". Hrir kommer därför
erf;rrenhetcr frirn cn ickc-beredare.
I\{otståndet mot inför;rnclct var

ju stort från

några

många

håll och flem kritisk.r synpunkter framfördes, en del
mcJ visst fog, rrn.lrl ut.ln ;ttt någon egentliger-r visste
vacl som skulle hrincla.
Orsaken till denna kritik firr väl friimst hänföras

till

bristfällig inform.rtion. Det trl.rdcs i allmänna ordalag om N{TIr{ och myckct litct om de ändrade rutiner
som miiste till för att dct hela skulle fungera. Då
clessutom bcrcd;rrna var oerfarna blev följden missförstiind och dirligt slmarbete.
Är'cn om planering ocl.r beredning inte är några
n1'heter hlr .lock brist.rnclc rcsurser hindrat en effek-

tiv

bercclning och anpassning av arbetsplatser.

dettl hlr cn ackorils.lcl tillkornmit. Man får

Till

accep-

tera tlctt.r och sk.rp.r så br;r f<jrhållaudc som möjligt,
både personal- och arbetsmässigt.
Det är ju trots allt månsa ni'heter som tillkommer,
nog{rr;rnnrrc tckniskt undcrlag, pl.rncring av alla arbetcn i verkstadcn, fsxmtasning av matcriel, ändring
i förråtlsrutiner, bättre ledning och övervakning av
arbeten. ändringar i kontorsorganisationen, ändringar
i kontrollarbetct sxrrrt, ickc minst, ändring av den
enskil.les rrbetsformcr och prestltioner.
Ur allt detta skall beredningcn himta informationer och samm;rnstiilla beredningsundcrlag. Det tycks

alltså som om beredr.ringen sitter i mittpunkten och
i perifcrin irrbet.r.le alll för att fijrse beredr.ringen me.l
nödvändiga uppgifter. Känslan att verkstaden var
till för beredningen och icke tr'ärtom fanns nog på
många håll.

Man kan clock konstatcrx att vi tillförts ett nytt
för att rationalisera arbetet vid fljverkstäderna och att dctta otvivelaktigt höjt prestationerna
genom väl Lrpplagda arbetsplatser, borttagande av
spilltider och ökacl Iön för snabbrre utfört arbete.
En sak btjr också nämnas i sammanhanget: Många
detaljer kasseras clärför att reparation icke lönrr sig.
h.jälpmetlel

Det skär i månget h järtl över dctta förmenade slöseri;
Ir{an glömmer att många reservdelar redan är köpta

effektiv arbetsle,lning bör även kvalit€n på arbetet
bli högre än tidigare. Dct är dock nödr'ändigt att
vilutbildrd och erfaren personal utför arbetet och att
produktionsur.rderlaget beräknas för dessa tillkommrnde lrbeten. Förtjrinstcn iir icke huvudmålct, utan
ett så bra utfört arbete som möjligt. Säkerhetskraven
ftir .rl.lrig eftcrsritt.ts. Vissr rrbeten clrir srikerhetsbestämmelscrna måste föl jas rigoröst, exempelvrs arbetet vid flytsyreanläggningar och liknande, bör inte
bli föremål för ackordsittning, riskerna för personalocl.r mirte rielskador är för stor.
MTM omfrttar en liten del av hela underhållsarbetet. Mrn får inte förstora betydelsen av denna del,
icke hellcr gliimma att den scrvice avd 6 skall lämna
i form ev snirbbl llbeten, funktionskontroll av apparirter m m , .rllti.l måste fir.rnas och det får inte skapas
en stelbent rutin som försämrar denna service.
Kan ilenna avvägning göras på rätt sätt, bedöm-

ning om ilet lijnar sig att ta fram ett

acksordsunder-

ocksir kostar pengar och detta bör alltid
nollsrannt ör'crvägas), och fastställa en viss kvalitetsnorrn på utförcla arbetcn, så hlr mrn här ett rationaliseringsverktyg som både företaget och den enskilde

lag (vilket

tjänar på. Detta dock under förutsättning, att MTM
inte clominerar hela verksamheten, att nödig hänsyn
tas till alla berörda och att serviceandan inte försvinner. I så fall blir MTM det hjälpmedel som det bör
Stie{ Norlin, F10
vara.

Hallå där, FFV !
Det tillverkas och anskaffas dagligen nya verktyg och
ny utrustning. Många arbetstimmar läggs ned på den
"tekniska sidan" [ör att verktyget väl skall passa sitt
är.rdamå1.

Men hur är det på den "mänskliga sidan" ? Ett
färskt exempel ir clen miljöbänk som FF/UH levererat till flottiljerna. Bänken är nog tekniskt lämplig,

rtt montören möts rv ett uPPrefat mönster på
dct vertikalr gallret när han "ser upp", har inte
konstruktrjren ägnat nog uppmärksamhet. Vid arbete
i bänken känner montören lätt yrsel. Detta kan
rvhjälpas genom att en färgpunkt målas på gallret

men

så

att ögat får "fäste".

Våra överclragskläder är anpassrde

till

fabriksver-

sid 38
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Nej "Försvarsexpo
exploderade" inte
Den citerade delen ovan stod som rubrik över en
notis i Aftonbladet den 28 augusti. Notieen, som
för övrigt var både missvisande och negativ, skild'
rade ett olyckstillbud vid demonstration av brand'
släckning vid den utställning som Försvarets Fabriksverk anordnade på CVA den 27-28 augusti.
För de ca 250 besökarna demonstrerades framför'
allt vad FFV underhållsverkstäder producerar åt
försvaret och vilka produkter och tjänster man erbjuder även åt civila kunder.
Brandsläckningen, som

teve-aktuellt
endast en

vid sidan av reportage i

- gav rikspublicitet,

således

utgjorde

- i och för sig uppmärksammad episod i
liten

ett omfattande tvådagarsprogram med materielvisning-

ar och demonstrationer av CVÄ:s och CVM:S omfattande verksamhetsområden.
Ett 500-tal inbjudningar hade sänts ut till centrala
förvaltningar, milo-staber, förband, några civila industrier samt vissa befattningshavare. Ca 250 kvalificerade representanter för gamla och presumtiva nya kunder tog del av utställningen.
Expon avsåg i första hand ge en breddad information om verkstädernas allsidiga kapabilitet, befrämja
kontakten med de inbiudna instanserna och gärna därmed tväikontakt mellan t ex olika förvaltningars sakinstanser och cv-nas specialister. Vidare syftade man
till gemensamt långsiktigt utnyttjande inom försvaret
av dessa underhålls- och tillverkningsresurser.

"i-ä
å"i-:7 <

-ii:

Fabriksverket, CVÄ och CVM gav i var sin centrala
monter en samlande bild av verksamheten vid de olika

CVA prydliga
fabriksenheterna. På utställningen
is6en5flerades speciell materiel, varav den som-visades inomhus i portabla teleskophus

parkområde

det regblev föremål för det största intresset, ty
nade. Av alla vackra dagar denna sommar hade man
tyvärr prickat in två intensiva regndagar, vilket dämpade kontaktambitionerna och spolierade mycket av
den angenäma samvaro man hoppats på. Samtal vid
gemensamma måltider och under regnskydd fick komPensera.

En stor del av utställningen uPPtog produkter användbara som monteringsplattformar, transportabla
lättmetallmaster, fatförråd o s v. FFV och CVA har
nämligen ett samarbetsavtal med Byggmästarnes Materiel AB för viss tillverkning och marknadsföring av
sådana produkter, vilka väckte särskilt intendenturoch underhållsoersonalens intresse.
Cv : nas produkier och produktionsprogram utgjorde
nyheter för många av Marinens och Armdns rePresen-
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Utställningsområdet
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"fågelperspektiv"

Transportdemonstration med HKP3
Borstpldtering visades av CVM. Representanter

i hkp-div fick nycklar fiirgyllda
i kläder kvär'des snabbt med en filt

Brand
Snabbuppftird indockningsutrustning för
FFV visade både klnder och vapen
Service av elektroniska mätinstrument

fpl

för

Ma-

35

CVA i ett "nötskal"
Trots regn höll värdinnorna besiikarna torra
Luftburna partiklar under CVM-kontroll
Bränslefat i hanteringsläge skyddas av BM-ställningar

tanter, men av intresset att döma fanns det åtskilliga
besökare ur FV som också lärde sig något nytt.
Här skall vi inte vidare försöka redogöra för vad
mera som visades, bara avslutningsvis hoppas att detta
FFV erbjudande om god kontakt verkligen etablerades och att vidare ömsesidigt samarbete 'befrämjas. I

-+I!&

%{
.*>
ffi3j

tr
,{ll
).

,

'!l
,
-tit
I

,. i
I

i,

ili

Prova eller testa

Fundering

Ordet test har från engelskan tillförts vårt språk
två omgångar. Först var det den psykologiska och
pedagogiska terminologin som berikades med ord

i

som anlagstest, intelligenstest, testserie, testskala.

Se-

dan var det den tekniska terminologin som

inte

berikades utan drabbades av ordet test.

Kanske hade man de bästa avsikter från börian.
menade man nog
Test, testa, testning skulle
- än prov,
få en mera speciell innebörd
Prova, Provning. Men hur har det inte blivit !
Du som läser denna veklagan har nog också läst
en artikel i förra numret av TIFF, "Automatisk kontroll av elektroniken i f pl 37" . Där har ordet prov
(prova, provning) helt ersatts av test (testa, testning), och det finns i artikeln ett tjugotal olika sammansättningar där test ingår som ett led: testrigg,
testprocedur, verkstadstestutrustning, marktest o s v.
Det är bara i fallet utprovning som författaren har
hejdat sig. Uttestning skulle ju inte se riktigt snyggt

är lämpligare, d v s exaktare, än prov (-a, -ning).
Att låta test ha samma omfång som Prov vore iu meningslöst.

Allmänt

accepterad är benämningen testbild

i sam-

manhang med TV. Med hjälp av en sådan bild kan
man bedöma den mottagna bildens kvalitet. Vid biltestning fastställer man de kvaliteter som gör bilen
mer eller mindre attraktiv: väghållning, acceleration,
bromsförmåga, sikt m m. Med en teletestbil fastställer
man minimiprestanda hos viss utrustning. En testcy4<el

ger besked om vår kondition vid ett visst till-

fälle.

ut.

När vi för fem år sedan vände oss till TNC för
att få rekommendationer i användningen av ordet
test fick vi beskedet att test bör nyttjas endast inom
det pedagogiskt-psykologiska facket.
En förutsättning för att man skall kunna
ordet test också

i teknisk terminologi

mer överens om

i

acceptera

är att man kom-

vilka sammanhang test (-a, -ning)

Däremot

är

provningsmetod

att föredra framför

testmetod, markprov framför marktest, verkstadsprovutrustning framför verkstadstestutrustning. Enligt vår
uppfattning har prov (-a, -ning) en allmännare innebörd än test(-a, -ning), som kan vara användbart när
man vill fastställa prestanda, kondition o d.
Vi är medvetna om att frågan prov eller test kan
vara svårbedömd och det vore därför värdefullt om

vi kunde få veta dina synpunkter på ordvalet i olika

Vidga utbildningen
Nyligen har vi som elever i kurs 6960 (speciell basmateriel stationskompani) genomgått en vedkas utbildning vid FFV/CVM.
Kursledningen meddelade att avsikten varit att kursen skulle uppläggas på bredare verkstadsbasis för
att härigenom kunna ge eleverna ökad inblick i de

olika underhållsoperationerna vid tillsynsarbete med
större albetsdbjekt. Detta har emellertid tywärr ännu
ej helt kunnat genomföras på grund av den omstrukturering de centrala verkstäderna f n genomgår; aktuell basmateriel är utspridd på flera verkstäder.
Filmerna "Renlighet ger säkerhet" väckte stort
intresse. Vi anser att hanteringen av basmateriel i
"framom" och "bakom" också borde filmas för att

sammanhang. Det kunde också vara intressant att få
veta om du säger och skriver ett eller en test. Ordböckerna rekommenderar ett test.

Skriv

till

Försvarets Klassifikationscentral, Birger

Jarlsgatan 1),

I

tr.,

lll 4, Stockholm.
Arne Ahlberg, FKC

Red svarar:

Arne Ahlberg provar nu vår förmåga att skilja på
begreppen. Det var bara en tillfällighet att inte
rubriken till den citerade artikeln även kom att lyda
sålunda: "Automatisk test av elektroniken i fpl 37" .
Tydligt är emellertid att SAAB :s och FKC: s meningar om "test" skiljer sig åt. För vår del ska vi
emellertid försöka fölia FKC och lovar att bättra oss.
Ut med test och in med prov blir vårt motto. Sedan
får Ahlberg provtesta oss igen.

ge bättre allmän utbildning.

Vidare föreslås att den praktiska verkstadstjänsten
vid kursen delvis ersätts med en rad filmlektioner med

de svåråtkomliga arbetsmomenten i underhåll och
tillsyn av komplicerad basmateriel. Det finns ju numera filmutrustning med videobandspelare som lätt
kan utnyttjas för detta. Jfr Flygvapennytt nr 3 1967,

sid

21.

även

för förrådsförmännen, som handhar och förråds-

håller den många gånger dyrbara och komplicerade
basmaterielen utan att ha nöjaktig materielkännedom.
Slutligen hemställer vi att liknande orienterande
utbildning ges åt fler personalkategorier inom förbanden.

Tack för ordet.

Som svar på FMV-F:UHD (1. bing österberg)
fråga om kursen ansågs ha sådan betydelse att fortsatt
kursverksamhet bör bedrivas, kan vi säga att kursen
bedöms välbehövlig och bör utö'kas att även omfatta
den allmänna basmaterielen.
Kursverksamheten bör vidare vidgas och anpassas

22
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Delta+are

i krrs

6960

Anm. Renlighetsfilmerna finns på förband sedan
juni 1968. Varför används de så sällan i utbildningen
på förbanden?
Red.

Från att tidigare ha varit nästan helt fria från

underhållsåtgärder, h,ur flytvästarna i och
med införande av den'tekniskt sett mer komplicerade flytväst 7, kommit att kräva allt
större arbetsinsats av underhållspersonalen.

TIFF har bett sakbyrån berätta om vad
som närmast är att vänta på området. Bd
Birger Holmqvist har därför ställt denna artikel till vårt förfogande.
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i vidgad bemärkelse - förstås åtgärder och materielfunktioner
Med eft flygplans räddningssystem
för att föraren efter beslut om uthopp skall ha möjlighet till räddning. För att styra förloppet vid uthopp
från dagens överljudsplan är stolarna utrustade med apparater som arbetar utan förarens medverkan, t ex
frigörinj av fastbindningsremmar, separation från stol och fallskärmsutlösning. Många flygningar görs iu
vid
Oveihäv, varför man länge önskat även en automatisk flytvästuppblåsning. Ft 7 har tiänsteprovats
under
levereras
skall
yersion,
och
8,
beställd
flytväst
förbättrad
förbånd under cirka två år. Nu är en
1970.

Vid utveckling av

säkerhets- och

räddningsmateriel sats till flytvästens uppblåsningsanordning. P:"

är strävan att iarje länk i kedjan skall vara Iika stark.
De olika apparaterna skall alltså inte vara mera komplicerade -i med bl a ökad risk för felfunktioner
äch högre anskaffnings- och underhållskostnader
än vadlom fordras av det kompletta systemet. Detta
är inget unikt för just denna måteriel, men kan kanske förklara varför vissa förbättringar av flygplanens
räddningssystem inte sker, trots att tekniska förutsättningar finns.

främsta anledningen härtill var att firmans provflygare George Smith samma år hoppat i överljudsfart
och landat i vattnet medvetslös. Han räddades av en
tillfällighet. Flytvästen var nämligen inte uppblåst,

men en näiliggande båt kunde-plocka upp honom
efter 10 sek. Detta var hans räddning! Det går alltså
att övedeva ett överljudsuthopp under gynnsamma
förhållanden'

Vattenkänslig tablett
- nei förutsättningar härför.
Nu gällde det att skapa bättre
been del av systemet
Materielförbättringarna
fixkatapultstolens
rörde exempelvis flygbeklädnad,

ering, fenfrigång och stabilitet samt fallskärmen.

Även automatisk flytvästuppblåsning

prioriterades

högre.

Som exempel ingår flytvästen i räddningssystem'
tänkandet. Flygvapnet har i många år haft flytväst 2
(M7383-020000), amerikansk typ B-5, som standardväst i krigsflygplan. Bättre typer finns i marknaden
men har av olika skäl inte anskaffats. Flytväst 2 har
varit mycket billig i inköp, men tillverkningen har
lagts ned, vaiför förmånlig återanskaffning inte längre

är möjlig.
Den amerikanska firman North Ämerican Aviation
Ir,c startade 1915 utvecklingen av en automatisk till'

Den amerikanska tillsatsen utlöstes av en vattenkänslig tablett 10-15 sek efler vattenlandningen.
Våra provköp 1918 motsvarade dock inte förväntningarna. Risken för vådautlösning var för stor och
reaktionstiden ansågs för lång. Även senare prov har
visat att denna utlösningsprincip inte är helt tillfredsställande.

För fpl 35 med centralanslutning, den tunga nödpacken (fallskärm, syrgas och nödutrustning) samt
kombinerad fasdbindnings- och fallskärmssele var det
än mer önskvärt med en bättre flytväst. Den skulle
sid 24
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KRIGISKT HöSTLöV
Fl 40 är

Söndagen den l9 oktober var det ovanligt krigiskt på
Hässlö. F1 firade sitt 4O-årsjubileum tillsammans med
Uppsala-Västerås Försvarsområde med operation
"Höstlövet"
en uppvisning i samverkan mellan l l

olika krigsförband
och försvarsorganisationer. Trots
att vädret var dåligt kom 20.000 åskådare.
Efter korum och hälsningstal kirjade

ett

anfalls-

och försvarsskådespel helt följdriktigt med flygspaning på låg höid. Därefter gjorde attacken bombanfall, som åstadkom bl a en storbrand. Från flygvapnets
TP84, Hercules, som gick ovanför de marknära molnen, dalade ett 70-tal fallskärmsjägare med full utrustning ned som krigiska höstlöv. De gick till anfall men slogs tillbaka av truPPer från hemvärn, FBU
m

fl

understödda av stridsvagnar från Pt.
avancerad flygning

Kring detta krigsspel visades

med J31 och SK10. Som en ytterligare ram hade de
deltagande förbanden och organ.isationerna utställningar och demonstrationer om sin verksamhet.
framgär att av flytväst 7 återstår inte mycket, möjligen
Fl1,ttåsr

8

pachad.

ha flytväst 2 fördelar men inte dess nackdelar. Den

till fpl 3) kabin/stolutrymme, sele och räddningsmetodik och ha ett automatiskt uppblåsningsdon.
skulle dessutom vara anpassad

Flytväst 7 kom 1967
1963 beställdes utveckling och tillverkning av 100 st
flytväst 7 och l96t bestämdes att 40 av dessa skulle
ha automatisk uppblåsning av SAAB konstruktion
(M7381-070020). Prov hade nämligen visat att risken för vådautlösning minskats till acceptabet nivå
och reaktionstiden låg pit, z-3 sek.
Flytväst 7 har nu tjänsteprovats

vid förband under
personalen är i stort nöjd men
underhållsmässigt krävs förbättringar.
I december 1967 anordnade amerikanska flygvapnet en konferens med syfte att v^r^ vägledande för
utvecklingen av räddningssystem i flygplan. Även
övriga försvarsgrenar, allierade nationer och civila
myndigheter deltog. In- och utländsk industri representerades av 136 firmor, alla specialister på sitt
område. Man konstaterade att automatisk uppblåsning
ca

2 Lr. Flygande

av flytvästar var ett definitivt krav och att tekniska
förutsättningar fanns för en acceptabel lösning av
problemet. Uttalandet bekräftade alltså vår inställning
för SAAB-donets mark-

oCh var även en inkörsport
nads'föring i utlandet.

Flytväst 8 kommer 1970

I år har 1000 st flytväst S (förbättrad flytväst 7)
beställts hos SAAB. Leverans beräknas börja 1970.
Beställningen föregicks av tekniska och ekonomiska
jämförelser med motsvarande utländska produkter.
Flytväst 8 har automatisk uppblåsning och av bilderna

24

principerna hos utlösningsdonet. Detaljutförandet är
ännu inte slutgiltigt.
För att ge en uppfattning om vad flytväst 8 fått gå
när Du nästa år kommer att möta den
igenom
lämnas här en sammanställning över
på förband

-

utprovningsverksamheten.

o Anpassningsprov i kabin för fpl 32, Jt,37 och 6o
o Utlöst väst i kabin (fpl skall kunna landas)
o Manuella utlösningsprov med föraren hängande
i resp fasksele
r Badprov med aktuella faskselar
. Prov i flytläge med normal uppblåsning
o Flytläge med endast en flytkropp
o Vattenlandning med fasksele och utlöst flyfväst
o Urkrängning ur fasksele (västen får ej hindra)
o Äntring av livbåt med uppblåst väst
o Bärgning med räddningssele resp lyftning med
krok

i västens

bärgningsöglor

o Utlösning av västen under vatten (2 m djup)
o Regnprov
o Utlösning i bassäng
o Fastspänning i fpl kabin (ej utlösning inom 30
min efter

fastspänning omedelbart efter dusch-

ning

o Fuktprov
o Köldprov
o Manuell utlösning i luften
o Manuell utlösning i vatten
o Automatisk utlösning i vatten
o Luftlastprov
r Undertrycksprov
r öppningsfunktion
o Hållfasthet
o Ozonprov
r Belastningsprov av infästning för livbåtsremmen
Birger Holmqait, FL

r

Prakt-

I

F

;a

t

r. \ / *

".

.r' tt,.

.)

landning
o

pa
RYGG
Dramatik

i Arboga

Föraren

i

rlgglandad 29 tdr on hand lör att lorslat

till

lähare'

Rubriken är en överdrift, trots att det verkligen var
dramatiska scener, som utspelades på Arboga
flygfält och på CVA:s utmarker. Det var den årliga repetitionskursen i brand- och räddningstiänst

för flottiljpoliser.
I två omgångar om vardera en vecka har flygvapnets flottiljpoliser och nlotsvarande ur andra
yapengrenar övats i sin tjänst som räddningsledare. Varje kurs avslutades med en serie provuppgifter, som skulle lösas gruPPvis.
Denna gång övades mest livräddning. För att göra
uppgifterna mera verkliga hade "offren" sminkats i
"kritiska" färger och de agerade med verklig inlevelse.
Flottiljpolis Hans Carlsson, F3, visade sig ha en säker plats inom filmen eller teatern. Han hängde upp
och ned i ett rygglandat flygplan 2!, regelrätt fastspänd med alla 16 låsningarna. När räddningsmanskapet arbetade för att få ut honom, skrek han och vred

Även mindre svettiga uppgifter förekom, då man

t ex skulle rädda förare, som hoppat i fallskärm och
spetsats på en slätprick ute i en sjöfartsled.
Som man förstår, var det mycket påfrestande även
att vara "offer, då de fick uPPrePa sin "figurering"
ända upp till 14 gånger.
Efter övningarna lämnades kritik och premierades
bästa grupp och bäste elev.
Resultat:
l:a omgången T-29 aug)
Bästa grupp: Nr 2:

Fljpol Tage Quist, F3
Olof Östlund, F4
,,

,,

Rune Johansson, F4

Bäste elev:

,,

Tage Quist, F3

sig av smärtor, så att till och med garvade journalister
som åskådate bleknade och undrade om det inte var

,,
,,

Ian Emanuelsson, F7
Karl-Erik Persson, F10

allvar.

Bäste elev:

Den "chockade" föraren fortsatte sitt spel, sedan
han kom ut ur planet och vägrade att låta sig läggas
på'bår och även, när han bundits på denna, försökte
han åla sig fri och skrek ännu, sedan han kommit in
i ambulansen. Så går det till i verkligheten. Eleverna
var inte bara svettiga utan också blåslagna och blodiga efter en sådan uppgift.

Halvard Halvarsson, F18
Skolchef var byråing Ramon Skarp och lärare var
1:e brandmästare Folke Lif samt flottiljspoliserna:
Hans Carlsson, F3, Beitil Bruno, F17, Sven Grage,

2:a omglngen (7-12 sept)
Bästa grupp: Nr 3:
Fljpol Åke Schröder, F6

,,

F8, Bernt Thelin, F15, Yngve Lundmark, F12
Arne Nennerdahl, Fts.

och
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Fundering

Behövs ingen
information för Pi
Undertecknad tillhör en personalkategori (planeringsingenjörerna) vars existens man inom UH tydligen
helt saknar kännedom om. På annat sätt kan man väl
inte tolka den nästan totala bristen på information
under de sista åren.
I företagsnämnderna ffu vi lfua oss att information
är en mycket viktig del av företagsfunktionen. Den
skall ges inte bara uppifrån, utan även från de an-

ställda och uppåt samt

till

Någon direkt information från högsta ort har

ej

skett sedan 1967 dä vi samlades i Västerås för en
allmän MTM-genomgång. Officiell planeringskonferens ligger ännu längre tillbaka.
Däremot tycks FMV-F-UHD sköta övriga personalkategoriers informrtion bra. Sålunda har kontaktkonferenser och informationsträffar ordnats årligen för
dem, vilket man bl a kan läsa om i TIFF m 2168
Anser man inte inom UH att planeringen är värd
en mässa ?
Kan man hoppas på en ändring?
Med hälsning från en oinformerad F12:are
L Brus, plan ing
t,ar :

för

sådana träffar kräver emellertid en stor arbetsinsats och enligt vad vi erfarit har förvaltningen inte

att genomföra detta. Ki-träffarna har för

övrigt ordnats av deltagarna själva.
Försök att komma in med ett förslag till program, så är det väl inte omöjligt att något händer.
För övrigt hoppas TIFF-redaktionen att tidskriften
till en del kan överbrygga informationsbehovet. Men
detta tarvar förstås att också Pi medverkar när så är
lämpligt. Ge oss gärna tips eller färdiga artiklar. Att
behovet är stort, det vet vi.
Red
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parnar noblesten

-

Förstår ni

aill byta det thräPet

ti

då proua f ör lyxåk nu
Aan Passa . . '
kanhända
Mercedes
ned platt 'för sia
stycken
har
några
Vi
och ltundratals bättar, så uassa
sh,a

ja då tar ai en annan bil
En Saab jag har son är ntasken
Den ltar bara rullat en 12000 mil
Med den kan du bräcka patrasken
Nehej

Och priset, tka teta,

h

lågt min uän

Blott 12000 kostar kalatet
En uälaårdad aagn du rattar sen
(Och iag blir au nted det aset)

lag ska o,ara hygglig, betala bra
'för VIV : n
dx får tuå " skärd'

- går på det så blir jag gla')
(Onz toäern

En

Redaktionen är helt överens med insändaren. Det är
dock inte enbart Pi som får otillräcklig information.
En mängd tjänstemän i ledande funktioner borde
också få träffas för att diskutera gemensamma problem. Planläggningen och upprättande av program

ror?2

Få se, är det byte? laha, iaha
så näpet, så näPet
En 'folhuagn
Modell 66, inte nychet alt ha

Vad

För att dessa båda sista informationsled skall fungera fordras emellertid att myndigheten då och då förser de anställda med aktuella informationer.

kapacitet

En uagnparh

angränsande sidoavdel-

ningar.

S

Goddagens, ntin herre' En bil för er?
Då är det här rätta adtessen
Blolt topPlina atynar uarthän lnan ler

linfin affär,

på

nin

ära

En bättre aflär har du sällan gjort
För il aill rc hmderna nöida
(Så där ja, det hela gick ju som smort)
Och snart blir iu prircrna höjda
Tack, tach, kfue aän,

fta ai skriua

då

Ett papper på köpet kanhända
Det blir ei fi mycket betala på
Behöus ej på slantarna uända

Epilog:

Att bilhöpet oar en dålig affär
Det finner nog rnart den kunden
Ty sällan man hörde d,, bilköP är
ned glädie för handen förbanden

KÅ\78

Sex ton

MATERI EL

i fallskärm
i samarbete med Armån
utfört materielfällningsprov med fpl TpBa (Hercules). Syftet har varit att anpassa den i USA utarbetade fällningstekniken till svenska förhållanden, att erhålla underlag för svenska instruktioner
och att kladägga utbildningsbehovet. Under provperioden fälldes laster på upp till 6 000 kilo.
Under 1968-{9 har FC

Fpl Tp84 är utrustat med ett

materielhanterings-

av rullbanor och stödräls innehållande lås- och manövreringsanordningar för låsning
respektive frigöring av lastpallar och plattformar.
Systemet är konstruerat som rullunderlag för pallar
och plattformar vid i- och urlastning men också för
att kvarhålla pall och plattform med last i enlighet
med säkerhetsföreskrifterna för flygning.
Fällningarna har utförts dels från ca 4oo m höjd,
dels från så låg höjd som 1,1-3 m.
För båda metoderna används en utdragsskärm för
att dra ut den plattform på vilken lasten är riggad.
Vid höghöjdsfällning bärs sedan plattformen till
marken av fallskärmar av varierande antal och storlek, beroende på lastens vikt. Den utdragsskärm som
används vid låghöjdsfällning har även till uppgift
system bestående

att stabilisera lasten under det korta fallet och minska
dess rörelse framåt från tiden för skärmens utveckling tills lastens rörelse helt avstannat.
Laster bestående av bl a vattenfyllda drivmedelsfat

och dunkar, pvkanoner,

överskeppningsbåtar och

bandvagn har fällts, dels som enstaka laster, dels som
tandemfällning. Det senare innebär att första lasten
utlöser utdragsskärmen för last nr två.
Ett omfattande arbete med utvärdering av erhållna

resultat återstår.
Sammanfattningsvis kan konstateras att fällningsutrustningen i fpl fungerat utmärkt och att de resultat som erhållits över lag är goda.
Aluar Andröasson, FC

YTBÄRGNING
De

svenSka fiskarena

har efter TIFF:s artikel om

ytbärgning kommit på ett sätt att rationalisera fiskerinäringen.

Det är inte bara rationellt att sluta upp med
hit och dit utan även verkligt
upplyftande att fL ta hem fångsterna med helikopter,
säger en baddare i branschen. Man vinner dessutom

tuffandet
med båt

den fördelen att man kan slå ihop luftfartsvelket och
fiskeristyrelsen, påpekar vår sagesman.

PERMISSTONSANSöKAN
Kompaniets kommissarie var en permissionssugen
läderagent, vars världsmannauppträdande aldrig motsvarade hans formuleringsförmåga i skrift. En torsdag
lämnade han följande anhållan:
Nu är det absolut tvunget att jag får fara hem
till- affären ett slag igen. När jag varit borta, har
min fruga varit fvungen att uppehålla förbindelse
med åtta återförsäljare och det står hon inte ut med

i

längder:...

Fällning aa banduagn. Lastent totaltitrt: 5 650 Ag.
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T'io uiDiltL'r afttr lauc/ning Lrtdt bc.sitkarnt I'i tittd p,i dt'rnt LilJ tt

l2 och lördagen den l3 sept var det
fest på Malmen. Försökscentralen firade sin 25Fredagen den

åriga verksamhet som självständig enhet, efter att
sedan 30-talet ha verkat som en avdelning inom
CVM.
Fler,r promincnta grister hl.lc anlmm.rt inbjudan : Che-

fen fiir FMV ceneraldircktiir S Våhlin, förre FCchefcn, nuvlr.rnde CF scneralmejor S-O Olin, CFL
ör'eringen.jiir G Lin.lqvist, gencraldirektör Å Sund6n,
även hrrn f d FC-chcf. liksom ör'erste N E G \(achtmeister m fl. "Grlnnen i norr" reoresenterades av vd
S-Å Lilli CVNf och SAAB:s v.l C trIilcikou,sky kom
flygrnJe och cleltog en stund i festligheterna på lördagen. Men n,rturligtvis vlr tlet I;C-irnstllld,r. med familjemedlemmrr som dominc-rl.le nrir FC-,lagen blås-

.rei

.r1"iltt. Ililden tog.r lrJtt L'tt 35;tt

FC lämnade CVM
för 25 är sedan
in av Militlrmusikkiren i

Linköping. Om några
såg lite tröttr ut berodde dct inte bara på allt arbete
med att få utstlllningsrrrrnsem.rngen klarr i tid;
man h,rde pir fredlgskvrillen h;rft fest mcd revyförest.illning. supi' och J.rns . . .
CFC. ör'crste G Irholm. hilsl.le viilkommcn och
inbjöd till en vil.rrrunger.rJ och pikost.rJ visning och
tes

g.l S \X'ihlin fijrr.itt.rtle utJelning rv hederstecken
till fiirtjäntr FC-lrc innln si,ilvl visningen började.
UTSTÄLLNING

[n trlJitioncll
-h

men J.irfiir inte mintlrc rirr]efull FVoch I:C-utstiillning utgjor.lc en centrrrl .rttr;rktion. Den
historisk;r I:C-utstillninecn jr,lv i fotomont;rge cn intresser';icklnde tillb.rk.rblick

frln

l0-t.rlets vincltunnel

på CVN{ fr.rm till .hscns .rktullitete r, r'ilk;r delvis
också illustrcr.r(lcs rnc(l utsr,illJ mltcricl. Ar'.1 FA:
försöks.rr.delningen bil.l.rJcs viJ CVN{ 1913. Olika
försiiks.rktivitcter h,t.lc ti.lis.rrc utförts lv skil.la avdelning;rr, lrl ;r konstruktir)nsrvdelningcn uncler docent Ivar NIllmcr. vilken f ii sc.lemcrl blev landets
förste professor i flygteknik viJ KTH. FC-r'erksrm'
heten explntler,rJc kraftist untler kriget, r'arfrir det
blev nrturligt att skilj;r .lcn irirn CVNI:s huvuduppgifter. underhåll oclt tillvcrknin.g. Inte minclre än 28
pioniirer fr,in .lcrt ti.len finns kvar i tjänst på FC,
de äldsta mc.l upp

till 17 lrs tjinstl

OMVÄXLANDE PROGRAM
Programmet upptog filmvisningar för vuxna

och

och ll, passagerarflygningrr, modellflyguppvisnir.rg. traktortåg och barnti-

barn, flyguppvisning meJ

l7

voli med skämttlvlingrr, "fl1'gkapell" ä la
F.\Il . ' c/,,1 qJ St,t ll'.i/,litt (r t ) i r.trttlt)I n,l 5.4.'lB.t
r,l (.ttt .\li!,tl,,t 'lt ,,t/, t.l:I' f.tt(trlilrit)t S-0 Oliu.
2B

neval m m.

J1

:rn

majkar-

som krmerirbärare väckte upp-
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Transportproblem

:
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I

0
IIär har godset.rtrra!t p,i en speritll lt.rlltall, son lörs in i ll)gl,lurrt oc/: sclan liran*ras i la.rlr/rlntrtet.r golt.
Vid CVMV har på uppdrag av UHD sedan några år
pågått ett omfattande arbete för att utarbeta meto'
dik och utrustning för godstransporter med flyg in-

om försvaret. Man har emelledid saknat en klar
målsättning, d v s specificerade taktiska och operativa krav för denna verksamhet. Transpofiernas
ökade betydelse inom flyget som helhet och flygvapnet i synnerhet gör det dock nödvändigt att
alltmera fästa uppmärksamheten vid dessa problem.

fiir dctt.r än,l.imiil. Skälct till valct av derr
lägrc sJkcrhctsf.rktorr.r 6 oclt mcra tillämpas för
utrustninr:
hiss.rr.

krlnrr mm- .ir.rtt strukturen iflygplan

krok.rr n.rc.l inbi'gg.la Ick.rrc, l1'ftkätting.rr, spänn- och
surrningsb;rn.l etc på TON{T i 701-serien. Av varje

TO

fr.rnrg;'rr

klart cnhctens utsccndc, anv;indningssätt

I:örstrr uppgiftcn

l.ln ;rtt utarbcta bestämmelser och
t.r frirm utrustning för flygning med hängan.1e last

och crfor.lerlig;r uppgiftcr

un,lcr hclikopter. Tidiglre f;inns en del bestimmelser
för scprr.rt;r f Iygplan men inrr;r allmängiltiga före-

Su

skri

ftcr.

Dct fcirst.r stcgct irl,len av föreskrifter blev utgivar.rtlet av TOMT 700-1. Hiri fastslås nöclvändighcten av .itt endast anr'äncl:r typgranskad och godkänd
utrustning. Nista steg var att sätta TOMT 871-39
"Tekniskr bestämmelser för tillverkning, besiktning
och underhåll av l1'ftinrättning;rr och lyftredskap" ur
kraft för utrustning som används i samband med flygtransport av gods.

I

stället fnmtogs TOMT 701-1t

"Hpk. Lyftutrustning för hingande av last samt surrningsutrustning för invändig last". Häri fastställdes
bl a en säkerhetsfaktor av min .i till brott för all slags

och

hclikoptr.rr s.illan har hi)gre brottlirstflktor .rn omkring 3 till 5. N'{.rn fick alltså cn smidig och lätt utrustning ut.rn onii.liga ör'cr.limcnsioner.
Drireftcr hirr unil,rn för un.lln f.rstställts typgranskrJc utrustnings.let.rljcr såsom vajerstroppar, last-

för r'ård och bcstillning.

rfningsf öreskrifter

Ett stort rrbetc var också igånr samtidigt, nämligen
'.Surrningsfiireskriiter för flygning med last i flygfl.rn och liclikoptcr". Hiirför fastställdes slutligen
TOMT 700-7-Bl0-t7, där principcrnir för surrning
.1\' gods klargjor.les.

Så långt vrr nu allt gott och r'ä1, men fortfarande
återstod viss.r absolut nöclvrindiga iindringar i publikationer .rv t)'pen OSF, OSN'{ m fl. tsegrepp som
lastmästare,/lastmästarfunkfior.r, riskzon och markpersonirlsektor r,id hovrande helikopter måste klarläggas

och faststillas. Ansvarsfördelningen mellan förare och
mekanikcr är ej heller i dag helt klar vacl gäller stuv-

sil 30 a
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Så

:ha t'i ba't . . . lortt

i flygplar.r och helikoptr.rr. Förslag till
ändringar och kompletteringar i ovan nämnda publikationstyper l.rar överlämnats till berörda instanser
ning av last

inom FV och FMV. På flottiljnivå har man sedan
länge funderat över hur de praktiska hjälpmedlen vid
flygtransporter skall se ut. En stor del av framlagda
förslag har tagits till var;r och finns nu bland de
fastställda enheterna. Ytterligrre goda förslag finns
och vissa av dem har bragts till olika myndigheters
kännedom.

Vid RFN finns t ex för hängande last under helikopter en speciell variant av lastlänga, som ur flera
synpunkter är r'äl värd ett närmare studium. Längan
består av en stålvajer. ct 5 m lång, med ett elektriskt
fälltankslås från fpl J3i i ena ärrden och en lekare
med ett elektriskt släpkontlktdon i den andra. Längs
r,ajern ncd till låset är naiat er.r elkabel som går mellan
en utlösnir.rgsknapp på förarens sPak och det gamla
fälltankslåset. Elkabeln är försedd med en brytkontakt
i den övre änden. På t ex HKP 3 är den ordinarie
lastkrokens rotationsmöilighet satt ur funktior.r genom
en speciell klamma runt dess lekare. All in- och urkoppling av last sker meJ fälltankslåset. Men fortfarande finns de två ordinarie lastfällningsmöiligheterna kvar helt intakta för nödfallet.

Mindre risker
[n av vinsterna med ovlnstående ti'p av lastlänga är
att inkoppling under holrande helikopter underlättas
genom rtt cler.r nu ligger på en höjd som motsvaras av
länglns längd. Detta medför miri'lre risker för mrrkpersonalen och ger dessutom föraren större möjligheter att hålla helikoptern "stilla". Därtill lämnas ett
minimum av lyftutrustning kvar på platsen vid fällnir.rg rv go,lset ilå helikoptern ej lanJar. Helikoptern
är se.lan direkt redo för att ta en n1' lirst utan att någon behör.er arbeta me.l själrr lastkroken. Vid transport rv stora godsmängder uppdell.le på många dellaster, r'inner mln storir fördelar med detta arrangemang. Vid RFN finns f n ca 10 års mycket god erfarenhct av denna speciell.r tillsatsutrustning, som är
typgranskrrd och godkänd av både civila och militära
myndigheter.
Skyddsnät
Armdns helikopterskola i Boden har vissa besvärligheter vid transport av fältutrustade soldater i HKP l.
Här skulle man sannolikt kunna lösa problemen ganska enkelt genom ett kraftigt skyddsnät, t ex av typen
lastnät enligt TOMT 700-12, i en ram bakom förar-

stolarna.

Då dörrstolparnl är för veka för

Kraven på erforderliga surrningar enligt TOMT
/40-/lö5u->/ Jr r n mycKet svara. ror att rnte saga
omöjliga, att uppfylla. Detta på grund av att det saknas surrningsbesiag på, bakre kabinväggen i tex
HKP 3 och att beslagen i golvet täcks av ilastat gods.
Här fordras en snabb insats för problemens lösning.
Finns det ett så förnämligt hjälpmedel inom försvaret
som helikoptrar, så bör man också se till att de kan
utnyttjas på ett smidigt och rationellt sätt även i fredstid. Ju mera realistiskt man kan öva personal i fred,
desto lättare kan man operera i krig. Och det är väl
det som man trots allt skall vara förberedd för.

större

laster kan ramen förankras med stålvajer i bakre kabinväggen. Soldaterna sitter direkt på golvet och kan
också med selar och vajrar förankras till golvet eller
bakre väggen. Ett sådant nät skulle väsentligt underlätta transporterna av lätt skrymmande gods, genom
att nätet skulle ta upp krafterna från godset vid en
eventuell kraschlandning och på så sätt utgöra ett
extra skydd för förarna.
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För h)ngande ltst lordrts lörstås speciell.t anordilingdr, Jom
Folo: Johx Forsell, F15
iltprort/s geront F'\Il' lörsorg.
-

Statiska spänningar
Ett annat problem, som kanske är av mera obehagskaraktär, är under vissa förhållanden mycket höga
statiska spänningar

i lastkrok vid hovrande

Man varnar härför

i

helikopter.

OSM och påpekar att kroken

skall urladdas före beröring. Lämplig utrustning härför saknas emellertid. Spänningar upp till 100.000

s;d 36
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VÄRDEANALYS
Förr

var arbetskostnaclen en stor del av produktens hela
kostnacl och därför gjordes t ex arbetsstudier för att
produktionen skulle bli billigrre. Från utnytt.iandet
erhölls erfarenheter, som förenklade materielen eller
ersatte den med något effektivare. Allt en Process
som tog lång tid.
Nu

helst redan från
skall man på ett tidigare stadium
(skapande)
kreativt
och
systematiskt
början genom
från behohelhet
i
sin
problemet
bel.randla
tänkande

I

vet, produktionen, alla kostnaderna, till utnyttiandet
och Jess följder (tex underhåll). Därigenom får produkten frirn början det mest ändamålsenliga utförandct och kostr.raclerna viigs mot de krav man ställer
oroJuktcn.

Denna totaltänkancle metod kallas rårdeanall''r,

(Vrlue Anrlysis, Value Engineering) FKÄ.

på

Yll

stundom

funktions- kostnaclsanalys,

Dcnnr PRODUKT-inriktade rationalisering skil.ier
sig från hittills tillämpade mtionaliseringsmetoder, vil-

ka i hu".r.ls.ik är

ägnade PROCESSEN

i

samband

mecl fr;rmställninc av Produkterr.

Direktframställning - bästa produkt- mer försvarskraft per krona
Värdeanalys är ingen nyhet. Den har tillämpats i USA
i 1: år. I dess försvarsindustri har man kunnat noter;r besparingrrr i kllssen 500 milj dollar per år! I
svensk industri hrr värdeanall'sen på senare år mer

och mer kommit

till

användning. På SAAB har den

lnviints sedan några år med Sott resultat'
Virrlc.rr.rrlyscn byggcr på grundelementen

FUNKTION

SAMARBETE

VÄRDE

KREATIVITET
METODIK

KOSTNAD

Med funktion menas här de egenskaper, som gör att
produkten fungerar eller slljs. Funktior.rerna bcnämnes så kortfattat som möjligt med hjälp av verbf
substantiv, t ex:

jekt
Bensir.rtank
Blyertspenna
Maskinaxel
Sliosklämmr
r
Ob

t

lan t liL,

I/ crb

S

innehålla
görit

bensin

överför;l
hålla

bs

mdrke
moment
slips

,

Pryoa

Person

Hrrndf anktionen skill tolka användarens

Prtmara

belrov och bi'fttnktioner är alla övriga funktioner, underordnade huvudfunktroner-r.

Värde
bedömning a\' \'irrirn. Genom jimförelse
mecl t ex r'.rd huvu.lfunkticnen kostar i andra produkter skaffrrr mln sig en uppfirttning om kostnadskonsekvenserne för olika lösningar på den aktuelle funktionen. Kostnaden för r/at billigrtste av de på dett:r vrs
stuclcrirdc alternativen får representera funktronens

Vär,le

ir

er-r

vrirde.
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Exempel på väl genomförd analys

).Värdeanaly...forts
Samarbete
Samarbetet söks med specialister
företaget.

från skilda håll i

Före VA:

I arbetsgrupper utvecklas KREATIVITETSBEFRÄMJANDE TEKNIK, t ex "Brainstorming" och
med en METODISK ARBETSPLAN till lösningar
som fyller funktionskraven med rimlig relation mellan

Hissdonet

i

det läge då der ei

anaänds,

värde/kostnad.

Ilissdonet är skratat i

gammalt eller nytt tänkande?
VA
Frågan om nytt eller gammalt i VA-tekniken är inte
väsentlig. Det väsentliga ö.r den klart angiana tehni-

ken med vars hjälp man rutinmässigt för in
ekononitka dinentionen i produktutveckling

en

ringbalh ti denna 1ta ligger i
sanma plan tom tingens tnderida.

Llftöglan är inlöd och pa*

den
och

Aerad

i

donet.

konstruktionsarbete.

VA på SAAB
Under den nu pågående introduktionsfasen av VÅ
på SAAB ligger tyngdpunkten av arbetet på utbildning och analys av redan t.illverkade produkter. Målet är dock att tekniken skall användas redan på pro'
jekteringsstadiet, där de största vinsterna kan göras.
VA-tekniken skall in "under skinnet" på konstruktören.

De två årens verksamhet visar följande resultat.
Sänkning

av

Summa vinst

i genomsnitt

i läge för

Llltöglan har

med

shruumejtel t,ridits
90 grader, t'art'id öglan lallit ner ar donet. öglan är ledbar

i

histdonet Eenorn ett
hzlled.

produktionskostnaden för

godkända "VA-måI"

Hissdonet

ant,ändning.

40 n )O 7o

för samtliga godkända mål

dividerat med summa analyskostnad för
samtliga godkända
Summa vinst

mål

ca 4O:I

för samtliga godkända mål

dividerat med summa total VA-kostnad
(inkl utbildning, metodutveckling m m) ca 10:1

Efter VA:

Som exempel på ett mycket väl genomfört VAmål kan tas de utfällbara beslag, som i fpl 37 utgör
fäste för "spinnspö" vid hängning av yttre last (Se
TIFF 2169, sid 33). De utfällbara beslagen har efter

Histdonel monterdr
latt på t'ingens an-

värdeanalys ersatts med fasta, aerodynamiskt utformade
öglor som kan användas utan verktyg.
kr rent netto på
Besparingen? Ja, ca 2oO

tAratar. Den alslichande öglans laltmotttånd är lörsambart,

dersida med {1'ra

000:-

f ingen viktsökning och inga handverktyg fordras för utfällning, dvs mindre klargöringsar100 flygplan

bete är resultatet.

Samarbete mellan SAAB och FMV-F
FMV-F och SÅAB har inlett ett VA-samatbete i och
med att FMV-F-pe rsonal deltar i SAAB:s grundkurser i VA på kursgården i Rimforsa söder om Linköping. De sålunda förvärvade kunskaperna borde med
gott resultat kunna användas exvis vid rationaliseringsarbete i samband med omarbetning av underhålls- och driftrutiner.
SAAB hoppas på ett ytterligare ökande VA-sam-
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arbete med FMV mot det gemensamma målet
FÖRSVARSKRAFT PER KRONA.

Litteratur
För dem som

vill fördjupa sig i

-

MER

ämnet rekommende-

ras:

Funktionskostnadsanalys,

av J.t Ollner, Svein

Haavardtun, Per-Olof Larsson m fl. Sveriges Mekanförbund, Stockholm. 1967, rr9 s, 4) fig. 12 kr.
Ull Ohlsson, SAAB

Kungl Maj :t beslut angående inrättande av Försvarets Materielverk (FMV) fr o m 1.7.1968 innebär
bl a ett principbeslut om organiserandet av en för

verket central förrådsledning. I materielverkets
administrativa avdelning ingår en förrådssamordningsenhet (FMV-BCF) vars uppgift är att samordna verksamheten inom förrådsområdet.
Förrå.lssamordningen, som lecls av ijverstc Runclgrcn,

skall medverka vi.l uppgiirrnde och genomförlnde
rv huvudprojekt (Hp) .1 Förråd som ingår i FMV
rationaliseringsplirn. Huvudpro je ktledarc är chefen

för

intendcnturmatcrielfijn'altningcn

tcrlmirrl

(

IrMV-l

)

kon-

Scgrcll.
Förrådssamorrlningcn påbör;a,le sitt arl'rete för Jrygt
ett år sedan mcd rtt utarbcta kompcntensområclet m m
fi)r avgränsning av de n ccntnlrr förrirtlslcdningens

verksamhet. Hän'id framkomna organisrtoriska och
vissa andra olikheter i central instans gör förrådsfråg^.n synnerligen komplicerld. I:ör att bely'sa ilettr
kan några särdrag nimn:rs.
Rcnodl.rrlc fiirrå.l.sbyricr (motsr') fiirckommer endast inom rrmön och mrrrinen. Ör'rigr förrådsbi'råer
har utijver frirrådsvcrksrrmhct är'cn anrlrr uppgifter.
Sh har excmpelvis FIr{V-F fiirrridsbyrå (UHF) i Arbosa utör'cr rcn förrå,lsvcrksamhct (mottagning, fiirvlring. utliimninc, distribution) är'cn andrl funktioner siisom inkiipsvcrksamhet etc och si'sslar clessutom i hur,uclsak med reservclelrr.
Till förrri.lslcrlningsverksamhet hiinftirlig:r delfunktioner ingår oc-kså i lnsvlrsomritclet för ett antal sakoch r.rnderhiillsorg;-rn inom hr.rvuclrrvdelnine;rrnl (armö-, mlrin-. flyg- och intenclcnturmlterielf<irvrltningirrnr),vilkct innebiir att fijrrådslcrlningsfunktioncn i
strirre eller minrlrc utsträcknins är splittrad inom huvudlr',lclninglrn:r. En annan principiell skillnacl som
pår.crker f<jrrådsledningsfunktioncn föreligger mellan
flyemlterielfön'altninsen och de andrl huvudlvdel-

ninsrrnl. Inom fl1'gmltcrielfiirvlltningcn hrr li

I

dett;r sammanhirng kan nämnas, att resen,delsför-

sörjningen inom krigsmakten är föremål för speciell
utredning i projekt 3(r och har i FMV mtionaliseringsplan hänförts till huvudprojckt -l Underhåll.
Olikheterna i de nuvarantle centrala förrådsorganens organisation och uppgifter m m samt önskemålet
om iiverg;ing till ny organisation den 1.1.1970 har
lett till att ör'crgången till en gcmensrm central förrådsleclning kommcr att ske stegvis.
Nu föreliggande tidsphn betriiffande det stcgvisa
införandet innebrir att cn försöksorg.rnisation avses
startas mecl cn

o

gemen.sam centr.rl fiirråds.rvdclning som orglnise-

ms och uppbyggs stegvis med början 1.1.1970 och
untlerstrills cl.refcn FN{V-1.
or,qlt)li.ttttiott.tile,{ I (1.1.1970-31.12.1970) omfrrttar FN{V-A förrå.lsverks.rmhet (utom verkstadsförråd). FN{V-N,t fiirrådsverksrmhet (utom verkstads-, robot-, torpe(l- och n)inrmmunitionsförråd),
IrIUV-F fiirrådsverksirmhct avsccncle redovisning
av ammunition samt FMV-l förrådsverksamhet

(utom drivmedcl)

sid 31 )

I
L)
_d
I,r\
hl
\-l
|

l---l-

\l

en

s.irskil.l Lrn.lerhålls:n',lelning som också inncf;itt;rr reservdclsfiirsrirjnin.qcn i sin hclhet medan inom övriga
huvudrvdclning,rr dcnnr funktion är upp.lelad p.i
rcsp. rnsklffrrinss- och underhållsorgln. Dessa olika
ansvlrslinjcr inom hr.rvu,lavdclnin.g;rrnr har mcdfört
att till dessl funktioner häniiirlie fiirrådsverkslmhct
crhållit olika utf ormnin.q r'.r,i lvser organis,rtion och
rutiner m m.

ffi

Tt;ltt,rrcu htr rtn tgrrt.r1t

1t.i

dcl ltrliy

lötni/.rjobbtt.
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Central förrådsledning... forts

2 (Ll .l97 l-31 .12.1971) omfattar FMV-F förrådsverksamhet i övrigt samt
FMV-A och -M verkstadsförråd ävensom FMV
organisationssleg

reservdelsförsörjning (beroende av särskild utredning ingående i projekt 3) samt FMV-I förrådsverksamhet avsveende drivmedelsförråd
organi.ratiortlssteg 3 (l .l .1972-31.12.1972) omfattar utredningen angående central förrådshållning, verksamhet avseende robot-, torped- och minammunitionsförråd, tiversyn av den hittillsvarande
organisationen samt beroende på Kungl Mai :ts
ställningstagande verksamhet avseer.rde siukr'årdsförråd och fortifikationsförråcl

I (1 .1.1973 30.6.1973) omf^ttar genomförandet av den slutliga organisationen.
Som framgår av ovanstående inrymmer huvudproorgatti.ration.rsteg

jekt 4 Förråd i FMV

rationaliseringsplan en hel
mängd komplicerade samordningsfrågor. Hp 4 har

därför uppdelats i sju delprojekt som var för sig
kommer att krär'a betydande arbetsinsatser. De del-

)

projekt som redan nu påböriats är föliande
-41 Central förrådsledning
-11 Region.rl och lokrl förrådsledning

43 Styrsystemutveckling (redovisnings-, förrådsrutiner etc)

44 Ekonomisystem för förrådsverksamheten.
För vart och ett av dessa proiekt har utsetts projektledare som tillika är befattningshavare inom FMVDessa har att i samarbete med särskilt utsedda representrnter från berörcla fön'altningar och staber samordna och avge förslag

till

genomförande av de olika

pro jekten.

Arbetsläget vad avser de olika projekten är f n vlrierande. Projekt 'f 1 Central förrådsledning har framlagi förslag på "Grundsyn på krigsmaktens förrådsve

rksamhet" och "Förslag

till

organisation

av för-

rådsledningen inom FMV", medan övriga grupper än-

nu håller på med förstudier och kartläggning av

res-

FC liirutatle . , .lorts

märksamhet: Ca 10 minuter efter landningen visades
utmärkta flygbilder av utställningspubliken.
Utomstående åskådare som trodde sig känna FV
och FC fick sig åtskilliga tankeställare: Denna skickliga exponering av utrustning, kunnighet och speciell
k.rplcitet väckte respekt.
Några pensionerade pioniärer, t ex kapten F Cornelius, förman J Saarinen och svarvare Clas Johansson, sågs i vimlet och blcv hjärtligt hälsacle av kvarvarande kamrater. Då diskuterades intensivt om FCtjänsten och FV-materielen förr och nu.
25 är av cler.r l.rär speciella verksamheten betyder en
avsevvärcl utveckling och mognad och när dagen föranleder en sådan meningsfull och lärorik expos6, därtill trivsam. må man uttrycka sir.r mening mecl dessa
ad jektiv.

Ld

nektive område.

Ovirnståenrle är i stora clrag en beskrivning av nu-

läget och förelitgande planer på lösning av förrådsverksamheten inom FMV ansvarsområde. Det skall
ses som en första orientering om en samordningsverksaml.ret som flygmaterielförvaltningen är ör'eriygad

om på läncre sikt skall medföra rationellare

och

P.S.

Så var clet östgötabonden som på sitt stora födelsedagskalas motvilligt höll tacktal:
Jae, tack
för presenterna. Män dä ska ja säje, inte -gick dä ihop

täi.

I

därmed också en mera ekonomisk förrådsverksamhet
på alla nivåer inom flygvapnet.

Åtre Nil.r:on. UHC
åter;rnskaffr.ring, distribution, redovisning och avveck-

ling.

Särskild reservdelsutred

n

i

ng

Reservdelsprojektets tillkomst innebär att ansvaret
system och org.rnisation av reservdelsförsörjningen inom krigsmakten har

för arbetet med utformning av

Inom FMV huvuclprojckt 3 Underhåll, lrar en slrskild projektgrupp tillsatts för utredning och utform-

fördelats till huvuclpropekt
lruvudprojekt 4, förräd.

till dels ett gemensamt informetionssystem (grundsystem) och dels organisation av re-

FMV-BCF och FMV-F representrnter är ör'eringenjör

r.ring av förslag

I

UnLlerhåll,

i

stället för

Projekt 36 leds av överstelöjtr.rar.rt \flesterström

servdelsförsörjningen inom krigsmakten. Reservdelsprojektet, som fått nummer 36, omfattar hela kedian

Hultmrn och byrådirektör Norör.r (bitr projektledare)

av aktivitetcr inklusive första anskaffning med behovsberäkning, inköp och mottagning/kontroll samt

te börjatle den
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från UHF

i

Arboga. Projektgruppens förstudiearbe11

.9.1969.

Seth Norän, UHF

NY MOTORPROVBOCK VID CVA
En nybyggd provbock för TM2 har satts i produktion.
Den ingår som en integrerad del i en av CVA projekterad samordning av motoröversynsverksamheten.
Ett omfattande utrednir.rgsarbete har resulterat i ett
system med många fördelar. Bland dessa märks att
. själva provcellen har gjorts till minsta möjliga oc'h
största utrymmet lämnats för motorbyte och upp-

.
.

i bef intl ig byggnad
systemct kan erbjuda konkurrenskraftiga priser
iiten tid proanint au ntindre serier
kompletta system motor/broms dr försett mecl
transporth jul. Motor skall kunna bytas antingen

ställningspl.rtser

rFr *HtrH

' ' -tönfrfr

|:::;,

,,1

l;;;,:,,1

Il:r;r

|

t4
b71

3

|

Det ,ir en Hdr intln fr,in det f öranllde

trolll,ord,t till
Santlip Cl',4 nl,iggningar litr fror nitg at nolctrer ocls
hj,ilpdpltrtltr ing.ir r tl/ .t.\.rlL'n eilliXt otau. T'\I 2:s !ror'bocI ltnnt ililrl.t DtoiillL'n lör 150o hL.
vagnen står på provbädd eller när vagnen befinner sig i något förrum
erforderliga olje-kylsystem är moduler, som kan
rullas fram och anslutas, när resp motor provas
alll ar.rslutningar för temp, tryck och övriga probar

är

standard

elstartsystemet finns

i

form av plugginpaneler för

olika mo,torer
a mät- och

styrledningar är kortast möjliga
a elmotorer och elektriska styr- ocl.r drivsystem har i
största möjliga utsträckn.ing ersatts med pneuma-

o

tiska

siktövervakning av motor och försörjningssystem
är effektiv
o brandsäkerheten har ökats

och Aon

1,tu, tilotuttt.

o

provcellen är elektriskt klassad 18D och tillåter
körning med råolja, fotogen och bensin
o utloppsrör och ljuddämpare l.rar placerats utanför
byggnaden, bl a för snabb och säker ventilation
o alla golv är plana utan trösklar och kulvertar
o väg mellan provcell och manöverrum är kort och
utan nivåskillnader
o det finns stegvis övergång från digital avläsning
och registrering via 60 mätkanaler
o en uppsättning instrument, placerade i provcellen,

är

avläsbara genom kontrollrumsfönstren. Instru-

för övervakning av vissa servicefunkticner samt för motorutvärdering, där serien är
så liten att anslutning till digitala systemet ej moti-

menten används

veras ekonomiskt

. för instrumenteringen gäller god repeterbarhet
enkel anslutning

till

och

mätnormaler

o hela projekterings- och uppbyggnadstiden var ca
7 månader
exceptionellt kort tid.
Provbocken- startades under fuli månad för korska-

librering med en motor, vilken tidigare körts på
Rolls Royce. överensstämmelsen var god, och provbocken är, när dessa rader läses, klar och insatt
duktionen.

i pro-

G Kylbring, CVA

ALL EV. UPPVAKTNING
på min födelsedag undanbedes vänligt men

bestämt.

Inget undantag.
Olga Anderuon
Häverödal

HJÄRTLIGT TACK
hlototprot.lre Bernt
prot rt.1rt.

O bsert

dels rallenbrons.

Elia.r.ron

gör en sista injrstering löre

era de dthbla brontarna,

delt

s

Ait'bromsar,

för vänlig uppvaktning, som gjorde min
till ett rikt och liust minne.

75-årsdag

Olga Andersson
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Som

i ett av sina tidigare nummer benya Sl-systemet (Syståme International

TIFF redan

rättat så

*

d'Unitös) på väg att införas mera allmänt. Inom
skolan har SI måttenheter successivt införts. Samma
gäller för tekniska högskolor och militärhögskolan,
där man nu i huvudsak använder dessa enheter för
mått och vikt. Också inom försvaret har man på vissa
områden börjat tillämpa de nya enheterna praktiskt.
Sveriges standardiseringskommission kommer att utge svenska standard för att underlätta övergången.

) Ny dragband . . .lorts
sele och koppel. Proven har även omfattat bortsläpning framåt (i fpl riktning) för att ge vatfrihet
vid

eventuell buklandning. Dragbanden kan också
FV flygplan, exempelvis efter inkörning i nät, avkörning från taribana
användas vid nödbogsering av

Id€n

till

detta bärgningsförfarande har kläckts av
f fplmästare H Larsson vid F11, som även i övrigt
har bidragit till att lösa frägan betrdffande bärgning
av flygplan.
För utprovningen av materielen tog FC f:.am nya
polyesterband av 7) mm bredd. Till utrustningen
fogades också ringar och s k SF-krokar. Bandlängden
blev 26 meter. Som samlingselement för banden används ring med krokar, varje ring fastsmidd till två

krokar. Man tog också fram söljor med uppgift att
hålla ihop banden under dragningsmomentet. Vid
bestämningen av bandens placering på aktuella flygplan har man naturligtvis utgått ifrån förutsättningen
att orsaka minsta möjliga skador på såväl flygplan
som dragband.

I samband därmed

har man heller inte

uteslutit möjligheten att bortsläpningen skall kunna
ske även framåt i fpl riktning, detta tvärtemot vad
som nu föreskrivs i BRI. Det primära är ju att på
kortast möjliga tid få bort fpl ur ett visst område
för att möjliggöra landning av andra väntande fpl.
Resultaten av proven ger emellertid i stort vid
handen att polyesterbanden är lämpliga som dragband. FC föreslår därför serietillverkning och ändring
av BRI enligt resultat av utförda prov. Man föreslår
också anskaffning av större dragfordon för flygplan
av t ex Viggens storleksordning.

A
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Fagertedt, FC

i

Försvarets standardiseringsdelegation har nu fått
uppdrag att till försvarets personal lämna informa-

tion om det nya systemet och att följa utvecklingen
vad gäller dess tillämpning. Delegationen har till en
början utarbetat en speciell broschyr med en koncentrerad information. Broschyren har sänts ut till försvarets olika myndigheter.

)

Så ska

ai ha't . . ,'forts

volt har uppmätts. Att risk för sekundärbkador föreligger, t ex genom halkning p g a chock, är uppenbart. Det finns för övrigt speciell utrustning, monterbar på helikopter, som enligt uppgift helt skall eliminera statisk elektricitet. Den som stått under en hovrande helikopter vintertid, när marken är täckt med
torr, lös snö, och tagit i lastkroken ca en gång per
sekund vet hur det känns !

För ca 5 år sedan väcktes förslag om ett samlingsverk, förslagsvis en "Flygtransporthandbok", där alla
data för aktuella transportflygplan och helikoptrar, bestämmelser för både utrustning och personal och andra föreskrifter för flygtransport vad gäller den rent
last-, surr- och lossningstekniska biten, skulle kunna
samlas och vara tillgängliga för såväl beställare som
operatörer. Det synes fortfarande vara nödvändigt att
ta detta förslag till allvarlig omprövning.

Bland arbetsuppgifterna har också ingått framför kontinuedig
vägning av last i lastkrok under flygning. Denna utrustning har beskrivits i TIFF nr 2 1968. En mera utförlig rapport har sammanställts över den slutliga
prototypen, dess installation i HKP 3 vid RFN och
de hittills vunna erfarenheterna.
Intresset från de högre instansernas sida för de problem som här relaterats har dessbättre visat sig öka.
Det har dock i en del fall saknats ett specificerat taktagande av en elektronisk utrustning

tiskt och operativt krav som bakgrund till de åtgärder
som vidtagits. Det är också önskvärt med en vederhäftig kritik och positivt inriktade förbättringsförslag
för den utrustning som hittills tagits fram. Det är ju
inte säkert att de ansträngningar som hittills gjorts
fyller kraven som ställs upp. Att något är bättre än
ingenting gäller emellertid även på detta område.
Lars Ingaaldton, UHF

Rent ska de va'
Sedan början av 60-talet har inom Flygvapnet arbetats för ökad renlighet vid service och underhållsar-

fpl. Kampanjer har bedrivits under mottot
"Renlighet ger säkerhet". Frågan blev aktuell i samband med att fpl J 31 började tillföras förbanden.
Detta fpl var avsevärt mer komplicerat än tidigare
beten på

fpltyper.

En svårighet har varit att förbanden har

saknat

möjlighet att mäta graden av förorening i vätskor.
Med anledning därav har CVM materiallaboratorium
utvecklat en metod för provning av hydraulolja. Ut-

bildning av kontrollpersonal i utvärdering av prov
från hydraulsystem pågår f n på tl-förbanden.

Ki Fl3

SAMVERKAN
ger goda kontakter

Under många år har Sveriges Verkstadsförening utar-

betat undervisningshjälpmedel för yrkesskolor och
de egna medlemsföretagen. Rutinen för dessa arbeten har varit att expertgrupper bildats inom resp område och dessa grupper har i regel bestått av 3-J
personer från olika företag. Under årens lopp har

l'erhnisttre Gtstat Litder F3 tndersöåer ett hydrattloljeprot. Instttåtör tat ing K Sillerplatz CVM yid Aursen på
F I3 iuttrnAtir.ttst erAstad i seDtember ntånad.

Verkstadsföreningen samarbetat med ca 100 medlems-

företag och på så sätt fått fram utmärkta läromedel

för yrkesundervisning.
Inom området förbindningsteknik har från olika
håll föreslagits att gemensamma monterings- och kon-

trollinstruktioner

för

tillverknings- och kundsidan

skall utarbetas. Med dessa förslag som bakgrund kal-

lade Sveriges Verkstadsförening representanter från

)

Hallå diir . , .fort.r

kets tvättmaskiner och inte till "männen på marken".
Ge oss vår identitet tillbaka.
Till sist vill f ag svara sign "konstruktören". Vi på
Fi förstår så väl att olika sorters plastlim och tätmedel behövs för underhåll av moderna fpl. Min
insändare gällde SK60.

Vm på

F5

Sur:
Beträffande miljöbänken har red inhämtat att konstruktören vid CVM studerat även bänkens ljusförhållande från ergonometrisk synpunkt. Ingen personal har hittills uttryckt något olägenhet vid arbete
i bänken. Fenomenet är känt och känsligheten varierar från individ till individ. Personer som önskar
detta "fäste för ögat" rekommenderas att själva utprova placeringen av en fixpunkt, t ex en rödmålad
plåtbricka ca 20 mm.

Vad gäller överdragskläderna är det hela en smula
dunkelt, enligt vår mening. Men om insändaren närmare preciserar vad som avses ska vi gärna genom
TIFF låta någon gå i svaromåI.
Red
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militära och civila förvaltningar samt från elektronikindustrin till ett sammanträde den 9 okt 1968. Vid
sammanträdet bildades två arbetsgrupper, en för
mjuklödning och en för övrig förbindningsteknik.
Inom FMV tillmäter man Verkstadsföreningens arbete inom detta område stor betydelse och man har
vid förfrågan lovat ställa specialister till förfogande

för deltagande i båda arbetsgrupperna. FMV-F:UH
har anslagit medel och FMV representeras i mjuklödningsgruppen av ing Nils Peterson FFV/CVA och i

gruppen övrig förbindningsteknik av ing Harry Jacobsson FFV/CVA.
Eftersom grupparbetet ingår som en del av vederbörandes ordinarie arbetsuppgifter i det företag
där han är anställd, kommer uppdraget att ta relativt
lång tid, men i slutet p& tglO beräknar man att ha
utarbetade och färdiga förslag klara.
Arbetsgrupperna består av följande medlemmar:
M jrAIödning
Byrådir Bertil Svartvall Televerket

Ing Gösta Kadsson SAAB
Ing Nils Peterson FFV/CVA
Ing Lennart Stadigh LME
Ing Folke Eriksson SRA
ö ui g f örbindnin gttehni å
Ing Äke Johansson Philips Tele
Ing Lennart Isaksson Televerket
Ing Björn M'iiller Standard Radio
Ing Harry Jacobsson FFV/CVA
Båda gruppernas arbete leds och samordnas av ing

Börje Ekstrand på utbildningsavdelningen vid

Sveri-

ges Verkstadsförening.

Nils Peterrcn CVA

TV

"3" hos U H:

FV teve-bandspelare
Prot nted en b"irbar t ideobanl.rpelt,e tn.tt,id lör ntbildning

och reforttge lt,l)ller p,l) dtt Xördr at' lllgstaben.r ttbildningsdclning. ll,ir .ret .rtah.rregi.r.rör Helge Sthlin ( nted ntihrolo-

ut

rtu

) l,i.rt tr TIFF ou de/ n1t pål.tllningltggtt'gtlet

nedau

Bengt lYettlelt l,iter hanernt $. P,i lotogralent axel hänger
btnd.rptlaren, d,ir tllts,i hild och ljnd tds npp. Cl'tr|-iugenjincrta l'idtr Orr.rtenint och Lars Ljntggren (tittande) as.ri.rterdr t id detna inprot i.rt'rade intpelning. Out,delhart et'ttr

it.rpc'lninget trtn lilntcn strdenu
t

L

nl)er bdr sftec'ndtt t id

ba.rör

n

i ttt t'-nonitor. Nt i

jils iltd lbl 37 i BtAon

gistrcrutr på detta tiitt lör ridare analy
n1a bjälpnedlel i kotnnande flr/nrmel.

nore-

i UH. Mer om det

Grabbarna i busken
Höstens krigsmaktsövningar engagerade en

hel

del

rekryter och repgu'bbar. TIFF fick tillfälle vara med
"ute i busken" för att följa klargöringstiänsten vid en
hemlig bas. Utan tvekan formade sig denna fälttfänst

till

en riktig solskensövning. Grabbarna var på gott

ju mera solen tittade fram,
och övningarna verkade gå mycket bra. Fast en smula
slitsamt var det ju förstås ibland. Som på bilden då
391022 Gunnarsson assisterar vid lastning av 25O kg
bomber. Den här bilden är en smakbit från höstöv-

humör, som blev bättre

ningarna. Mera därom
TIFF.

följer i nästa nummer

av

Flyttfagel
I ett fpl 32 tillhörigt F11
/pptåckter ett fågelbo i stlrlådan, då lpl t'ar På ett längre
besöh

t'id F17. Hsrrvida

bo-

blggaren på nodernt Jäll leJt
lr'in N y'Aöping till Ronneby
(-Brunn) eller halt lör atsiht

att pi detra sirt lörllltra

lrån Ronnebl till

sig

N1åöPing

har inte htnnat stredas.

/116,r{artn'rh{tTlfE

ffi6l'til"fl6rnd0,4,
T6tQ;
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EN KILLE SOM Ef, GLÖMAAER DIDAS
KAN INTE AV MARORNA RIDAS

TY UTI DETTA SPEL
HAR HAN NÄTT ATT HA FEL

SOIV\ TÖN VETSKAP TILL ANDRA KAN SPRIDAS

DET AI
/NAR,KE

PLANE

