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Sedan länge har ett behov gj ort s i g gäll:md.e att på ett 

smidigt ätt kunna. sprida kännedom om t e lmi aka. nyheter för 

underhållstjänstens effektivis ering. När FF/MY nu tar ini

tiativet till S,mVICENYTT är det i avsikt att få till stånd 

ett kontaktorgan f ör den telmi ska personalen, för spridande 

ay rön och erfarenheter , i deer ooh synpunkter. SERVICENYTT 

gör ioke an3pråk på fulländning såsom publikation,ooh detta 

först a nummer är helt at t betrakta. som ett försök. FF/11N 

hyser förhoppningen att från alla berörda instanser såväl 

inom FF som vid flj, ev m.fl. få bidrag till SERVICENYTT. 

Order eller direktiv kommer icke att inflyta i S:rn.VICE

NYTT. Inga be s t ämda utgivningsdagar fastställs, t.v. utan 

ett nunnner utges då behov härav rörelig,s-er. Bidrag motta

gas av FF /WN • 
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Enli gt nuyarande organisation kan det 
hända, att erforderligt materiel för to 
l evereraa ~tskilliga ~ader efter sedan 
to:n utkommit. Detta förorsakar givetvis 
beaTärligheter i planeringen av to-inf~r
andat. Det har föreslagih, att to ej 
akall utaändaa ffuTän materielen är klar 
f CSr leverans frfu-l eFA, men ett s~dant gy
IiI telll är ej lämpligt. Det kan förekomma, 
att en to f tlreskriver, att flj (av) skall 
tillverka viss materiel, under det att 
visa skall rekvireras frfu-l CFA. Införan
det av to:n skulle j u då föriienaii. Genom 
en BUooesiv leverans av materiel kan även 
t iden för införandet aven to förkortas. 
Allt talar således för att to:n akall ut 
givas så snart det är möjligt. 

För att emellertid ur planeringa~
punkt eliminera olägenheterna av att ma
terielen levereras förlilt efter to:ns ut
givand9, kommer MV' att i fortsättningen 
meddela berörda förband leveranstider på 
materiel, er'forderlig för införandet av 
to. Detta sker på ett kort med följ ande 
ten: 

Till CF8. 

ToMÄ 28-836-Äl8. 

Materiel för oTannämnd to beräknas le

vereras till CFA omkring den 1/7 1950. 

MY den 20 april 1950. 

Kortet föriieii ej med diarienwmner på 

FF oCh bör ej heller intagas officiellt 
vid flj. MY' hoppas att detta system kom
mer att åtminstone i någon mån underlätta 
arbetet med to. 

Uppvärmningsanordning 

för flygplan 

Under ~ 1948 tillverkades p~ CVM 
efter av Fc uppgjlorda principritningar en . 
n::r typ av uppvärmningsanordning för fpl , 
som provades under vintern 1948-1949. På 
grundval av de erfarenheter, som då fl' lUII
kom, modifierades ' konstruktionen och en 
ytterligare tillverkning av 50 st värmare 
påbörjades. leverans av dessa flkedde me d 
25 st i februari 1950. Värma'_na fc;rdel a.
des på F 4, F 15, F 21, fält 28 och Kalix 
för att under betjäning av gästande f ör
band utprovas • 

önskemål har från ett flertal förband 
framförts om tilldelning av de nya vär
marna, men Fl? har inte kunnat tillmöte agå 
deaaa önskemål, då den planlaggda utproy
ningen av dem mAste ske i första hand. 

Samtliga rapporter fcln vinterÖTning
a:rn.a. ha ännu ej kommit FF tillhanda. Så 
snart detta skett kommer FF att ta ställ
ning till frågan om ytt~rligare tillTerk
ning av qylika uppvärmningsanordningar. 
Man kan emellertid inte räkna med, at t. 
typ Miva Decalor snabb·t kommer att ersät
tas med d,i.ldra värmare, ut&n MiTan skall 
underhållas för fortsatt t j Mst. 

Under vintern har två nya uppv1i.rm
ningsanordningar provats. Båda äro bygg
da för fasta bränslen. Det ena, konstru
erat och tillverkat av Enköpings Verkstä
der, ger över 100.000 VE, det andra, som 
konstruerats av oivilingenjör Risinger, 
ger oa 50.000 VE. Båda konstruktionerna 
gjordes på utomordentlig kort tid, var
vid man inte kunde ta hänsyn till anord
ningarnas vikt och dimensioner. Detta är 
ju även aT mindre betydelse, när det gäl
ler att utprova en ~ princip. 

Båda värmarna ha under proven visat 
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sig besitta en del icke f'draktliga förde
lar framför de mer komplicerade uppvärm
ningsanordningarna med flytande bränsle. 
Nackdelar _lenas dock int., storlek och 
vikt äro be svärande faktorer. 

Baheos och Risingers värmare kommer 
att omkonstrueras och utforlllLS praktiskt 
till nästa vinter,då f'drnyade prov kommer 
att äfP. rum. 

SYRGASOMFYLLNADSPUMP 

lE' ny,n motordriven syrgasomfyl lnads
pump har p\ FP' uppdrag konstruerats av 
AB Gasaccumulator, Lidingö. Pumpen har 
utformats så, att den kan lIIOnteras på de 
till den gamla pumpen hörande vagnarna. 
Ett exemplar är byggt och under utprov
ning på r 8. Sedan proven slutförts, kan 
leverans ske i relativt rask takt. 

Den nuvarande omfyllnadspumpen, s:>m 
levererades för snart 10 Ar sedan, bör jar 
bli utsliten och måste ersättas. Omdöme
na om den har varit skiftande. på vissa ' 
håll har den ansetts vara mycket dålig, 
under det att den på andra ansetts funk
tionera bra. Anledningen till dessa skif
tande omdömen torde ute slutande bero på 
skillnaden i dess skötsel. Eftersom van
liga smörjmedel inte kan användas i en 
syrgaspump, blir korroaionerisken stor. 
Garvsyran i läderpackningarna angriper 
troligtvis kolven. 

Instruktioner f'ör pumpens skötsel ut
sändes vid leveransen till samtliga f'dr
band, men det vill B,ynas som om de före
skrifter, den innehåller, ej alltid efter
levts. Det har hänt, att en division för
klarat, att pumpen aldrig har kunnat an
vändas, under det att en alUlln f'orklarat 
att den fungerat klanderfritt. 

Den nya pumpen är av mer robust kon
struktion. Nytt smörjmedel, som ersätt er 
glycerin och vatten, har in:f'drts. En gyr

gaspump kommer dook alltid att fordra ett 
minutiöst underhåll fär att fungera bra. 

Olyokshändelse 
i samband med syrgasfylln1ng. 

CF3 meddelar följaade: 
En tekniker skull e kontrollera trycket 

i tuberna till en omfyl l nadspump f'ör syr
gas (stn 60) och öppnade kranen på ena 
tuben i tro .att kranen efter pumpen var 
stängd. så var emellerti d icke fallet, 
utan syrgasen str ölIIJII8.de ut , varv id s lang
ändan började piska . Teknikern grep slan
gen och böjde sig ned för att stänga kra
nen på pumpen. Därvid råkade han rikta 
syrgasstrålen mot vänstra höften, varvid 
kavajfickan tattade eld explosionsartat 
och vapenrock och byxor sveddes p\ utsi
dan. Teknikern blev icke skadad. 

Kranen efter pumpen hade kärvat fast, 
vilket torde vara orsaken till att den ej 
var stängd. 

Gasutströmningen stoppades genom att 
kranen på tuben stängdes. 

- 000 

Fil.officeren på FS har frAn USA inköpt 
ett antal undervianingafllmer. Den fär
3ta aT dessa, "Värmebehancll.ing av alumi
nium" har ÖYersat ts på MV ooh är nu :f'il"
dig.tlUld. med. SYen.tt tal.. Den kan re~ 
virer.. fre !rm6- Marin- och FlygtilJl, 
Stookholm. 

- 000 

STARTVAGN 

De startvagnar for reafpl, som anskaf
fats av n, äro ganska tunga och svArban
terliga pl grund av att det fordras en 
stor motor f'dr de startningseffekter, det 
här är fråga om. Man kan sök. eliminera 
olägenheterna genom att t ex kombinera 
bogser1ngsfordon för fpl med startaggre
gatet. Prov härmed pågår sedan en tid vid 
F 18. MY avser återkomma i ett av de kOIl
mande numren. 

I 
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TÄNDSTIFTSVERKTYG 

Isärtagning av keramiska tändstift, 
d.v.s. lossgöring av isolatorn från sock
eln,har vållat vissa besvärligheter. Iso
latorn kan nämligen vara sä fastbränd i 
sockeln, att översynshandbokens rekommen
datir.n att lägga sockel och isolator i 
bensin upp till ett dygh, inte har avsedd 
verkan. 

Frän F 10 har följande rekommendation 
insänts till FF: 

Flj har till sin hydraulbänk tillver
kat en anslutningsnippel enligt nedanstå
ende skiss, FlO-A4-2l2. 
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I denna nippel skruvas tändstiftsock
eln fast. Skärmhylsan, som förut lossats 
anslutes över isolatorn med några gängors 
ingrepp, varefter nippelns amra ända an
slutes till bänkens hydraulpump XP-4504
Ol.Handpumpen manövreras tills en "knäpp" 
tillkännager, att isolatorn lossnat frän 
skärmhylsan. Trycket brukar variera mel
lan 50 och 100 kp/cm2 • 

Vid behov kan skiss rekvireras fr~n 
fljing FlO. 

-000

VERKTYGSKATALOG 

samarbete med KKV kommer FF inom 
kort att utge en katalog över inom FF fö
rekommande allmänna handverktyg. Varje 
verktyg kommer att avbildas och förses 
med en entydig kodbeteckning. Avsikten 

är att CFA skall lagerföra i katalogen 
ingående verktyg. 

Snc:ncAn 
~ ti. l1ba~ _d f j l.4a rbeJ.a !J'+..a d ::Iät lic:o lY . 
Utan ,ornldertng - Uukruv 1 handt.aee t. 

MLt ollrlde l abr 
1'2 -18 _ cr:..r 169 A 
lS-,O ~ " 169 B 
!O .J)O I.W " 169 C 

lO lti9 D 50--90 .. 
9(1.· 150 l!It"I " J6' E 

STlYlOoIJ.n 
av j l'1nl I!I!!d ,t rl.. ·.n ct~ . 


14ngd 'lb r ex 

200 _ 1.$:71 21- ')0 4 

Blad ur katalog över allmänna handverktyg 

Genom att katalogen endast kommer att 
upptaga ett fåtal aven nu befintlig 
mångfald varianter av vissa verktyg och 
endas t de katalogiserade typerna i fort 
sättningen kommer att anSkaffas, avser FF 
uppnå en bättre standardisering av ham
verktygen. 

-000
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~d F 15 3.div har tillverkats en lös
tagbar tratt, avsedd att påsättas kärl 
för fårger och lacker (stn 3). Kärlet 
är tillverkat av svartplAt och ~örsett 
med tätande gummipackning. 

I 



HALKORTSBEARBETNING 

Sedan Dler än ett år 'tillbaka har i FF 
prövats hålkortsDlässig bearbet ning f'6r en 
del arbetsuPFgifter,där siffermaterialets 
bearbetning är av betydande omfattning, 
och där den manuella behandlingen måste 
anses vara både ointressant och tidSkrä
vande. De verksamhetsgrenar , som sålunda 
varit föremål f'ör maskinell bearbetning 
av siffermaterialet, äro: redovisning av 
flygtiden för flygande personal, gångti 
der för flygmaterielen samt stat istisk 
bearbetning av kollektivavtalsanställdas 
lö ner. Den maskinella bearb~tningen har 
därvid utförts i civilförvaltningens hål
kortsanläggning,som fungerar som servi ce
organ f'ör för svaret. Den erfarenhet, som 
hittills vunnits av hålkort,kan i allmän
het sägas ha infriat de opt imistiska för
väntningar som i begynnelsen uppställdes . 
Bortsett från att dems försöksverksamhet 
irriterats av driftstekniska störninsar, 
dels genom maskinanläggningens om1'1ytt 
ning och dels genom utbyte av maskinpark 
vid övergång till a nnat fabrikat , ha för
söken givi t v id handen, att den maskinel 
la bearbetningen ökat f"örutsättningarna 
till överskMlighet och skapat latenta 
möjligheter till specialbearbetningar ur 

Obefintligt grundmaterial. . 
Dessutom har tillförlitligheten och 

exaktheten väsentligt ökats vid maskinell 
bearbetning . på grundval av de vunna er 
farenheterna har FF ansett sig kunna ac
ceptera hålkort som hjälpmedel att ratio
nalisera och samtidigt effektivisera det 
administrativa arbetet. Efter omf attande 
utredningar avseende såväl förutsättni ng
ar för IIRskinell bearbetning av vissa ad 
ministrativa arbetsuppgifter som beträf
fande val av hålkortssystem har kontrakt 
tecknats med INTERNATIONAL BUSINESS 
SVENSKA AB (IBM) om en maskinpark . Denra. 
skall placeras i bergsutrymmena i Arboga 
under FF/lIV administration. En mindre 
del av anläggningen är redan levererad 
och verksamheten påbör jad. 

Anläggningens sammansättning,fdr vil
ken sedermera i ~orthet skall r edosÖras, 
är betingad av de applikationer,som avses 
genomföras. I första hand skall ev avlö 
ni ngsuträkning, avseende kollektivavtals
anstälIda, helt mekaniseras. Avsikten är 
därvid att så småningom eliminera allt 
manuellt uträkningsarbete i sådan ut 
sträCkning, att såväl hålkortens stansning 
som vidare _skinelI bearbetning utlöses 
direkt av tidskriverskans anteckningar. 

I andra hand kommer ev och senare 
även flj verkstadsbokf'öring (efterkalkyl, 
affärsbokf öring, utställande av räkniJl89.l" 
och anslagsavräkni ng) att uppläggas på 
hål kort . Det för denna applikation erfor
derl iga primärmaterialet finne~ till 
största delen tillgängligt för ev del i 
f orm av de arbetskort, som tidigare ingått 
i löneredovisningen . De s sa båda arbets
uppgifter äro konyentionella applikatio
ner och :f6rakolllllB inom ett flertal av 
lamets större industrier . En betydande 
del av hAl kortsanläggni ngens kapacitet är 
emellertid avsedd för maskinell redovis
ning av eFA och dess f ilialf"örråds an
talsmss:iga och värdemässiga redovisning 
av materiel och material. Även om den ut
redning, som föregått kontrakterandet aY 
Fl hålkortsanläggning, klarlagt att :rer
r ådsredovisningen kan lösas meddels hål
kort, lterstlr ett synnerligen omfattande 
arbete inm n en sådan omläggning kan ge
nomf'öras. 

Det är helt mturligt att en så vä
sentlig omläggning, som har integrerande 
verkan på en mängd olika verksamhetsområ
den i nom vapnet, icke tager sikte enbart 
pA a t t överf"öra nuvarande r edovisning 
till hålkort. Nu gällande system skall 
givetVis dessf"ör innan reviceras och hit 
tills vunna erfarenheter pAverka den nya 
uppläggningen. De n ökade komplicitetsgra
den och flygmaterielens kvantitativa an
svällning har dessutom givit vid hamen, 
att ett ofrånkomligt behov föreligger av 
ett klassifikationssystem i syfte att 
~örenkla och effekt ivisera material:f"ör 
sörjningen. 

Så småningom avses att i dessa spal": 
t er lämna vidare orienteringar rörande 
hålkort sbearbetningens principer och en 
närmare beskrivning av den i Arboga nyli 
gen installerade anläggningen. Vidare 
kommer den slutgiltiga sammansättningen 
av anläggni~n att beskrivas samt korta 
redogörelser rörande de hAlkortsmässi88 
applikationer, som r edan genomförts eller 
kommer att ge nomföras, att lämnas. 

-000

M ätverktyg. 

e E J ohans son, Eskilstuna har släppt 
\.i.t en ny typ av ytmrmler i marknaden. 
Med h jälp av des sa kan man med nAgorlun
da säkerhet avgöra graden av en ytas 
jämnhet oberoende av det sätt, pA vilket 
ytan är bearbetad. Prospekt medf"6ljer 
detta nummer som bila8a. 
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