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SNORO)NINO 


Det har visat sig nödvändigt att komplette
ra snöröjningsavdelningarna med flera enheter 
av den viktigaste materielen,nämligen snöslunga
traktor och vält. Snöröjningsavdelningarna har 
därefter omorganiserats. Efter omorganisatio
nen benämnas de ~snöröjningstroppar", av vilka 
det finns "lätt'· och "tung~. 

Den lätta snöröjningstroppen är i utrust
ningshänseende lika med den tidigare snöröj
ningsavdelningen medan den tunga skiljer sig 
därigenom att den har 2 enheter av slunga m/46 
eller m/49 samt 2 st vältar. 

De tunga snöröjningstropparna aVSes place
ras vid de nordligast belägna flottiljerna.

Samtlig materiel till tropparna har ännu ej 
hunnit anskaffas, framförallt fattas bandtrak
torer. Av befintliga traktorer äro även flera 
så gamla och nedslitna, att de snarast böra er
sättas. Fullgoda svenska traktorer finnas f.n. 
inte, och import kan av kända skäl endast ske i 
begränsad omfattning. 

Plogbilar fattas även, men här räknar FF 
med att använda chassiet av de slungor m/43,som 
snart tjänat ut och som skall kasseras. 

Av vältar har FF anskaffat ett så stort an
tel, att varje fält kan förses med en. Härige
nom behöver i fortsättningen vältar inte trans
porteras mellan f ä lten. 

Under vintern har nya utrustningslistor för 
snöröjningstropparna provats pA F 21. Efter 
bearbetningen av de erhAllna resultaten ko~er 
nya KUL-listor att utarbetas. 

Beskrivning av snöslunga m/46 har redan ut- o 
sänts till flottiljerna. DA slunga m/49 skil 
jer sig ytterst litet från m/46, kommer endast 
ett komplement till m/46-beskrivningen att ut
ges i stället för en fullständig beskrivning av 
m/ 49. Av denna slunga kommer tvA olika model
ler att finnas: m/49 S, som är byggd pA Scania 
Vabis chassie modell 2 F 12 samt m/49 G, som är 
byggd på chassie GMC 6 x 6. 

Den gångna vinterns erfarenheter har visat, 
att den koniska växellådan på snöslungorna m/46 
och m/49 är slungornas svagaste punkt och orsak 
till många driftsavbrott. 

FF av s er att utprova om matarskruvarna kun
na f örses med en kardanknut intill den koniska 
växellådan. Härigenam skulle de spänningar,som 
finnas i matar skruvarna kunna elimineras. Ut
byte av koniska växellådor kan härigenom göras 
utan att spä nningar i matar skruvarna uppstår.

"Handledning i snörö jning~ är i många avseen
den ej tidsenlig och kommer att omarbetas. 

Uppvärmningsanordningar 
för fpl. Ur vinterrapporterna. 

U 'r vinterrapporterna utdrages följande: 

CF 21 rapport betr Fc-värmaren. 

Erfarenheterna ha varit mycket olika, be
roende på personalens utbildningsståndpunkt och 
f örmåga att s köta m&terielen. Resultaten ha 
emellertid i stort sett varit goda, och påpekas
från de flesta håll en avsevärd förbättring 
j ämfört med de tidigare använda Yiva Decalor
vä rmarna 

o Bland erfarenheterna kan nämnas, att fråD 
O till starttemperatur tager det i genomsnitt 
15 min per 2-motorigt fpl i uppvärmningstid.
Tiden f ör att f A en division på 12st fpl start 

~~a~n.in~i~si~~ ~;;~e~:~~~aa;i~~obi;~e~ä~!~ 
emellertid ända 'upp till 280 min. I detta fall 
hade ifrågavarande division endast 4 st värmare 
och erfarenheterna visa, att för nedbringande 
av tiden till godtagbara värden bör varje divi
sion vara tilldelad 8 st värmare, varav 6 st i 
tj äns t och 2 st i reserv. 

P.g.a. tekniska fel ha värmarna tidvis va
rit ur tjänst. 

Följande erfarenheter ha inhämtats från de 
olika förbanden : 

l. 	 ~tar!nins. Fc-vär~re serie l med Garelli 
motor nar varit lättstartad även i kyla. 
Berg-motorn däremot svårstartad p.g.a. svå
righeter eller bristande instruktioner, hu
ru spjällen skola vara inställda vid start. 

2. 	 ~otorn. Skydd mAste sättas framför luftin
taget,-då snö yrt in och kv§vt motorn, så ' 
att den stannat. 
Ljuddämparen har tidvis sotat igen och mAs
te brännas ur. 
Fjädern i starthjulet till Garelli-motorn 
har brustit, vilket varit svårt att repare
ra. 
Stoppventilen har kärvat, sA att starttryok 
icke kunnat erhAllas med handpumpen. 

3. 	 Fläkthlulet för varmluft har slagit emot 
~lakthuset: nitarna Skjuvats av och fläkt
bladen lossnat. 

4. 	 Startbrännare har gått sönder av för hård 
aragning: oransleläckage har uppstått samt 
ha de slocknat, enär öppningen rätt ofta 
satts igen. NAgot större spridarhål äro 
önskv3rda,så att de lättare kunna rengöras. 

5. 	 liuyu~b~ä~n~r~n hade blåsor i godset runt 
rensnAlen. Godset sönderbrändes lätt 
framkanten på brännaren. 
Rensnålen fastnade i munstycket. Läckage 
har även uppstått med brandris~ som följd. 
Brännaren hade dåliga packningar och sval 
stagning. 
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6. 	 .!rzc,!ti!j!mni!l€@v!!n!i,le!l har i ett flertal 
faIl frusIt fast och säkerhetsventilen 
trätt i funktion. 

7. 	 'yaKIDlu!t!!l!!n.sa~n!! ha blivit överhettade och 
bränts sönder. Flänsen för anslutning av 
slangarna till värmaren bör vara längre,
enär temperaturen blivit för hög och bränt 
av slangen. 
Termometer för utströmmande luft bör monte
ras så, att kontroll härvid kan erhållas. 

8. 	 Få serie l bör !!a~n~0E.p,li.!!~a.!!o.!:d!!i!!g gö
ras, så att flera värmare samtidigt kunna 
transporteras. 

j,:ed hänsyn till ovannämnda fel vore det lämp
ligt, att reservdelar till värmarna finnes vid 
förbanden, så att enklare fel snabbt kunna av
hjälpas. 

Trots gjorda anmärkningar har förbanden som 
slutomdöme framdragit, att proven förlöpt till 
full belåtenhet och att det är synnerligen 
önskvärt, att värmaren snarast införes i FV 
standard. 

Ur eFc rapport: 

l~tor typ Berg L03H monterad i motorvärmare 
serie 2 har ej tidigare provats i vintertjänst. 

Då det antogs att motorn skulle vara svår
startad i kyla, beroende på att startanordningen
är av vanlig snörtyp och att motorn är inver
terad med risk för igenoljning av tändstiftet
var det av intresse att få jämförelse med den l 
serie l tidigare använda Garellimotorn. 

För att bedöma Berg-motorns startegenskap er 
under kyla parkerades 3 st värmare ute och ned
kyldes c:a 15 timmar före varje startprov.

Det visade sig under dessa prov att om mo
torn var rätt inreglerad med avseende på tänd
ning och förgasarinställning, startade motorn 
utan anmärkning ned till en temp av _150e, vil 
ket var den lägsta . temp som förekom under prov
en. Anmärkas bör, att vissa modifieringar hade 
införts på Berg-motorn för att underlätta star
ten. 

Under den gångna vinterperioden har F21 en
ligt uppgift fördelat ett antal värmare till 
flygfälten i Övre Norrland. Vårmarna ha efter 
hand överlämnats till olika besökande förband. 
Det synes som om personalen vid en del av dessa 
förband icke haft tillräcklig praktisk kännedom 
om värmarens handhavande och själva värmnings
förfarandet. Därjämte ha de instruktioner, som 
följa värmarna icke beaktats. Detta har i flera 
fall förorsakat skador på materiel och tidsför
luster vid Värmningen. Ued anledning av dessa 
anmärkningar har en representant för Fc vid 
olika tillfällen hållit instruktionsmässig ge
nomgång av värmarna med berörd personal. 

Ur CF 21 rapport ang Bahco-värmaren: 

Froven ha utvisat, att anordningen giver en 
avsevärt högre värmemängd än tidigare använda 
Ulva Decalor och Fc-värmare. Även i jämförelse 
med ABA:s Nelsonheater är Bahco-värmaren över
lägsen. 

Värmaren har med fördel även kunnat använ
das för att erhålla lämplig temperatur i fpl
passagerarpl&tser, dels före flygning, dels vid 
utförande av arbeten efter det att fpl stått 
längre tid utomhus och blivit kraftigt nedkyl
da. Härvid har det visat sig vara tillräckligt 
att föra in slangen till resp rum samt i möjli 
gaste mån stänga dörrar och luckor. 

Uppvärmningsanordningen har även provats
vid uppvärmning av ladvärn, verkstadstält och 
expeditionslokaler. Ett ladvärn med 15 x 20 m2 
golvarea uppvärmdes 100 under loppet aven tim
me. Bär gäller det speciellt stora luftvoly
mer, som skola uppvärmas, och måste resultatet 
betecknas som mycket gott. Resultatet är i jäm

förelse med den fasta SF-värmaren, som finnes 
inbyggd, bättre, vilket torde bero på SF-värma
rens dåliga tillstånd och uppbyggnad. 

Vid uppvärmning av verkstadstält erhölls ett 
mycket gott resultat, vilket även var förhållan
det 	vid uppvärmning av expeditionslokaler. 

Vid 	uppvärmning av ladvärn ochverkstadstält 
erhålles en sådan överskottsvärme, att uppvärm
ningen ej bör ske kontinuerligt utan intermit
tent med perioder på 10-15 min uppvärmning och 
därefter uppehåll på en timme. 

Bahco-värmaren har även med fördel använts 
för 	att tina upp och värma upp snöröjningsfor
don, som stått ute i kyla. Härvid har hela 
fordonet täckts med en pressenning,vars kanter 
tyngts ned med stenar eller andra vikter mot 
marken. Slangen från Bahco-värmaren har däref
ter förts i~ under presenningen och fordonet 
och 	placerats så, att värmen i första hand kom
mer under motorns vevhus. Luckor och dörrar 
till fordonet voro öppnade. Efter 10-15 min 
var 	fordonet avisat och uppvärmt, så att start 
kunde verkställas. En behaglig temperatur hade 
även erhållits i förarhytten. 

l.':indre byggnadslokaler med relativt täta 
väggar kan inom loppet av 15-20 min uppvärmas 
till bastutemperatur. Skall lokalen användas 
som bastu bör emellertid luften fuktas på lämp
ligt sätt, vilket exempelvis kan ske genom att 
värmen ledes mot några plåtar eller stenar,var
på vatten begjutes.

Bahco-värmaren har visat sig vara mycket 
lättskött och även okvalificerad personal kan 
på ett effektivt sätt sköta den. Genom att 
halvmeterved användes, sparas mycket arbete med 
sågning. 

Den nuvarande konstruktionen, som enligt
uppgift är provisorisk är emellertid för tung
och orörlig, varför svårigheter föreligga, att 
snabbt få fram den till olika värn eller till 
fpl uprställningsplatser. Ivenså föreligger
f.n. svarigheter att draga ledningar från det 

fasta nätet. 


Sammanfattningsvis kan nämnas att Bahco
värmaren ur kapacitetssynpunkt är betydligt 
överlägsen de tidigare använda värmarna, avse
värt lättare att sköta; ett bränsle användes 
som är lätt att anskaffa och hantera, men är i 
sitt nuvarande utförande något för tung och 
orörlig. 

-000

JEEP som batterivagn 

Fljing F 6 meddelar: 

3.div ena jeep (tgb l t.D) har f örsetts med 
en gammal B-5 generator i stället för bilgen~ 
torn. Batterierna från en batterivagn har 
ställts i en låda på flaket, varefter jeepen
tjänstgör som rullande batterivagn.

Den ersätter i stort sett 3 batterivagnar 
och alla laddningsbesvär bortfaller, då jeepens
körningar räcker till för att alltid hålla bat
terierna fulladdade. 

Förslaget är utmärkt och FF kommer att ut
arbeta To. 
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LODPISTOL 

I marknaden har kommit en elektrisk l ödpi
s tol . Frinc i pen är följande : 

Nä t spänningen överföres vid strömtil lslag 
på den i lödpistolen helt inbyggda transforma
torns primärlindning. Härvid induceras en spän
ning på sekundärlindningen ooh en myoket hög 
ström passerar genom apparatens l ödogla . Denna 
bringes härigenom t i l l lödtemperat ur på några
sekunder. 

Transformatorn är vacuumimpregnerad och väl 
dimensionerad. Tryckströmbrytaren är av aut o
matiskt återgAende typ, vilket medför att l öd
pistolen törbrukar ström endast under l ödperio 
darna. Lödöglen är av l ättbö jl1gt material ooh 
kan snabbt for mas för at t nå de svåråtkomli
plit. 104 tlUen. 

5 
~ 

~! 

. Priset håller s ig omkring 75:- kr. 
Fistolen är unde r utprovning genom Fr tör

sorg och bör ioke anskaff a s av f lj förrän när
mare meddelanden f rån Fr förel igger. 

Impre9nering av kapell 

på e t t impregnerat fpl kapell skall följande 
fordringar kunna up pstäl l as: 

Det skall vara vatt entätt, smid i gt och oömt. 
De t f år va r ken angr i pa l ättmetal l el ler färg. 
Moto rkapel len s kall vara brandsäkra. 

Det har funni t s svårigheter att uppfyl la 
dess a krav samtidigt. Vattenskyddsimpregneri ng
har i en del fal l visa t benägenhet att - när 
kapellen bl i vit våt a angripa lättmetall ; 
brandskydds i mpregneri ng har gjort kapellen skö
ra . Det kan även 1nträfta, att det ena impreg
neringsmedle t upphäver verkan av det andra . Un
der de s i sta år en har det varit svårt att tå 
tag på vissa impregneringsmedel , man har tAtt 
ta det man kommit över. Det kan tänkas, att 
sammanblandningen av medel hatt en ofördelaktig 
i nver kan på kapellen. 

För nä rvarande pågår genom FlattlLondon un

dersöknlng av en engelsk impregnerlngsmetod med 
t r ifenylfostat. FF kommer att inhämta erfaren
heterna av denna metod vid RAr. 

Intill resultaten av denna undersökning fö
r eligger, mAste kapellen behandlas enligt de 
anvisningar, som nu finnas. 

EKONO MI 

Det bör vara av intresse att så här vid 
s lutet av budgetåret få en totalbild över den 
ekonomiska stä llningen beträffande det anslag, 
som s t å r till fl ygvapnets förfogande för under
håll av f lygmateriel m.m. . 

Ans l agsuppföljningen, som ocfattar månader
na juli t .o. m. april visar hur belastningskur
van i re lat ion till den budgeterade anslagskur
van vid sista kvartalsskiftet nått en överför
bruknin g å 3,1 Hkr. Som j ämförelse kan här näm
nas , att motsvarande siffra vid samma tidpunkt
budgetåret 1948/ 49 var 1,2 l.ikr. 

Någon större behållning i form av anslags
reservation vid utgången av budgetåret 1949/ 50 
är in t e alls att på räkna. Departementscheten 
har dessutom i sin s t atsverksproposition över 
I V huvudtiteln för budgetår et 1950/51 skurit 
ned fl ygvapnets anS lagsäskan de vad beträffar 
und erhåll sanslaget med c: a 2,5 Mkr. 

Det är a l l tså av s t or vikt att största möj
l1ga sparsamhet iakttages . 
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Hålkortsbearbetning 

'lad ä r hålkortsbearbetning? 

Med h~lkortsbearbetning förstås en metod 
att överföra uppgifter till arbetskort genom~t 
stansa hål p~ vissa stä llen i korten. Jessa ha 
ett best~mt utseende, se bilden, och varje "~ 
gift" har sin förutbesti:i::!da plats pö. kortet. 
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För att utvinna en viss upply~ning ur kor
ten placeras dessa i särSKilda masKiner, som 
ges en mot upplysningen (hålstansningen) sva
rande inställning. ~askinerna bearbeta sedan 
snabbt korten och Limna sina arbetsre5ultut i 
for~ av listor. För hålkortsbearbetningen er
fordras flere maskiner. 

F abrikat och system. 

Det finns f n tre ledande fabrikat p~ hål
kortsl!IBs!dner: 131,1, Powers och Bulls från l'E5P 
USA, England ·och Frankrike. !i'V har som 1. före
gående artikel n3mnts stannat f ör den a~erikan
s ka firman Hl! vid val av mas kinpark. Ia\! fab
rikat anv~nder ett elektriskt system vid avl~ s
niLg av korten men även ett mekani sk t system 
·f örekommer. I f öljande artiklar kOmDer enda s t 
de elektriska maskintyperna att behandlas. 

J et system, som FV anv~nder, består av föl
jande maskiner: 

stans~skin som stansar in uppgifter på 
korten. 
sorterinsscaskin och collator som sorterar 
och grupperar Korten. 
multiplier som utför erforderliga multipli 
kationer, divisioner, additioner och sub
traktioner samt 
tabulator som skriver ut det s lutliga re
sultatet. 

~ur arbetar maskinerna? 

De automatiskt arbetande maskinerna - de 
tre senare i ovans tA ende uppräkning - arbetar i 
princip på f öljande s ä tt: korten matas fram 
mellan en strömförande metallvals och mot denna 
släpande kontaktborstar. Då ett hål passerar 
en borste, uppst~r kontakt ~ellan borsten och 
valsen och en strö~impuls släpps fram. Strömim
puls en st§ller o~ att den "uppgift", som h§let 
innebär, blir utskriven. Hur naskinens övriga 
delar rea~erar beror på hur 13ng tid som f ör 
flyter fran det ögonblick då kortet innatats, 
till det ögonblick, d& strömimpulse~ uppster.
Ka skindelarnas rörelser 'i ro nämligen aUa syn
kroniserade ~ed kortets fraomatningsrcrelse. 

Det ovan beskrivna s ystemet är elektriskt. 
Vid det mekaniska systemet ersättas kontakt
borstarna av s tift, som pressas ned mot kortet. 
Trycket av de stift, som trä ffar hålen, vidare
befordra s till ~skinens övri ga organ. 

~etoden jr gammal. 

I Sverige är det f örst p~ 1940-talet som 
begreppet "hålkortsmetoden" blivit mera allmänt 

men så nytt är systemet ingalunda. Redan vid 
1890 års folkr ;i kning i USA anvä ndes ett slags 
hs lkort ti l l f örenkling av r äkningsförfarandet. 
~an lyckades d, rigenom nedbringa tiden f ör det 
omfattande arbetet från ti9 till fyra år. En 
avsevärd fracgång alltså. Ar 1901 tog Norge för 
första gången h;lkortet till hjälp vid en folk
räkning och lnO följde Sverige exemplet. 

UPPLÄOOSPLAN 

'lid F 17 har konstruerats ett uppläggsplan 
för lS-detaljer,som skall monteras pa motor DB. 
Konstruktionen har visat sig mycket ändamålsen
lig; allt spring efter delar blir onödigt • 

Stommen är tillverkad av järnrör och hyl
lorna av lamellträ • 
Uppläggsplanet är ~
sett med fyra länk
rullar, varav två äro 
fasta för att för
hindra "hundgång" vid 
förflyttning. 

Platserna för de 
olika detaljerna ha 
utmärkts med kort, på 
vilka detaljer~s nr 
och benämning skri 
vits. För att skydda 
korten ha de täckts 

med celluloid
plattor, som 
stiftats fast. 
De ha därefter 
övermålats med 
fernissa. 

Avgasstudsarna 
sitter uppstuck
na på toppar av 

rundjärn, som 
svetsats fast 
vid rörstommen. 

La~ellträskivorna kan dras ut ur ställning
en, vilket underlättar arbetet med den lösa ut
rustningen, exempelvis vid rengöring och prov
tryckning av slangarna. Dessa sitter häftade 
vid hyllorna ~ed speciella beslag som samtidigt 
som de hålla slangarna på plats även täcker de
ras ändar. Vidare upplysningar om uppläggsplanen
kan erhållas av fljing F 17. 
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SYROASPUMP 

.1 anslutning till 
föregående notis 
i 3ERVICE-NYTT nr 
l betro olycks
händelse vid syr
gasfyllning kan 
meddelas, att F 3 
skär bort en del 
av skyddsplåten 
och svetsar sedan 
fast den på luc
kan. ?å så sätt 
blir kranen efter 
pumpen lättare 
Atkomlig och pum
pen ä r fortfaran
de helt skyddad, 
n~r luckan stäng
es. 


