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AVFUKTNINGSANLÄGGNINGAR, VAPENKASSUN M/67 OCH M/83
VAPENKASSUN 67 TLA, VAPENKASSUN 83 TLA
ALLMÄNT
För utförligare beskrivning av normerna se M7782-112001 NORMER
GEMENSAMT.
Normtabell
Publikationen 
gäller

Hantering
och 
transport

Vapenkassun
M/67 och M/83

Dynamiskt avfuktad

Statiskt avfuktad

Vårdmarkering

0

9

Förpackning
0

Förvaringsmetod
9

Vårdintervall
1:9

Vårdpersonal

Vårdinstans

9

Fd

OBSERVERA! Korttidsförvaring
Om användning ska ske inom 12 månader ska endast åtgärder för korttidsförvaring utföras. Se M7782-112007 MVSCHF KORTTIDSFÖRV.
Avgränsningar
•

Riktlinjer om vilken materiel som skall förvaras i vapenkassun och den
materiel som härutöver, i mån av utrymme, får förvaras i kassunen är
meddelande i FFS 1979:27 (FEKA) och HKV skr 10 900:65720 
1996-05-14.

•

Vapenkassun skall vara avfuktad oavsett om den förvarade materielen
är att hänföra till fuktkänslig materiel eller inte.
Avfuktning sker vanligen med dynamisk avfuktning. I vissa fall, när
ström saknas, kan avfuktning ske med statisk avfuktning
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Särskilda riktlinjer
Vårdmarkering
Utförda åtgärder på kassunen antecknas på “Kontrollkort förvaringsmiljöanläggning”.

Tekniskt ansvarig:
Publikationsansvarig:

Kent Vikström PRL MS 520
Robert Kostic

Ersätter:
Fastställd jämlikt:

M7782-129003, AVFUKTN VAPENKASSUN
FMV ProjLedDU 14 611:31541/00
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Förvaringsmetod
Vapenkassunen placeras antingen inomhus eller utomhus. I det senare fallet förses den med tak.
Vårdintervall
•

Utöver tillsynen varje år skall kassunen kontrolleras vid varje besök 
enligt Åtgärder under förvaring.

•

Årskontrollen bör om möjligt förläggas till den varma årstiden.

Vårdpersonal
Tillsyn av kassunen utförs av förrådspersonal eller teknisk personal. Personalen
skall känna till kassunen och de fel som kan uppstå på den.
Referenser
För respektive materiel gällande instruktionsbok, teknisk order, reparationsbok,
smörjschema, materielvårdsschema eller motsvarande publikation.
Referenser Vård FM publikationer
Vård FM publikationer
Allmänt om torrluftsförvaring

F-bet/F-ben (länkade)
M7782-115004 FÖRVARING TORRLUFT

Referenser Övrigt
Övrigt

F-bet/F-ben, etc.

Förvaring av materiel i
vapenkassun M/67 och M/83

FFS 1979:27 (FEKA) och HKV skr 10
900:65720 1996-05-14

Tekniska anvisningar och
beskrivningar

Avfuktningsteknisk materielhandbok (ATH)
M7786-010301 HDB AVFUKTNTEKNISK

Statisk avfuktning

M7784-013638 TOAF UHMAT 650015711

ÅTGÄRDER FÖRE FÖRVARING
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Tillsyn
•

Se till att kassunen är avfuktad innan materielen ställs in.

•

Ställ i ordning den materiel som skall torrluftförvaras enligt anvisningarna i MVSCHF.

•

Se till materielen som skall förvaras i kassunen är torr.

•

Se till att kassunen inte är skadad samt att dörren och packningarna
fungerar enligt utfärdade anvisningar.
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•

Vid statisk avfuktning skall packningen vara hel.

•

TLA kassuner skall sakna 2 cm av packningen.

•

TLA är inte anpassad för statisk avfuktning.
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VARNING! 
Koppla alltid dörren till säkerhetskedjan i samband med arbete i 
kassunen.
•

Placera indikerpapper i kassunen

•

Dynamiskt avfuktat kassun, starta avfuktaren

•

Statiskt avfuktad kassun, placera korrosionsskyddsdukar och påsar med
fuktupptagande material.Se TOAF UHMAT 650015711

•

Anteckna utförda åtgärder på Kontrollkort förvaringsmiljöanläggning.

ÅTGÄRDER UNDER FÖRVARING
Tillsyn
Vid besök i kassunen
•

Kontrollera att kassunen inte är skadad.

•

Kontrollera att indikerpapperet visar blå färg. 
Om kassunen är avfuktad statiskt så skall torkmedelpåsarna bytas om
indikeringspapper inte är blått

•

Rapportera felaktigheter som inte kan rättas till vid besöket.

•

Se till att dörrtätningen är oskadad. Vid dynamisk avfuktning skall det
saknas ca 2 cm av listen i nedre delen

•

Bättringsmåla. Om betong har eroderat så måste det repareras

•

Kontrollera smörjningen av dörr- och låsanordningar.

•

Byt korrosionsskyddsdukar och påsar med fuktupptagande material i
statiskt avfuktad kassun

•

Anteckna utförda åtgärder på Kontrollkort förvaringsmiljöanläggning.

Varje år
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ÅTGÄRDER VID UTLÄMNING
Åtgärder i fredstid och vid insats
När samtlig materiel som förvarats i kassunen tagits i bruk, vidta följande 
åtgärder.
•

Gör ren kassunen.
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•

Dynamiskt avfuktad kassun, som avfuktas tillsammans med flera 
kassuner, ska avfuktas fortsatt

•

Om enskild kassun beräknas tas i bruk inom en månad skall kassunen
vara avfuktad under uppehållet. Dynamiskt avfuktad kassun avfuktas
med avfuktare och statiskt avfuktad kassun avfuktas med 
fuktupptagande påsar och korrosionsskyddsdukar

