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PUMPUTRUSTNING C-130 ALARP /S
ALLMÄNT
OBS
Korttidsförvaring
Om användning ska ske inom 12 månader ska endast åtgärder för
korttidsförvaring utföras. Se M7782-112007 MVSCHF KORTTIDSFÖRV.

För utförligare beskrivning av normerna, se M7782-112001 NORMER GEMENSAMT.
Normtabell
Publikationen gäller

Hantering
och
transport

PUMPUTRC130 ALARP /S Aktas

Vårdmar- Förpackkering
ning

Förvarings- Vårdmetod
intervall

Vårdpersonal

Vårdinstans

Kbok

Tluft:9

T

Fd

Emb:9

4

Särskilda riktlinjer
Hantering och transport
Vid transport av utrustningen på väg respektive järnväg ska riktlinjerna i ADR
respektive RID följas.
Förpackning
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Slangar läggs upp och förvaras enligt Förrådsställning.
Förvaringsmetod
I helavfuktat förråd.

Tekniskt ansvarig:
Publikationsansvarig:

Kjell Lytborg PRL MS 562
Tarja Anderson

Ersätter:
Tidigare fastställd:

M7782-131014 MVSCHF ALARP /S
AL LGM MS 562:15FMV152-15:1
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Referenser
För respektive materiel gällande instruktionsbok, teknisk order, reparationsbok,
smörjschema, materielvårdsschema, rostskyddsschema eller motsvarande publikation.
Referenser Vårdpublikationer
Materiel/Vårdpublikation

F-bet/F-ben (länkade)

Gummi, gemensamt

M7782-122001 GUMMI GEMENSAMT

Skydds- och säkerhetsmateriel

M7782-130812 PULVERSLÄCKARE

Reparations-, underhålls- och
hanteringsmateriel

M7782-130907 UTBYTESENHETER

Daglig och särskild tillsyn

M7782-019742 MVSCHDS ALARP /S

Grundtillsyn

M7782-019741 MVSCHG ALARP /S

Övrigt

F-bet/F-ben, etc

Instruktionsbok

M7786-034921 IBOK ALARP /S

CD Sammanställd
dokumentation

M7771-280068 CD SSD TANKNINGSUTR

Försvarsmakten instruktion för
åtgärder mot brand o
explosionsfara

M7739-351120 BVKF 2014

Referenser Övrigt

ÅTGÄRDER FÖRE FÖRVARING
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Tillsyn
Allmänt
VARNING
Materielvård kan medföra risker ur miljövårdssynpunkt. Arbetet
skall därför bedrivas på plats som har erforderlig utrustning för att
förhindra utsläpp och annan miljöskadlig påverkan.

Materielen ska före förrådsställning vara ventilerad, väl rengjord och vårdad
enligt riktlinjer nedan.
Brandsläckningsutrustning
•

Vård, översyn, laddning, omfyllning av drivgasflaskor, revisionsbesiktning
och förrådsställning utförs enligt riktlinjerna i M7782-130812 PULVERSLÄCKARE.
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Rengöring
VARNING
Ta hänsyn till risker för vattenförorening och brand i samband med
rengöringsarbetet. Lägg inte avfallet på sådant sätt att det kan
tränga ner i marken.

VARNING
Rengöringsarbetet ska utföras utomhus eller i särskilt härför ordnad lokal.

OBS
Endast icke gnistbildande verktyg får användas vid arbete med utrustningen.

Slangar
•

Skölj ur de använda slangarna med flygfotogen.

•

Häng upp slangarna med öppna eller borttagna kopplingar för tömning och
ventilering.
VARNING
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Använd skyddshandskar och ögonskydd. Bensin eller skarpa
föremål/verktyg får ej användas.

•

Rengör slangarna utvändigt. Olja och fetter tas bort med varmt vatten. Tillsätt vid behov 150 gram målarsoda till 10 liter vatten.

•

Kontrollera att kopplingarna fungerar och att elektrisk förbindelse finns
mellan slangarnas ändar.

•

När slangarna är rena och ventilerade, montera skyddslock i båda ändar av
slang.

Flödesmätare
•

Ta ut batterierna ur flödesmätaren.

Pistolventil
Kontrollera att:
•

filterdelar är hela och rena

•

tätningsringar är felfria

•

droppkäglan tätar mot sitt säte

•

övriga delar är hela och rena.

Förvara pistolventilen ihopmonterad.
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Trycktankskoppling
•

Rengör kopplingen.

•

När kopplingen är avgasad, montera dammskydd och skyddslock och
skicka kopplingarna till UE-verkstad.

•

Notera på en kontrollapp att trycktankningskoppling saknas och tillförs vid
uttag i förrådet.

Tillbehör
Verktyg och tillbehör av metall rengörs med M0702-015000, NAFTA 15, om
inte annat anges.
OBS
Vid rengöring med “NAFTA 15” blir den rengjorda ytan torr och är
mycket rostbenägen. Därför ska materielen snarast smörjas in
med M0722-010069, KORRSKYDDOLJA 010.
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Förrådsställning
•

Utför åtgärder för tömning och brytande enligt instruktionsbok.

•

Utför Särskild tillsyn enligt materielvårdsschema särskild tillsyn, samt enligt riktlinjer nedan.

•

Kontrollera att materiel och emballage är rena.

•

Utför Grundtillsyn före förrådsställning enligt materielvårdsschema grundtillsyn.

•

Kontrollera den utvändiga ytbehandlingen. Rengör noggrant ytor med avskavd färg eller rostbildning. Skador på målning bättras i regel inte. Skadade
ytor korrosionsskyddas med KORRSKYDDVÄTSKA 056.

•

Förvara utrustningen, förutom slangar, i ordinarie emballage (med öppet
lock).

•

Förvara slangarna raka för minsta möjliga sträckning i gummimaterialet.
Hela slangen ska vila på underlaget.

Torrluftåtgärder
Placera utrustningen i helavfuktat förråd. Låt lock på emballagen stå på glänt.
Utrustningen, förutom slangarna, kan även förvaras i container (med dörrarna
öppna) i det helavfuktade förrådet.
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ÅTGÄRDER UNDER FÖRVARING
Tillsyn
Vart 4:e år
Utför Daglig och Särskild tillsyn enligt materielvårdsschema daglig och särskild tillsyn.
Vidta endast de åtgärder som erfordras med hänsyn till det som konstaterats vid
kontrollen.
ÅTGÄRDER VID UTLÄMNING
Åtgärder i fredstid och vid insats
Utför Daglig och Särskild tillsyn enligt materielvårdsschema daglig och särskild tillsyn.
Slangar
Provtryck slangarna enligt API 1529.
Placera slangarna i aktuella transportemballage.
Trycktankningskopplingar
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•

Beställ erforderligt antal kopplingar från UE-systemet.

