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6

Generalför .
l. Besättningslista och
a. Offi
Titel

I

Namn

Ben.

I
I FC

I

allmän nummergång
cerare
Särsk.
befattn.

Befattningar, uppbörder

I C Tj änstegren I

Detalj

I

Ansvarsområde

Fartygschef

1.0

l:e officer DykO ManO SkO TO

2.0

2:e officer SIO FörbO RfO AO
MinO

DI

delningar

DivO

Nav.! Man
Torp Skydd
Stridsl Förb
Art Min

Förb

Int Sjukv

Nav Int
Sjukv

Brygga Kök Egna upp
bördsutrymmen

Art Min
Timmerman

Skrov Däck Jon Egna
uppbördsutrymmen

Divisionsingenjör

b. Under-

officerare

VS

Vppbördsstyrman (nav bok
skrivm) PV (prov bekl material
utr) SjvV

loS

l:e styrman AV MinV VT VSk
(Intinv skeppar)

DivVO Väbel

VM

Maskintjänstchef och uppbörds
maskinist VE Tele V EV

Skydds VO

Maskin
Elektro

Maskin
Elektro Tele

LM

l:e maskinist

Manöverstation Batteri
Biträder VM med: EIoch telemateriel samt
periskop

2.M

2:e maskinist

Maskinrum Biträder
VM med: dieselmotor
och snorkelanläggning

3.M

3:e maskinist

Bitr. VM med: El-moto
rer kompressorer tryck
luft och fläktsystem luft
renings- sanitets- säker
hetsanordningar och
andapp

TV

Torpeduppbördsman

Anm. 1. I tillämpliga delar med hänsyn till vaktgöring under gång.

I

Torped

Förstation utom batteri

8

9

c. Underbefäl

och meniga
Ansvar

Yrkesgren m m
Sknr
RegI
1

I

Nummer

Särsko
befatL

Namn

Verkl

Signal Roder

um sI l/hbm

2

I

um sI 1

I

I

I

3

I

um sI 2

I

I

I

5

I um

hf 1

6

I um

hf 2

7

I um

hf 2

8

I um

hr 2

I
I
I

I

16

I

umomn 2

I

21

I

umomn l/hbm

I

32

! umomn 1

33

umomn 1

35

I umomn 2

I

36

I umomn

I

2

Tjänstgöring

I

I

I

I

I

I

I

I

I Torn

I Hydrofon

Il.S:Skeppar Intinv

I Däck

o-uppas-I Hydrofon
sare
(Roder)

Il.S: Off-servis

I Off-rum

uo-upp-I Hydrofon
passare
(Roder)

11 :S: UO-servis

I UO-rum

I Torpedrum I TU:
m m Torpedmaterielen I T orpe d rum
I M"
telemate-I M' anoverrum
..
anoverrum !l.M:
o l PEIo koch
ne
ens
op

Maskinrum

I

I Brygga

I Hydrofonhytt

I

.

Däck Joll

Il.S:Beklädnad Intinv
UM: Hydrofon

I Maskinrum

I

I

I

Intinv

Plats

I

I Hydrofon
Roder

I

I

nal Roder Il.S:Art Min Timmerg
man Skrov
rov

I

I

US :Signal N av Bok
Sjukv

I S·19nal Rod er !l.S:Skeppar
Sk

I

I

I

I Si

Bitr Uppb man
(UO) med:

120M: Dieselmotor snor-I Maskinrum förlikelanläggningen
ga delen
30M: El-motorer Kompressorer Tryckluft
Fläkt Luftrening Sani
tet Säkerhetsanord
ningar Andningsapp

I Maskinrum

120M: Förekommande
3.M: arbeten

I Maskinrum

120M: Förekommande
30M: arbeten

Maskinrum aktra
delen

I (Maskinrum
aktra delen)

I(Maskinrum förliga delen)

11

10

c. Underbefäl
Yrkesgren m. m.
Sknr

Nummer
RegI

51

I

kock 1

52

I

kock 2

53

I rdtg

54

1

I

I

I

I

l

I

Namn

Verkl

I

I
I

I

rdtg 1

56

I thv

1/hbm

57

I thv

2

I

I

I

I

I

I

och meniga (forts.)
Särsk.
befatl.

Ansvar
Tj änstgöring

Bitr Vppb.man
(VO) med:

Plats

I

I Kök

I VS:

Proviant

I Kök

I Kök

I VS:

Proviant

I (Kök) Proviant

I Radio Post

I VM:

utrymmen

Exp.tjänst

Telemat. reserv
delar VS Exp.göromål I Radiohytt

Radio Tele
Exptjänst

VS: Expeditionsgöro
mål

(Radiohytt)
Sluss

Skötsel av torpeder I Torpedrum för
I Torpedrum ITV:
och tuber m m
liga delen
I Torpedrum I TV: Förekommande I Torpedrum aktra
arbeten

delen

12

Vakt-, säkerhets-, manöver.
,

Nr

11
a

b

12
a

b
I

13

fi

13

Fördelning

Vakt-, säkerhets-, manöver- H, V
och ekonomifördelningar
el kv
Vaktgöring till ankars (A)
och förtöjd (F); tre kvarter
Vaktgöring till ankars (A)
och förtöjd (F); vaktvis

Vaktgöring under gång i
marschläge (M); vaktvis
Brandsläckning (M:U =
u-läge)

14

Rengöring (F A M)

Manöverstation

Förstation
Manöverrum

I Torn

Akterstation

1.0 TU 2.M 1 3 7 21

35 51

2

2.0 1.S LM 2 8 32 36

54 56

3

US 3.M 5 6 33 16 52

53 57

SB

1.0 1.S 2.M TU 1 3 5

7 21 33 35 51 53 57

BB

2.0 US LM 3.M 2 6

8 16 32 36 52 54 56
TU

1 eller 3

2.M 21 35

56

2 eller (7) 8

1.M 32 36

57

5 eller 6

3.M 33 16

SB

1.0 1.5 1(3; 5

TU 5753

21

2.M 33 35

BB

2.0 US 2 6

56 16 54

1.M

3.M 32 36

H

2.0 (befälhavare = bef)

1.0 Befälhavare under däck

SB 1 När endast del av besätt2 har vaktens eller vaktBB 3 stationer jfr fördelning
skötare: VM.
H I
I

Anm
UM vaktfri

1

1 2 (framtaga och ap
tera spolslangar)
Brandsläckning (F, A)

fördelning till:
ningen (H),
ter (kv), sta
fattningar

Däcksstation

1.0 1 3
1
Vaktgöring under gång i
2.0 1.S 2 7 (8)
2
marschläge (M); tre kvarter - 
US 5 6
3

a

b
c

Besättningens
hela besätt
vakt (V), kvartioner och be-

och ekonomifördelningar

56 16
(eldsläck- LM (pump)
ningsap 21 (e)
!parat= (e)

\32 36 (e)

UM 51 52 vaktfria. 7
8 vaktfria i förd. 12 b
53 och 54 gå vakt
om vakt. Under
strukna äro stationsbefälhavare.
Övrig intaga i:
M, divisioner för el
akter utom poster
U, klart skepp.

ningen befinner sig ombord eller i basen hand
kvarterets personal eldsläckningsmaterielen på
12 a och b. Bef: VO med biträde av VS Pump
"'___0_

UM (utom kök och proviantrum)
2.M 32 36
LM I
53 54 56 21 7 (8)
3.M
33 35
3
UO-rum: 8
57
TU (5) 16

1.5 1 2 (6)

US

I

Kök: 51
Kök och proviantrum: 52

Om förtöjd har 1.S
även tillsyn på depå
fartyg och logement,
där 5 och 6 göra
rent.

15

\i

och ekonomifördelningar

Vakt-., säkerhets-, manöver-

Vakt-, säkerhets-, ma
növer- och ekonomiför
delningar

Nr

15 a
b
---

c
16 a
b

H, V el
kv

Laddning (M, U)
Laddning (M, U)

H
SB
BB

-------

---

Laddning (F, A)

kv

Skyddslarm och
gasfara
(M, F, A)

fördelning till:
ningen (H),
ter (kv), sta
fattningar

Besättningens
hela besätt
vakt (V), kvartioner och be-

Fördelning

Sid
26

17

Losskastning och
tilläggning
(M F A)

30

18

Torpedbärgning

31

(forts.)

Manöverstation
Förstation

Däcksstation

Manöverrum

I Torn

Akterstation

Anm

J21

Kontroll av sughöjd
utföres i ackumula
torrum minst varje
halvtimme, varvid
avläst sughöjd skall
antecknas.

{2.M För koppling av ventilations-

För laddning och
drift av ventilations
fläktar.

2.M system och kontroll av sug3.M höjd svarar:

VM

1.M

t~~.

syarar:
TU 53
56 54
TU
56
57

SB
BB
1
2
3

I

i

J

21
1.M

21
32
33

3
6

2.M 33 35
3.M 32 36

2.M 35
1.M 36
3.M 16

16

17

Stridsför-

delningar

Stridsfördelningar
Nr

Beredskapsgrad

Specialfördeln
Kommandoord

Manöverstation
Se
sid

H, V
el kv

Förstation

Däcksstation

Manöverrum

Torn

Akter
station

Anm

1.0
21 Förberedelse
till dykning
(M, F, A)

Förberedelse
till dykning
Återställ för
beredelse

32-54

2.0 US loS
1 267

H

TV 56

1.M

: 53 54
5 8 16 57

3

21

Klart för strid
Strid upphör
Dykning
Återställ dyk
ning

1.0
55

H

Brygga
2.0

TV

VS

5 8 16 53
545657

1 267

3
l.S

1.M 21

Äntra ned

56-57

Fe
2

6 7

2.0
US
1

-

c

VM
Sedan äntra ned och
2.M 3.M dykning utförts intages
32 33 35 Klart skepp.
36 51 52

I

-

b

Sedan förberedelse till
dykning utförts intages
Klart skepp dykbered
skap.
51 och 52 vaktfria, 53
el 54 och 5 el 6 utföra
rd- och hfpassning.

I

22 Klart skepp
a dykberedskap
(M, F, A)

VM
2.M 32
3.M 36
33 35

Dykning

58-64

6 7

2

2.0
US
1 2

Fördelningarna ange
förändringar från Klart
skepp dykberedskap.

18

19

Stridsför
Stridsfördelningar
Nr

Beredskapsgrad

23 Klart skepp
a (D)

Specialfördeln
Kommandoord

Se
sid

Klart för strid
Strid upphör

65

H, V
el
kv

delningar

(forts.)

I

Manöverstati on
Däcksstation

Akterstation

Förstation
Manöverrum

Anm

Torn

1.0
TV

H

16 56 57
53 54
5678

1.S

VM

2.0
1.M 21
DS
(1.S)
123

2.M 3.M
32 33 35
36 51 52

b

Trimmanskap

-

c

Klart för
marschläge

-

5 6 7 8 16
53 54 56 fi7

1.S 2321

3.M 32 35 53 el 54 och 5 el 6 utföra
36 51 52 rd och hf-passning.

-

H

2.0 DS 1
6 7

Fe

2

(klara att äntra
upp på bryggan)
Marschläge
Skräck på
luckan
Öppna luckan

-

H

Vid ordern
skepp, dykbe
arbetena jfr för-

"Öppna luckan" intages platser som i "Klart
redskap" och utföres de med M angivna
delning 22 c

Fördelningen anger för
ändringar från Klart
skepp.

I

20

21

delningar (forts.)

StridsförStridsfördelningar
Nr

Beredskapsgrad

24 Halv strids
a beredskap,
dykberedskap
(M, F, A)

Specialfördeln
Kommandoord

Se
sid

Manöverstation

H, V
el
kv

Manöver
rum

66-67 SB

TU

1.0
1 r 3-~

BB

56
8 16
54

2.0
US

2 6
-

b

Äntra ned

-

SB

I1

BB

2

21

2.M
33 35
51

1.M

3.M

UM vaktfri.

32 36
52

5

•

Anm

Torn

5 1. 57
53

1.S

Dykning
Återställ
dykning

Akter
station

Förstation

Däcksstation

ILS

8

1

US

3

Sedan äntra ned och
dykning utförts intages
Halv stridsberedskap.

I

6
,

-

c

Dykning

-

I

SB

5

1.S
1

Fördelningarna ange
förändringar från halv
stridsberedskap dykbe
redskap.

1.0
3

8

BB

US
2

2.0
6

--

d

Åliggande som I
enligt fördel
ningarna äntra
ned och dyk
ning i klart
skepp dykbe
redskap till
komma:
Utföres i halv
stridsberedskap.
dykberedskap
av:

Förstation

2.0 US

-

2

H

1
6
7

./

TU 5
56 (8)

I

Manöverrum

I Torn I

16 53 54 1.0 LM 1
57 (54) (53) (2.0) 21
2
8
(7)

3

Akterstation

I

UM
2.M 32 35
3.M 33 36

I
SB
BB

11.0ILS I 1 1
1

2 . 0 1US

I

21

TUI 5 I 571 53 1 7 11.°1 21 11.SI
56 1 8 I 16 1 54 1 16 12.0 I1.M lUS I

3

12.MI33135!

6

13 .MI32: 36 1

Anm

22

23
I

Stridsför-

I
I

delningar

(forts.)

I

Stridsfördelningar
Nr
25
a

Beredskaps
grad
Halv strids
beredskap (U)

Specialfördeln
Kommandoord
-

Se
sid

H, V
el
kv

Manöverstation
Däcksstation

Akterstation

Förstation
Manöverrum

68-69 SB

Torn

1.0
TU 53 57
5 7

Anm

1.S 1 21

2.M

3

UM vaktfri. 51 och 52
äro vaktfria vid snor
keldrift.

33 35 51

2.0
BB
56 16 54
8 (6)
b

Trimrnanskap

22-23

SB
el
BB

Tillgänglig per
delning nr 23 b

1.MUS
2

3.M

6
(8)

32 36 52

sonal inom respektive dykstationer jml för
'Trimrnanskap Klart skepp".

-

c

Förberedelse 170-72
till snorkeldrift

d

Starta snorkel 173-74
driften

-

11.0
SB
TU 53 57
5 7

-

e

Tillfälligt stopp 175-761

1

-

f

Stoppa snorkeldriften

ILS 1 21

77- 79 1 BB

56 16 54
8 (6)

2 .0

1.M US
2

I

I

I 3

2M
1 33. 35 51

I

1

6
(8)

3.M
32 36 52

-

g

Klart för
30-34 SB
marschläge
Marschläge
BB
Skräck på
luckan
SB
Öppna luckan
BB

I (1.0

1.S 1)

ILS

11.0 11

1(2.0 US 2)

lus

12.0 21

Vid ordern
"Halv stridsbesedan "Återställ
angivna arbe-

"Öppna luckan" intagas platser som i
redskap, dykberedskap ". (3 och 6 först
dykning" utförts) samt utföras de med M
tena jfr fördelning 22 c.

Fördelningen anger för
ändringar från halv
stridsberedskap.

24

25

delningar (forts.)

StridsförStridsfördelningar
Nr

Beredskapsgrad

SpecialfördeIn.
Kommandoord

H, V
el
kv

försvar
(FA)

b

Stor basberedskap
(FA)

c

Liten basbered
skap
(FA)

Förstation

Däcksstation

Manöver- I Torn
rum

I

26 Klart skepp när
a

Manöverstation

1
2
3

Akter
station

H

Vakten bildar
samt bestrider
särskild fördelFria vakten jml
beredskap".

n är fö rs v arss tyrk a under befäl av VO
post-(er) på däck enligt av FC uppgjord
ning (erfarenhetsliggaren).
fördelning 24 a "Halv stridsberedskap dyk

V

Materielen skall
skap.
Närför
från den del av
av förbindelseFC fördelning.

vara klargjord som i klart skepp dykbered
svarsstyrka och post-(er) på däck uttages
vakten, som icke erfordras för bemanning
medlen och för poster under däck enligt
Vaktgöring sker vaktvis som sjövakter.

.~

VO är beredVaktkvarteret
delsemedlen
däck. Vaktgö

s k a p s c h e f under FC.
fördelas till drabbningsplatser vid förbin
och handvapnen samt bestrider post-(er) på
ring sker som dygnvakt.

/1

Anm

26

27

16 a, h. Fördelning till

Skyddslarm och gasfara
Befattning

Åtgärder vid

Station
(rum)
Skyddslarm

För
station

Manö
verrum

Marschläge
Stänger och drager däcks- Stänger på aktra skottet kik
luckan i utstigningsslussen; kranarna (2 st) på färsk
däcksluckan för torpedned vattenledningen;
tagning;
kikkranarna (2,8t) på tal
slussdörren.
rören till manöverrum.
Stänger ventilationsledning
arnas slussventiler (2 st)
på aktra skottet.

Stänger slussventilen i ledningen för avfuktning till
manöverrum.
Stänger och drager slussdör
ren;
dörren till maskinrum.
Stänger yttre ventilen på
ventilationsavloppsledning
ens luftmast;
Kontrollerar ventilen för
länsning av tornet stängd.

Stänger slussventilen för
ventilation av torn;
kikkranen på ledning från
tvättställ till smutsvatten
tanken;
kikkranar (2 st) på förliga
skottet på talröret till tor
pedrum;
kikkranen på aktra skottet
på talröret till maskinrum;
kikkranen på talröret mellan
manöverrum och torn.

Torn

Anm. I uläge vidtagas av ovan angivna åtgärder de vilka ej utfört s
vid dykning och efterarbetena.

kommandoord
Yttre gasfara

II

I

Kvarter
1

I

2

I

3

I
I

Vakt
SB

I

BB

Stänger och drager förliga
däcksluckorna därest detta
ej tidigare utförts.

TU

56

57

TU
53

56
54

Stänger under tornluckan ;
yttre ventilen på ventilations
avloppsledningens luftmast.

21

32

33

21

1.M

Lossar spärren (där sådan fin
nes) för undre tornluckan.
Stänger kikkranen på talröret
mellan brygga och torn.
Stänger och drager övre torn
luckan.

21

32

33

3

6

I

I

28

29

16 a, b. Fördelning till

Skyddslarm och gasfara

Befattning

Åtgärder vid

Station
(rum)

kommandoord

Skyddslarm
Maskin
rum

Stänger ventil3tionsledning Stänger och drager däcks
arnas ventiler (2 st) på för luckan.
liga skottet. Ev pågående Stänger kikkranen på för
laddning skall omedelbart liga skottet på talröret till
avbrytas.
manöverrum.

.J

Anm. I uäge vidtagas av ovan angivna åtgärder de vilka ej utförts
vid dykning och efterarbetena.

(forts.)

Kvarter

Yttre gas fara

1

, Stoppar dieselmotorn. (Över
gång till el drift).
, Stänger inre ventilen på venti
lationsavloppsledningens
luftmast samt yttre och inre
ventilerna på dieselluftmasten.
Stänger och drager däcksluc
kan därest detta ej tidigare
utförts .

2.M
35

I

2
l.M
36

I

Vakt

I
3

3.M
16

I

SB

2.M
33
35

I

BB

3.M
32
36

l:.l:I

o

17. Fördelning till Losskastning och tilläggning (MFA)
Sidan 14
En
VS
5
(8)
36
54
57

En off enligt Fe order
1.S
3 Sladdarna
6 Sladdarna
(7) Sladdarna
35 Fendertar, landgången
61 Sladdarna

off enligt Fe order
Sladdarna
Sladdarna
Fendertar, landgången
Flaggan
Sladdarna

1 2 VO

US

s

3

/81

2. M

32

3. M

33

Akterstation
Maskinrum

6

(7)

I.M

TU

21

56

Manö.erslation
ManÖ.errum

16

Förstation
Torpedrum

j~

(7 och 8 tagas I anspr6k endas'
d6 detta är nödvändigtl

18. Fördelning till Torpedbärgning
Sidan 14
5 Stroppen
6 Torpedbommar, torpedränna,
och förliga torpedgaffeln
7 Torpedbommar, torpedränna,
och aldra torpedgaffeln
8 Vevarna
36 Vevarna
56 Propellerlås, biträder TU

1.0 (TO) Leder och övervakar arbetena

US
1.S
TU
1
2
3

Brygga, utkiksstyrm,an
Snaran för spetsen
Rundgång m m av torpeder
Rorgängare
Brygga, signalman
Torpedbommar, torpedränna, handspel och snara för stjärtstycket

us,

J2

Aklerslalion
Maskinrum

J]

handspel

2

1. S

]. M

handspel

21

Manölferslalian
Manölferrum

TU

16

5-4

5

6

7

8

]6

56

57

Förstatlon
Torpedrum

Cl:l
......

~

t:-:l

"

21. Fördelning till Förberedelse till dykning (MFA)
Sidan 16 32-54

,

Diicksstation
US

2 2.

o

1.S

6

r

TU

32
35
Akterslalion
Maskinrum

33
36

5
56

Manöverslalion
Manöverrum

8

16

I

53

57

FörSlalion
Torpedrum

33

21. Fördelning till Förberedelse till dykning
a.

Däcksstation
Brygga och däck

vs

-I

Leder och övervakar arbetena på
däcksstation.
Nedlangar navigeringsinstrument
m ffi, som icke erfordras.
Klargör kortlådan för dykning.
Stänger (kontrollerar) locken till
kontaktdosorna (4,st) för:, "
. igenkänningsapparat,
kursindikator,
belysningsanslutning och
flaggbelysning.
Avprovar rörligheten hos flottören
på snorkelmasten (sedan masten
höjts ca 1 meter). Rapporterar
direkt till Dyka.

Kontrollerar slussventilen i led
ningen från snorkelavgasmas
ten till turboiådan öppen (plom
berad);
topp- och ankarlanternorna med
stång och kabel stuvade;
att icke erforderliga luckor i
bryggtaket stängas efter hand;
reservantennen nedtagen samt
sprötet stuvat;
bom för torpedbärgning stuvad
och säkrad.
I-------~

Rapporterar till

Fe.

_

2

Förfångar "id vertikala "rodren.

.

I Rapporterar

till 2.0 (VO).

1 med biträde av 6

tornet~ r~På;shkiia~o~h nyc~lar

På förskeppet till
till an". karspelet pa" plats,
" k an t·.
f or
.
Kontrollerar i samband med för- locken till förskruvningar i däck
beredelsen i övrigt att överbygg- för:

naden är fri från obehöriga effek- fyllning av torpedbränsle (1 st)
ter;"
fyllning av torpedoljor (2 st)
gös- och ståvlanternorna stuvade
nödutblåsning av hallasttank I
och locket stångt;
..
(1 st)
förtöjningspollarna nedsankta;
fyllning av högtrycksluftsystem
wirebroms och klysstoppare. an(1 st)
satta;'
nödluft (till- och avlopp) till
jollen medtillbehöl' surrade, dy-" torpedrum ,och manöverrum
vikspropparna (2 st) urtagna; o
ansatta (f st);
.
balkarna över jollrecessen pa
•
plats;
"telefonnojen säkrad och locket

l"

3

34
1 med biträde av 6 (forts.)
för telefondosan stängt och lås
anordningen ansatt;
uppstigningsbojen säkrad och li
nan klar på rullen;
loc)<.et på röret för nödmanövre
ring av luftavlopp och botten
ventiler ansatt;
torpeddäverten svängd från ut
stigningsluckan och säkrad;
luckorna i däck stängda;
torpedgafflar, fendertar, sladdar,
pytsar, värmeledningsrör m m
stuvade på sina platser.

il.
.'

I

.

,

I Rapporterar

till VS

35

21. Fördelning till Förberedelse till dykning
a. Däcksstation
1 S med biträde av 7
Bryggan:

luckorna i däck utom luckan
över släpbojen stängda;

Avtager och stuvar locken till peri
skop, gyrokompass och roder locken till förskruvningar i däck
visare.
för:
fyllning
av högtrycksluftsystem
Nedlangar i tornet för stuvning;
(1
st)
periskopskapell, vimpelstake, sig
naimaterielen och (enligt order) nödluft till maskinrummet (2 st)
nödmanövrering av luftavlopp
frälsarkransarna;
skyddskåpan för PQ-anläggning och bottenventiler (1 st)
värmeledningen samt avstäng
en.
ningsventil på avloppsångled
Öppnar och försäkrar luckan för
ningen
(4 st)
vatteninsläppning genom brygg
ombordtagning
av färskvatten
däcket.
(1 st)
Försäkrar sIttbräden och fotsteg.
ombordtagning av bränn- och
Undersöker tornluckans rörlighet.
smörjoljor
(2 st)
Slackar flaggspelets sejnfall och
locken
(varav
1 på bryggan)
tillser luckan för flaggan stängd.
på spolledningen (2 st) an
o'
t
t
satta;
P ao a'kt ers k eppet f ran
"
t f"or no"d u tbl""aS
f" k
t
. .' orne s 1oc k e t pao rore
or an : ; ,
ning av ballasttank III aasaä
.,..> I Kontrollerar locken iii! torpedljus och ventilen stängd;.
behållarna (4 st) stängda och locken (2 st) på rören för nöd
a.nsatta;
.'.
utblåsning av ballastbmk'-II
förtöjningspollarna lll;!dsänkta.
(SB och BB) ansaUa"och ven
Uppfäller' och försakrar luckan tilerna stängda;
över släpbojen.
.
.
locket på röret för nödutblås
Kontrollerar telefonbojen säkrad ning av brännoljetanken ansatt
och locket för telefondosan stängt och ventilen stängd;
och låsanordningen ansatt;
,locken på dosorna (2 st} för
uppstigningsbojen säkrad och li elektrisk landanslutning och
nan klar på rullen;
telefonanslutning stängda och
öppningen för manöverspaken till dragna;
nödluftventilen under luckan locket på röret för fyllning av
för släpbojen fri;
syrgas ansatt;
fendertar, sladdar, landgång, pyt nycklar för nödluft och hög
sar m m stuvade på' avsedda trycksluftfyllning i sina hål
platser;
lare;
.<1

'.

36
1 S med biräde av 7 (forts.)
falska tornet fritt från obehö
riga effekter;
dörrarna till falska tornet stäng
da och reglade.

I

I

I

I Rapporterar till

VS

!
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21. Fördelning till Förberedelse till dykning
b. Förstation
Torpedrum

TU
Leder och övervakar arbetena på
förstation.
!
Rapporterar snarast till DykO ut
förda pejlingar.
Öppnar luftavloppet till vattentäta
backen.
Intager vatten i torpedtuber och
tubtankar enligt DykO order.
Undersöker att intet vatten därut
över finnes i recess, tankar och
durkar (länsning utföres efter
anhållan hos DykO).
Kontrollerar vattenavstängnings
ventilen på vardera röret mellan
torpedtub och tubtank stängd;
länsventilen till vardera torpedtu
ben stängd;
avtappningsventilerna (3 st) på
tublänsrören stängda;
bottenventilen och tillhörande
slussventil till tuber och tubtan
kar stängda;
ventilen för renblåsning av botten
ventilerna för torpedtuber och
tubtankar stängd (plomberad);
luftavloppet till ballasttank I stängt
och kikkranarna (2 st) på tryck
luftrören till luftavloppets manö
vercylinder öppna (plomberade)
samt pyskranarna (2 st) på sam
ma cylinder stängda;
spaken för öppning och stängning
av luftavloppet för hand i bered
skap;
förliga horisontella rodren kopp
lade för motordrift;

ventilen på röre.t för fyllning av
durkarna för sprängmateriel,
handvapenammunition m ffi
stängd (plomberad);
länsventilen för länsning av tor
pedrum öppen (plomberad);
strypventilen mellan reservluft
behållaren för manövrering....av
bottenventiler i ballasttank I
och kikkranen stängd (plom
berad) samt kikkranen ställd
i nolläge.
Efterfyller reservluftbehållaren
med högtrycksluft och stänger
därefter ventilen på högtrycks
luftledningen.
På lågtryck sI uftlådan för
torped tuber och tubtan
kar.
Kontrollerar pådragningsventi
len invid lådan stängd;
manöverkikkranen stängd;
ventilerna (3 st) för blåsning av
torpedtuberna stängda.
På högtrycksluftfördel
ningslådan till utskjut
ningsackumulatorer :
Kontrollerar ventilen från hög
trycksluftlådan i manöverrum
stängd;
,
fyllningsventilerna (3 st) till ut
skjutningsackumulatorerna
stängda;
avtappningsventilen stängd.

38

TQrpedrum
TU (forts.)
Salvtanksanläggningen:
Kontrollerar salvtankens slussven
til stängd;
_salvtanken avluftad genom drä
neringsventilen som därefter hål
les öppen;
avstängningsventilen på röret från
lågtrycksluftledningen till salv
tankens manöverkikkran stängd;
luftavloppsventilens manöverkik
kran ställd i stängande läge (luft
till salvtank);
säkerhetsventilens luftavstäng
ningsventil öppen (plomberad);
kranen på luftavloppets förbi
ledning stängd (plomberad);
I kranarna (2 st) i tryckskrovet
för salvtankens difIerentialmä
tare och för säkerhetsventilen
(1 st) öppna (plomberade).

I Rapporterar till DykO

39

21. Fördelning till Förberedelse till dykning
b. Förstation
Torpedrum
16 och 57

\I

Undersöker genom pejling om vat
ten finnes i ackumulatortank och
proviantdurk samt avfuktnings
durk och dräneringstank för av
fuktningsaggregat. Rapporterar
till TU.
Kontrollerar ventilerna (2 st) i
tryckskrovet till avfuktningsag
gregatens kylslinga öppna (plom
berade).
Öppnar ventilerna (4 st) på syrgas
behållarna, huvudventilen från
syrgasbehållarna samt avstäng
ningsventilen i skottet på syrgas
huvudledningen.
Kontrollerar nödlänspumpens bot
tenventiler (2 st) och handläns
pumpens bottenventil stängda
(sedan ev. länsning utförts efter
TU tillstånd);
ventilen på lågtrycksluftledningen
till ma~c-strömbrytaren öppen
(plomberad) ;
ventilen i tryckskrovet för om
bordtagning av syrgas stängd;
ventil~n på doseringsapparaten
Sftffit ventilen på lådorna (2 st)
.för syrgasfyllning .av andnings
apparater stängda;
ventilen i tryckskrovet för nöd
manövrering av luftavlopp och
bottenventiler stängd;
telefonbojens trevägskran i nor
malläge (plomberad).

På lågtrycksluftfördel
ningslådan:
Öppnar ventilen från lågtrycks
luftfördelningslådan i manö
verrummet;
ventilen till lågtrycksluftlådan
för torpedtuberna.;
ventilen för luftmanövrering aev·
tubluckorua.
Kontrollerar ventilen för utlös
ning av telefonbojarna stängd
(plomberad);

ventilen för renblåsning av djup
mätare och bottenventil stängd;
avtappningen stängd.
Fyller på order från manö"er
rum färskvattencisternen i ma
növerrum;
ställer därefter kikkranarna på
färskvattenledningen till manö
verrum resp. maskinrum i
stängt läge (må ändras med
DykO tillstånd).

1 Rapporterar till TU
.",
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Torpedrum
53 (54) och 5 '(8)

I Uppsätter

och ansätter förstärk
ningsbalkarna (2 st).
Kontrollerar kikkranen på tal
Sknr 5 (8)
rörsledningen till förliga tor
Kontrollerar på länslådan i hy
pedrum öppen;
drofonhytten ventilerna (4 st) ventilerna för fyllning (1 st)
för länsning av slussen, pro
(plomberad) och tömning (2 st)
viantrummet," avfuktningsaggre
av desamma stängda.
gatets durk och ackumulator (Obs. den för tömning till manö
tanken stängda (plomberade);
verrum stänges "fel väg". Se
ventilen från länssystemet till anvisning vid ventilen);
nödlänspumpen stängd;
kikkranen på röret från sh~
kikkranen på talrörsledningen till sen till djupmätaren stängd 
hydrofonhytten öppen.
(plomberad).
Utför föreskriven synkronisering.

Vakthavande radiomannen:
Radiopassning.

Vaktfrie radiomannen och
sknr 8 (5):
Pejlar färskvattenstanken (kon
trollerar därefter locket på pejl
röret ansatt).
Kontrollerar ventilen på samlings
lådan för högtrycksluftsystem I
öppen.
P--å d ä c le O,C h i tttsti g fri n g s 
slussen:
Fäller grabbstöttan.
Stänger och drager förliga däcks
luckan och torpednedtagnings
luckan och kontrollerar härvid
särskilt att däcksluckans snabb
lås tagit.
Kontrollerar:ventilerna för fyll
ning (1 st) och luftavlopp (2 st)
stängda (plomberade);
hävarmen för uppstigningsbojens
utlösning i låst läge samt spär
ren till räkneverket i spärrat läge.

I

Rapporterar till TU

41
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21. Fördelning till Förberedelse till dykning
b. Förstation
Torpedrum

56
Pejlar förliga trimtanken och tan- anläggning och luftavlopp ställ
ken för dest. vatten (kontrollerar da i nolläge och tillhörande
därefter locken på pejlrören an- kikkranar stängda;
satta) samt rapporterar till TU. kikranarna (4 st) på tryckluft
Kontrollerar ventilerna i tryc~-' rören från manöverkranen för
skrovet för utblåsning av ballastbottenventilerna i manöver
tank I öppna (plomberade);
rum till manövercylindrarna
avstängningsventilerna (3 st) i för bottenventilerna till ballast
tryckskrovet för fyllning av tor- - tank I öppna (plomberade);
pedbränsle och torpedolja till be_kikkranarna (4 st) på tryckluft
hållarna stängda;
rören från reservluftbehålla
dräneringskran i kabelröret från
ren till manövercylindrarna för
ankarspelsmotorn i överbyggnabottenventilerna till ballasttank
den öppen;
I stängda (plomberade) och
avtappningsskruvarna (2 st) på
kranarna (4 st) med smörj
samma rör ansatta;
nippel för smörjning av cylin
belysningen i ankarspelsrummet derbox och kolvstång samt avsamt göslanternan släckt;
luftningskranar (2 st) stängda;
kikkranen i tryckskrovet till djup- ventilen för handlänsning av re
mätaren öppen, inre kranen cessen stängd efter ev. läns
ställd för mätning. (l krig utgår
ning;
detta mom. och tillkommer: locken på tublänstankarnas
Klargör djupinstrumentet, stäng- pejlrör a.ns~~ta:.
er därefter yttre kranen och till- t?rpederna forsakra~e;
ser inre kranen ställd för mät- tIll- och avloppsvenhlerna (Z-st)
nina).
för nödluft stängda;
ventile~ i tryckskrovet för fyllning ventilern~ (2 st) för högtry.~ks
av högtrycksluftsystemet stängd luftfyllmng av torpeder stang
(plomberad);
da.
.
kikkranen på röret från botten- Avprovar reservbelysnmgen.
ventilen för fyllning av exerciskon stängd;
smörjfettfördelarna (2 st) till för
liga horisontalrodren, hydrofon-

I Rapporterar till TU
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21. Fördelning till Förberedelse till :dykning
c. Manöverstation
\

Manöverrum
1.0
'från vs angående floUörventi
. lens rörlighet.
'. l)efälhavare under däck.
~
7' -Mottager rapporter från dykstatio- 1 - - - - - - - - - - - - - - 1
'mirna under däck;
..
Rapporterar till Fe
DykO

\

1M

Leder och övervakar arbetena på 'Kontrollerar djuprnätaren för
manöverstationen.
, automatisk viktsreglering av
stängd.
Tillslår strömbrytarna till och kon
Öppnar
yttre kranen till djup
trollerar dyk-, -dykstationskon
instrumentet
0~33 m och till
troll-,luft-, avlopps-, bottenventil
ser
renblåsningskranarna
(2 st)
och snorkelsignalanläggningar,
.
på
ledningarna
till
djupinstru·
torpedeldledningsinstrument,
menten i manöverrum och torn
ekolod och bullermätareJ
sfängda ....
Kontrollerar ventilen i tryckskrQ Kontrollerar boUenkranen för
vet för utblåsning av ballasttank
vaUenintag till kärlet för aero
II BB öppen (plomberad);
metern och nivåmätaren samt
ventilerna (4 st) på turboiådan kranen vid kärlet stängd;,
stängda.
kranen på taltrumman till tor
.net öppen.
Tillslår strömbrytarna till och kon
trollerar horisontella rodren- (2 Avprovar radiomastens rörlighet
st) och horisontella rodervisare-. och inställer densamma i läge
anläggningen;
enligt order;
strömbrytarna till periskopmotorn kikkranen på talrörsledningen
och snorkelbissmotorn ;
till maskinrummet öppen;
Avprovar horisontalrodrens in- kikkranen på maskinrumsskoUet
koppling för elektrisk drift.
till manometern stängd (plom
berad);
Tänder belysningen för klinomet
rarna.
Klargör löskölens ·fällningsan
Klargör djupinstrumenten, ställer ordning.
inre kranarna (2 st) för mätning, Kontrollerar ventilerna (2 st) på
kontrollerar yttre kranen till utblåsningslådan -för ballast
djuprnätarna 0~150 m öppen.... tank II öppna (plomberade);

<.

43
Manöverrum
1M (forts.)
."

avtappningen på titblåsningslå ventilen för horisOfltella rodrens
kopplingar sedan omkopp
dan stängd.
,
Avprovar sedan bottenventilerna lingskikarna kontrollerats
stängda;
'Öppnats utblåsningsventilerna för
v.entilen
för renblåsning av bot
ballasttankarna I, II och III 'Och
tenventilen,
brqnnoljetank Qch
st,änger desamma.
.
djupmätare;
Borttager sprinten i säkerhets ventilen för länsning av {ÖrIlet
blecket för luftavloppens ma
till sjön stängd (plomberad);,
növerkranar och säkerhetsspriiJ.-: dräneringsventilen från tontet'
ten i bottenventilernas manöver: stängd;
kran.
på ventildonet i anläggningen för
Öppnar ventilen för luft tiiI lå-' automatisk viktsreglering av
dorna för luftmanövrering av stängningsventilerna (2 st)
luftavlopp och bottenventiler.
stängda;
Kontrollerar manöverkranen för tilloppsventilen för blåsning av
trimvatten stängd;
snabbstängningsventilen , på
snorkelluftledningen i nolläge. . ventilerna' (2 st) på ledningen
till och frånvattenpuD:l.i> för au
Avprovar snorkelmastens höj
tomatisk
viktsregleriiig stängda..
. och sänkningsanordning sedan
Tills/år
strömbrytaren
till trim
tillstånd erhånits av VO, stop
pumpen.
par masten en meter från dess
nedre läge tills meddelande er
På trimIådan :
hållits från Dyka, att flottö
rens rörelse avprovats, då mas Öppnar ventilen till förliga trim
tanken.
t~n nedsänkes fullständigt;
Kontrollerar
ventilen till regle
automatiska djupregleringen.
ringstankarna och till sjön
Kontrollerar avstängningsventilen
stängd;
. på s'yrgashuvudledningen på ma
ventilen till. länspumpens sug
skinrumsskottet stängd;
låda stängd;
ventilen till lågtrycksluftfördel
föreningsventilen mellan sug
ningslådan i manöverrum
och trycksida stängd.
stängd;
Avprovar trimpumpen och för
avtappningen stängd.
delar trimvatten enligt order.
På lågtrycksJuftfördel
ningslådan:

På högtrycksluftlådan:
Öppnar ventilerna (3 st) från
Öppnar ventilen till trimkranen ; luftbehållare grupp I-III (rat
ventilen till lågtrycksluftfördel
tarna i medelläge);
ningslådan i torpedrum;
ventilen för utblåsning av bal

'j

!
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Manöverrum

I

1M (forts)

I

I-----------~------

lasttankar och ändrum;
ventilen för blåsning av regle
ringstankar.
Kontrollerar ventilen till hög
. trycksluftlådan i torpedrum
. öppen (plomberad);
ventilen för automatiska redu
ceringsventilen 12 atm öppen
(plomberad) ;
ventilen till högtrycksluftlådan i
maskinrum öppen (plombe
rad);
ventilen till manöverkranarna
för luftavlopp och bottenven
tiler.
Kontrollerar ventilen från redu
ceringsventilen 12 atm öppen
(plomberad);
strypventilen stängd;
ventilen till höj - och sänkbara
antennens manöverkran och till
maxströmbrytaren öppen;
. ventilen till lågtrycksluftfördel
ningslådan i maskinrum öp
pen;
ventilen till tyfon öppen (plom
berad);
avtappningen stängd.
På utblåsningslådan för
reglerings t ankarn a:
Kontrollerar huvudventilen för
utblåsning av regleringstan
karna stängd;
utblåsningsventilerna (2 st) till
SB och BB regleringstankar
öppna;
luftavloppsventilen öppen.

*I

krig utgår detta mom och
tillkommer:
Klargör djupinstrument (2 st.);
avstänger därefter av Fe an
givet instrument.

I Rapporterar till DykO
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21. Fördelning

~.ill

Förberedelse till dykning

c. Manöverstation
Manöverrum

21
Kontrollänsar efter anhållan hos
DykO samtliga rum och peri
skopsrecessen.
Kontrollerar kikkranen på talrörs
ledningen till torpedrummet öp
pen;
kikkranen på talrörsledningen till
. hydrofonhytten öppen;
ventilerna för fyllning (1 st plom
berad) och tömning (2 st) av ut
stigningsslussen stängda. (Obs.
att den för tömning till torped
rum stänges "fel väg". Se anvis
ning vid ventilen);
ventilen för tryckluft till slussen
stängd (plomberad);
trevägskranen efter denna ventil
ställd "till rummet" (plombe
rad);
avstängningsventilen på syrgas
huvudledningen på torpedrums
skottet stängd;
kranen till djuprnätarna på gren
ledningen till utstigningsslussen
stängd (plomberad). (I krig ut
går detta mom. och tillkommer:
Klargqr djupinstrumenten (3 st),
avstänger därefter av Fe angivet
instrument) ;
kikkranen på torpedrumsskottet
till manometern stängd (plombe
rad);
kikkranen på färskvattenledning
en till tvättstället i manöverrum
stängd (sedan tanken fyllts);
ventilen på förliga skottet för spol
ning av ackumulatortanken

stängd (plomberad) samt loc
ken (2 st) på slanganslutning
arna ansatta;
.
till- och avwppsventilerna (2 st)
för nödluft stängda;
ventilen i tryckskrovet för ut
blåsning av ballasttank II SB
öppen (plomberad);
avstängningsventilerna (2 st)
samt kikkranarna (2 st) för av
luftning av ballasttank I I till
manöverrum stängda (plom
berade);
luftavloppet till ballasttank II
stängt och kikkranarna (2 st)
på tryckluftrÖren till luftav
loppets manövercylinder öppna
(plomberade) samt pyskranar
na (2 st) på samma cylinder
stängda;
spaken för öppning och stäng
ning av luftavloppet för hand i
beredskap.
(jppnar bottenventilerna till bal
lasttank II samt tillser kikkra
narna (4 st) på tillhörande
smörjsystem stängda.
Kontrollerar ventilerna (2 st) på
länslådan för länsning av pe
riskopsrecess och torpedrum
stängda;
.
ventilerna (2 st) för fyllning av
regleringstankarna med trim
pumpen stängda;
kikkranarna på regleringstan
karnas glasrör öppna;
ventilerna (2 st) för högtrycks

Manöverrum
21 (forts)
luft till ändrummen stängda
(plomberade).
Öppnar slussventilen till huvud
länspumpens tilloppsbottenven
til;
länsventilerna (fyllningsventi
lerna) (2 st) till regleringstan
karna;
ventilen på länspumpens sug
låda för länsning av reglerings
tankarna;
avstängningsventilen på länspum
pens suglåda;
länspumpens avloppsbottenventil
med avstängningsventil (2 st);
ventilen på länspumpens tryck
sida.
Stänger ventilen till spol1ed~ling
en på däck.
Kontr-ollerar ventilen på huvud
länspumpens tryckrör för bat
terispolning och spolning inom
bords stängd (plomberad);
huvudlänsledningens ventil på
länspumpens suglåda stängd;
ventilerna för renblåsning av bot
tenventilerna stängda;
ventilerna (2 st) för länsning av
manöverrum och maskinrum
stängda;
bottenventilen för blåsning av
brännoljetanken stängd (plom
berad);
kikkranarna (2 st) på reglerings
tankarnas manometerrör öpp
na;
slussventilen på förliga skottet från
avfuktningsaggregatet stängd;

ventilerna (2 st) för avtappning
av avgasmastens skyddsrör
stängda;
ventilen för länsning av luft
mastens skyddsrör stängd;
ventilen på skvallerröret för snor
kelluftmasten stängd;
locket på röret för slanganslut
ning av färskvattenledningen
till länsledningen ansatt.
Intager genom öppnande av till
loppsventilen vatten i regle
ringstankarna enligt order.
Provlänsar med länspumpen l
regleringstankarna.
Kontrollerar ventilen på dose
ringsapparaten stängd;
trevägskranen efter doseringsap
paraten ställd "till rummet";
ventilerna på lådorna (2 st) för
syrgasfyllning av andningsap
parater stängda.
Avprovar reservbelysningen.
Uppsätter nedre stångdelen till
lejdaren.
Anm.
Då pitotröret för intagande av
bottenläge eller av annan an
ledning indrages, skall dess
tvärstycke säkras i sin klyka
med härför avsedd säkringsan
ordning (eller pitotröret helt
indragas och bottenventilen
stängas).

I Rapporterar till 1.M
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21.

Fördelni~g

till Förberedelse till dykning

c. Manöverstation
Torn
3

Mottager och stuvar från bryggan
nedlangade effekter.
Klargör djupinstrumenten, ställer
inre kranarna (2 st) för mätning
och kontrollerar yttre kranarna
(2 st) öppna.
(I krig utgår detta mom. och till
kommer: Klargör djupinstrumen
ten (2 st), stänger därefter yttre
kranen till av FC angivet instru
ment och tillser inre kranarna (2
st) ställda för mätning).
Klargör periskopet sedan tillstånd
erhållits av VO.
Avprovar nedgångsluckans mellan
torn och manöverrum rörlighet
samt dess stängningsmekanism;
reservbelysningen.
Tänder belysningen till periskops
skalor och klinometer.
Inställer maskintelegraferna på av
FC beordrad fart.
Kontrollerar dräneringskranarna
. (6 st) för kabelrören till order
apparaterna på bryggan öppna;
kranen på taltrumman till ma
növerrummet öppen.

I

Rapporterar till 1.M
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21. Fördelning till

Förber~delse

till dykning

d. Akterstation

UM
Rapporterar snarast till DykO ut
Leder och övervakar arbetena.
A,nhåller hos DykO om, och tillser förda pejlingar.
ev. länsning av maskinrumsköll--------------I
Rapporterar till DykO
och tankar.
2.M med biträde av 32

-

narna (2 st) på samma cylin
Kontrollerar ventilerna (2 st) för
ombordtagning och länsning av der stängda;
brännolja stängda (plomberade); handmanövrerade avstängnings
ventilen på snorkelavgasled
kikkranarna (2 st) i pejlanord
ningen stängd;
ningen för brännolja stängda;
ventilerna (2 st) för kontroll av snabbavstängningsventilen på
brännoljenivån samt kikkranar
snorkelavgasledningen stängd
na (2 st) för mätning stängda.
och kikkranarna (2 st) på tryck->
luftrör:en till manövercylindern
öppna (plomberade) samt pys
På lågtrycksluftfördelnings
kranarna (2 st) på samma cy
lådan:
linder stängda;
Öppnar ventilen från manöver ventilen i tryckskrovet för om
rum;
bordtagning av smörjolja stängd
ventilen för luftmanövrering av (plomberad) ;
bottenventilen för kylvatten och dieselmotorns ej luftmanövrera
yttre kylvattenventilen samt sig
de kylvattenbottenventil jämte
nalkanon.
slussventilerna (2 st) stängda;
Kontrollerar ventilen för utlösning ventilerna (2 st) på lågtrycks
luftledningen för renblåsning
av telefonbojen stängd;
,
av bottenventilerna för kylvat-'
ventilen för 'blåsning av botten
ten
till dieselmotorn stängda;
ventiler, djq.pmätare och mano
kikkranarna
(6 st) på tryckluft
w.et.er till avgasledning stängd;
rören till manövercylindrama
ventilen för slanganslutning
till bottenventileJl ,för ~ylvat
stängd;
ten, yttre kylvalienventilen och
a ~ stängd;
~".
yttre avgasventilen öppna
snabbavstängningsventilen på
snorkelluftledningen stäijgd och (plomberade); "
kikkranarna (2 st) på tryckluft kikkranarn.a (4 st) på maIioVer
rören till manövercylindern öpp
cylindern för bottenventilen till
na (plomberade) samt pyskra
kylvatten och för yttre kylvat

49

.- "'"

,~r;:':ftntilen

2.M med biträde av 32 (forts.)
öppna (plomhera

,e),; .'

py~anarna (2 st) på manöver
'cyliridern för yttre avgasventi
len stängda.
,Öppnar avstängningsventilerna
(2 st) på lågtrycksluftledningen
till manöverkranarna för ma
növrering av yttre avgasventi
len . samt till snabbstängnings
ventilen på snorkelavgasled
ningen;
•
avstängningsventilen på ledning
en från lågtrycksluf~fördel
ningslådan till manöverkranen
för bottenventilen för kylvatten
samt för yttre kylvattenventilen.

Kontrollerar manöverkranarna
(3 st) för snabhavsHingnings
ventilen på snorkelavgasled
ningen, kylvattenventilerna
(till- och avlopp) samt yttre av
gasventilen i medelläge.

I Rapporterar till
.- 4,

DM

21. Fördelning ti.ll.Förberedelse till dykning
d. Akterstation
,

3.M med biträde av 36

------------------,--------"=.:..........._-----

Pejlar färskvattentankarna (kon
trollerar locken på pejlrören an
satta) samt rapporterar tIll DM.
, Öppnar ventilerna (4 st) på ~yr
gasbehållarna;
huvudventilen från syrgasbehållar
na samt avstängningsventilen på
~
skottet på syrgashuvudledningen.
Kontrollerar ventilen på doserings
apparaten samt ventilerna (2 st)
för syrgasfyllning av andnings
apparaterna stängda;
länsventilen för länsning av ma
skinrum öppen (plomberad);
handlänspumpens avloppsbotten
ventil stängd och ventilerna på
handlänspumpens sug-och tryck
, lådor stängda, sedan ev. länsning
utförts efter llM tillstånd;
ventilen i tryckskrovet för om
bordtagning av färskvatten stängd
(plomberad).
Stänger kikkranen på färskvatten
ledningen till torpedrum.
Kontrollerar locket på röret för
slanganslutning av färskvatten
ledningen till länsledningen an
satt;
locket på röret för pejlingavsmuts
vattentank ansatt sedan ev. läns
ning utförts efter ~ tillstånd.
Stänger kikkranen (ventilen) på
avloppsledningen från manöver
rum till smutsvattentanken.
Kontrollerar spaken för spol- och
läri~kranarna i tryckskrovet i
WC i stängt läge;

kikkranen på talrörsledningen
till manöverrum öppen;
ventilerna (2 st) i tryckskrovet
för ångvärmeledningens till
och avlopp stängda;
avstängningsventilerna (2 st) på
ångvärmeledningen från sä
kerhetsventilen stängda;
ventilen i samlingslådorna (2 st)
för högtrycksluftsystem II och
III öppna;
snorkelavgasledningen mellan
snabbstängningsventilen och
avstängningsventilen läns, var
efter ventilen för avtappning
stänges;
ventilerna (2 st) för blåsning av
snorkelmastens avgasrör och
snorkelavgasledningen stäng
da;
ventilen för avtappning till sjön
av snorkelavgasledningen för
om yttre avgasventilen stängd;
ventilen på skvallerröret från
avgasledningen för om yttre av
gasventilen stängd;
ventilen för avtappning av luft
tilloppsledningen stängd;
ventilen för lufttillopp till luft
tilloppsledningen stängd:
kikkranarna (2 st) i tryckskro
vet för manometrarna stängda;
kikkranarna (3 st) vid mano
metrarna öppna.
Avprovar reservbelysningen i
förliga delen av maskinrum
met.

I Rapporterar till DM

o,,

~l!'

.

r.

51
33

Pejlar aktra trimtanken (kontrol
lerar därefter locket på pejlröret
ansatt) samt rapporterar till DM.
Kontrollerar ventilen i tryckskro
vet på ledningen från utombords
tanken för färskvatten stängd
(plomberad) ;
yentilen i tryckskrovet för av
, luftning av samma tank stängd
,J (plomberad);
.ventilen för renblåsning av av
loppsbottenventilen för kylvatten
från elektromotorerna stängd;
ventilerna (2 st) i tryckskrovet för
utblåsning av ballasttank III
I öppna (plomberade);
aktra horisontella rodren kopp
lade för motordrift;
kikkranarna (4 st) på tryckluft
rören till manövercylindrarna
för bottenventil~na till ballast
tank III öppna (plomberade);
kikkranarna (4 st) på tryckluft
rören från reservluftbehållaren
till manövercylindrarna för bot
tenventilerna till ballasttank... III
stängda (plomberade) och kra
narna (2 st) med smörjnippel för
smörjning av kolvstången stängda
samt avluftningskranarna (2 st)
stängda;
signalkanonens yttre och inre luc
kor stängda samt blockeringsan
ordningen i funktion;
ventilen för luft till signalkanonens
manöverkikkran stängd och ma
növerkranen i nolläge;
)'tlrg kranen till djupinstrumentet
öppen, inre kranen ställd för
mätning;

.. 'I
~

'f)
~~

"

luftavloppet till ballasttank III
stängt och kikkranarna (2 st)
på tryckluftrören till luftavlop
pets manövercylinder öppna
(plomberade) samt pyskranar
na (2 st) på samma cylinder
stängda;
spaken för öppning och stäng-"
ning av luftavloppet för hand i
beredskap;
.
strypventilen mellan rcserJlluft
behållaren för manövrering a~
bottenventiler i ballasttaDk III
och manöverkranen stängd
(plomberad) samt mallöver
kranen ställd i nolläge.
Efter!,yller reservIutlbehållaren
med högtrycksluft o~h stänger
därefter ventilen i högtrycks
luftledningen.
Avprovar reservbelysningen i
aktra delen av maskinrummet.

I Rapporterar till DM
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.j

35
.... '
.1.

Fäller grabbstöttan.
Stänger och drager aktra däcks
luckan, tillser att luckans snabb
läs tagit.
Kontrollerar spaken för uppstig
ningsbojens utlösning i låst läge
samt spärren till räkneverket i
spärrat läge;
till- och avloppsventilerna (2- st)
för nödluft stängda;
ventilen i tryckskrovet för nöd
manövrering av luftavlopp och
bottenventiler stängd;
ventilen i tryckskrovet för fyllning
av högtrycksluftsystemet stängd
(plomberad) ;
släpbojen försäkrad;
I telefonbojens trevägskr'l.n i nor
malläge (plomberad);
ventilen i lågtrycksluftledningen
I för renblåsning a" tilloppsven
tilerna (2 st) för kylvatten till
elektromotorerna stängd;
smörjfettfördelarn a (3. st) för
centralsmörjning . ställda i noll
läge och tillhörande kikkranar
stängda.

j.

I

Rapporterar till VM

-22 a. Fördelning till Klart skepp dykberedskap
(MFA) Sidan 16
DäCksstation
2.0 (VO)
VS Brygga, signal- och utkiksstyrman, befäl
havare på däcksstation
US

1
2

6
7

Brygga,
Brygga,
Brygga,
Brygga,

1. signalman
rorgängare
utkik
utkik

1 2 6 7 2.0(VO)

TU
5 8 16 53 54

Aklerstalion
Maskinrum

ManöverSlalion
Manöverrum

UM Aklerslalion, befälhavare 1. O Befälhavare under däck
2.M Sköler dieselmolorn
(DykO TO SkO)
3.M Sköler el - maJorerna
1. S Bestic k, plolt
Bilräder 2. M
I. M ,\ianöverslalion, befälha
32
33
»
3.M
vare
35
»
3. M
21
Sköler in- och ullagning
36
»
2. M
av vallen mm.
51
Kök
»
52

Förslalion
Torpedrum

TU
5

8
16
53
54
56
57

Förstation, befälhavare
Hydrofon
»

Bilräder TU
Radiopassning
»

Bilräder TU
»
TU
~

~

54

22. Fördelning till Äntra ned och Dykning i Klart
skepp, dykberedskap och Halv stridsberedskap,
dykberedskap
Anm. 1. På kommandoordet "Äntra ned", äntrar personalen skynd
samt ned i av Fe angiven ordning efter utförda arbeten jm! fördel
ning "Äntra ned".
Anm. 2. Rapport angående utförda arbeten i "Dykning" gives enligt
följande:
a) När de arbeten, som icke äro "Efterarbeten", utförts, rapporterar
resp. dykstationsbefälhavare omedelbart "N. N.station, dykning verk
ställd", genom att tända dykstationskontrollampan (eller som reserv
med talrör).
b) Sedan denna rapport avgivits, utföras efterarbetena snarast möj
ligt, varefter befälhavaren på varje station, sedan dykstationskontroll
lampan släckts från manöverrum, rapporterar "N. N.station, efter
arbetena klara", genom att ånyo tända' dykstationskontrollampan
(eller som reserv medelst talrör).
Anm. 3. Fördelning till äntra ned och dykning i halv stridsberedskap,
dykberedskap se fördelning nr 24 a, b, c, d sid 20.
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22 b, c. Fördelning till"Äntra ited~" och· Dylming·l,
Klart skepp~·clykheredskap
a. UåeksstatioiJ.
På Fe order "Äntra ned" utföres följande arbeten:
2.0

Fe.

Lämnar av till

i

jntag~~ plats i Kla~t skepp. (ma
sOIll, E'örbO, o«;n

1; I;l9verrl,lmIJlet.
:

"j

SIO).

"

I,'

"

US
Låter ned/anga kvarvarande efIek Intager plats i Klart skepp (ma
ter i kortlådan m m.
növerrummet ·vid aktJ;ahori-.
spntella rodren).,' ",,' '. ' \
Kontrollerar att 5W uk-anlägg
ninge.ns .marschlä;geanlenn lJ,ed
halats;
att öppna luckor i bryggtaket
.. '.1
stängts.
., .
1 6 7 och övrig personal på däck utom :F€ o oh :sknr:2
j

Biträder. US, (s.\\nr .1).
Äntra (d/ld~)' ned ~ch'intaga plat
ser i Klart skepp (1 l manöver
. rummet vid' förliga horisontella
rod.ren och verHkala rodret. 6
och'7 'i torpedruttlmet).
.

il;!

i.;

........

" Dykning
i

, 2

II

Stänger, och, (lr;ager '~vr~tornluckan.,. "';'"
'..:
Rapporterar O~eeJerbart (m Fe:
"Luckan ta~~t:' OGh:;.;,Hlc~a:n·d'fa'"
' ~ , ' -, J " .
~~n .
"
!,.,

l;

"

l , l

..

,,,.

\

'

Eitei'rir,bete~:'

(
"\
Äntr'ar <,glider)' ned och in (agb',·
plats i klart skepp (\Ilanöver
.t;u,mmet),
Rapporfer:ar samtidigt tilJ skriT !'
anbefaJld kurs' och roderorde'f.
N~dfagiroch.s(livaftorqleJ9.aren's
l~st~gb.arq'gIidstähg.!. ',..... ,'
'S,tä,iJger ~)(;h, d,iiigfrundre .'9in'-·
,fu'ckiln (enligt Fe (VO) or·p,erj.
Rapporterar till DykO'
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22 c. Fördelning till Dykning i Klart skepp, dyk
beredskap
b. Förstation
TU

Leder och övervakar arbetena på
förstation.
Tänder, sedan rapport från 56 mot
tagits, kontrollampan.

Rapporterar till Dyka

5 6 7 (8)

Vakthavande hydrofonist
tager plats i hydrofonhytten och
utför lyssning.

Rapport~rar

till TU och Dyka

16 och 57

E{teral'beten:
Kontrollerar då och då i uläge att
vatten ej läcker in förbi pitot
röret.

Rapporterar till TU

,
.j

Vakthavande radioman.
Radiopassning. "

53 (54)

I

Rapporterar till TV och Dyka

54 (53) och 8 (7)

Passar talröret.
I slussventilen på sugledningen
Biträder 56 vid eventuell handma
från batteriet;
növrering av luftavloppet till bal slussventilen på tryckledningen,
lasttank I.
till ackumulatortanken;
Efterarbeten:
slussventilen i ledning för :lvKontrollerar i utstigningsslussen
fuktning till manöverrum.
däcksluckans täthet samt stänger Öppnar vätgasspjället på sugven
och drager därefter slussdörren tilationsledningen från acku
från torpedrummet.
mulatorbatteriet.
Stänger slussventilerna (2 st) på
ventilationsledningarna på aktra
skottet;
Rapporterar till TU

57
56

äuervakar att luftavloppettill bal
lasttank I fungerar och håller
handspaken i beredskap.
Rapporterar omedelbart till TU
(DykO) om luftavloppet icke fun
gerar enligt dyksignalen.

Manövrerar luftavloppet för
hand, då order därom gives
från manöverrummet.

I

Rapporterar till TU
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22 c. Fördelning till Dykning i Klart skepp,
dykberedskap
c. Manöverstation
Manöverrum

1.0

.

DykO.
Befälhavare under däck.
Öppnar medelst manöverkran bot
tenventilerna i ballasttankarna I
och III, därest dessa icke tidigare
öppnats.
Kontrollerar bottenventilerna öpp
na medelst bottenventilsignalan
läggningen.
Öppnar medelst manöverkranar (2
st) luft&vloppen till ballasttan
karna I och III.

,

.

.
Kontrollerar luftav1()ppen öppna
medelst luftavloppssignalan
läggningen.
Mottager rapporter på dyksta
tionskontrollanläggningen.
Öppnar medelst manöverkran
luftavloppet till ballasttank II.
Kontrollerar luftavloppet öppet
medelst luftavloppssignalan
läggningen.
Leder dykmanövern till beordrat
djup.
Rapporterar till Fe

vs

Sköter aktra horisontella rodren. Stänger kikkranen på talrörs
ledningen till bryggan (M).

LM
Leder och övervakar arbetena på Efterarbeten:
manövetstation.
Stänger och drager slussdörren
Stänger ventilen i tryckskrovet till från manöverrum till utstig
tyfonen (M).
ningsslussen.
Tänder,. sedan ovanstående arbe
ten utförts och rapport från 1 och
21 mottagits, kontrollampan.
Sköter trimpumpen.
Rapporterar till DykO

59
Manöverrum

J

21
Stänger yttre ventilen på ventila
tionsavloppsmasten.
Rapporterar till 1.M.
Övervakar att luftavloppet till ballasttank II fungerat, håller hand
spaken i 'beredskap. I
Rapporterar omedelbart till 1.M
(Dyka) om luftavloppet icke
fungerar enligt dyksignalen.
Manövrerar luftavloppet för hand,
då order därom gives av Dyka.

.

L

J

Obs! Detta -11Jfta.vlopp öppnas
icke på dyksigI}åJ~n.
Sköter lärtspumpe,n.
Ef~rarbeten:
Stänger ,slussventilen på venti
lationsledningen till tornet;
kikkranen i 'talrörsledningen
från bryggan.
Rapporterar till 1.M
j

Anm. De med "M" angivna ar
betena återställas vid
marschIäges intagande re
dan på ordern: "Öppna
luckan".
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22 c. Fördelning till Dykning i Klart skepp,
dykheredskap
c. Manöverstation
Manöverrum
1

Nollställer barometern.
A blpol'B Ml liOIis@-n1ella PEHben.
Rapporterar till l.M.
01l1kopplar vertjlr alP6tb et ftoiin
bi::y"gga till ~au.Överrllm (M~.

Skötu

vet Likal-

och rnrttga hbri

S8HtlllI ÖdI ElI.

Rapporterar till l.M

2
Se a. däcksstation.
Torn
3

Omkopplar maskintelegraferna
Kontrollerar strömbrytarna för
från brygga till torn (M).
belysningen å brygga, till lanInställer talrörens kranar (2 st) ternor samt till gyrokompass,
för uläge (M).
fart-, distansafrgivare och roNollställer barometern.
derlägevisare frånslagna.
Tänder, sedan ovanstående arbe- Stänger ventilen "till tyfon Ö.v.
ten utförts och rapport "luckan läge" (M)..
tagit" uppfattats, kontrollampan.
Rapporterar till l.M.

Anm. De med tM" angivna arbetena återställas vid marschIäges in
intagande redan på ordern "Öppna luckan".
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22 c. Fördelning till Dykning i Klart skepp,
dykberedskap
d. Akterstation
DM
Leder och övervakar arbetena på Tänder, sedan rapport från 2.M,
\ akterst&tion.
33 och 36 mottagits, kontroll
lampan.

-

Rapporterar till Dyka

I
2.M

..

yttre avgasventilen.

Stoppar dieselmotorn.
Efterarbeten:
Stänger medelst manöverkran bot
tenventilen för kylvatten och
yttre kylvattenventilen mellan av
gasventilerna;

Rapporterar till DM

32
Kontrollerar ventilerna (2 st) på
Sköter den elektriska manövern.
kylvattentilloppsledningarna
Efterarbeten :
till kompressorerna stängda
Stänger yttre slussventilen på
samt ventilerna (4 st) på kyl
dieselmotorns kylvattentillopps
vattenavloppsledningarna från
ledning samt, I'entilen i kylvat
kompressorerna stängda.
tenavloppsledningen ;
kikkranen på brännolje'tankens
manometer;
ventil i tryckskrov på ledning till
Rapporterar till DM
tyfon i maskinrum.
3.M
Sköter den elektriska manövern.

I

Rapporterar till DM

I

33
Övervakar att luftavloppet till bal Manövrerar luftavloppet för
lasttank III fungerar, håller hand- hand, då order därom gives
från manöverrummet.
spaken i beredskap.
Rapporterar omedelbart till DM Passar talrö,r i DO-rum.
(Dyka) om luftavloppet icke
Rapporterar till DM
fungerar enligt dyksignalen.
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22 c. Fördelning till Dykning i Klart skepp,
dykheredskap
d. AkterstatioD
35
Biträder 33 vid eventuell hand avtappningsventilen mellan för
manövrering av luftavloppet till kompressor och inre avgasyen
tilen;
ballasttank III.
avtappningsventilen mellan yttre
Efterarbeten:
och inre avgasventilerna;
Öppnar avtappningsventilerna (2
avtappningsv~ntilen (kiken) på
st) på snorkelavgasledningen;
avtappningsventilerna (2 st) på förkompressorns avgassida.
dieselluftledningen och ventila
Rapporterar till DM
tionsavloppsmasten ;
36
Stänger yttre ventilen på diesel Efterarbeten:
Stänger inre ventilen på lufttill
luftledningen.
loppsledningen ;
Stoppar ventilationsfläktarna.
inre ventilen på ventilationsav
Rapporterar till DM.
loppsledningen ;
inre avgasventilen;
slussventilerna (2 st) på ventila
tionsledningarna på förliga
skottet;
ventilerna (2 st) på brännolje
ledningen från tanken.
Stänger och drager tryckfasta
dörren till manöverrum.
Rapporterar till DM

23 a. Fördelning till Klart skepp (U) Klart för strid
(H) Sidan 18

S
56

Akterstation
Maskinrum
UM Akterstation. befälhavare
2.M Sköter dieselmotorn m m
3. M
» el·motorerna
32
Biträder 2. M
3. M
33
»
3.M
35
»
36
»
2.M
51
Kök
52
»

I Manoverrum

Man~verstation

1.0
2. O
US:
1. S
1.M
1
2
3

TU
7 16 53

6

Dyka TO Ska
FörbO 510
Aktra rodren
Biträder Fe
Manöverstation. befäl·
havare
Rorgängare
1 :e plolla re
2:e
»

57

Förstation
Torpedrum
TU
S
6
7
S
16
53
54
56
57

Förstation. befälhavare
Hydrcfonpassning
»
»
»
Biträder TU
Radiopassning
»
Biträder TU
TU
»

o:>

""

24 a. Fördelning till Halv stridsberedskap, dykberedskap (MFA)
(S B vakt) Sidan 20
Däcksstation
1.0 (VO)
1.S Signal- och utkiksstyrman
1 Signalman
3
Rorgängare

1~-O

1. S

(VO)

21
]J

SJ

Aklerstalion
Maskinrum
UM

Vaklfri

2. M Akterslollon.
]J

)5

51

Bilräder 2. M
»
2. M
Kök

TU

SI

befälha~are

Mo.nö~erstation

Manöverrum

I

21

I

Manö~ers'ation. befäl

ha,are

1

S7

FörSlotion
Torpedrum

TU
S
7
SJ
57

Förslotion. befälhavare
Hydrofon'

),
Radiopossning
Bilräder TU

o:>
~

24 a. Fördelning till Halv stridsberedskap, dykberedskap (MFA)
(B B vakt) Sidan 20
Däckssiafion
2.0 (VO)
VS Signal- och utkiksstyrman
2. Signalman
6. Rorgängare
U~

2 6 2.0(VO)

I.M

l. M

S6

8 16 54

l2 36 52

Manöverslation
Manöverrum

Aktersta!lon
Maskinrum
UM

Vaktfri

l. M Aklerslalion, befälhavare

32
l6

52

Biträder 3. M

»

3. M

I

I. M

,

Manöverslation. befäl
havare

Förslation
•Torpedrum

56
8

16
54

Förslation. befälhavare
Hydrofon
Biträder 56
Radiopassning

Kök
O'l
C)l

O:>
O:>

25 a. Fördelning till Halv stridsberedskap (U)
(S B Vakt) Sidan 22

2.M
33

UM

35

7

53

57

Aktentalion

Manöverstation

Fönlallon

Manöverrum

Torpedrum

'.0

Vaktfri
Biträder 2. M

»

5

Maskinrum

2.M Aktentatlon, befälhavare 1. S
33
35
51

TU

2'
1. S

51

2. M

Kök. vaktfri

1
3

2'

VO DykO
Aktra rodren
Rorgängare, djupstyrare
Biträder VO
Manöventatlon. befäl
havare

TU
5

FönIation. befälhavare
Hydrofonpassning

7
53
57

Radiopassning
Biträder TU

»

25 a. Fördelning till Halv stridsberedskap (U)
(B B vakt) Sidan 22

56

32

Akterstalion
Maskinrum

52

(6)

Manöverstalion
Manöverrum

UM Vaktfri
2.0 VO DykO
3.M Akterslation. befälhavare US
Aktra rodren

32
36

52

Biträder 3. M
»
3. M
Kök. vaktfri

8

1.M Manöverstation. befäl.
havare
2
Rorgängare. djupstyrare
6
81träder VO
(8)
»
VO

16

Förstation
Torped rum

56
(6)

8
16

54

Förstation. befälhavare
Hydrofonpassnillg
)1

Biträder TU
Iladiopassning

~
o,J
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25 b. Fördelning till Förberedelse till snorkeldrift
~.

Förstation

Torpedrum
TU (56)
Leder och övervakar arbetena på Stänger vätgasspjället på sugven
tilati'onsledningen från acku
förstation.
(jppnar, när ventilationen igång
mulatorbatteriet.
sättes, slussventilen på ventila
tionsledningens sugrör från acku
mulatorbatteriet och inreglerar en
sughöjd av 12 mm. Sedan denna
inreglering slutförts, rapporteras
detta till maskinrummet via ma
növerrummet.
•, :·.RapPorterar till Dyka
.. "" .,~ .
l

57 (16) och

,i (8~" . ,

,

.

.

-

(jppnar slussventilerna (2 st) på ventilen för tömning av utstig
ventilationsledningarna på aktra ningsslussen till torpedrummet;
skottet och spjällen på ventila ventilen för tömnilJg av utstig
tionsledningarna utom spjället
ningsslussen till manöverrum
till luftreningsbatteriet;
met. (Obs Ventilen manövreras
slussventilen på ventilationsled
"fel väg", se anvisning vid ven
ningens tryckrör till ackumula- ti~en.)
tortanken;
Rapporterar till TU (56)
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b. Manöverstation
Manöverrum
1.0 (2.0)
DykO

Befälhavare under däck.

/

Rapporterar till Fe
21 { (l,.M).

Hissar snorkelmasten..
spjällen på ventilationssyste
,
Länsar snorkelluftmasten.
mets tryckledning ;
Öppnar ventilen på' skvallerröret ventilen för tryckluft till man
från luftmastens skyddsrör;-
överkran för snabbstängnings
slussventilen på vern:ilationsled
ventilen på snorkelluftled
ningen till tornet.
ningen.
Öppnar ventilen för 'tryckluft, till Stänger spjällen på ventilation
manöverkranen för snabbstäng
systemets sugledning.
ningsventilen på snorkelluftled
ningen.
Rapporterar till DykO



Torn
3 (6)

Rapporterar till DykO
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25 b. Fördelning till Förberedelse till snorkeldrift
c. Akterstation

VM
(Jvervakar arbetena på aktersta-I
tion.

I

2.M (3.M) med biträde av 33 (32)
Leder arbetena på akterstation.
Mottager rapport från torpedSköter maskinmanövern.
rummet att sughöjden är 12
Klargör dieselmotorn för snorkel- mm.
(Jppnar snabbstängningsventidrift.
len i snorkelavgasledningen.
Inställer spjällen på .ventilations
ledningarna för ventilation av
batteriet.
Igångsätter sugfläkten.
Rapporterar till DykO

35 (36)
(Jppnar slussventilerna (2 st) på ventilen för blåsning av snor
kelavgasmasten rörlig.
ventilstationsledningarna på för
liga skottet samt spjällen (4 st) (Jppnar kikkranarna (2 st) i
tryckskrovet för manometerpå tryckledningen.
ledningen till snorkelavgasmas
Stänger kikkranarna (2 st) till sug
ten och snorkelavgasledningen;
höjdmätaren.
Kontrollerar att manöverratten till ventilerna (2 st) på brännolje
ledningen från tanken.
avstängningsventilen på snorkel
avgasledningen är uppmonterad
samt kontrollerar ventilen stängd;
Rapporterar till 2.M (3.M)
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25 c. Fördelning till Starta snorkeldriften
a. Förstation
Torpedrum
TU (56)

I

Rapporterar till Dyka

57 (16) och 7 (8)

I

Rapporterar till TU (56)

b. Manöverstation
Manöverrum
l.0 (2.0)

DykO
Befälhavare under däck.

Rapporterar till Fe
21 (l.M)

Kontrollerar ventilen på skvaller (jppnar snabbstängningsventi
röret från snorkelluftmastens
len i snorkelluftledningen, seskyddsrör öppen;
dan snorkelluftmasten kontrol
snorkelluftmasten läns.
lerats läns.
Rapporterar till Dyka
Torn
3 (6)

I

Rapporterar till Dyka
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25 c. Fördelning till Starta snorkeldriften
c. Akterstation
2.M (3.M) med biträde av 33 (32)
Stänger därefter spjället på för
Leder arbetena på akterstation.
bindelseledningen mellan fläk
Sköter maskinmanövern.
tarnas trycksidor.
Startar smörj- och kylvattenpum
parna;
dieselmotorn då ventilen för blås
ning av snorkelavgasmasten öpp
nats. Bränsle pådrages vid enl
avgasmanometern lämplig tid
punkt.
Ställer maskintelegrafen på "Klart
fram" när motorn nått fullt van
tal och generatorn inkopplats till
manövertavlan.
Öppnar, sedan dieselmotorn star
tats, spjället på tryckledningen
från sugfläkten till denna.
Rapporterar till DykO
35 (36)

Kontrollerar att vatten ej finnes i
snorkelavgasledningen och die
selluftledningen.
Stänger avtappningsventilerna (2
st) på dieselluftledningen och
ventilationsavloppsledningen;
avtappningsventilerna (2 st) på
snorkelavgasledningen ;
avtappningsventilen mellan för
kompressorn och inre avgasven
tilen;
avtappningsventilen mellan yttre
och inre avgasventilen;
avtappningskiken (ventilen) på
förkompressorns avgassida.

Öppnar inre ventilen på diesel
luftledningen sedan snabb
stängningsventilen öppnats;
inre avgasventilen.
Utblåser vattnet i snorkelavgas
masten.
Öppnar ventil~n på snorkelav
gasledningen när trycket i
denna överstiger avläst tryck
på snorkelavgasmastens ma
nometer.

Rapporterar till 2.M (3.M)
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25 d. Fördelning till Tillfålligt stopp
a. Förstation
Torpedrum
TU (56)

Rapporterar till Dyka
(för kontroll)
57 (16) och 7 (8)

Rapporterar till TU (56)

b. Manöverstation
Manöverrum

-

1.0 (2.0)

DykO

Befälhavare under däck.

Rapporterar till

I

Fe

21 (1.M)

Stänger snabbstängningsventilen Kontrollerar ventilerna (2 st) för
avtappning av snorkelmastens
på snorkelluftledningen;
ventilen på skvallerröret från luft- avgasrör.
mastens skydds rör.
-LiiRStff' på: OIder av DykO evmi
...mellt--ed'o-l'derl:ig 'Vatlennrtthgd
ur-..reg1erjngstallkama.
Rapporterar till Dyka

-

Obs. Ofi\'uiiaerfryck uppsfuTb-åf€ i ioch möjlighet tillluftutbyte med
~~a..~ icke förefinnes kan tryckluft tillföras nrmmet genom luftavloppsventilen på utblåsningslådan för regleringstankarna.
Torn
3 (6)

I

Rapporterar till Dyka
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25 d. Fördelning till Tillfälligt stopp
c. Akterstation
Maskinrum
2.M (3.M) med biträde av 33 (32)
Stoppar dieselmotorn.
Om laddning pågått stänges
Sköter maskinmanövern.
spjället på sugfläktens tryckStänger snabbstängningsventilen ledning till dieselmotorn och
på snorkelavgasledningen;
avloppet från fläkten kopplas
tryckluftmanövrerade ventilen för till ventilationssystemets tryck
kylvatten till-_ och avlopp.
ledning.
Rapporterar till Dyka
35 (36)
Stänger handmanövrerade venti avtappningsventilerna (3 eller 4
lEm på snorkelavgasledningen;
st) på snorkelavgasledningen
inre ventilen på dieselluftledning samt mellan yttre och inre av
en;
gasventilerna och mellan inre
inre avgasventilen.
avgasV'entilen och förkompresÖppnar avtappningsventilerna (2 sorn;
st) på dieselluftledningen och kikkranen (ventilen) på förkom
ventilationsmasten ;
pressorns avgassida.
Rapporterar till 2.M (3.M)

75

25 e. Fördelning till Stoppa snorkeldriften
a. Förstation
Torpedrum
TU (56)
Leder och övervakar arbetena på
förstation.

Rapporterar till Dyka

57 (16) och 7 (8)
Stänger ventilen för tömning av ut Öppnar vätgasspjället.
stigningsslussen till torpedrum Stänger slussventilerna (2 st) på
ventilationsledningarna på
met;
ventilen för tömning av utstig aktra skottet samt sluss-~ntilen
ningsslussen till manöverrum i sugledningen från batferiet
met. (Obs ventilen manövreras och slussventilen i tryckled-.
"fel väg", se anvisningar vid ven ningen till ackumulatortanken.
tilen.)
Ej'terarbeteIf :
Aterställer, på order av Dyka,
ventilationsledningarna enligt
följande:
Rapporterar till TU (56)

b. Manöverstation
Manöverrum
1.0 (2.0)
DykO.
Befälhavare under däck.

Beordrar återställande av venti
lationsledningarna sedan luft
trycket i båten utjämnats och
batteriet s/utventilerats.
Rapporterar till Fe

21 (l.M)
Stänger snabbstängningsventilen Efterarbeten :
på snorkelluftledningen;
Stänger, på order av Dyka,
ventilen i skvallerröret från snor slussventilen på ventilations
ledningen till tornet.
. kelluftmastens skyddsrör.
'Kontrollerar ventilerna (2 st) för Nedtager snorkelmasten till dess
avtappning av snorkelmastens nedre läge.
avgasrör stängda.
Länsar eller intager vatten i regle
ringstankarna enligt Dyka order.
Rapporterar till Dyka

Torn
3 (6)

Rapporterar till Dyka
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25 e. Fördelning till Stoppa snorkeldriften
c. Akterstation
,,

Maskinrum
2.M (3.M) med biträde av 33 (32)

Stoppar dieselmotorn.
Om laddning pågått stänges
Sköter maskinmanövern.
spjället på sugfläktens tryck~
Stänger snabbstängningsventilen ledning till dieselmotorn och
på snorkelavgasledningen ;
avloppet från fläkten kopplas
tryckluftmanövrerade ventilen för till ventilationssystemets tryck
kylvatten till- och avlopp;
ledning.
Aterställer dieselmotorn.
Rapporterar till Dyka
35 (36)

Stänger ventilen på snorkelavgas
ledningen;
inre ventilen på dieselluftledning
en;
inre avgasventilen.
Öppnar avtappningsventilerna (2
st) på dieselluftledningen och
ventilationsmasten ;
avtappningsventilerna (3 st) på
snorkelavgasledningen samt'mel
lan yttre och inre avgasventilerna
och J mellan inre avgasventilen
och förkompressorn; .
kikkranen på förkompressorns av
gassida.

Stänger kikkranarna (2 st) i
tryckskrovet för manometerled
ningen till snorkelmasten och
snorkelavgasledningen ;
kikkranen (ventilen) på led
ningen mellan manöverrum
och smutsvattentanken.
Öppnar kikkranarna (2 st) till
sughöjdmätaren.

Rapporterar till 2.M (3.M)

.,

.

