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§ l. 

Ändamål. 

1. ÖVftingstankens ändamål är att bereda övning i utstigning ur 

sjunken ubåt samt uppstigning till vattenytan. 

§ 2. 

Flacering ay övningstankar. 

2. Övningst ankar finnas å MDO (Stockholms Örlogsvarv), MDV (Gö

toborgs Örlogsvarv) och MDS (Karlskrona Örlogsvarv). Tankarna vid.MDO 

och MDV ha ett vattendjup av CIa 6 D. medan övningstanken vid MDS,scm 

beskrives nedan, är Cia 20 m. djup, räknat till underkant av nedre ut 

stigningskammare och utstigningssluss. 

§ 3. 

Besk;1vning över övningstankgnläggningen. 

(Fig; l och 2) 

Allmän beskrivning. 

3. Övningstankanläggningen (fig.l) är belägen på planen mellan 

~::,irnlitetskyrkan, gashuse.t och cisternskjulet • Anläggningen utgöres 

aven hög cylindrisk tank At uppburen av fyra ben. Till tankens botten 

'äro	 anslutna en nedre utstigningskammare B och en utstigningssluss e, 
I t8.n~ens övre' del är den övre utstigningskammaren D inbyggd~ Kamrarna 

och slussar äro utförda i likhet med motsvarande anordnin~ på u-

b ilt .' 
~~, a arnå. 

Tanken är inbyggd 1 ett hus, sammanbyggt med en å~central, Från 

denna lämnas ånga för värme dels till tankanläggningen, dels till far

tyg n ffi vid den närliggande mobiliseringskajen. 

Övningstankhusets bottenvåning (fig. 2) har ett flertal rum ooh 

utr~~Jen. Övre delen av huset skjuter upp ur bottenvåningen som ett 

torn med en höjd av 27 m över markytan och med i det närmaste kvadra

tisk genomskärningsyta. Endast ett mindre öppet utrymme finnes 

thnt tanken; 

I tornet finnas tre golvplan i olika höjd, plan I i jämnhöjd med 

t::l..il:~ens botten, plan II 7,5 ro från tankens överkant i jämnhöjd med 
.	 . 

Bvre utstigningskammarens botten och plan III, övre planet, i jämn

~J:'jd flled tankens överkant. 
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Under bottenvåningen finnes en källar~o 

Med en telfer löpande på en balk i taket över tanken kan en in

spektionsklocka (fig. 6) med plats för ett par personer manövreras 

U})P och ned i tanken. Klockan kan användas för övning av personal i 

nedstigning till tankens botten och för undsättande av personal i tan

ken, som behöver hjälp. 

~. övnipgstanken.
; 

(Fig. l) 

4ft Själva övningstanken A utgöres aven cylindrisk behållare med 

en inre diameter av 4,52 ro och en höjd av 17,81 m rälma~ från den 

113d~\t h.'1lpade bottnens underkant. Tankens rymd är 281 m3" Densamma, som 

iir helsvetsad, har en plåttjocklek av 12 mm nedtill~ 8 mm på mitten 

och 6 LIm överst. ~anken'uppbäres av fyra ben, bestående av 1 betong 

in~jutna DIP-balkar av sådan längd, att tankens botten kommer 2,5 m 

över golvet i bottenplanet. 

Till tankens botten anslutna utstigningskammaren B och utstig

nin:,:sslussen C äro belägna mellan tankens ben. Deras övre luckor·öpp

1'.. '.l uppåt" 

Den övre utstigningskammaren D är belägen med taket 5,56 m un

dor tankens överkant. I jäm:'1höjd med dess tak är en 3-delad uppfäll

ber plattform E inbyggd i tanken. Plattformen täcker i nedfällt läge 

11.n::;efäJ:' halva tankens genomskärningsyta och är mot tankens öppna del 

f:5:i.:sedd med en uppfällbar skyddsbarriär F. Såväl plattform som barri

är lalnna medelst trossar manövreras från övre planet. 

Från tankens överkant gå två fasta lejdare ned till plattformen. 

E~l tredj e lej.dare G går från tankens överkant ända ned till dess bot

ten. 

Tankens botten täckes aven plan durk H i jämnhöjd med slussens 

och kammarens utstigningsluckor. Runt tanken CSa l m över durken sit

ter ett räcke I för övande personal att hålla sig i, för att undvika. 
att flyta upp. I närheten av varje lucka är en rållbar grabbstötta, 

av samma utförande som å ubåtarna, placerad. 

För observation är tanken på fyra olika höjder försedd med tre 

l~l~sventiler K jämnt fördelade på omkretsen. För belysning av tan
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kens inte finnes över varje inspektionsfönster en strålkastare med sär

skild glasventil L. 

I höjd med var ooh en av de två mellersta ventilraderna äro platt 

formar Mmed räoken anordnade, så att observatörerna bekvämt skola kun

na nå upp till ooh se in genom fönstren. Observation genom ventilerna 

i understa ventilraden kan ske från plan I och genom ventilerna i den 

översta från mindre lejdare från plan II. 

Längs tankens yttersida mellan de olika planen ooh plattformarna 

finnas lejdare. 

C.	 Nedre utstigningskap,maren. 

(Fig. 3) 

5. utstigningskammaren är cylindrisk med utåt kupade gavlar. Dess 

di~rneter är 2,0 m och längd 2,65 m. I kammarens främre gavel finnes 

en tryckfast. dörr A av samma konstruktion som dörrarna 1 de tryokfasta 

skotten på ubåtarna. Till kammarens överdel är ansluten en cylindrisk, 

vertikal plåttrumma B av.I,575 m;s höjd och 0,69 m inre diameter. Trum

niW r:är upp genom tankens botten ooh kan tillslutas med en luoka C av 

G~~~~ utförande som ubåtarnas nedgångsluokar. 

Kammaren står, utom genom trumman, i förbindelse med tanken genom 

ett rör D, försett med en ventil E. Genom röret kan kammaren fYllas 

fr'in tanken genom sjä.lvtryck ooh åter län.sas~·, till tanken medelst tryck

luft. Ventilen kan manövreras såväl inifrån kammaren som utifrån 

n:eJelst rattarna F resp. G. Tryckluft kEtl tillföras kammaren genom 

den utanf'ör densamma plaoerade strypventilen H. Kanmaren är även för

sedd m@d ett vattenavlopp J för nödlänsning samt för avtappning av spill 

vatten till en under bottenvåningens golv liggande spilltank. Röret 

är försett med en utanför kammaren belägen avstängn1ngsventil K. För 

in- o~h utsläppande av luft från kammarens översta del finnes ett luft 

avloppsrör L, med ventil M, manövrerbar både från kammaren ooh utifrån. 

I kammaren finnes dessutom armatur, ansluten till syrgassystemet för 

fyllning av säokar till andningsapparater. 

Utstigningsluokan C är utbalanserad oOh försedd med manöveranord

ningar. så att den ej blott kan tlppnas och stängas från kammaren eller 

f~ån tanken, utan även manövreras utifrån medelst nyckeln N. Ovanför 
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J~Q~ _ '1.l~~j~~' F~"iJ.i~a 'J....et~i".
 
'.~J.~~,c-'lJi~ ••~c.:t1~~'>'."~lf,,{*t~$lt)tIdtsruai~···,Of·:q·:trvakfast 

l!J.mp~ ' ...n lIlanometer lt eaJllt en~äkerhetlWent11 S. För att upptaga de. 
spän~in,~ aom uppatå, 81.&. då övnihgstanken t,ylles eller tömmes,vilar 

k'1.1~lt~R!'~n ,I bellevi11e-fjä4rar T. 

I2., Uts~;i.gnings§lussen. 

(Ffg. 4) 
-:-' 

6. U1tsti~ningssluBsen är cylindrisk med främre caveln kupad inåt 

OClh den '\nUe 1Qlpad utåt. Dess diameter 'är 1,' m och 1Ji..!lgd 1,55 m. I 

slnss~ns främre gavel finnes en likadan tryckfast dörr A som i kammaren. 

~ill E~lsscylinderns överdel är ansluten en konisk trumma B, som når upp 

ceno:n tanlcens botten och är utrustad med en lucka C på samma sätt som 

k9.rr:maren. 

Slussen är i likhet med utstigningskammaren försedd med ett rör 

t frjr f:"llning från och länsning till tanken. Röret är försett med en 

ventil E, manövrerbar såväl inifrån slussen Bom utifrån medelst rattarna 

F resp. G. Nödlänsning samt avtappning av spillvatten till under golvet 

be13~en spilltank sker genom rör H, försett med en utanför slussen be

l~i[en nvstärJgningsventil J. Likaså finnes tillopp för tryckluft, med en 

ut"inf~r slussen belägen strypventil K, för slussens länsning till tanken 

S3.llt en manometer L för avläsnin~ av trycket i slUSSen. Dessutom finnes 

ett luftavlopp M med den såväl inifrån som utifrån man~erbara ventilen 

N.	 Lutt3vloppet mynnar inne i slussen omedelbart under utstigningsluokan., 

31ussen är även försedd med 2 st. inspektionsfönster O, en tryck

f~st lampa P samt en säkerhetsventil R. 

Utstigningsluokan C är utbalanserad och försedd med manöveran

ordningar så att den, förutom från slussen och tanken, kan manövreras 

även utifrån medelst spaken S i likhet med å kammaren. Ovanför luokan är 

en fällbar grabbstötta T placerad. För att upptaga de spänningar som 

u,pstå, ~ a. då tanken fylles, vilar slussen liksom kammaren på belle

\W111...fjäd:rar u. 

,~/ 

, . , ;~ 

.~ 
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Et me utstigningskammaren. 

(Fig. 5) 

7. Kammaren är anordnad såsom ett inåt tanken cylindriskt utformat 

run ncd l m radie, utåt begränsat av tankväggen ooh med plant golv ooh 

t~k_ Avståndet mellan golv och tak är 2,14 m. Under golvet finnes påbyggd 

en konfor~d avbärare A, .a.vsedd att hindra att personal, som kommer upp 

fr}n t~nkens botten, fastnar under slussens golv. 

I tankväggen finnas en tryokfast dörr B och i kammarens tak en 

luc~r~ C av samma typ som i nedre utstigningskamnaren. 

Under utstigningsluckan är en cylindrisk trumma D, av vattentät, 

gUlJ1:1erad väv och med 0,7 m höjd och o:a 0,72 m inv. diameter uppspänd. 

Kammaren kan dels fyllas från oah medelst tryckluft länsas till 

t'":mken genom rör E, försett med ventil F, maIlövrerbar såväl inifrån 

k'u:naren SOM utifrån medelst rattarna G resp. H, dels nödlänsas till unde~ 

bolvot i bottenvåninge~ befintlig spilltank genom rör O, försett med en 

ut~för tanken belä~n a~stängningsventil K. 

Tillopp för tryokluft, rör L, med ventil M, ooh luftavlopp, rör 

1: [led ventil fl,. samt en manometer P för avläsning av trycket i kammaren, 

en säkerhetsventil R jämte armatur för fyllning av säokar ti~l andnings

~rp~rater finnas i likhet med vad fåLlet är i nedre utstigningskammaren. 

FCSr belysning av kammarens inre finnes dessut0m en tryokfast 

19.mpa S 1 likhet med i nedrt,.)mmmaren oeh slussen. 

Utstigningsluokan är utbalanserad och försedd med anordningar så, 

att den- kan manövreras även utifrån medelst spakarna T i likhet med för 

nedre kammaren, 

Ovanpå taket	 är en fällbar grabbstötta U plaoerad. 

F.	 Den nedsänÄbara inspektignsklockgQ. 

( Fig. 6) 

8. Inspekt~onsk10~kanbestår aven plattform A, som hänger i tre U

t~lk~r B under en hu~formig konstruktion C av plåt, öppen nedåt och för

sedd nJCd :3 st. inspektionsfönster D. Klockan kan höjas och sänkas samt 

flytt~s 1 sidled med hjälp aven elektriskt driven telfer, som hänger i 

en balk i husets tak ovanför tanken. 

'. 
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Klockan är försedd med telefon E för kommunikation med övre 

pJ:.mct samt med signa.llampa med vilken signaler till personal i klockan 

ell~r i närheten av densamma kan avgivas medelst blinkningar. 

D~ klookan användes, står personalen på plattformen med huvudet 

uppe 1 den luftvolym, s~ kvarstår i huven e, även då klockan sänkes ned 

uud~r v~ttenytan. För att luftvolymen skall kunna bibebållas, även då 

tryck~t ökar vid klockans sänkning mot tankbotten, samt för luftväxling 

i klock'3.n	 finnes upptill i denna en ventil F, genom vilken tryckluft kan 

-:=- tillföras medelst en dykarslang G, ansluten till tankanläggningens tryck

heft 3ystem. 

Till de tre U-balkarna äro monterade tre mi~e syrgasbehållare, 

fr'm vilka gå ledningar till armatur i klockan för fYllning av säckar 

till ~ndningsapparater. 

Gr TWhUset. nedre planet, 

(Fig, 2) 

9. Bo ttenvåningen har en yta på 16,67 x 11,75 ID utvändigt. Utme d 

8~~ l~ngsidan äro inrymda ~m för uppbördsman, omklädnadsrum för under

officerare, omklädnadsrum för manskap, tvätt- ooh dusohrum med WO samt 

läkarrum. Utmed andra l~ngsidan ligger omklädnadsrum ooh dusohrum för 
• 

Officerare samt hisstrumma med hiss -etll de övre planen. 

I rummet omkring nedre kammare och sluss äro tryokluftförråd, 

sy rClsförråd, rekompressionskammare t komplressor, pump, filter, arbets

b::nlnr och sköljho för skötsel OQh översyn av andningsapparater nnn pla

c,~r",de. Runnnet är även avsett som instruktionslokal. 

H.	 T~n!huset. R1an I och II. 

(Fig. l) 

10. Plan I ligger i jämnhöjd med övningstankens botten, Golvytan 

uprt~ges till st~re delen av tank och hisstrumma. Plan€t befinner sig 

på sådan höjd, att observation genom nedre raden observationsventiler 

kan ske från detta, En lejdare leder från bottenvåningen till plan I 

och från plan I upp till plan II. 
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llan II befinner sig i jämnh8jd med övre utstigningskammarens 

botten, sl att kammaren kan beträdas genom luckan i tanksidan från detta 

plan. Pir personalen, som väntar på att göra utst~gning, finnas två 

st. bänk~ anordnade. 

En lejdare leder från plan II upp till övre planet OGh tre mindre 

lejd~re till översta raden observationsventiler_ 

-::;.. ~. XankQyset, övre planet I 

(F1g. 2) 

Il. övre planet· befinner sig vid tankens överkan1J. Runt tanken 

löper ett r",oke. :t ena hörnet kdmmer his!itrunttnan från nedre planet upp. 

Den fortsätter upp ti11 ett hissmasktnrum, vars botten ligger något ovan~ 

för övre planet. Till hissmaskinrummet leder en lejd. Å övre planet 

fim:os sköljho ooh arbetsbänk för skötsel av andningsapparater, pissoir 

och dricksvattens1fon. I taket sitter en grov I-balk, längs vilken 

telfern för inspektionaklockan kan manövreras. När klookan ej användes, 

up~Btälles den i ett hörn i ÖVre planet _ Inr'edningen består i övrigt i 

huvudsak av ett p~r bänkal' för personal. 

En st. syrgasbehållare jämte syrgasarmatur för fyllning a~ såväl 

beh~llare som säokar till andningsapparater samt behållarna på inepek

tionskl,06ke.n, finnas även, och dessutom finnes tryckluftarmatur för läm

n~ndc nv luft till inspektionskl00xan och för renblåsning av andnings

·-tf C'lr~ter. 

,I, g.lflrq.. 

Under bottenvåningen med ingång från planen utanför övnings-

t'lnk~n finnes en källare, framför allt avsedd såsom ett svalt för

v~ringsrum för andningsapparater och andra artiklar, som innehålla gummi. 

I plan med källaren finnes en spilltank, i vilken avloppen från 

utstigningskamrarfta oeh slussen mynna. Tlnken avses endast för spill

v'ltten samt för n~dläftsning av utstign1ngskammare ooh utstignin8BslusS, 

med~n länsning från dessa normalt skall ske till övningstanken. Med 

hänsyn till risken för olycksfall skall vid övningar apilltanken vara 

tom. Tanken kaD länsas mede~st en pump med avlopp dels till en vask 

dels genom sandfiltret till övningstanken. 
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K. Flllnings-, uppyärmnings-, renings- och länssystem~ 

(Fig, 7) 

12. Vid fyllning av tanken tages vatten från stadens vattenledning" 

~ylln1ng av hela tanken tar en tid av o:a 21 timmar. 

Pör uppvärmning och rening av vattnet i tanken kan vattnet 

medelst en pump A bringas att cirkulera genom dels ett silduksfilter B 

och et't sandfilter C, dels en motströmsapparat D, där det uppvärmes c 

Vid cirkulationen uttages vattnet från ena sidan av övningstanken vid 

-;:-
bottnen och införes på mötsatt sida likaledes ~id bottnen. 

Uppvärmning av vattnet från 60 till 300 tar en tid av c:a 30 

timmar. 

!111 det oirkulerande vattnet kan medelst en doseringsapparat E 

tillsättas klor till önskad koncentration. 

Uotströmsapparat D, i vilken tankvattnet uppvjrmes, värmes 

mea varmvatten, som i sin tur oirkulerar genom ooh uppvärmes i en andra 

motstrImsapparat F. vilken uppvärmes med ånga från ångcentralen. 

Tanken kan länsas genom ett rör G med 150 mm diameter, som ut

6q'~ från en ventil H, sittande i centrum på tankens nedåt kupade botten~ 

Avlopparöret är försett med gaslås ooh mynnar i en större avloppsled

ring. Omedelbart under tankens överkant finnes ett bräddavlopp, som 

även utmynnar i avloppsledningen, 

Lo T;yckl~~t~~ateweY4 

(Fig" 8) 

I nedre planet mellan två av övningstankens ben äro uppställda 9 

st. tl~Tckluftbehållare A, vardera rymmande 300 liter och avsedda för 

ett arbetstryck av 90 kg/om2 • 

De olika behållarna äro försedda med avstängningsventiler och 

th'o medelst rörledningar uppdelade i 3 grupper om 3 behållare. Varje 

grnpp är försedd med separat avstängningsventil, säkerhetsventil och 

i.1J~lOnl:.)tGr. Behållarna kunna laddas från en kompressor B medelst en 

gUiilensam ledning, f rån vilken även finnes uttag med slangförskruvning 

O, varigenom oreducerad luft kan tillföras rekompressionskammaren. 

Dessutom finnes från samma ledning ytterligare ett uttag till en redu
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oerin&8ventil D. Denna reducerar trycket till 7 kg/em2 ooh är försedd 

med säkerhetsventil och manometer på lågtryckssidan. 

Från reduceringsventilen utgå ledningar till nedre utstignings

kg,mmaren, utstigningsslussen och övre utstigningskamma:ren samt till 

slangförskruvningar E vi~ arbetsbänkar i bottenvåningen och å övre 

pl~et för renblåsning av andningsapparater. 

;-
Dessutom finnes å övre planet ett med slangförskruvning försett 

lltt~~ F, varigenom luft medelst dykarslang tillföres inspektionsklockan, 

:"amt i bottenvåningen ett uttag G med slangförskruvning, för att medelst 

~~u~.islang kunna erhålla reducerad luft till rekompress1onskammaren. 

Kompressorn är av typ Ljungman, avsedd för 30 kg/om2 tryck och 

300 liter fri luft per minut. Den är elektriskt driven och försedd med 

två filter. 

M.	 Syrgasslstemet. 

(Fig. 9) 

Utmed ena väggen intill uppställningsplatsen för rekompressions

.ka:nmnren å nedre planet äro sex syrgasbehållare A uppställda, vardera 

!'y:nmar~de 40 l ooh. avsedda för 150 kg/cm2 arbetstryok. Utom dessa be

kill:lrc är ytterligare en likadan behållare uppställd utmed väggen vid 

l:il::..u-rummet och en vid övre planet. Samtliga behållare äro försedda med 

~v3ti~cningsventiler och förbundna med rörledningar, så att syrgas kan 

.::rh~llas från alla behållarna genom en huvudledniD.g. 

Från huvudledningen gå avstickare dels till fördeln~ngslådor e, 
en i bottenvåningen och en å övre planet för fyllning av syrgasbehållare 

t~~ll c.ndningsapparater, d els till syrgasarmatur D för fyllning av 

s :i0kar till a ndningsapparater vid arbetsbänk i nedre planet, i nedre 

ututigningskammaren, i övre utstigningskammaren och vid arbetsbänk i 

övre planet. 

Armaturen är å samtliga ple:tser försedd med två gummislangar, 

V~tr,::v on med sohraderkoppling för fyllning av säckar till andnings

apparater M/30 (Davies) och M/40 (Momsen) och en med gummistycke för 

fyllning ay ~/34 (Draeger) och M/42 (AGA ME 440). 

Inspektionsklockan är försedd med tre mindre syrgasbehållare B 
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jfliilt~ armatur D för fyllning av säc~ar till andningsapparater. Dessa 

mindre behållare kunna genom ett losstagbart kopparrör E fyllns från en 

fö~skruvning i syrgashuvudledningen, då inspektionsklockan är upphissad 
•

till övre planet. 

§ 4. 

Föreskrifter för användande aV övpingstanken. 

Allmänna bestämmelser, 

13. Bestämmelser för övningar med andningsapparat och gången aV ut

bildningen m.m. finnas angivna i marinorder nr 216 den 12 maj 1945, 

"BostärrJllelser om utbildning i handhavande av materiel för räddning ur 

s j·..mken ubåt" (BRtlb). Fijr andningsapparaternas handhavande gälla för 

v~rje apparattyp av marinförvaltningen utfärdade föreskrifter. 

14. Utbildning i övningstank skall ledas aV särskild kommenderad 

~~cdare (BRUb mom 10). Till dennes förfogande ställas läkare och grupp
~1I' 

1..;dare (BRUb mom 10) samt uppbörd smanneJl (ställföre.trädarenf för öv

r:ingstanken med personal tillräcklig för de uppgifter som specificeras 

i :dom, 15 nedan... 

15	 A. Personal vid utförande av utstign~sövning ur övre utstis

ni.uriS kammaren. 

al	 ÖVre plane t : 

Ledaren. 

Maskinist, som sköter västarna. 

En eldare, som biträder med västarna. 

Maskinist eller eldarfurir, som sköter klockans hissanordning, 

Gruppledare i klockan. 

Telefonpost för klockan. 

Telefonpost för lokaltelefon. 

bl Å planet vid övre kammaren: 

Uppbördsmannen (ställföreträdaren),som sköter kammaren. 

Två observatörer. 

Telefonpost. 

~ FI'rYt Ti.,. ~ 'Y (fYlYlI'?19
 
)(X; .' 0, IV, Pnde"fSS61L
 
,/ 
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15 B~	 Personal vid utförande av utstigningfrån undre utstignings

kammaren eller slussen. 

al ÖVre planet1 

Ledaren.
 

Maskinist, som sk6ter västarna.
 

En eldare, som biträder med västarna.
 

Maskinist eller eldarfurir, som skBter klookans hissanord

ning.
 

/.	 
Gruppledare i klockan. 

Telefonpost för klockan. 

Telefonpost för lokaltelefoa. 

bl Observationsplane~: 

FYra observatörer. 

01 Bottenvåningen: 

Uppbördsmannen (ställföreträdaren), som sköter kammaren 
resp. slussen. 

Observatör. 

Maskinist, som sköter västarna. 

En eldare, som biträder med västarna. 

Telefonpost. 

Ansvarsfördelning. 
..

\....---- .......----11.	 Ledaren: BRUb mom 18. -"?( / 

Härutöver åligger det ledaren:· 

ott kontrollera att tryckluft finnes för rekompressionskammarens an.

·vii~ldr:.ir..g (till 5 atä), 

L~l l~~d titräde av uppbördsmannen (ställföreträdaren) kontrollera att 

varje gruppledare behärskar utstigningskammarens manöverorgan samt 

((l1'..:on eV utbildningens bedrivande. 

18. Gruppledaren: BRUb mom 19. 

Härutöver åligger det gruppledaren: 

"tt kJr.trollera, att andningsapparaterna äro riktigt påsatta och att 

'\.":..:;·L rbÖ2'1nde förstår att utvMra dem enligt gällande föreskrifter. 

1:1.. Läkaren: BRUb mom	 20. 

20. Uppbördsmannen (ställföreträdaren) åligger: 
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Q1! tillse att samtlig för utbildningen erforderlig materiel är i fullaa
 

gott skiak ooh fungerar klanderfritt;
 

~ kontrollera att tryckluft- och syr~asförråd äro tillräckliga i
 

n11 tillse att lokalerna äro i ordning;
 

~ tillse att vattnet i tanken har lämplig temperatur (240 
- 280 C)
 

och att bästa möjliga renlighetsgrad hålles;
 

att fördela erforderliga biträden till andningsapparaternas och den
 

övriga materialens skötsel;
 

ptt, då någon av utstigningskamrarna eller utstigningsslussen användes p
 

genom ett av inspektionsfönstren följa övningsförloppet i kammaren resp.
 

slUSSEmi
 

811 vid olycksfall i kammare eller sluss självständigt vidtaga erfor


derliGa åtgärder för nöd länsning av desamma.
 

Sikerhetsföreskrifter o ... -.~ - - - _._--_ - -_ .. - .. - - .. "" .- - .. - "' ----_ ....~.~--_ 

23. Andningsapparat skall före oe-f:. efter var.ie nedstigning täthetsprovas .~ 
.~ 

• med luft, varvid tillses att andnin6ssäcken blir ordentligt fylld. Ä 1 b 
....~« ~ •••• « « • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • « • « ••••••• « • • • , .~ -..&.......I!L • •• « • _~ ----............... • • • • ••• •• JL-'
A 

fäste med tänderna kri~g munstycket ö~pna munnen och giva överskotts

luft:.m utlopp vid mu...'1giporna. 

Fri uppstigning (utan andningsapparat och lina) kan i nödfall 

~urns Uven från större djup, om det i lungorna uppkommande över

tr~~·.J;:~t utjämnas genom att dykaren håller munnen öppen och andas ut 

un1cr uppstigningenQ 

2+. Observ~tionspersonal ~rall vid övning under vatten Vara fördelad 

sa, att deltagande personal står under ständig kontroll. 

25. Då lina användes (BRUb mom 16 övn. h) skall vederbörande del

t~gqre (i fortsättningen även benämnd dykare) stå under kontroll~ geno~ 

att linan hålles sträckt - ej spänd eller slako 

26. Signal avgives medelst linan enligt följande (jämför Dyk IM mom 

220) • 

Signal Betydelse 

i linan: till dykare: från dykare: 

l ryckning "Hur står det till" "Allt väl" 

3 ryckningar "Kom upp" "Hala upp mig" 

4 ryckningar "NödSignal" 
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27. Signal medelst knackningssignaler avgives enligt nedanstående: 

(Jä::llör UbER bil. l) 

---- 
Si~nal
t r,,..<:·t ....v,J ...\........ ~-1 

Signaltecken 
( • kort)(. )_ lans 

Avgivningssätt Betydelse 
-_.- ..... 

E • Upprepade gånger "Belägenheten frå
gas" Gives även så
som svar eller som 
meddelande och be
tyder då "Efter om
ständigheterna väl" 

u .. -" "Snar h~.älp behöves II 

_._------------------------------------
"Kort" teckendel framställes genom enkelslag, "lång" genom 

dub".Jclslag. Uppehållet mellan varje teckendel i signaltecken samman

satt aV "korta", "långa" eller "korta ooh långa" skall vara en sekund 

smot mellan signaltecken - antingen olika signalteoken följa på varandra 

eller ett ooh samma teoken upprepas - 4 sekunder. 

28. Hammare för signalering enligt ovan skall alltid finnas i ut 

stigningskammaren, hängande i en sladd i lejdaren. 

29. Signal medelst ringklooka från inspektionsklockan avgives enligt 

nod anstående: 

Signaltecken 
( • kort~ Avgivningssätt Betydelse
( -_ lång _~ __ ~ 

• 

• 

"..
 

Upprepade gånger 

En gång 

En gång 

En gång 

"Svara i telefon" 

"Fira" (Med telfern 
firas klockan tills ny
signal kommer eller märke 
för största djup på
klockan uppnås). 

"Stå" (Klockans firning
eller hissning stoppas
o"medelbart). 

"Hala upp klockan" (Med
telfern halas klockan 
upp tills ny signal kom
mer eller ytan uppnås). 

30. Signal medelst· lampa från övre planet till inspektionsklockan 

a,gives enligt nedanstående: upprepade blinkningar: "svara i telefon". 
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31, För behandling av eventuellt skadad skall i övningstankrummet 

följande materiel finnas tillgänglig och i erforderlig utsträckning 

kl?lrgj ord: 

a. Injektionsvätskor (såsom nicetamid, coffein, adrenalin och 10

b~lin) för stimulering. Steril injektiqnsspruta med spetsar och annan 

i.'ö.r sAdan behandling nödvändig materie:t. 

b. Apparat för konstgjord andning och syrgasbehandling, helst s.k. 

HeJdo e ller likvärdig apparat. 
~ 

c. ]'örbandsmateriel för anläggande aN första förband. 

d~ Rekompress1onskammare. 

Bestämmelser för vid övningstanken förekommande övningar. 

Övningsmomentens beteckning enligt BRUb angivas inom parentes i 

slutet av varje rubrik. 

34. Övning i tom tank 1 utstigningssluss ooh utstigningstrumma 

(sluss.odell) med påtagen andningsapparat sam~ övning i rekompres~ions

ka~nare med påtagen andningsapparat till 2 kg, absolut tfYck (övn, mom !l. 
a. Finnes ej tom tank må övningen utföras i slussmodell. 

b. Varje elev gör en utstigning med påtagen och inkopplad andningsappa

r3t. Eleven öppnar utstigningsluckan, äntrar uppför.lejden upp på sluss

k:.:LililJa,rens tak, stänger luckan och urkopplar andningsapparaten. 

c. ÖVning i rekompressionskammare utföres i enlighet med föreskrifterna 

i Dyk IM § 52, varvid andningsapparaten tages i bruk innan tryckupptag

ningen börjar ooh avtages först sedan trycket åter sjunkit till atmos

färstryok. 

35. AndniQgsaPEaratern§S användning demonstreras i vattenfylld öv

ni~gstank av gruPEledare: 

i och omedelbart under vatte~tan, 

vid uppstisning dels utefter, dels utan uppstigningslin~; 

Varvid även utsläppning av luft utföres med och utan 

munstlcke 1 ~en s amt
 

vid uppkomsten till ytan (livväst) (övn.mom g).
 

Antalet elever skall så avvägas, att var och en väl kan följa de 

TIiO;,acnt, som demonstreras. 



15e 

36 A. AndningsAPparat prövas i vattenfylld övningstank av elev:
 

omedelbart under vattenYtan under 10 ~inut~r ?Ch
 

vid uppkomst till ~tan (livväst) (övn. mom hLc
 

a. Plattformen vid övre utstigningskammaren skall vara nedfällde Varje
 

dykare skall vara försedd med lina (kombinerad säkerhets- och signallina)
 

vilken skötes aV särskild avdelad medhjälpare (en för varje dykare). Dy


kexen skall omedelbart besvara givna signaler samt ovillkorligen och
 

ofördröjligen åtlyda från ytan givna order. Vid vistelsen under vatten
 

skall dykaren kontinuerligt utföra avsiktliga rörelser med armar och
 

ben för att hans tillstånd lättare skall kunna avgöras. Dykaren Eä
 
nedgå till plattformen.
 

b. Medhjälparen åligger:
 

~~tt oavlåtligen följa dykarens förehavanden,
 

ntt för kontroll av dykarens tillstånd medelst linan hålla ständig
........
 
kontalrt med denne (se .mom 25), 

r.,tt sv~ra för dykarens förbindelse med ytan, 

att omedelbart till ledaren meddela anmärkningsvärda förhållanden i-
d'y\:~jrcns uppträdande samt 

ztt pl order av ledaren återkalla dykaren till ytano 

c. Ledaren skall~ innan dykare stiger i vattnet, förvissa sig om att 

Jcnne och hans medhjälpare tillfredsställande behärska gällande signal

~ystom (se mom 26)0 

d. Svarar icke dykaren på gjorda förfrågningar, eller åtlyder han icke 

Givna order, eller uppför han sig på annat sätt onormalt, skall han 

oi~lcdclbart halas till ytan. 

e. Dykare skall före övningens igångsättande tillfrågas, om han känner 

sig vid god vigör. Är så ej fallet, befriar ledaren efter samråd med 

läkaren vederbörande från att deltaga i övningen. 

f. Före nedstigning i övningstanken skall dykaren påtaga och spänna 

fast andningsapparaten samt taga den i bruk med iakttagande av härför 

gällande bestämmelser, (Se beskrivning över respektive andningsapparat

typ s~mt anvisningar i ITUV:s räddningspärm)~ Härefter skall apparaten 

avprovas medelst 2 a. 3 minuters "torrandning" , varefter dykaren är 
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klee att stiga ned i vattnet. Rapport härom avgives till ledaren me


delst teaken (handuppräakning el. dyl.) (Tages munstyaket ur munnen
 

skall förnyad tömning m.m. av andningsapparaten utföras).
 

G. Dykaren skall i vattnet eftersträva att med lämplig fyllning av 

c.ndaingssäcken hålla sig väl "avvä8d" samt att avpassa syrepåsläpp. 
Dir-~cn så, att gasen sparas så mycket som möjligt. 

:t. EL.\"cn apterar andningsapparaten' tilllivväst efter uppkomsten 

till yt~Jn. ÖVertrycksventilen tryckes in och näskläJmnan borttages. 

Säcken blåses upp (genom inandning genom näsan och utandning i säcken). 

lu~Lr~lcn stänges ooh andnings slangens munstycke borttages ur munnen. 

L~irund3r måste eleven för att hålla sig flytande "trampa vatten" .. 

36 B. Andningsapparat provas i vattenfylld övningstank av elev: 

.i_:h.""~~~::.ekti~ nsklockan, som nedsänkes till c: a 6 m d juP. Eleven helt 1 

v·.:tt.CLL under minst 5 minuter (övn. mom h). 

n.. Inn21l övning igångsättes skall telfern, inspektionsklockans telefon

0:'h lr.mpsignalanläggning och slangkopplingar' avprovas samt tryckluft 

förr:1d och klockans syrgasförråd kontrolleras vara tillräckligs. Platt 

.ca r:-'1cn vid övre utstigningskammaren skall vara nedfälld. 

J. Övningsgrupp skall förutom gruppledare bestå ~v högst 3 elever. 

c. .J..ockr.:1l skall, före varje grupps inträdande, vara väl utvädrad. 

6. ~~lt~garna skola före övningens igångsättande tillfrågas om de 

1.':11~:) Big vid god vigör. Är så ej fallet, befriar ledaren i samråd rne~ 

1:'::,1·:«ron vederbörande från att deltaga i övningen• 
..' 

e, Gruppledaren skall vara utrustad med glasögon, som hålla tätt runt 

özc::cn. 

f. Telefonpost skall efter order (signaler se mom 29) från grupple


d3ren i klockan manövrera denna. Post skall tillse, att klookan ej
 

sänkes eller höjes längre än till f~reskrivna märken. Posten skall
 

förmedla alla rapporter mellan gruppledare och övningsledare r
 

g. Gruppmedlemmarna skola i klockan stå under ständig observation av 

grappledaren. 

h. V.'1,rje dykare (utom gruppledaren) skall vara försedd med lina 

(kombinerad säkerhets- och signallina) vilken skötes av särskilt av

del~d medhjälpare (en för varje dykare). När dykaren går in i resp. 
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U~ klookan skall tillses, att linan ej snos runt klockans U- balkar 

eller på annat sätt hänger upp sig. Dykaren skall omedelbart besvara 

givn~ signaler samt ovillko~ligen och ofördröjligen åtlyda från ytan 

givna order. 

i. Medhjälparen åligger, när dykaren lämnar klockan eller står med 

huvudet under vattnet 

att oavlåtligen följa dykarens förehavande, 

~ f~r kontroll aV dykarens tillstånd medelst linan hålla 

ständig kontakt med denne, 

~ svara för dykarens förbindelse med ytan, 

~ omedelbart till ledarna meddela anmärkningsvärda förhållanden 

i dykarens uppträdande, 

att på order av ledaren återkalla dykaren till ytan.-
 . 

j. Om någon av deltagarna under pågående övning visar sjukdomssymtöm, 

skall övningen avbrytas och den sjuke omedelbart undersökas. 

k. Gruppmedlemmarna påtaga och spänna fast andningsapparaterna samt 

t"mlttionsprova dem. Ef'ter avslutat prov uttages andningsslangens 

munstycke, stänges kikkranen, borttages näsklämman, fylles andningssäcken 

;~l~j syre och tillses syrgasventilen därefter stängd. Rapport avgives 

till gruppledaren, som därefter rapporterar till ledaren. 

l. Dykarna simma ut i tanken och in i klockan. 

w. Gruppledaren avprovar telefonanläggningen och lufttillförselne 

r... Gruppledaren beordrar firning av klockan till plattformen. 

Om nägon av gruppmedlemmarna får öronbesvär, stannas klockan omedelbart 

Dch höjes ev. några decimeter. Då tryckbesvär förmärkes i öronen, 

böra upprepade sväljningar företagas, tills tryckutjämning i mellanörat 

sl~ett • 

o. När klockan nått plattformen, taga dykarna andningsapparaterna i 

bruk enligt gällande föreskrifter, (se beskrivning över resp. andnings

apparattyp samt anvisningar i ITUV räddningspärm) • Gruppledaren lämnar 

d;irvid erforderliga instruktioner och kontrollerar dykarnas förehavande. 

p. Sedan andningsapparaterna varit i bruk i ett par minuter (jämför 

UbER mom 202) stiga dykarna ut på plattformen under iakttagande, att 
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linorn~ ej fastna. Gruppledaren övervakar dem därvid i den utsträok-. 
ninz som är möjlig samt meddelar ledaren per telefon, vad som sker. 

q. 1~dhjälparen övertag~r det direkta ansvaret för dykaren (enligt i). 

r. Kär dykaren uppehållit sig minst 5 minuter på plattformen, kallas 

h~n till ytan och s'kall då gå upp utefter lejd. 

s.	 N1ir sista man i gruppen nått ytan, hissas klookan upp. 

Ut- ooh uppstigning under befäl av gruppledare från 6vre utstig

ningskammaren (övn. mom i). 

I. ],11!t.!gai.ng!!k~8.!enBt!U!!tgd_m.2d_u,!s,]i!ll.!nss'!11!mma.a. 

n~ Inn~n övningen igångsättes, avprovas läns- ooh utblåsnings anordning

Rr, kontrolleras att utstigningsluckans snabblås är lättrörligt, att 
• 

r~ttcn ej är för hårt åtdragen ooh att hammare finnes på plats (se mom 28). 

Plattformen vid övre utstigningskammaren skali vara nedfälld. 

Före första användning för dagen provas materielens funktionsdug

lighet, genom att en med utstigningsförfarandet väl förtrogen person 

utför en" ut stigning ur kammaren med uppstigning till vattenytan. 

b. ÖVningsgrupp må med iakttagande av bestämmelserna 1 BRUb mom 16 

not 3 utgöras av sammanlagt högst 4 man. Om därvid mer än en grupp

lsd8re ingår i gruppen, bör en av dem sist verkställa utstigning. 

c. Utstigningskammaren skall, före varje grupps inträdande, vara väl 

u,tv~·idrad • 

d. Deltagarna skola före övningens igångsättande tillfrågas, om de 

känna sig vid god vigör. Är så ej fallet, befriar ledaren efter sam

råd med läkaren vederbörande från att deltaga i övningen. 

e. Gruppmedlemmarna skola under pågående övning stå under ständig 

observation genom inspektionsfönsterna i såväl utstigningskammaren som 

t~'11tGn • 

Observatörerna skola hela tiden hålla ledaren underrättad om 

övningens förlopp. 

f. Om någon deltagare under pågående övning visar sjukdomssymtom, 

81.;:311 övningen avbrytas och den sjuke omedelbart undersökas. 

g. Gruppmedlemmarna påtaga och spänna fast andningsapparaterna samt 

funktionsprova dem. Efter avslutat prov uttages andningsslangens 
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mun~tyckG, stänges kikkranen, borttages näsklämman, fylles andn1ngs
• 

säcken med syre ooh tillses syrgasventilen därefter stängd. Rapport
 

::WCivGS till gruppledaren, som därefter rapporterar till ledaren.
 

h.	 Gruppen tager plats i utstigningskammaren, varefter dörren stänges. 

Anm. Khaokningssignaler (se mom 27) användes för överbringande-
aV meddelanden till ooh från personal i kammaren. 

Gruppledaren skräoker .]/4 varv på utstigningsluokans ratt. 

(Att helt öppna luckans låsanordning, vilket vid U$stigning från 
• 

sjunken ubåt bör ske- jämför UbER mom 217 - är ej lämpligt till följd
 

flY för lågt "stängningstryok" ) •
 

i. Gruppledaren öppnar, sedan lufttilloppsventilen ~ ooh luftavlopps

ventilen O kontrollerats stängda, slussventilen F å förbindelseröret 

nellan övningstanken ooh utstigningskammaren. Vattnet stiger i utstig

ningskammaren, till dess tryokutjämning inträtt ooh når då oa 0,75 

meter över durken. Genom att därefter försiktigt öppna på luftavloppet. 
o intages vatten tills ytan står O:a 1,2 m över durken. Luftavloppet 

st=inges åt~r. 

(Skulle härunder någon dykare drabbas av öronbesvär, som kvarstår 

t~ots upprepade sväljningar, avbrytes övningen). 

Under tryckupptagningen tager gruppen sina andningsapparater 

i truk tlcd iakttagande av härför gällande föreskrifter. (Se beskrivning 
\ 

över respektive andningsapparat-typ s amt anvisning i 11'UV: s räddnings-

l-'=.:!'n) G Sedan andningsapparaterna varit i bruk i ett par minuter (j äInför 

T.l:;.cn r:lOm 202), provas de under vattnet, genom att gruppmedlemmarna ställa 

sig p1 knä med huvudena under vattnet. Efter provningen tecknar eleven 

19-:lrt till gruppledaren. __ 
///

j. Gruppledaren avluftar utstigningskammaren genom att försik

tigt öppna luftavloppsventilen O, Då vattnet stigit till utstignings

trununans undre kant, stänges luftavloppsventilen. Vattnet upphör 

:::ort häl'efter att stiga ooh står då c: a 5 a 10 om, över den undre 

k< .r:t en på trumman. 

k. Gruppen tager härunder sina andningsapparater i bruk med iaktta


g'mde :J.V härför gällande föreskrifter. (Se beskrivning över respek


tive 3I:dningsapparat-typ samt anvisning i ITUV:s räddningspärm).
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l. Gruppledaren dyker in i utstigningstrumman, vrider, stående på
 

lejdaren, ut~tigningsluckans ratt till öppet läge, varvid luften avgår
 

ur trumman, som vattenfylles. När vattenytan kommer e:a 200 mm under
 

luckan, frigöres snabblåset och luckan öppnas, varvid hjälp erhålles av
 

luftbubblans uppåtsträv,ande kraft.
 

ITl. Gr".lpplcdaren stiger upp halvvägs ur luckan, reser upp grabb


stött~~, infångar uppstigningslinan och fastgör den med dubbelt halv


slr.g till grabbstöttan.
 

n. Gruppledaren stiger upp utefter uppstigningslinan. 

o. El:iven, som följt gruppledaren in i trumman, har he·ls tiden 

hållit kontakt med denne genom att hålla i hans ben. om eleven anser, 

·~tt gruppledaren uppför sig onormalt, efterfrågar han dennes tillstånd 

gonom att med handen en gång knipa till om gruppledarens ben. Mår 

di..:r.Le väl. svarar han med en mi.!\dre spark. 

Får eleven ej svar, ger han nödsignal med hammaren.
 

Eleven följer gruppledaren ut ur utstigningskammaren, fattar tag
. 
~rrntigningslinan och påbörjar uppstigningen enligt mom 38:III nedan. 

II.	 !!t§.tlgsi!lg~k~!!!a!:en:~~ä.ud~s_s!sg,m_u1s~1~$&s!!lBS!~ 

(Utstigningstrumman upprullad)~ 

el.. Innan övningen igångsättes, avprovas läns- ooh utblåsningsen

ordninGar, kontrolleras att utstigningsluckans snabblAs är lättrör

liGt, att ratten ej är för hårt åtdragen och att hammare finnes 

(se mon	 28).
 

Plattformen vid övre utstigningskammaren skall vara nedfälld.
 

Före första användning för dagen provas materielens funktions


d~clighet genom att en med utstigningsförfarandet väl förtrogen person 

utför en utstigning ur kammaren med uppstigning till vattenytan. 

b. ÖVningsgrupp skall förutom gruppledare bestå av endast en elev. 

0_ Utstigningskammaren skall, före varje grupps inträdande, vara väl 

utv'idrad. 

d. Deltagarna skola föreovningens igångsättande tillfrågas, om de
 

känna sig vid god vig8r. Är så ej fallet, befriar ledaren efter sam


råd med läkaren vederbörande från att deltaga i övningen •
 

• 
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e. Gruppmedlemmarna skola under pågående övning stå under ständig 

observation gencm inspektionsfönster i såväl utstigningskammaren som 

t-:~l1kon. 

Observatörerna skola hela tiden hålla ledaren underrättad om 

0":'lingens förlopp. 

f~ Om någon deltagare under pågående övning visar sjukdomssymtom: 

sl\~ll övningen avbrytas och den sjuke omedelbart underslSkaB. 

g.	 Gruppmedlemmarna påtaga och sp~a fast andningsapparaterna samt 

/	 fun;,- tiollsprova dem. Efter avslutat prov uttages andningsslangens mun

~!tyckc, stänges kikkranen, borttages näsklämman, fylles andningssäcken 

fL J .syre och tillses syrgasventilen därefter stängd. Rapport avgives 

till gruppledaren, som därefter rapporterar till ledaren. 

l: •	 Cruppen tager plats i utstigningskammaren, varefter dörren stänges 

~. Knackningssignaler (se room 27) användes för överbringande 

'w meddelanden till och från personal i kammaren. 

Gruppledaren skräcker 1/4 varv på utstigningsluokans ratt. 

i. Gruppledaren öppnar, sedan lufttilloppsventilen M ooh luftav

lo»)3\,-c-ntilen O kontrollerats stängda, slussventilen F å förbindelse.	 . 
l':5rt mellan övningstanken och utstigningskammaren. Vattnet stiger i 

ut:;ti[ningskammaren till dess tryckutjämning inträtt och når då c:a 

O,~'5 lilcter över durken .. Genom att därefter försiktigt öppna på luft 

c:vlJPPGt O intages vatten tills ytan står c:a 1,2 ro över durken. Luft

'l.vloppet stänges därefter. 

(Skulle härunder någon dykare drabbas av öronbesvär, som kvar

.]~&r trots upprepade sväljningar,. avbrytes övningen). 

Under tryokupptagningen tager gruppen sina andningsapparater i 

bruk Iaed iakttagande av härför gällande föres1a'ifter. (Se beskrivning 

över respektive andningsapparat-typ samt anvisning i lTUV:s räddnings

pärm) • Sedan andningsapparaterna varit i bruk ett par minuter (j ämtör 

~ER Inom 202), provas de under vattnet genom att gruppmedlemmarna 

:!t~~.ll!:'.. sig på knä med huvudena under vattnet. Efter provningen tecknar 

eleven klart till gruppledaren. 

j. Gruppledaren vrider, stående på lejdaren, utstigningsluckans 

r,2tt till öppet läge, varvid vattnet stiger f~r att så småningom 
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hl~lt fylla ~aren med undantag aV enluf'tkudde på c:a 200 mm h~~d 

mellan 'kaJmDarene tak och U1llf&:mb«1iU'l på utstigningskammarens krage o 

(Ej å ubåt). 

k. Eleven sitter härunder nedhukad på durken med ett fast grepp 

or:t gruppledarens ena ben (vrist). Om eleven anser, att gruppledaren 

uppför s1& onormalt, efterfrågar han dennes tillstånd genom att med 

handen. en gäng knipa till om gruppledarens ben. Mår denne Väl, svarar 

ly.ln med en mindre s park. 

'/~.	 Får eleven ej svar, ger han n<:Sdsignal med hammaren. 

l. Undor kammarens fyllande enligt mom j ovan <:Sppnas luokan medelst 

/'"	 
cEi::.bblåset, när vattenytan står o:a 200 mm från luckan, varvid hjälp 

'.;r1:::illes av luftkuddens uppåtsträvande kraft. 

;;l. G·ruppledaren stiger upp halvvägs ur luckan, reser upp grabb

stlJtt"n, infångar uppstigningslinan ooh fa.atg<:Sr den med dubbelt halv
..... 

~~l:-.g till	 grabbstöttan. 

n. Gruppledaren stiger upp utefter upp~tigningslinan. 

o. Eleven, som hela tiden hållit i gruppledarens ben, följer grupp

L;d~~rcn ut ur utstigningskammaren, fattar tag i uppstigningslinan ooh 

p&börj~r uppstigningen enligt mom 38:II1 nedan. 
f 

III. !!p,Es!i.sn.!nB Bt~f!e~ BPRs!ian.!n&sl41a~ 

8. l'~oppställningen skall under uppstigningen vara så upprätt som 
,,-.. , 

. .	 :a:-jjliLt. Detta åstadkommes bäst genom att uppstigningslinan fattas 

:J:d båda händerna i brösthCSjd ooh hålles klämd mellan f<:Stterna (raka 

b0n) • 

>. ]~rLI'plig uppstigningshastighet (o:a 15 m/min) erhålles genom att 

r.~1nCerna - fortfarande i br<:SsthCSjd - förflyttas växelvis, hand fCSr 

l~::lnj uppf6r linan, vilken samtidigt få.:r glida mellan f5~terna. 

TV. QpRk.2.m~t_t,!11 iLt~~ 

Mldningsapparaten apteras till livväst. ÖVertryoksventilen 

tryckes in och näsklämman borttages. Säc~en blåses upp (genom inand

ning Genom näsan och utandning i säcken). Kikkranen stänges ooh 

ondningsplangens munstyoke borttages ur munnen. Härunder måste eleven 
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för att hålla sig flytande "trampa vatten" ~ 

39" Ut- och uppstigning som grul!pleda;r~ (ev~ enskift2. f:rJpj. kCYi1~"!:-:-'sn 

((Svn. room ;U. 

I likhet med 38:1 - IV. 

40. A.tet'täU~lsearbetenefter utslussning från övre kammar..C1.U" 

En lämplig van dykBJ:'e nedgår enligt bestämmelserna i mom 36 

och stänger ooh drager luckan, lCSsgCSr uppstigningslinan från grabb

stöttan och fäller denna. 

(om enligt tidigare bestämmelser en gruppledarutbildad dykare 

;i,.lr Bist i 'utstipingsgruppen kan denne lämpligen utföra återställnings

arbctcn3 enligt ovan). 

41. liedstisn±P8 med iBspektionsklocka till 10 m djuR2 U~~~jg~j~~ 

11~(:.~~<.:r .,l1.nf (~vn. mom g). 

~edstign1ng med inspektionsklo9ka tilJ tankens bott~n9 UIU1-

.l.t~~)l.i!1.i~ utefter lina (övn! Inom r). 

.' . Innan övning igångsättes, skall telfern, inspektionsklockans 

t~~lo:con och lampsignal-anläggning och slangkoppling avprovas samt 

c2:;cl;:11lftförråd och klockans syrgasförråd kontrolleras vara til1räck

l::',:;a. I klockan skall en uppstigningslina v·ara fästad o Pl8.ttforrnen 

vta ö';'rc utstigningskammaren skall vara uppfälld il 

b.o ÖVn1ngsgrupp skall förutom gruppledare bestå av högst :5 elever" 

.. , :::'u']>:an skall, före varje grupps inträdande, vara väl utvädrad OJo- • 

c:	 ,. :Ool,t'l.garna skola före ~vningens igångsättande r tillfrågas om 

~Q ki5.tmG. sig vid god vigör. Är så ej fallet, befriar ledaren i samråd 

~T~, l lälrnrel1 vederbörande från att deltaga 1 övningen., 

o. Gruppledaren skall vara utrustad med glasögon, som hålla tätt 

:C' 1n t, öconen. 

.~ 

... , TcL~fonist skall efter order (signaler se mom 29) från grupp

lL~d'·.ro!1 i l~lOQkan manövrera denpa~ Post skall tillse, att klockan 

ej ct'i....>'l~C03S eller llöjes längre än till föreskrivna märken~ Posten skall 

t'öruad1a alla rapporter mellan grLlppledare och övningsledare~ 

b" Gruppmedlemmarna skola i klockan stå under ständig observation 

8V Gruppledaren .. 

i 
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h. Obs0rvatörer skola vara utsatta vid samtliga plan ooh plattformar,. 

i. Om någon av delt8&arna under pAgående övning visar sjukdomssym

to.:}, slrfo'.ll övningen avbrytas ooh den sjuke omedelbart undersökasIl 

k~ G~'np'pmedlemmarna påtaga ooh spänna fast andningsapparaterna samt 

fnnktionsprova dem. Etter avslutat prov uttages andningsslangens mun

HtY'JJLC, stänges kikkranen, borttages näsklämman, tylle. andningssäcken 

DC:l syre ooh tillses syrgaaventilEtn därefter stängd o Rapport avgives 

till Gruppledaren, som därefter rapporterar till ledaren. 

1 l)yknrna simma. ut i tanken ooh in i klookan. 

m~ (}rllppledaren avprovar telefonanläggningen ooh lufttUlförse'ln • 

•1" (frnppledaren beordrar firning av klockan till 10 II (resp. till 

"Cr'llkons botten). Om någon av gruppmedlemmarna får öronbesvär, stannas 

l:locl~an oDledelbart ooh höjes ev. några deoimeter. DA tryokbesvär för.., 

i,l:ir'ccs i öronen, böra upprepade sväl~nlngar företagas, tills tryokut

j~ij;:lli':16 i mellanörat skett .. 

o. När klockan nått 10 m d jup (resp, tankens botten) taga dykarna 

q'lrh.ingso.pparaterna i bruk enligt gällande föreskrifter. (Se beskriv... 

Li'l~ öl:or resp" andningaapparat-typ samt anvisningar i ITTJVss räddninga

r:.:iFl) " 

Gruppledaren lämnar därvid erforderliga instruktioner, och kon·· 

c::·)l~.Gl'rtr dykarnas förehavande f 

.c., S-::dCll andningsapparaterna varit i bruk i ett par minuter (jämför 

U'cE"'1 mOID 202) stiga dykarna ut från klookan " Gruppledaren meddelar leda

-,:en per tolefon vad som sker. Dykarna gå upp för uppstignings linan . 
.'i ll:'nd för hand" jKmft\r mom 38:III~ 

fl' Efter uppkomsten till ytan apterar eleven andningsapparaten 

till livvästo ÖVertryoksventilen tryoks in ooh näsklämman borttages o 

S~ckon blåses upp (genom inandning genom näsan ooh utandning i säcken)" 

Ki.l~kranen stänges och andningsslangens munstl'0ke borttages ur munnen~ 

Htirunder måste eleven för att hålla sig flytande "trampa vattentl .. 
"" 

42, Ut- ooh iPpstisn!nS under befä+ aV gruppl~gare frAn nedre ~~~ 

§tigpJ.n8Skamma:ren,,_<O!D. mom sl. 
n., Innan tsvningen igångsättes, avprovas läns- ooh utblåsningsan

• 
ordning3r, kontrolleras att utstignin&Sluckans snabblås är lättrörli.g~~ 

att ratten ej är för hårt åtdragen ooh att hammare finnes på plats (se. 
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uom 28). 

Plattformen vid övre utstigningskammaren skall vara uppfälld 

och inspektionsklookan med observatör nedfirad till 2 m över tankens 

botten. 

Före första användning för dagen provas materielens funktions

dUGlighet, genom att en med utstigningsförfarandet väl förtrogen person 

utför en utstign1ng ur k8IDID~n med uppstigning till vattenytan. 

b. Övningsgrupp tal med iakttagande av bestämmelserna i BRUb mom 16 
l 

nt 3 utgöras aV s8DDanlagt högst 4. man. Om därvid mer än en grupple

dr~re ingår i &l"lppen, bör en aV dem sist verkställa utstigning. 

c. utstign1npkammaren skall, före varje grupps inträdande, vara väl 

utvädrad • 

d. Del tegarna skola fljre l;>vningens igångsättande tillfrågas, om de 

känna siS vid god vigör, Är så ej fallet, befriar ledaren efter sam

råd med läkaren vederbörande från att deltaga i Bvningen. 

e. Gruppmedlemmarna skols. under pågående övning stå under ständig 

obsorvation genom 1nspektionsfönster i såväl utstigningskammaren som 

tanken • 

Obse1"9'atörerna skola hela tiden hålla ledaren underrättad om 

övningens förlopp. 

f. Om nl80n deltagare under plgAende övning visar sjukdoms~ymtoml' 

skall övn1nSen avbr,ytaa ooh den sjuke omedelbart undersökas. 

g. Gruppmedlemmarna påtaga ooh spänne. fast andningsapparaterna 

S!lDlt funktionsprove. dem. Efter avslutat prov uttages andningsslangens 

munstyoke, stänges ldkkranen, borttages näsklämman, fylles. andn1ngs
, \	 " . 

säoken med syre ooh tillses syrgasventilen därefter stängd. Rapport 
~	 , 

avgives	 till gruppledaren, som därefter rapporterar till le~aren~ 

h.	 Gruppen tager plats i utstigningskammaren, varefter dörren stänges" 

jBm. ,1rns.okningssignaler (se mom 27) användes för överbringande 

aV meddelande till ooh frAn personal i kammaren. 

~ruppled.aren skräcker 1/4 varv på utstigningsluckans ratt" (Att; 

he l t öppna luokans 1AsBnordninI , vilket vid utstigning från sjunken ubåt 

bör ske - jämför Ub!R mom 217 ~ är ej lämpligt till ~öljd av för lågt 
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i.- Grl\I»ledaren t5P~, sedan lufttlUoppsventilen H· och luftavlopps

vc~t11en Mkontrollerats stängda, slussventilen E å farbindelserBret 

tl.:;llnn 6'vn1rlptanken och utst1gningskammaren .. Vattnet stiger i utstig

ningsk~ft, till dess t~okutjämning inträtt. (Skulle härunder ,någon 

dykLtrO dra.bbas av ~ron~eBVär,< 80m kvarstår trots upprepade sväljningar, 

3vb17tes Bvntngen). 

Under t170ltupptagning tager gruppe1'l sina andningsapparater
 

i bruk med 1akttagande av häl'tlsr gIllande föreskrifter (se beskrivning
 

över .respektive 8lltninpapparattyp samt anvisning i I~;S räddnings


pärm) ..
 

8edM andning.apparaterna varit i bruk i ett par minuter (jämfBr 

UbER mom 202) i provas de under vattnet i genom at.t gruppmedlemmarna ställa. 

sig på lml lied huvudena under vattnet I Efter provningen tecknar eleven 

klart till Bruppledaren. 

j. Gruppledaren avluftar utst1gningskammaren genom att försiktigt
 

l::5ppnaluftavloppsvent11en M. Då vattnet stigit till utstigningstrum


mans undre kant, stänges luftavlopJ)Sventilen; Vattnet upphar kort
 

härefter att stiga ooh s tår då o: a 5 a 10 om Bver den undre kanten på
 

trurillllan • 

k. Gruppen tager härunder sina andningsapparater i bruk med iakt


tac:mdo aV härf15r gällande föreskrifter, (Se beskrivning över r'es

.	 pckti.vc r:-..ndningsapparat-typ samt anvisning i I~UVIS räddn1ngspärDl). 

1; Gruppledaren dyker in 1 utstigningatrUmman, vrider, stående på 

le jd "loren,; utst1gningsluokatls ratt till tsppet läge; varvid luften avgår 

ur t~'lunmnn, Som vattenfylles; När vattell7tån kommer o:a 200 mm under 

lt~oknnj frigöres snabblåset ooh lucken öppnas, varvid hjälp erhålles 

~w luftbubblans uppåtstrltvande kraft .. 

m. Gruppledaren stiger upp halvvägs ur luckan; reser upp grabb

stött'3.Il, infångar uppstigningslinan och fastsBr dill 1Il8d dubbelt halv

sl~g till grabbstöttan. Härvid kan gruppledaren om behBvligt biträdas aV 

obSC1~atören, vilken stigit ur klockan och på tankens ,botten noga ob

serverer de CSvande. 
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n. Gruppledaren stiger upp utefter uppstigningslinano 

o. Eleven, som fCSljt- gruppledaren, in i t~an~ h~ hela tiden 

hii.llit kontakt med denne genom att hålla i hans ben~ Om eleven anser! 

Gtt Cl~p'pledaren uppfCSr sig onormalt, efterfrågar'han dennes tillstmld 

Cenom att med handen en gång knipa till om gruppledarens beno ~Ar denne 

vii!, svarar han med en mind1"e spark" 

Får eleven ej svar, ger han nödsignal med hammaren o 

Eleven följer gruppledaren ut ur utstigningskammaren, fattar 

tt::; i uppstigningslinan ooh påbBrjar uppstigningen enligt mom 38: III. 

43 • n- QQ}a uPPsi1m.in..6 ...s•å•s;.:0;,;;;mo.,jQ'UliiIIllIool:iWiP;"cp..l-.ed_ar;;;,.;::e~( _ev_2~eo::ln~sk_i=-!_t""",J-.-:.f_rå::::n::...:.:Il e q.r~ 

n~1LtigningiIRe.nn {~yn, room t~o 

Anv1sn1n&arna 1 mom 42 följas men med den sk1llnaden att eleven 

ntl'ör gruppled'arens åligganden, vilkas rätta utförande kontrolleras av 

d.:n ordinarie gru.ppledar;en ... 

4,1-., Yl- 004 uRPst~1n6,under befä~ av BrUppledaren från utstiE

.Vl;·nCDsluss,n (Bvn. mo! il
a. Irlll311 övningen igångsättes, avprovas läns-och utblåsningsan

o.l'Jnir-gar, kontrolleras att utstigningsluckans snabblås är lättrörligt l' 

~'Lt'~ r-:tten ej är fBI' hårt åtdragen ooh att hammare finnes (se' mom 28) c 

Plattformen vid övre utstigningskammaren skall vara uppfälld 

och inBpo}{tionsklockan med observa.tör nedfirad till 2 m över tankens 

b:. '~to.r. .. 

Före första användning för dagen pröva~ materielens funktians

du,~liLhut, genom att en med utstign~gsförfarandet väl förtroge~ person 

......tföl'" en utstigning ur kammaren med uppstigning till vattenytan" 

b. CJvli.ingsgrupp skall förutom gruppledare bestå av endast en elev l) 

o. ' Utstigningsslussen skall~ före varje grupps inträdande, vara väl 

utv:idrnj r 

d. r<,;lt::lgarna skola före ~vning,ens igångsättande« tillfrågas 1 om de 

1::rin11'1 si~ vid god vigör. Är så ej fallet, befriar ledaren efter sam

l'!'1.d l.kd Fikaren vederbörande från att deltaga i övningen" 

e. Gruppmedlemmarna alcola under pågående övning stå under ständig 

c·i,)f):';I'v:3."tion genom ins:gektionsfönater i såväl utstigningsslussen som 

t~n 'ren .. 
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Q'bservatöre....-.la hela ,.il.iti~l1a·~_\3tldl3r.,,.ttad om 
• ;-."~::. ' - -.:'- --";};> -" -' 

."rt!r-lCIlt!S fijploppo 

t ~ .On ~de;t~~ un4er JåBlende ev__ visar s3.~Q_s,.mi;oml 
.' ,;'~ \ 

skall <S~Å~"•• OOh den s3us om.ed.t~ \Uidere~e. 

S. G;'4U.ltJ;e-ame: "'••11 spärma fast atJ.tt....pparai;erna samt 

:åulltti~a 4em. Itte-.r ......t prov u.ttages sndninessla.ngens mun. 
"tyo!::c, 8~e k1kltranen 1 'borttages näsklämInan, fylles a.näningssiicken 

lood syre ooh tillsee81rgasvent11.e. därefter stängd ~ Rapport avgives.ttl,l 

cruppledaren, 80. däMfter ~ till ledaren, '" 
:11. Grl1ppen t..- ·pla_ i utet1gn1ngsslullsen, ve.retter dCSrren stänges~ 

~ 
'- Ann:......kninp.1paler (se mom 27) användas :t'CSr"överbring~..nde
 

f tV me44eltWlen tUl och ttån personal i kEU!lDlaren o G1"Uppledaren
 

~l.cr~ker 1/4 varv p6 utst1gningsluckens ratt.
 

1. Cruppletlaren Bppnar, sedan luttavloppsventilen N kontrollerats 

rl::ycn sitter h..-ernedhultad pi dur_ uaeö-ett f_t grepp OInl~ 
"-- ., 

j. G:'''l~p:pll)d9J:'en vrid"r~ Rående på lejdarell, utatigni.n&Sluokans rett 

t:.11 [')ppet 1..,. 11 ~id vl&tltnet 0 niger föl' titt 8' ."i.r1&om helt f111a 

Undo,l" txy(\ku:ppt8.gnin,g~n tager gruppen 8ina ~dningsapparater i 

') . 'd: ned 1a.1tttac;ando aV härftSr gl!llMde föreskrifter~ (Se beskrivning . 

0'!:·r I'';fJpektive andninpapparat-typ samt an'lisntng 1 ITUV ~s !·äådnin·gB~ 

r:·" .1) ~. SLJ(l an andningsapparaterna varit i b~ ett par m1nuter (jämtl'r . 

TJ:in iJ(h~ 202)., provas de Wl4.r vattllet genom att gruppmedleIMl~a ställa. 

.: ii; Jl 1tnä .4 ~.. w:uler vattnet f Iner provn1r1gen teoknar elevan 

le t ·-tt t U.ll erull:Pleå~~ 

1\·1;r. 'C:_~j,1 i.lgs·$luaaen... 

:rn1>:?l1d"'~efk~ OM ben""(.,..4,at·'~ om .eleVe1l ..-r, att lrupp~e~r.t. upp

\l'iza1r; Oll~tI "etW:J.t....ar maft 4.... t111atAnd genom ~tt'·.a banden 

l.:n:.;åne kai.iila t1-11. om g:ru~ ben~. Mår denne vU, 8V8rar.·~ ~ 

.. 

.-

.~ 

"-"...-

---

'" 

H~[)J,.;d, aluasventilen I å för'bindelseröret mellan övn1ngstankgn och 

t t(·r~:i.:r;~ingskaDlnar~R. Vattnet stiger i utstigningskammaren till dess 

1"' ..~. C "...1", t j !:tmni.ng i.nträtt, 

(SlCil11e här'wlder någon dykare drabbas av öronbesvärS' som 

~~ l • ., "I..... t'~;r trots upprepade svUj.ningar ~ avbrytes bvningen)" 
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en Illindre spark. 

Får eleven ej svar, ger han nödsignal med hammaren Q 

l. Under k5llUl1arens fyllande enligt mom j ovan öppnas luckan medelst 

':".bli1åsot, när vattenytan står c: a 200 mm från luckan, varvid .hj älp 

C':r'idllcs aV luftkuddens uppåtsträvande kraft. 

I:1. Gcuppledaren stiger upp halvvägs ur luckan, reser upp grabbstöttan ~ q; 

inf~~~~r uppstigningslinan och fastgör den med dubbelt halvslag till grabb

stöttan. Härvid kan gruppledaren om behövligt biträdas av observatören, 

vi1kdl stigit ur klockan och på tankens botten noga observerar de övande ~ 

n. Gl"'upplcdaren stiger upp utefter uppstigningslinan. 

o. Eleven, som hela tiden hållit gruppledarens ben, fBljer grupp

lQd~rcn ut ur utstigningsslussen, fattar tag i uppstigningslinan och 

r,:tÖl' j '1r uppstigningen enligt mom 38: III. 

45. Ut- och uppst~gning såsom gruppledare ev. enskilt från ut

~ih;niq~sslussen (Bvn, room v). 

Anvisningar i mom 44 följas men med den skillnaden att eleven 

~ltför gruppledarens åligganden, vilkas rätta utförande kontrolleras av 

ordinarie gruppledaren. 

46. Iakttagelser vid eventuellt 
; 

inträffade ol.yckst i Ilbud • 

Vid eventuella olyckstillbud kan utstigningskamrarna och/eller 

slussen snabbt tömmas, varvid följande bör iakttagas: 

Q. Nödlänsning av utstigningskammare (sluss) må verkstallas aV
 

uppbördsman (ställföreträdaren) utan att ledaren först tillfrågas
 

(se mom 20).
 

b~ Då utstigningskamrarna ooh/eller slussen länsas genom länsledningen 1
 

tillser uppbördsmannen (ställföreträdaren) att luft av atmosfärtryok
 

tillföres kammaren.
 

c, Nödlqnsningen aV utstigningskamrarna ooh/eller sluss kan på


skyndas genom att dörrens låsanordning skräckes, eventuellt kan dör


ren öppnas försiktigt, Detta senare får dock ej ske, om övertryok
 

råder i utstigningskammaren.
 



) 
\. I 

"l. 

::l
~ ' 

5
'S

6
0

 

1
?

4
/D

 

II 

r~ ~
,.
::

 
r:o 

°1
" 

II 

) 
~ 

II Il 



\. ) 
) " 

0
_

 
~

 

~
 

ht
 »

 

" ~ ~ 't
 

())
 

()
 

"t
 

'I
 

~ 
.
~

 
I

'" 
l

" 
~

 
~

 ~. , ~ S 

~ 
~~

 

--
-+

-
! 

~ 
~ 

~
 

;l
~ 
~ 

~
 

~
 ~. 

l=
u

,r
lM

N
,/

 

~ ~ " ~ " " ()
 

()
 

~
 



) 

,
l"

"
.' 

'. 

~
~

 
~

 

~
 

~ CI
\ 

~ 
~

 

~
 
~

 
~ 

~ 
I"i

 
~

 

~ 
~ 

~
,

 
;)

 .... 
~

 

~
 

~
 

~ ~ 
l 

~
 

~
I\l

 
~

O
 

~
~

 ~ 
~ 

~
 

.
~

 

~ 
" ::b

O 

C
J, ~ 

--1
 l' ,I l' l! 

. . ~ 
,,"

 
~~

 
I
.
,
 

, 

.'
 

o
' 

.
.
 6

'
 

-.-
':,._

.,. 

. ,
 

(
I
 

•
•
 

' 
...

.. 

.. 
-, .'

 

.. 
, 

.'
, 

O
 

... 
" 
. 

, 
t 

O
 

' 
.. 

' 

,. '
,
,
'

,' 
...

 

" 
.. 
". 

:-
:J

::
":

"'
=

=
 
~
-

-
-

• 
I 

l 
'
0

 

.. 
, 

" 
+

-
-
&

-
_

-
1

-


_ 
-

• 
-
-
-
+
-
-
-
-
-
.
.
.
.
.
-
-
-
+
-
+
-
-
-
a
-
~

 

, 
~

 

_
:.

.:
J
::

=
'.

--
--
-l

~_
-+

--
'~

 

''
',

'-
.. 

, 
~ 

\ .,
,,

' 
.
"
 

.. 
,' .',
' 

, 
: ,. 
. 

" 
I 

-
.. 

' 
o 

••
••

 

"
\ 

\ 
c


.
"
"
 
'.

"
 

.. 
,"

 
" 

.,
 

-
'.

 
" 

ca 
O•
•
•
 

"
, 

• l · .....l·~ ....
. '.

 .,...•. ' ."
 
. 

~.•
 '0

.: 
O. 

t 
.
,
.
'
 

, 

'1 
. \

 
'
.
'
 

c>
.•

' 
,I.

.. 
;'

"
 

.,
 .

' 
•
. 
!
~
.

 

'. 
~ .

.. 
:' 

.'
 : 

~ 

'... 

" 
.' 

.
.
.
.
.
 

t 

~
 ..
 

" 
I 

l>
 

I
'
 ,. \'
 ',

' 
l.

 

l, ~
':
:.

 
. 

, 
, 

. 
I 

~
 

. ~
 



F/G 4.
 
II 

OVN/NG.5TANK 
I 

FOtY 
. 

UD-PERSONAL 
o 

A 
, 

OVK 

vr3TIGNING~S'-II.s!l 

.sKALA 1:20 

/~, 

/-~ 

G 

A 

?h~r~ 
T--~--:~ 

i 
I 

r-\ 
; .• • . ~ .'" ! ~ " ,'. .' • ' . t r , .. r .. O 

c 

u 

c 

:J-t- RflJI
I I 

" II 
If , / / II t'it---j\ I] 

~ II I II 
II 
II 
'I 
II 
II 

~/II II (;;r~ ~ iii \ d I 
II 
II 
'I 
~ I 
II 
II :ii 11 ~ O 

N 
... "' _..- - .. I,

•• II __ •• 

y II MT u III:--~.l- II s:- I I 
5IY~~ '~ 

r 
G

• II ~,D[~)l1 \ )i/L- i~ 
" ' ... - " 
"~II ',', 

I 
. " "~1\ • 

~ ••• :." • ." '.' L I '-,' •• " " ., " " 
." .. I ' l " • Q • ( • • ~ ;~ !l : ...... ~ :0·· .~,' .. :.~ ",.:."~ l"c ..•,' -. -.:,:" • .: ..... · .: .-. : ~.. ~ , • _ • '.. -". .," ·t O j' I 'I., ':. •• ,/ • S" • " ~ t· ..." ... · .'fl :. - -H · - -.... .-..... ; .' ~ -: : ~ • .•. '.' .... - :': ... , ... ::-" • f' .' ~., ." , .. 

t I .. "'~ 

" .~ .." ..:~ ~ 

L 

Ii 

,~;;d~r 

.s/ucÅv 

J o 



)'
 

\ 

!" 
))

0
 

<:
:>

:t 

~
 

<>
 

?\ 
~ ~ ~

 ~ a ))
 



o 
\D 
~ 

" 

C) 
lo 
f' 

F/G. 6 

B 

- ~A 

OVfYllYGSTjI&IiYK FIJ'H Vevi"S-P~'#?501Y19'
~ ÖVI<. 

" _.5~1Y;r8,4H 

1"'~PEl(rlo/Y~I<'-oCJ<~ 

t1' 

o 

EL 

SA 

c 

:;EKr!" l"t....~ -._8 

CY'/...RECESS FoR 
.57RYPVFNr/L F 

~, 

-~ 

'-"" 



)
)

-
~

,

~
-
-
"
"
'
.
.
.
-
.
(
'
~
~
.
-

.....
-
-
-
-
-
-
"
,

1
--

'-
-
-
-
-



FIG~ 8. 

II •• - " 

OVIVINGSTANK FOR tlB-PERSONAL A OVK. 
, II 

SCHEMA OVeR rItYCKLUFTI'INI.RGGNINt!I. 

~. 

./

•OVRE PL"N. .:.~;:.. 

BErECKNINGIIR. 

A. TRYCI<I..U'TIJ6HÅLLIIRE. 

8. KCHPRE5S0R. 

@) RIOIJci:RIN&5V~NrIL . 

" VT.5T/lå-OVRE 
@ aTICYPVENru•. 

• NlN{i.!!JKIfHI1I1RE
 

O MIINDHI:TER ..
 

O Av.sri,N&NIN,.$VENTIL. . 

-(><] 3Rk'EIfHETSVENrIL. 

"~ 5LAN&FDIf!SKRUVNING. 

~". 

•OVNINtJ.TI'INK. 

E. 

kPEKTIONS
KL DCKIf. 



F/G. 9. 

f I,	 • II 

OVNIN6srANK rOlf utl- PERSONAL II OVK. 

•	 M.sCHEJ1II OVE" SY~(jA$RNLllti&NINti. 

c. 
D._. 

E. 
~ r----:------------,

r-f---	 I 
, I	 I .................
 

I :	 I 
, I	 DI

I I	 : , I 888	 I 
/--" I INSPEKTION5- Il,I HLOC!il!!. -- IJ L J 

" OVRE I'-LIIN. 
~I#:~'''-~N-'~;:.·~ ''':''i,,+·;a.::·~..·~·~At~:· 

BETECKNINGAR. 

1/1/.	 SYRGA$FLII5KOR I S TORRE. 
D. PLIIC4RIID 

I UT.sTI/iNIN6S 8. 3YRGu9SFLlIsI(CR I MINDRE. 

J</fHMRREH. • " .C.	 SYR&IISFORDELNIN/SSLADR.DVlte IJT5TIG

• NIN/iSX'''MM''1f6. 
/J.	 5YR&1I5HRMArUR FORSEDD MED 

SCHRIIDeRKOJJ-pl... t>CH dIJHI'/IHllN37YcK6 

F.oR FYI.J.N. }IV sÅcKAR TILl. "NDN. I'I~". 

® I!lE"('/CEItI~VENT'L. 
".,.,.,.., 

O HIIIIDH~TER . 

•
AV$rRN&NINtS~VENTIL.OVHINGST"ItIK. O ". 

~ $IIKERHET.$VL'NTIL. 

:tt. 




