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LÅGTRYCKSPANNA 101A, 101B MT
ALLMÄNT
OBS
Korttidsförvaring
Om användning ska ske inom 12 månader ska endast
åtgärder för korttidsförvaring utföras.
Se M7782-112007 MVSCHF KORTTIDSFÖRV.

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

Hantering
och
transport

Vårdmarkering

Förpackning

Förvaringsmetod

Vårdintervall

Vårdpersonal

Vårdinstans

Lågtryckspanna 101A,
101B MT

0

Kbok

0

Tluft:9

2:9

T

Vst

Avgränsningar
Schemat gäller för lågtryckspanna monterade på fordon eller i container och
för fristående lågtryckspanna.
Särskilda riktlinjer

FMV Produktionsmiljö MVIF-scheman - Vårdsystem FM (2015-06-03)

Förvaringsmetod
Lågtryckspanna som är monterad på fordon eller i container och inte står i
helavfuktat förråd avfuktas med två påsar M0759-029100 TORKMEDEL
samt två M1024-844010 KORROSIONSSKYDDSDUKAR om 40 x 40 cm
vardera.
Lågtryckspanna som inte är monterad på fordon eller containrar förvaras i
avfuktat utrymme.
Vårdintervall
Åtgärder på statiskt avfuktad lågtryckspanna ska utföras vartannat år enligt
Åtgärder under förvaring.
Återkommande besiktning utförs inte på förrådsställda lågtryckspannor.
Teknisk orientering
Återkommande besiktning
Vid utlämning ska återkommande besiktning utföras av behörig instans innan
lågtryckspannan får användas.

Tekniskt ansvarig:
Publikationsansvarig:

Stefan Söderberg PRL MS 576
Torbjörn Filén

Ersätter:
M7782-131303 LÅGTRYCKSPANNOR
Tidigare fastställd: AL Mark G Log MS 576:13FMV8140-56:1
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Referenser
Publikation

F-bet/F-ben

Instruktionsbok

M7786-005570 IBOK LÅGTRPANNA 101

Reparationsbok

M7787-006000 RBOK LÅGTRPANNA 101

Daglig och särskild tillsyn

M7782-008380 MVSCHDS LÅGTRPANNA

Grundtillsyn

M7782-009500 MVSCHG LÅGTRPANNA

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

Allmänt
Utför daglig och särskild tillsyn samt de grundtillsynspunkter som är aktuella
detta år.
Rengöring
·

Gör ren eldstads- och askrummet samt rökröret med spjäll och ta bort
tjärbildning genom skrapning och stålborstning. Vissa pannor kan vara
så rostiga och nedtjärade att blästring måste utföras. Se
reparationsboken.

·

Kontrollera spjällets funktion.

·

Spola eldstaden ren med vatten och torka torrt.

·

Gör pannan ren utvändigt genom tvättning och torkning.

·

Bättringsmåla eller måla vid behov om hela pannan efter riktlinjerna i
FSD 7502.
Anliggningsytorna på klokopplingar samt glasrör och skyltar ska inte
vara målade. De maskeras före målning.

·

Ta bort handpumpens slangar.

·

Ta bort tillbehören från tillbehörsstället och redskapskroken.

·

Ta isär och rengör bränslefiltret och brännarinsatsen.
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Smörjning
·

Smörj in luckpackningar av Klingerit med ett tunt lager
grafitsmörja 007, M0743-007000. Byt packningar vid behov.

·

Smörj in klaffpumpen med paraffinolja M0741-882110.

·

Smörj kranar av stål, leder och länkar med korrskyddsolja,
M0722-019006.

·

Behandla oskyddade ytor i eldstaden – rostgaller, baffelplåt,
rökgasdämpare och asklåda – samt tillbehör och verktyg som inte är
ytbehandlade med korrskyddsvätska, M0722-049202. Behandlingen
utförs om möjligt genom dimsprutning.

·

Smörj oljebrännarens gångjärn och låsanordningar med
rostskyddsolja. Olja in brännarröret.

Reparation
Överströmningsventil och säkerhetsventil ska justeras och repareras vid
anvisad verkstad.
Förrådsställning
Förvara lågtryckspannan i helavfuktat förråd. Alla luckor och ventiler ska
vara öppna.
Om fordonet eller containern som pannan är monterad i inte står i helavfuktat
förråd, gör så här:
1. Öppna eldstadsluckan och häng in en påse torkmedel. Stäng luckan.

2. Öppna påfyllningsluckan och häng in en påse torkmedel i ångrummet.
Stäng påfyllningsluckan.
3. Klipp till korrskyddsdukar och lägg i asklådan och i oljebrännarens
apparatutrymme.

ÅTGÄRDER UNDER FÖRVARING
Vid förvaring i avfuktad miljö görs inga underhållsåtgärder på
lågtryckspannan under förvaringen.
Vid statisk avfuktning, byt torkmedel och korrskyddsdukar vartannat år.
ÅTGÄRDER VID UTLÄMNING
·

Gör daglig tillsyn, punkter före användning.

·

Gör särskild tillsyn i tillämpliga delar.

·

Se till att besiktning enligt Arbetsmiljöverkets regler för årligt
återkommande besiktning utförs av behörig instans.

