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Tanka ratt ar livsviktigt!

Det intraffar mycket sallan olyckor vid landets alia bensinstationer, men slarv kan vara forodande.

get via ledningarna, fil-
tren och fram till

Starta flakten forst
Om det sker en
explosion i samband
med tankning sker
det i de allra fiesta
fall efter tankning
och da motorn star-
tas. Gas har kom-

Som tur ar sker det mycket sallan olyckor i samband

med tankning av batar. Men nar det sker blir foljden

ofta katastrofal.
Text: Bengt Anderhagen

Orsaken kan vara lackan-
de tankar och under-
maliga branslemstalla-

tioner som i sin tur bildar gaser
som lagger sig nere i batskrovet.
Gas som om den antands ar en
veritabel bomb ombord. Det gal-
ler framfor allt bensindrivna
batar.

Innan du startar din motor
bor du kontrollera att du inte
har nagot lackage vid tankar,
kopplingar, ror och slangar. Kolla
noga fran pafyllningen, avluft-
ningen och hela vagen fram till
motorn. Ar bransleledningarna
eller slangarna gamla och torra
och fastsatta med rostiga slang-

Kontrollera garna branslesystemet innan forsta
tankningen i var.

klammor etc. ar det som baddat
for att fa bensingaser nere i
baten. Har du fast tank maste
den vara ordentligt fastsatt.

Suger motorrumsflakten ut
luften otdentligt? Kann med
handen vid utblaset.

Tata blindhal
Finns det ett sa kallat blindhal
(ett gammalt pafyllningshal som
inte langre anvands) ska det plas-
tas eller sattas igen sa att inga
misstag kan ske. Aven om du
som agare vet vilket hal och
tankbeslag som ska anvandas sa
kan misstag ske om du lanar ut
din bat till nagon. Det kan ocksa

vara den hjalpande
handen pa macken som
fyller pa i fel hal.

Far du ner bensin i
kolsvinet ar det bara att
stanga av all strom och
kalla pa raddningstjans-
ten. Sla absolut inte pa
lanspumpen for att fa
ut bensinen - en gnista
fran pumpen kan
antanda gasen!

Pa grund av risken
for statisk elektricitet
ska hela systemet vara
jordat: fran tankbesla-

mit ner i motor-
rummet och en
gnista fran stattmo-
torn antander
gasen. Darfor star-
tar du motorrums-
flakten innan tankningen
sa att eventuell gas sugs ut baten
innan nagon elgnista kan orsaka
en katastrof. Flakten far ga under
hela tankningen och tills motorn
har startats.

En skylt med uppmaning att
starta flakten fore tankning ar
bra att ha som pamlnnelse vid
instrumentbradan.

Innan tankning stanger du
ocksa av all utrustning som har
oppen laga som exempelvis
gasolspis och gasolvarmare. Ar
du rokare sa slacker du naturligt-
vis din cigarett.

Losa tankar
Anvander du trycktank eller los
dunk sa fyller du den uppe pa
bryggan - aldrig nere i baten. I
samband med fyllnmgen kommer

den gas som
finns i karlet
rinna ut och ar
man da

ombord kom-
mer gasen att
rinna ner i baten.

Jag har traffat
skeppare som vill
att batens besatt-
ning ska vara i

land under tank-
ningen. Det tycker

jag ar att overdriva.
Har du kontroll pa
din bransleinstalla-
tion och din tank
och tanker dig for

vid tankning ska du
inte behova vara orolig.

Kolla brandslackaren
I samband med sjosattningen
och premiarturen ar det ocksa
lage att ta en titt pa brandslacka-
ren ombord. Kolla manometern
och se om indikatorn visar gront.
Har du en pulverslackare kan du
med fordel skaka den ordentligt
sa att pulvret i behallaren ror sig.
Pulvret kan namligen ligga och
packa ihop sig
med tiden och
eventuellt orsaka
att slackaren
kranglar nar den
behovs.

Ha nu en skon
och problemfn
premiartur! TEXT; BENGT AMOERHAGEM
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