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Fototjänstens bidrag till utbildnings:: 
och upplysningtjänsten. 
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Au löjtnant B. Erkfwmmar. 

Scdan år 1935 har marinen haft en centralt organi
sera! fototjänst till skillnad mot armen och flygvapnet, 
om alltjämt sakna sådan. Fotodetaljer finnas organi

serade vid marinstaben, kustflottan, sjökrigsskolan samt 
inom förbind elseavdelningarna vid marindistrikten (MDN 
och MDG dock endast vid beredskap eller krig) och 
kustartilleriförsvaren. Fo todetalj erna förfoga över lo
k ala bildarkiv, vilka kontinuerligt förse marinens centra
la bildarkiv, pressarkivet i marinstaben, med bilder. För 
fototjänsten inom varje fotod etalj ansvarar inför veder
börande chef en fotoofficer, som under sig har en före
s tåndare (uppbördsman) för fotolabora toriet samt en el
ler flera fotografer. Desutom utses fotoofficer på pan
sarskepp, kryssare, jagare, större minsvepare, ubå tsdivi
sion, motortorpedbåtsdivision och isbrytare. Fototjänsten 
vid marinen omfattar: fotografering för undervisnings-, 
övnings-, publicerings- och arkivändamål samt för passer
Dch körkort, bildspaning, laboratoriearbete och arkivering. 
D etalj era de bestämmelser för fototjänsten i marinen fin
n as utgivna i »Bestämmelser för fototjänsten vid Mari
nen» (BFotl\f 1949). 

Kritisk granskning av de bidrag som fototjänsten 
kunnat lämna utbildningsverksamheten. 

De b idrag, som kommit utbildningen till del, kunna 
11ppdelas på ? "!der till : bildband, skioptikonbilder och 
})lanscher, ins truktions- och läroböcker, skrivna order 
lU m. 
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Bild l. 

Del av ett »Tudorbatteri». Nytagen bild avsedd för bildbandet ubåts
lära. Föreståndaren för fo todetaljen vid ett av våra marindistrikt her 
själv hållit i kameran. Ingen av det 30·tal bilder, som levererade3, 

kunde användas. 

a) Bildband, skioptikonserier och planscher. 

Marinens bildbandsdetalj utarbetar för utbildningsäJ~
damål underlaget till bildband, skioptikonserier och p lan
scher. Kvaliteten på de bilder, som fototjänsten här läm
nat, har varierat högst väsentligt. I de fall, då bildban
dets regissör haft tillfälle att själv närvara vid fotogralc
ringen, ha bilderna i regel blivit bra. Detta har dock för
utsatt, att noggranna förberedelser vidtagits, att erforder
lig hjälp lämnats på platsen för fotograferingen, samt att 
en skicklig fotograf stått till förfogande. Att skicka u t en 
ensam fotograf med ett aldrig så väl ularbetat manusk rip t 
i handen är mestadels bortkastad tid och traktamentser
sättning. Bild 1 är ett av de många skrämmande bevis, 
som finnas härför. 
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Bild 2. 

Dc bilder, som vi använda vid undervisning i identi
fiering, molsvara icke helt de krav, son1 man numera 
måste ställa på dylika bilder. Detta gäller särskilt flyg
planidentifieringen. Som jämförelse kan nämnas, att 
amerikanarna utbildas att, i enlighet med verkliga för
hållanden, identifiera bilder av otydliga flygplanssilhuet
ter på ända ned till 1 /123 sekund. stridsutbildningen om
bord och i land kan numera ytterligare effektiviseras med 
tillhjälp av elen fotograferade bilden. 

Genom. att t ex under en artilleriskjutning fotografera 
och filma upp- och sidsätlningsskalor, höjd- och sidrikt
skalor, avståndsbord och sidbord, PPI och olika plott samt 
nedslagens lägen m m erhållas bilder av stort värde för 
kritiken efter skjutningens slut. 

Den moderna färgfilmstekniken har ökat möjligheter
na att få fram instruktiva bilder. Färgbilder bö•rja också 
allt mer användas som komplement till de svartvita bil-
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derna. Trots härav ökade kostnader lönar det sig att an
vända färgbilder, särskilt för att visa invecklade tekn iska 
konstruktionsdetaljer, kopplingsschema m m. 

D e planschserier i olika ämnen, som marinstabens ut
bildningsavdelning hittills skickat ut till mar inens skolol' 
äro bra, men täcka endast en del av skolornas plansch
behov. Färgbildband borde dock framdeles i ITlånga fall 
kunna ersätta planscherna. 

Försök ha gjorts, att på olika sätt hå lla elevernas 
uppmärksamhet vid liv under bildbandslektionerna. Å -~ir 

ljuset i lektionsrummet är släckt är det ofta svårt att va
ra uppmärksam. Bilder av det skämtsamma slag, som 
bild 2 visar, ha härvidlag visat sig komma till god an
vändning. 

b) Instruktions- och läroböcker. 

Illustrationerna i våra instruktions- och läroböcker, 
ha ända tills för ett fåtal år sedan ansetts väl fyll a sil t 
ändamål. Enligt vår tids högt ställda krav, får man dock 
anse, att en stor del av dessa bilder sakna överskådlighel 
och förmåga att väcka intresse. Detta gäller särskilt va
ra tekniska beskrivningsböcker, vilkas bildbilagor ofta till
krånglas genom en mängd ovidkommande detaljer och 
störande sifferhänvisningar. Det är nödvändigt att våra 
läroböcker i torra och invecklade ämnen göras lättlästa, 
intresseväckande och lättförståeliga. De enkla och slåen
de illustrationerna ha här en stor funktion att fylla . \' i 
ha ännu mycket att lära av den civila utvecklingen pft 
detta område. 

Till varje bild hör en text. En bra bild talar för sig 
själv, men »slår» bäst, f.örst när den är försedd m ed en 
kort, träffande text. En bild utan text eller vad värr e ä r 
med fel text, kan få helt motsatt verkan än den åsyftade. 
Som exempel visas här en gammal klassisk bild (bild 3)' 
som igenkännes från Lärobok i sjömansskap. 
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Bild 3. 

Textförslaget t ill denna bild var från början »Rodd >> . Rätt utförd 
rodd kan säkerligen illustreras på bä ttre sätt. Den text, som numer a 

står under bilden i s jömansskapsboken är däremot träffande 
- »Segervilja». 

c) Skrivna order. 

D et skulle vara intressant att undersöka hur många 
meniga ombord eller i land, som verkligen ha studerat de 
ständiga order, vilka utgivits av vederbörande chef. Re
sultatet skulle troligen och tyvärr bli ganska nedslående. 
Men det är knappast den meniges f el. Felet är vår t eget. 
Våra order äro ofta allt för slentrianmässigt (stereotypt) 
utformade. Självfallet måste det finnas en strikt och 
koncist formulerad grundstomme. Denna hör emellertid 
kunna delgivas den menige på ett sådant sätt, att han 
lär sig ordernas andemening mer eller mindre omedvetet. 
under kryssaren Gotlands långresa 1949-50, gjordes fram
gångsrika försök att ge våra order en lättfattlig utform-
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Bild 4. 

ning. Några enkla, slående skisser som illustration till 
skeppsorder nr O rotaprintades i en mångfald exemplfll' 

och anslogos å fartygets anslagstavlor samt insattes i or
derpärmarna (Bild 4). 

På samma sätt kan man helt säkert få »posts all
männa skyldigheter» att lättare fastna hos våra nyinryck
ta värnpliktiga (Bild 5). En ide, som naturligtvis icke 
för långt driven, kanske tål att tagas upp till vidare be

handling inom. även andra, liknande områden. 
d) Exempel på övrig användning. 

Vårt manskaps då liga stil och hållning utgör f n et t 
allvarligt problem. och kritiseras ofta t ex i pressen.. Ä ven 
här kan bilden kanske vara till hjälp. Som exempel kan 
nämnas en initiativrik kompanichef, som på sitt kustar

tilleriförband utnyttjade fototjänsten för att komma lill 
rätta med missförhållandena på detta område. Han lä t 

i smyg fotografera d e värsta »lufsarna» bland personalen. 

Bild 5. 

F o tografierna anslogos utan kommentarer på anslagstav
lorna. Efter någon tid kunde en märkbar förbättring 

vad beträffar personalens klädsel och hållning förmärkas . 

Kritisk granskning av de bidrag som kunnat 
lämnas upplysningstjänsten. 

Marinen arbetar i stor utsträckning utanför den s tora 
a llmänhetens synfält till skillnad från övriga försvarsgre
nar. Därför m åste vi på olika sätt sprida upplysning och 

föirståelse för vårt vapen. Detta göres bäst med bildens 
hj älp. 

Tidnings- och tidskriftbilder, broschyrer, affischer, 
annonser och utställningar, bildband, vykort, privata fo
toalbum, fotoförstoringar m m äro, rätt utnyttjade, goda 
kontaktförmedlare mellan oss och allmänheten. Foto

tj änsten har stora möjligheter att lämna bidrag till upp
lysningstjänsten i önskvärd omfattning. 
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Bild 6. 

Stel och tråkig. 

a) Pressen. 

Marinens bildarkiv på pressdetaljen äger f n ett be
tydande antal bilder, av vilka dock allt för många sakna 
publicitetsvärde (Bild 6). 

A v det fåtal förstklassiga bilder, som finnas, äro en 
hel del tagna av pressens egna fotografer vid olika 111'1-

rina reportage. 
Utiandsexpeditionerna erbjuda utmärkta tillfällen fö r 

våra tjänstefotografer att taga trevliga och intressanta 
bilder. Allmänheten är också mycket intresserad av al l 
se, hur flottans folk har det vid besöken i utlandet. Lång
resebilderna verka även speciellt stimulerande på rek ry
teringen. Tillfällena torde dock i allmänhet kunnat ut
nyttjats betydligt bättre än vad, som hittills skett. Endas t 
ett fåtal av de bilder, som hemsänts, ha varit så bra, a tl 

Bild 7. 

skeppskattens utlandsvänner, landkrabban och 
eremitkräftan, göra vis it ombord . 
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de förtjänat mera allmän spridning. Många bildsånd
Dingar ha dessutom kommit pressdetaljen så sent tillhan
da, att de förlorat all aktualitet. Endast bilder med ny
hetsvärde eller orginalitet intresserar den läsande allmän
heten (Bild 7, 8 och 9). 

Fotoofficeren måste aktivt taga del i tj änstefotogra
fern as arbete samt underråtta dem om vad som skall hän
da och vad som lämpligen bör fotograferas. Han bör 
också kritiskt granska bildmaterialet och se till , alt en
dast de bästa bilderna, försedda med fullståndig text, 
skickas hem med snabbaste flyglägenhet. 

Bildarkivet lider stor brist på goda fartygsbilder. 
Många bilder äro gamla och visa således icke fartygen i 
deras nuvarande skick. Fotografierna återgiva ofta far
lygen i ofördelaktiga målvinklar, i icke örlogsmässigt 
skick, på for stort avstånd, till ankars, under gång in-
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Bild 8. 

Uppbackning och skaffning. 

Bild 9. 
Hajfångs t. 
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Bild 10. 

Livlcs. 

omskärs med för låg fart, i lugnt vatten - livlösa skrov 
s k »fartygsporträtt» (Bild 10). 

Om vi över huvudtaget önska bildpublicitet, måste vi 
försöka få fram bildmaterial, som ger någonting och som 
verkligen talar till allmänheten. Vi måste alltså få fram 
bilder, som besitta kraft, fart och liv. Förliga målvink
lar, lagom avstånd, örlogsmässigt uppträdande, gång till 
sjöss med hög fart i överhandsväder äro faktorer, som 
bilraga till att skapa en lyckad fartygsbild (Bild 11). 

I brist på goda fartygsbilder har marinstabens foto
detalj tills vidare själv sett sig nödsakad att laboratorie
lnässigt .konstruera dylika bilder. Detta förfaringssätt är 
dock både tidsödande och oekonomiskt. Bild 11 visar, 
hur man, genom att kraftigt förstora en mindre detalj av 
e tt till synes värdelöst fotografi och samtidigt utbyta en 
från början jämngrå himmel mot en mer effektfull så-
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Bild 11. 
Fart och kraft. 

Bild 12 .. 
Livlöst och slött. 
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r 

Bild 13 . 

Fart och kläm. Så skall en bra bild se ut . 

edan, lyckats få fram en mycket bra bild av jagaren Öland 
till sjöss i överhandsväder. 

Även våra marina bilder, som visa tjänsten i land 
-och ombord, äro i allmänhet av dålig kvalitet. Bild 12 
och 13 visa exempel på dåligt och bra motivval från kust
artilleriövningar. 

b) Broschyrer, affischer, annonser och utställningar. 

Broschyrer, upplysningsaffischer och annonser av oli
ka slag samt fotomontage på försvarsutställningar kunna 
endast ernå avsedd verkan, om de innehålla ett lampligt 
Urval av förs tklassiga bilder. I brist på goda fotografier, 
kan m an i vissa fall ernå större effekt med klatschigt 
tecknade bilder (Bild 14). 
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Bild 14. 

Pansarskeppet Drottning Victoria har under en av sina exp editioner 

använt denna affisch för att på ett trevligt sätt uppmana bes ä t tnin?;en 

a tt lägga n ed samma intresse på »Drottningen» som på fli ckan i land. 

Säkerligen har mången yngling inspirerats att söka 
anställning vid flottan enbart tack vare den livfullt teck
nade kryssarbilden i den välkända rekryteringsannons, 
som bild 15 visar. 

c) Bildband och skioptikonserier. 

De få bildband och skioptikonserier, som för n ärva
rande utnyttjas i upplysningens tjänst, ernå på grund av 
dålig bildl;:valitet och begränsad användning icke avsedrl 
effekt. Väl redigerade bildband, som visa vad marinen 
är och vilka uppgifter den har, skulle säkerligen med till
fredsställelse hälsas av de civila skolornas historielärare 
som ett värdefullt komplement till den moderna historie
undervisningen. Vi skulle ~ven kunna hjälpa geograf i-
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Bild 15. 

lärarna m ed trevliga bildband från långresorna. Ja, var
för icke rent av låta marinofficerare då och då uppträda 
som lärare i skolradioprogrammen. 

d) Vykort, privata fotoalbum och j'olografiska 
f örsiorinaar. 

I samband med upplysnings- och rekryteringsverk
samheten spela även vykort, privata fotoalbum och foto
grafiska förstoringar en viss roll. 

Våra vykort måste därför successivt moderniseras. I 
väntan på bätlre fotograferade bilder kunna dessa t ex 
ersällas med färgfotograferade olje- eller akvarellmål
ningar av våra moderna örlogsfarlyg. 

Trevliga bilder från värnpliktstiden, prydligt upp
klistrade i fotoalbumen därhemma, sprida också på ett 
enkell så l t ökat intresse för vå rt vapen landet runt. 
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Bild 16. 

Marinstabens fotodetalj har det senaste året börjat 
med massframställning av vissa konstnärligt utförda fo
tografiska förstoringar av våra fartyg. Dylika förs to
ringar pryda f n sin plats bland reproduktioner av »kända 
mästare» i många av våra civila skol- och föreningsloka
ler och väcka därigenom redan på ett tidigt stadium in
tresse för marinen hos vår civila ungdorn (Bild 16) . 

Synpunkter på hur intresset för fototjänsten skall kunna 
stimuleras för att densamma bättre skall 
kunna tjäna sitt syfte. 

Den nu gjorda granskningen har visat, att de bidrag 
marinens fototjänst i här ber,örda fall lämnat, i många 

fall äro mindre goda. J ag vill i forlsä ttningen framlägga 
förslag på, hur detta förhållande skall kunna förändras 
till det bättre. 

Fotoljänslen är reglerad genom »Bestämmelser för Fo
totj änslen vid Marinen» (BFotM), som. fastställdes att 
gälla år 1949. Den viktigaste förutsättningen för att få 
fram goda bilder är att dessa bestämmelser följas. Detta 
har emellertid icke gjorts i önskvärd omfattning, vilket 
i första hand har berott på allmän bristande förståelse 
fö r fototjänsten och dess stora betydelse. Det skulle sä
kerligen gagna marinen, om vi själva tänkte oss in i, vad 
foto tjänsten verkligen betyder för utbildningsverksamhe
ten, rekryteringen och sist men icke minst, när det gäller 
att skapa förståelse för vårt arbete och våra uppgifter hos 
allmänheten. 

Fotografering för speciella ändamål föregås alltid av 
noggranna förberedelser och efter manuskript. Vi måste 
som befäl ge utsänd regissör och fotograf all den hjälp 
och det stöd, de behöva i sitt arbete. Det är ofta svårt 
att kombinera fotografering och militär rutin. Att en 
fotograf bär uniform och t ex är av menigs grad får icke 
verka hämmande på hans yrkesutövning. Om man vill 
ha bra bilder, måste fotografen givas ganska fria händer. 
Han får under fotografering icke vara bunden av t ex 
hälsningsplikt eller enskild ställnings intagande. 

Av alla fotoofficerare, som tjänstgöra på förbanden, 
sakna de flesta fotou tbildning. BFotM säger, att vid be
hov kurser för fotoofficerare kunna ordnas vid Tekniska 
Högskolan. D essa kurser äro dock för omfattande för 
att kunna bibringas alla fotoofficerare. Det vore därför 
lämpligt att t ex två gånger årligen sammankalla dessa 
till en veckas orienterande fotokurs på marinledningen. 
Vid dessa kurser böra erkänt skickliga tidningsredaktörer, 
pressfotografer och reklammän givas tillfälle att delgiva 
sina erfarenheter och synpunkter på fotograferingens svå~ 
ra k onst. 
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Till fotoofficerare på förbanden uttagas ofta yngre 
officerare, oavsett om dessa äro intresserade av fotogra. 
fering eller icke. Förutom denna tjänst bestrida de i a1}. 
mänhet även en lång rad övriga befattningar. Härigenom 
gagnas på intet sätt fototjänsten. En fotoofficer m ås te 
vara lämpad för sin uppgift och dessutom. givas erfol'<ler
lig tid och stöd för att rätt sköta sin tjänstegr2n. 

Närmast under fotoofficeren tjänstgör på de olika 
fotodetaljerna i allmänhet en högbåtsman, överfurir ellc1' 
äldre furir som laboratorieföres tåndare. På grund av att 
FotO oftast saknar tid och tyvärr även intresse för foto
tjänsten, kommer denna att helt skötas av laboratoric
föreståndaren. Denne intresserar sig i många fall mest 
föl' laborato'riemässiga arbeten, vakande över sina dyr
bara, inlåsta kameror i stället fö,r att själv ständigt och 
jämt använda dem. eller låna ut dem till intresserade. 
Fotoofficeren måste underrätta honom, när något händer, 
som bör fotograferas sam t även tillse, att han konn ner 
på plats i tid. Dessutom bör dagens, veckans eller m åna
dens bildskörd ingående granskas och kritiseras. Lämp
lig efterutbildning av motsvarande omfattning, som ovan 
föreslagits f.0r fotoofficerare, bör även givas laboratoric
föreståndarna. Denna utbildning måste syfta till atl öka 
intresset samt att stimulera och väcka nya impulser. 

Om. de unga värnpliktiga fotografer, som nu tj änst
göra vid fotodetaljerna, h elt eller delvis ersattes av civil
anställda fotografer, skulle helt säkert betydligt bättre 
fotobidrag kunna påräknas från den marina fototjänstcn . 
Denna lösning är dock på grund av ekonomiska skäl svår 
att utföra. 

Våra värnpliktiga fotografe:r äro i allmänhet för unga 
och oerfarna inom sitt yrke, när de antagas inom. den 
militära fototjänsten. Vidare äro c:a 50 % av dem r ela
tivt okunniga och föga intresserade av sin tjänst. En hår
dare gallring vid uttagningen kan därför synas vara 
lämplig. 
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De kurser, som fotograferna genomgå på försvarssta
ben , böra utökas med orienterande föreläsningar, vid 
vilka erkänt skickliga civila fotografer och reklammän 
böra an l i tas som föreläsare. 

För att ytterligare stimulera intresset för fototjänsten 
bör anordnas fotopristävlingar. Dessa kunna organiseras 
m arindistriktsvis och avslutas med ett marinmästerskap. 
Icke endast marinens tjänstefotografer utan även övrig 
militär personal samt intresserade civila böra inbjudas 
att deltaga. Lämpligt är att erbjuda resp ortstidningar 
att biträda som arrangör för tävlingarna. Die insända bi
dragen publiceras under tävlingarnas gång, liksom även 
de prisbelönta bilderna. Tävlingarna tilldraga sig ökat 
intresse om finalomgångens prisjury utgöres av höga mi
litära och civila befattningshavare, gärna med kungligt 
inslag. De bästa bilderna kunna även visas på speciellt 
arrangerade u tsHillningar. 

Förutom att intresset ökas för fototjänsten, göres 
samtidigt en god reklam för marinen och tillföres bild
arkivet många värdefulla bilder. 

Som en slutlig sammanfattning kan konstaleras: 
1. Det bildmaterial i svartvitt utförande, som framställts 

av tecknat, textat eller målat underlag, är f n gott. 
2. Utförda bilder i färg äro förhållandevis goda. 
3. Fotografier avseelda för utbildningsändamål äro full

goda endast i de fall, då beställaren av bilderna själv 
kunnat närvara vid fotograferingen. 

4. De fl esta j'otogra{ierna i vårt bildarkiv äro däremot 
dåliga. Detta gäller i synnerhet de bilder, som av
setts för publicering. 
Bilder av olika slag föreslås betydligt ökad använd

ning. T ex för framställning av: bättre identifieringsbil-
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der, fotografier i stridsutbildningens tjänst, färgb ilder, 
lämpligare bilder till våra läroböcker, illustrerade order 
i viss omfattning samt bildband och fotoförstoringar till 
civila skolor. 

De åtgärder, som böra vidtagas för att stimulera in
tresset för fototjänsten äro: 
l. Orientering i form av artiklar, order och för edrag i 

och för ökad förståelse - inom vapnet - fö r foto
tjänsten och dess stora betydelse. 

2. Lämplig utbildning och uttagning av fotooffic erare. 
3. Efterutbildning av laboratorieföreståndare. 
4. Anställning av erkänt skickliga civila fotografer alt. 

lämpligare utnyttjande av våra värnpliktiga fo to
grafer. 

5. Anordnande av fotopristävlingar orh utställningar. 

Läget på rekryteringsfronten kan för närvarande be
tecknas som mycket dåligt. 

Här har fototjänsten kanske sin för närvarande 
viktigaste uppgift att fylla. Goda bilder i rekryteringens 
och upplysningsverksamhetens tjänst kunna icke nog vär
deras. 
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Självsprickor i patronhylsor av mässing. 

Au Kapten Y. Rollof. 

Ett av de lömskaste fel som kan uppträda i patron
hylsor av mässing kallas självsprickor, spänningskorro
sion eller på engelska »season cracking». Utan synbal' 
anledning kan mässingsdetaljer spricka sönder, varvid 
sprickorna i motsats till vad som sker vid mekanisk 
påkänning i allmänhet följa kristallernas korngränser 
(bild 1). 

Problemet blev aktuellt i början av seklet, och det 
dröjde länge innan klarhet vanns om orsaken till spric
korna. Man trodde först att fenomenet hade samband 
med årstiderna och därav uppkom den engelska benäm
ningen »season cracking». 

Man känner nu till vissa orsaker, men beträffande 
mekanis1nen för sprickornas uppträdande i kristallgrän
serna råder delade n1.eningar. Förutsättningarna för upp
komsten av självsprickor är samtidig närvaro av en drag
spänning, vissa korroderande medier samt fuktig luft. 
Av korroderande m edier är ammoniakföreningarna far
ligast. 

Yad som i det följande anföres om patronhylsor gäl
ler även andra föreTnål av mässing framställda genom 
kallbearbetning så som dragning och pressning. 

Orsaker. 
Följande faktorer inverkar på uppträdandet av själv-

sprickor i mässingshylsor . 
1. Dragspänningar. 
2. Korroderande m edier. 
3. Legeringens sammansättning. 
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Bild l . 

1. Dragspänningar. 

Dragspänningar kan uppstå i patronhylsor genom 
kallbearbetning både vid framställningen och vid r ill
ningen samt eventuellt även vid skJutning. 

Självsprickorna uppträder vanligen vinkelrätt mot 
riktningen av de kvarvarande inre spänningarna. T en
densen till självsprickor är en funktion av dragspänning
ens storlek och växer med denna. Man har konstaterat 
att om dragspänningarna underskrider 7 kg/ mm2 är del 
osannolikt att detaljer med relativt hög kopparhalt kom
mer att utsättas för självsprickor. 

Tryckspänningar ger däremot icke upphov till sj älv
sprickor. Man har sålunda aldrig påträffat spännings
korrosion på trycksidan av ett spänningsprov. 

Dragspänningarna erhållas under tillverkningen ge
nom dragoperationerna, huvudsakligen i hylsornas yt-
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skikt. Genom lämpligt val av dragvinkeln kan drag
spänningar undvikas. 

Dragvinkeln bör av verktygskonstruktören väljas med 
hänsyn till dragdornens konicitet och hylsväggens tjock
lek. Den får varken vara för stor eller för liten. Spän
ningsfriheten i godset påverkas också av frik tionen mot 
dragkanten och clragdornen. Ju mindre friktion desto 
mindre inre spänningar och ytdragspänningar. Glödg
ningen mellan dragen, verktygens kvalitet, betningens ut
förande, smörjmedlet m m är av betydelse. Maskiner
nas stabilitet och styrningar liksom verktygens upprikt
ning måste vara noggrann, ty eljest kan hylsorna bli 
exentriska i dragen. Om exentriciteten är för stor kan 
frigången i dragskivornas styrning fö rsvinna på elen sida 
där hylsan är tjockast. Därigenom erhålles stora spän
ningar i godset. Det krävs en minutiös övervakning av 
tillverkningen för att spänningsfria hylsor skall erhållas. 

Det finns emellertid ett sätt att nedbringa eventuellt 
uppkomna spänningar till ett ofarligt värde närnligen ge
nom värmebehandling. Temperaturen skall väljas så låg 
att metallens struktur icke förändras, men i stället utfö-
res värmebehandlingen uneler lång tid. 
gon nedsättning av den hållfasthet som 
de olika kallbearbetningsoperationerna. 

2. Korroderande medier. 

Då sker ej nå
godset få tt vid 

Den andra förutsättningen är närvaron av ett korro
derande 1nedium. Det är förvånansvärt hur stor skada 
e<.~;J. liten mängd ammoniak kan förorsaka på mässing. Am
l1J:oniak i ahnosfären bär!·ör från sönderdelniugen av pro.
tein och andra organiska och oorganiska föreningar in
nehållande kväve. Kväveföreningar uppträder i luften 
:även efter elektriska urladdningar t ex vid åska. Det är 
därför tydligt att ammoniak förekommer nästan överallt 
i luften. Enbart ammoniak har icke någon verkan, utan 
fö.rst sedan detta ämne absorberats av fuktighet. Man h ar 
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även konstaterat, att utom ammoniak och fuktighet, fr itt 
syre också erfordras för sprickbildning. 

Sprickor hos föremål i bruk förebådas oftast av en 
malt och mörk yta. Förhindrar man denna förändr ing i 
karaklär hos ytan, erhålles ingen sprickbildning även ef
ter långtidsförvaring under förhållanden, som normal t 
underlättar uppkomst av självsprickor. Dessutom har 
man funnit att när mässing under synbarligen mycket 
korroderande förhållanden utsättes för inverkan av en 
syra tillsammans med ammoniak samtidigt som dissocia
tion av det bildade saltet förhindras, uppkommer inga 
självsprickor. Experiment har visat, att jämvikten 

(NH4) 2COs ~ il>- COz + H 2 + 2NHs 

underlättar och påskyndar sprickbildning, när den för
skjutes åt höger, men förhindrar dylik när fri NH3 icke 
tillåtes uppkomma. Det finns en allmänt spridd uppfatt
ning att snö och rimfrost påskyndar uppkomst av spän
ningskorrosion. Detta erhåller stöd av det faktum alt 
NH3 förefinnes i dessa m edier. 

Man anser att sannolikheten för att föremål skall 
förstöras genom självsprickor är större vid kusten än i 
inlandet för så vitt övriga förhållanden är likvärdiga. 

Tidigare har detta förhållande påståtts härröra från den 
betydligt större mängd ozon, som finnes i sjöluft, men 
numera tror 1nan, att det är närvaron av aminer, som 
ger anledning till självsprickorna. Trimetylamin, vars 
lukt kan förväxlas med ozonlukten, kan vara det aktiYa 
ämnet. Man har iakttagit ovanligt utpräglade självspric
kor i mässingsföremål, som använts av arbetare i salt
gruvor, och när salt i kall väderlek sprides på vägar mo l 
halka medför detta självsprickor i lågt liggande mässings
delar med inre spänningar på bilar. Det torde i verklig
heten förhålla sig så, att närvaron av salt i sjöluft under
lättar inverkan av aminföreningar, men även en ami n 
ensam eller uteslutande salt kan föranleda sprickbildning. 
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Atmosfären kring stall och ladugårdar har en mycket 
stor inverkan på uppkomsten av sprickbildning i mässing 
i spänningstillstånd, och förr kunde man finna själv
sprickor i mässingsdelar p å bilar, för vilka sådana bygg
nader användes såsom garage. Urin från gnagare och 
vissa andra djur kan förorsaka självsprickor, och många 
ton k alldragen mässing har förstörts beroende på oväl
kommen uppmärksamhet av möss och råttor i gamla la
gerhus innan denna omedelbara anledning till självspric
kor upptäcktes . 

Välskor ås tadkommer i regel snabbare 
luft antagligen beroende på att det aktiva 
kommer i större koncentrationer i vä tskor. 

inverkan än 
ämnet före
Smörj- och 

kylmedel, som användas vid dragning kan, om de inne
hå lla föroreningar, ge upphov till sprickor inom några 
timmar, och kvicksilversaltlösningar kan åstadkomma 
sprickbildning inom några få minuter eller ibland t o m 
sekunder. Sm.ält metall såsom t ex tenn kan också snabbt 
föranleda sprickor, men det är icke klarlagt, om denna 
speciella form är att betrakta som vanliga självsprickor 
även om dc är interkristallina och påverkas av inre 
spänningar. Det förekommer nämligen, att legeringar, 
som icke är mottagliga för självsprickor i vanlig mening, 
erhåller sprickor vid påverkan av sn1.ält metall, s k löd
sprödhet. 

Enligt undersökningar vid Frankford Arsenal i USA 
k an även spänningskorrosion erhållas vid röksvagt kruts 
sönderfall Sålunda konstaterades under 2:a världskriget 
att handvapenhylsor med 70 % koppar spruckit efter 
3-5 års förvaring i hermetiskt tillslutna förpackningar. 

~cgl-krut innehåller omkring 13 % kväve. I krutet 
finns dessutom bl a kaliumsulfat, difenylamin, dinitro
toluol och nitoglycerin. Difenylamin skall tjäna som 
stabili sator genom att absorbera de kväveoxider, som 
bildas vid krutets sönderfall. Efter 3- 5 års förvaring 
vid vanlig fä'rrådstemperatur anses nitreringen nå till 
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nilroso- och mononitroderivat. Dessa produkler anses 
kraftigt bidraga till bildning av självsprickor antingen di
rikt eller genom avskiljande av ammoniak. 

Vid undersökning av 3 g krut i en gevärshylsa, sorn 
förvarats under 2 år, konstaterades, O,OG mg ammoniak. 
Denna mängd inkluderade endast ammoniak, som kunde 
extraheras i varmt vatten. Dessutom konstaterades IIXO., 
och från 1 till 8 mg HX0:1. För att erhålla fullsländi<~ 

:,; 

genombrytning av väggen i en gevärshylsa vid skjutning 
anses 0,5 mg ammoniak vara erforderlig. 

Man har också konstaterat att små mängder COc j 

fuktig ammoniakalisk atmosfär accelerar sprickbild ni ng c· n 
medan däremot stora mängder co~ i sådan atmosfär helt 
och hållet lärhindrar korrosion. 

Ammoniak anses vara det enda korroderande äm ne 
som med säkerhet kan sägas vara av betydelse vid sj i.ilv
sprickor, men även aminer samt andra ammoniumföl' e
ningar och klorider ge troligen också upphov till spän
ningskorrosion. 

3. Legeringens sammansättning. 

Ren koppar, som icke desoxidqats med fosfor, är 
immun mot spänningskorrosion, m_en redan vid en till
satts av 3 % zink kan dylik erhållas. 

Då under i övrigt likartade förhållanden tendensen 
för självsprickor minskar med ökande kopparhalt använ
des i allmänhet legeringar med relativt hög kopparhall för 
kallbearbetning. Härigenom minskar också sannolikheten 
för att P-mässing (jfr tillståndsdiagrammet för koppar 
och zink) skall ingå i legeringen och dänned också be
nägenheten för icke önskvärda utskiljningseffekter. )lan 
har nämligen visat, att spår av P-fas i korngränserna i 
sådan mässing som_ förmodats utgöras av ren et.-fas, öka r 
mottagligheten för korrosionsangrepp och dessutom, a lt 
dessa angrepp följ a p -fasen i et.-fasens korn gränser. Då 
självsprickor är en form av interkristallint angrepp, sy-
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Bild 2. 

nes det naturligt, att mässing, med spår av p-fas i korn
gränserna, är mer mottaglig för självsprickor än mässing 
med samma kemiska sammansättning och i samma spän
nings,tiUstånd men fri från p-fas. Detta förhållande styr
kes också av praktisk erfarenhet. 

Patronhylsor tillverkas nästan uteslutande av en le
gering innehållande 72 % koppar och 28 % zink. Hyls
lnässing innehåller dessutom ofta spår av järn, bly och 
nickel. Undersökningar har givit till resultat att normall 
förekommande föroreningar praktiskt taget är utan be
tydelse med hänsyn till självsprickor. I USA har 36 olika 
grundämnen legerats var för sig med hylsmässing. Det 
enda ämne som märkbart förbättrade mässingens bestän
dighet mot spänningskorrosion, var kisel. Legeringar in
llehållande upp till 3.,25 % kisel har prövats, och mot-
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ståi~ds.~~ra;len gent_emot sj~lvsprickm: kan höjas -100 it 50o 
7<: 1 forhallande till legermgar av liknande sammansä tt
nmg men utan kisel. Legeringar med kisel anses ay viss· 
tillverkare uppfylla uppställda krav ifråga om möjliah '~ 
till maskinbearbetning, men enligt erfarenheter frå~1 
Franl~forcl Arsenal (1944) förorsakad e tillsatsen av k ise t 
en mmdre god produkt på grund av segringar i smii l lan. 

Fosfor har också benägenhet att motverka självspric
kor, och ofta tillsätts detta ämne till hylsmässing i fö re
byggande syfte t o m i så stor mängd, t ex 0,15 %, att man 
därmed nedsätler regeringens seghet. 

Självsprickornas natur och mekanism. 
Om sprickorna icke påverkas av produktens fo rm 

eller speciella förhållanden erhålles vanligen en orcgel
bunclen sick-sackformad linj e. (bild 3). Angrepp ~i~er 
framförallt i korngränserna. I förem.ål, som är genom
satta av höga inre spänningar, kan sprickorna spridas ut 
till ett nätverk, varvid delar av föremålet helt kan lossna 
och falla bort. 

Trots att ett intensivt forskningsarbete pågått u nder 
minst e tt halvt sekel, har man ännu icke säk ert kunna t 
fastställa självsprickornas mekanism. 

Sj ä~vsprickor liknar ofta sprickor, som uppkomm er 
genom mverkan av kvicksilver och vissa andra metaller 
i smält tillstånd. Dessa ämnen tränger in i kallhearbe tad 
mässing längs korngränserna och i mikroskop kan m an 
iakttaga att dessa självsprickor i (J -mässing är inter~ 
kristallina. Detta förhållande gav anledning till förmodan 
att självsprickor som plötsligt uppkommer till synes utan 
särskild anledning, förorsakas av något främrilande ämne, 
som intränger i korngränserna på samma sätt som kv ick
silver och tenn, men vanligen betydligt långsamm are. 
Så anses dock icke vara fallet. Man har nu konstaterat 
att ammoniak- och kvicksilverkorrosion har olika k aral'
tär. Kvicksilverkorrosion sker alltid interkristallint me-
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dan ammoniakkorrosion företrädesvis sker interkristallint, 

111en kan passera genom korn om inga korngränser är 
Jämpligt orienterade. 

För närvarande anser man a tt självsprickor är ell 
galvaniskt fenomen på grund av skillnaden i elektroke-
111isk lösningspotential mellan kristallkornen och korn
gränserna. Korngränserna karakteriseras av mer eller 
mindre tydliga störningar i alom.ernas normala gitterpla
cering. Omr åden med gitterofullkomJighetcr kan förvän
tas äga större fri energi än andra områden, där gittret 
är normalt. D etta visar sig i stön·e lösningsprotential och 
därmed större mollaglighet för korrosion. 

Om denna synpunkt är korrekt, skulle spänningarnas 
roll i »season-cracking» endast vara att mekaniskt utvidga 
sprickorna och sålunda tillåta vidare korrosion att äga 
TUn1. 

Man har konstaterat att sprickbildningens hastighet 
b estämt korrelerar med kornstorleken och strukturen i 
metallen, varför patronhylsornas struktur har stor prak
tisk betydelse. D å alla andra villkor äro identiska, till
·växer »season-cracking-snabbheten» proportionellt mot 
kornstorleken. 

Det krävs en god ugnsutrustning med möjlighet till 
noggrann temperaturkontroll samt fortlöpande metallo
grafiska undersökningar för att erhålla den rätta kristall
strukturen och därmed en jämn och god produkt. 

Vid revidering av hylsor i mindre apteringsverkstä
der, används ofta enelast en blåslampa eller acetylengas
brännare för att värma hylshalsen. Man kan på ett prak
tiskt sätt kontrollera temperaturen i sådana fall genon1 
att använda färgpennor t ex A. \V. Fabers Termochrom. 

Metoder för att konstatera spänningar som kan 
förorsaka spänningskorrosion. 

Det finns ett flertal provningsmetoder, som kan ut-
Visa om de i kallbearbetad mässing förekommande spän-
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ningarna är av en sådan storleksordning att <de sannol l 
kommer att medföra självsprickor efter en viss tid. 

1 
't 

Om patronhylsor rengöras genom betning i svra 
J"' ' ft ' ll'' . } · · " Och c are er nec agges 1 en -.vrcl-.sJlversaltlösnina, så UI)I)l· 

. l t:> '-0111-
mer spnc wr, som påminner om självsl)l"ickor. Be1-0 ,... d 

a .. l '-'1e 
pa mangc en och storleken av kvarvarande inre spännina , 
tar det olika lång tid innan sprickorna uppträder. De~~~ 
prov _torde vara det vanligaste vid fabriksmässi g ti}l_ 
verknmg. 

~ Sverige_ användes en lösning med 15 g kvicksilver
klond per liter vatten. Sedan projektilen fastril lats i 
hylsan nedsänkes patronen i lösningen. Efter fyra t j111 _ 

n:ar_ ta_ges patron en upp, spolas i rent vatten och t(Jtkas 
forsrktJgt, varef~er den får stå i luft i vanlig rumstempe
ratur ~mder 24 timmar. Hylsan får då icke uppvisa spric
kor vrd okulärbesiktning. 

. I !yskland_ användes en lösning innehållande l-proc. 
kv1cksJlverklond och 0,4-proc. saltsyra. I Storbritannien 
an~än~es s01:1 standardprov en sur vattenlösning av l-proc. 
kvrsks1lvermtrat och l-proc. salpetersyra. Material, som 
ej brister inom 30 min. i denna lösning anses icke h a fa r
l~ga spänningar. I USA används ofta en lO-proc. kvick
silvernitratlösning, men det verkar som om tiden för 
sprickornas uppträdande icke förkortas, när lösningens 
k.oncen_tration ökas. Vid tillredning av den vanliga kvick
silvermtratlösningen måste vattnet surgöras innan kvick
silvernitrat tillsättes. Göres icke detta, bildas ett basisk t 
kvicksilvernitrat, som är olösligt. Ett vanligt sätt är a lt 
fukta kvicksilvernitratkristallerna med stark salpetersyra 
och därefter tillsätta vattnet. · 

Kvicksilverprovet är ett värdefullt medel för att på 
ett enkelt och lätt sätt bestämma om patronhylsorna er

h.~llit . -~en. föreskrivna anlöpningen vid låg temperatur 
f~r ut~amnmg av inre spänningar. Det avslöj-ar även en 
liten farozon i ett för övrigt tillfredsställande föremål. 
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Kvicksilver liksom flytande tenn och bly är reagens, 
som förorsakar att kopparlegeringar blir spröda vid spän
ningar som är avsevärt lägre än sträckgränsen. Diessa 
r eagens förorsakar icke sprickor vid spänningar under ett 
visst minimivärde, men denna minimipåkänning kan 
förorsaka självsprickor. Detta tröskelvärde (8 kg/ mm2 ) 

gör att kvicksilver icke är fullt tillförlitligt, men erfaren
beterna har visat, att risken för sprickor är mycket liten 
om hylsorna kke uppvisar sprickor inom 15 min. 

Ammoniakpro vet. 
En annan metod för att prova hylsor är att utsätta 

dem för en atmosfär av ammoniak, vattenånga och luft 
under 4.-2-1 timmar och därefter undersöka ev. sprick
bildning. Ofta deformeras föremålet något för att på
skynda sprickbildningen, som i allmänhet är mycket fin. 
Provet kan utföras i ett vanligt tropikskåp. Då det i all
mänhet är ammoniumföreningar, som förorsakar själv
sp rickor synes det logiskt att hellre använda ammoniak

provet än kvicksilverprovet 

H eyne-metoden. 

En klassisk mekanisk metod för undersökning av inre 
spänningar, som uppfunnits av Heyne, kan också an
vändas. Ett provstycke uppmäts noggrant före och efter 
succesiv avskalning av tunna skikt varvid inre spänningar 
succesivt utlösas. Man kan skära upp en rörformig dra
gen detalj i längdritningen och uppmäta bredden av den 

öppning, som uppkommer, då spänningarna utlösas. Me
toden är komplicerad, varför den icke utnyttjas så ofta. 

Spänningsundersökning medelst röntgen. 

Detta prov är fördelaktigt därigenom, att materialet 
icke förstöres men å andra sidan är utrustningen dyrbar. 
Man kan också konstatera, att trots optimismen hos vissa 

av röntgenundersökningens förespråkare, är det för när

Varande knappast möjligt att medelst röntgen exakt upp
rnäta spänningar vid industriell tillverkning. 



492 

Detta prov liksom det föregående har den nackdelen, 
att det endast avslöjar spänningarna i de områden, so1n 
undersöks, medan kvicksilver- och ammoniakproven pr0 _ 

var hela föremålels yla. 
För att mäta upp spänningar mekaniskt eller l1led 

rönlgen krävs mycket yrkesskicklig personal och stor 
noggrannhet. Även sedan nnn lyckats utföra mätningen, 
kan erhållna värden vara diskutabla, då man saknar en 
tillförlitlig korrelation mellan uppmätta spänningsvill den 
och tendens till självsprickor. 

Metoder för att konstatera självsprickor. 

Dämpningskapacitetpro vet. 

Denna metod baseras på att mässing med självspric
kor har större dämpande förmåga på svängningar och 
större vibrationsan<plitucler än fullgott material. I "CSA 
har apparatur konstruerats för detta prov. Uneler 2: a 
världskriget kontrollerades t ex 700 st 75 mm patron-
hylsor per timme på detta sätt. . 

Provet anses särskilt lämpligt i samband m ed revi
dering av använda hylsor. 

Puder provet. 

För att konstatera självsprickor på patronerad am
munition på ett enkelt och fä ltmässigt sätt, kan m an an
vända följande metod: 

Fotogen droppas t ex i rillan som avtorkas efter c :a 
1 min. Därefter pudras med talkpuder. På de ställen 
där sj älvsprickor förekommer, samlas pudret över spric
korna då fo togenen tränger ut ur dessa. 

Klangprov et. 

I samband med revidering av hylsor kan man prova 
hylsorna genom att hänga upp dem i en krok och därefter 
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.slå på hylsorna med träklubba. Om självsprickor före
kommer, har hylsorna mist sin metallklang. 

Motmedel mot spänningskorrosion. 
Den enda verkligt effektiva förebyggande åtgärden 

mot självsprickor är att borttaga eller nedbringa de ime 
och yttre spänningarna, som uppstått som en följd av 
kallbearbetningen efter den sista glödningen till ett ofar
ligt värde. Den verkan, som erhålles genom tillsats av 
kisel eller fosfor, är otillräcklig för att helt kunna före
bygga sprickbildning. 

Vid tillverkning av patronhylsor krävs en noggrann 
övervakning och framförallt bör antalet tempon inte mins
k as, då annars risk uppstår att dragspänningar erhålles, 
framförallt vid hylsans liv, där den högsta hårdheten (ca 
175 Brinell) erhålles. Eftersom risken för självsprickor 
ä r känd av alla som sysslar med patronhylslillvcrkning, 
ligger anledningen till sprickor i den färdiga produkten 
knappast i bristande kännedom om detta fenomen. Möj
ligen kan anledningen sökas i underlåtenhet alt utföra 
anlöpningen omsorgsfullt eller också på grund av bristan
de ugnsutrustning. 

Den behandling, som i allmänhet används för att 
förebygga uppkomsten av självsprickor i dragen eller på 
annat sätt kallbearbetad mässing, är en anlöpning vid låg 
temperatur (250°- 350°) under omkring 30~60 minuter. 
Den exakta tiden och temperaturen beror på den deforma
tionsgrad, som föremålet varit utsatt för , den minskning 
i h årdhet och hållfasthet, som kan tillåtas, förrhållanden 
-och omgivning där föremålet skall utnyttjas och slutligen 
kopparhalten i mässingen. 

Vid normal patronmässing med ca 72 % koppar och 
28 % zink utföres en anlöpning vid en temperatur av 
270° under omkring 60 min. 

Tidskrift i Sjöväsendet. 33 
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Det är viktigt att den spänningsborttagande behand~ 
lingen insättes efter den sista kallbearbetningen av före~ 
målet. När det gäller patronerad ammunition måste 
man tyvärr utföra rillningen, smn blir en kallbearbet nina ,,, 
som framkallar dragspänningar, utan att därefter k unna 
utföra en anlöpning. 

Ä ven om en spänningshorttagande anlöpning vid låg 
temperatur är allmänt accepterad som nödvändig fö r fö~ 

rebyggande av självsprickor, och en dylik behandling i 
allmänhet är inrangerad i produktionsprocessen, så kan 
ibland självsprickor i alla fall uppkomma, om detta mo
ment i tillverkningen uppskjutits någon tid. Ofta är det 
svårt att undvika ett uppehåll under dagar ja t o m veckor 
mellan succesiva dragningsoperationer. I så fall kan en 
extra anlöpning före oundvikliga uppehåll i tillverkningen 
förebygga en stor skrotprocent Under exceptionellt kall 
väderlek med stora temperaturväxlingar är det mycke t 
vanligt att en ansenlig förlust uppstår genom självsprickor 
bland halvfabrikat, som lagrats ute i väntan på vidare 
dragning. 

Smörj- och kylmedel, som användes vid dragning och 
som icke avlägsnats efter en dragoperation, kan också 
föranleda självsprickor om den spänningsutlösande an
löpningen uppskjuts några timmar. 

Före apteringen bör hylsorna avfettas och bestr ykas 
på insidan med ett snabbtorkande asfaltlack. Försök i 
USA har visat att fenol-formaldehydfilmer ger ett gott 
skydd. Hylsans utsida kan tyvärr icke lackeras på grund 
av de avsättningar, som härigenom skulle bildas i kano
nen. Personalen bör vid hanlerandet av hylsor använda 
handskar, då fingeravtryck anses befrämja korrosion . Po
lering av hylsornas utsida minskar risken för korrosions
angrepp, men fördyrar produktionen. 

Den efterföljande rillningen är en mycket delikat 
procedur. En 40 mm projektil skall t ex kvarhållas i 
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hylsan med en kraft av ca 800 kg för att icke lossna vid 
ansättningen i en automatkanon. 

Förr erhölls vid handrillning en dragspänning av upp 
till 20-25 kg/mm2

• För att nedbringa dragspänningen 
till lägsta möjliga värde hör rillningen h elst utföras i en 
halvautomatisk mekanisk eller hydraulisk Inaskin, i vil
ken patronhylsorna centreras medelst ett formbart me
dium t ex gummi. Försök i Tyskland har visat att sand
blästring nedbringar risken för spänningskorrosion genmn 
att ge ytan tryckspänningar. Efter sandblästring motstår 
hylsorna t o m kvicksilverprovet Sandblästring efter rill
ningen blir i praktiken svår att utföra och med tanke på 
de obetydliga riskerna för kanonbetjäningen vid spän
ningskorrosion i rillan har denna n1.etod hittills icke an
vänts i vårt land. 

Efter apteringen insmörjes rillan med syrafri, ej hyg
roskopisk vaselin. 

Vid inlödningen av ammunitionslådorna bör ett löd
medel användas, som är garanterat ammoniumfritt. 

Sedan patronhylsorna är färdiga måste de lagras med 
iakttagande av vissa försHdighetsmått. Förråelen bör inte 
ligga i närheten av kloaker m m och överhuvudtaget an
ses industriluft vara skadlig. Fuktighetshalten i använt 
emballage bör kontrolleras och helst inte överstiga några 
procent. Papphylsor, som är impregnerade med vatten
glas, anses särskilt farliga. 

Ovan angivna försiktighetsmått förefaller överdrivna, 
men många och dyrbara misstag har visat deras berätti
gande. 

Om mindre, ej genomgående, självsprickor erhållits 
t ex i rillan sedan ammunitionen patronerats, bör man 
dra isär skotten, plundra hylsan på krut och värmebe
handla hylshalsen vid 580° varige11om korrosionen oskad
liggöres och fortsatt förstörelsearbete är förhindrat. Sprk
korna kvarstår dock. 
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Bild a. 

Risker vid spänningskorrosion i patronhylsor. 

Farligaste platsen för spänningskorrosion är h ylsans 
liv, där hårdheten är störst. Dylik sprickbildning k an et
hållas genom felaktig tillverkning samt framför alll i an

vända hylsor på grund av krutsmutsen (som inn eh,-til l' l' 
ammoniumföreningar) , om hylsorna icke rengjorts i n n111 

viss tid efter skjutninge n. Det är sYårt ati före sk r i ·a 

hur snart hylsorna måste rengöras, men del bör ske siW
rast möjligt, helst inom nå gon månad. Kassalionsproet'll
ten ökar avsevärt, om l1ylsorna icke rengöras inom ri m
lig tid. 

Korrosionsangreppen sträcker sig ofta över hy lsans 
hela vta som får elt mörkt, krakelerat utseende. \'i d . ' 

Bild 4. 

klangprov kan hylsan låta som om den vore tillverkad 
av papp. 

Yid ett tillfälle skulle en -!O mm projektil dragas ur 
sin hylsa varvid hylsan delades i två delar (bild 3). Skju
ter man med en dylik hylsa kan sv ~trartade skador upp
stå på pjäsen. 

\'id spänningskorrosion i rillan, varvid huvudsakli
gen längsgående sprickor erh å lla~; (bild -!), är riskerna 
för pjäs och egen personal avsevärt mindre. \'id försöks
skjutningar med 2000 skott i en -lO mm akan , m ed spän
ningskorrosion i hylsornas rilla, e rh ölls inga skador på 
pjäsen och m ed en och samma hylsa kunde skjutas upp 
till 10 skolt utan att genomgå ende sprickor erhölls. 

Sammanfattning. 
Det säkraste botem edlet m o t självsprickor ligger i en 

omsorgsfull planering av d ragoperationerna och en ök-



498 

ning av deras antal i stället för ständiga försök att ned
skära antalet. Alltför mycket arbete i en operation äl' 
olämpligt. Dessutom bör den spänningsborttagande be
handlingen utföras omsorgsfullt vid rätt temperatur och 
under tillräddig tid. 

Ammunitionen bör lagras i uppvärmda lokale r, som 
ligger på långt avstånd från ammoniakavgivande platser. 
Efter skjutning bör använda patronhylsor snarast insän
das till apteringsverkstad för rengöring. 
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Reflexioner kring 
Lanchesters teorier. 

.--lu ]{apten Arne Åkesson. 

I efte r det senasic kriget ulkommen litteratur h:n· 
myck eL intresse ägnats åt s k operativ forskning. Dess 
syfte. mcloder och möjligheter har tidigare i korthet re
dovisats i TiS. Sedan världsläget allmera tillspetsats har 
det blivit svårare att erhålla uppgifter om denna fo rsk
ning utifrån, vilket säkerligen skulle varit av stort värde. 
Svf\righcterna äro lika stora vare sig det gäller civila cllc1· 
militära tillämpningar. Detta beror emellertid icke på 
alt forskningen lagts på hyllan. Tvärton1 tyder m ånga 
tecken på att den i stället intensifierats. 

Kvantitativa teorier tillämpade på militära problem 
iir icke något, som tillkommit vid den moderna operativa 
forskningens utformande. Dylika teorier framfördes re
dan uneler åren 1914- 15 av den brittiske flygpionj ären 
F.vV. Lancl1ester i en del uppsatser, som finnas samlade 
i hans år 1916 utgivna bok "Aircraft in \varfare". Arla
len ger en anvisning om att hans teorier kanske icke 
alltid har så mycket gemensamt med de teorier, på vilka 
<le moderna forskningsmetoderna bygger. Det kan emel
lertid vara av visst intresse att friska upp minnet med 
några tankar om hans resonemang i synnerhet som mo
derna forskare anser att i hans uppsatser framförda kv an
titativa b etraktelsesätt utgör det första ursprunget till mo
dern operativ forskning. 

Som kuriosum kan nämnas att ''Aircraft in warfare" 
en gång tillhört marinstabens bibliotek. Numera har bo
ken sin rätta hemvist i flygstaben, till vars bibliotek <len 
överförts 1roligen heroende på den flygsinnade titeln. Att 
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döm a efter det liiga kalalognummer den nu har torde detta 

3}ze lt på ett rclalivt tidigt stadium. 

Den mest bclydclsefttlla av Lanchesters teorier är känd 
un der namn av N~-- lagen och behandlar sambandet ver
kan - molvcrk::m. Elt vanligt sätt vid beräkning av eld
verkan är att man beräknar den verkan man får under 
±ör n !sättning att fienden icke skjuter tillbaka. Man utgår 
d{t ifr{m att den egna eldkraften förblir konstant, vilket 
o·ivelYis är korrekt mn man räknar med ett visst överrask-
"' ningsmoment och icke sträcker sina beräkningar längre än 
ti ll dess att fiendens molverkan börjar. Vid taktisk styr
l\: ejämförelse, då samm~mfattande slutsatser drages sedan 
de olika styrkeförhållandena diskuterats punkt för punkt, 
konuner man säkerligen de rätta förhållandena så nära 
som för närvarande är teoretiskt möjligt. Som jämförelse 
med dc resultat man erhåller med de vedertagna betrak-
telsesälten kan det i m8nga fall vara både intressant och 
givande att tillämpa N2-lagen. 

Denna lag förntsätter att förhållandena under strid 
äro sftdana att alla enheter ur båda styrkorna kunna en
gageras smnlidigt. Man förutsätter alltså att anfall och 
försvar även verkar på djupet, fullt i enlighet n1,ed modern 
uppfattning. Under dessa förutsättningar kan lagen efter 
vissa förenklingar fonnnieras i orcl p å följande sätt. 

E il f ör bands stridsvärde är pro porlionellt mot prodzrk
len au eldJaaflen (slagkraften) inom uarje enhet och 
kvadroten pli antalet enheter. 

Det matematiska resonemanget bakmn denna sats är 
i k orthet följande. Antag att enheterna i en röd och en 
blå styrka har samma stridsvärde och att de på en given 
lid utdelar lika många effektiva slag mot varandra. Då 
konuner antalet utslagna enheter att bli direkt proportio
nell t mot den motsatta styrkans numeriska storlek. Detta 
kan i ekvationsform skrivas 
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Ante] 
140C 

rooo 

Ti dsaxe l 

r' 1gur 1 

db 
(l) ~r c 

<H 

dr 

d t 
-b K (2) 

C och K äro konstanter och lika om varje enhet i de 
båda s tyrkorna äro lika starka. b betecknar den blå och 
r den röda styrkans numeriska storlek. 

Redukt ionen av två styrkor i strid kan även uttryckas 
grafiskt. I fig ur 1 visas en strid där styrkornas nmneriska 
fi>rhåll;:mde vid stridens börj :m är l : v 2. 

Om man an tager att den röda styrkan genom någon 
taktisk fint först kan möta halva den blå styrkan visar 
det sig att till slutuppgörelsen med elen återstående blå 
stYrkan i stridens andra skede kommer styrkeförhållan
cl~na att vara lika. Det vill med andra ord säga, att båda 
har samma utsikt att förlora eller vinna. Skulle detta 
framställas grafiskt skulle kurvorna till en början fö renas 
för att mot slutet bliva diskontinuerliga då lagen icke är 
allmängiltig för styrkor bestående av ett f åtal enheter. 
Della är också i full överensstäm.melse med sannolikhets
lärans teorier. som ej medgiver någon total samtidig ned
k ämpning av båda styrkorna. I alla händelser visar lagen 
redan h~ir tydligt och klar t b etydelsen av koncentration. 
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~1gur 2 

I enlighet med föregående kan den blå styrka beräk
nas, som erfordras för att i tv?! på varandra följande stri
der slå en delad given röd styrka på i huvudsak likvärdiga 
villkor. Då gäller enligt Lanchester under förutsättning 
att r 1 och r 2 var för sig < b sambandet 

.~ ~· 2 

b 2 
l'l + 1'2 (3) 

vilket åskådliggöres i figur 2. 
Däremot blir b underlägsen om operationsgrupperna 

r 1 och r~ hinna förena sig före striden då 

(4) 

Skillna den i vapnens effektivitet såsonl. det enskilda 
skottets verkan, spridning och eldhastighet kan represen
teras genom olikheter i konstanterna C och K. Nu blir 
numeriskt lika styrkor ej längre av samma stridsvärde. 
Låt M representera stridsvärdet hos varje enhet inom den 
blå styrkan och N motsvarande värde hos den röda er
hålles ekvationerna 

db 

d t 

dr 

~N r · konstant 

= - M · b · konstant 
d t 

(5) 

(6) 

Vilka uttrycka förlusterna inom de båda styrkorna. f 
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Dc htte1a styrkornas stridsvärde eller slagkraft säge 
vara W,;:a då förlusterna inom var och en av deras enhe te~ 
~iro Jika stora eller 

l 

b 

db 

d t r 

dr 

d t 
(7) 

Sammanställas ekvationerna 5, 6 och 7 erhålles 

(8) 

vilket ~l\·en kan uttryckas i ord så, alt lvå styrkor äro lik
v~irdiga när kvadraterna av de h:'ida styrkornas numeriska 
värden multiplicerade med enheternas stridsvärdestal blir 
lika. 

Lanchester har genomfört en mycket intressant dis
kussion om Nelsons seger vid Trafalgar och i belysning 
av 1-~ ~ -Jagen visQt att hnns taktik var sådan att den skulle 
givn maximal utdelning. H::m,si:iger till och Ined om d enna 
övereusstämme]se mellan teori och praktik, smn h äl'\'id 
påvisas: "Om, som med rätta kan antagas, att det är mera 
~in ett ödets slump, pekar qet dock åt att Nelson, om även 
obekant med K 2-lagen, måste hava haft någon liknande 
grnnd alt bygga sin taktiskaylan.på. överensstämmelsen 
är nnmärkningsvkird". 

1 vå enkla exempel kommer här att ytterligare b elysa 
Jagen. 

1. Ett fartyg har i bredsida 10 st 15,2 cm pjäser vars 
snb:takt är 3 skotl;'min. Ett nytt fartyg skall byggas och 
heslyckas med 15,2 cm pjäser, vars sa]vtakt är 6 skottjmin· 
Hn r n många pjäser erfordras om slagkraften skall vnra 
densamma? 

3 · 102 = 6-:-X2 

X=7 
Svar: 7 pjäser erfordras. Viktsvinsten kan användas 

f01i· andra ändamtil. 
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. 2. ':id La Plataslaget var Graf Spees eldkraft 6,5 ton/ 

111in och de tre brittiska kryssarnas sammanlagt 7,2 ton/ 
~nin. Om Graf Spee anses ha lvå eldenheter och varje 
lcryssare bildar en eldenhet erhålles 

3,25 . 2~ . c = 13 c 
2,4 . 3" . K = 2l,G K 

vilket visar åverli=igsen hrittisk slagkraft under förutsätt
ning att C anses :c-= K. Sättes K= 1 fordras att C c-:- 1,7 

om de stridandt:! skall kunna kämpa på likvärdiga villkor. 
'i C sb1lle då lcmna länkas ingå faktorer som t ex bättre 
skydd. bö.tlre eldledning och större verkan av det enskilda 

skottet. 
I dessa b f1da 0-:xempel har uteslutande hänsyn tagits 

till artiller ielden'> verlcan och motverkan. Givetvis kan 
motsvarande beräkningar och resonemang genomföras 
ä ven för andra vapen. 

A H använda La]](~hesters N2-lag vid a priori under
sökningnr av komplicerade stridsproblem torde icke vara 
·av större värde rnedan däremot vissa delar av stridshän
delserna väl kunna lämpa sig för dylika undersökningar. 
Utan några reservationer torde dock de här belysta teo
'rierna klart visa 

att numerisk övcrliigsenlwt kan vara au förhållandevis 
slörrc betydelse än eldkraft ( ekv 8) 

att det är au utomordentlig vild att sälta in alla till
gängliga stridsenheter i en stark styrka, koncentration, och 
alt f örsöka splitfra fienden (ekv 3, 4, fig. 1, 2). 

Mången tycker säkerligen att försök till n1atematisk 
eller halvmatematisk behandling av sådana problem, som 
h är berörts, utgör alltför teoretiska spekulationer. Detta 
beror i så fall främst på de många okända faktorerna som 
t ex stridsmornJ, utbildningsst:l.ndpunkt m m., vilka på
verka händelseförloppen. Gentemot detta kan anföras att 
llumerisk jämförelse av styrkor är ganska vanlig. Taktisk 
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styrke.iämförelse sker alltid med stor omsorg, men h 
mycket vågar man därvid räkna med dessa okända f Ult· 

t 
.. a(-

orer. Aven om Lanches ters teorier, vilka här endast b 

~'örts helt yt~igt, icke äro fullständigt allmängiltiga oc~ 
aven om de mom modern operativ forskning ersatts och 

kompletterats med nya matematiska behandlingsmetod . 
äro de dock av ett visst intresse. Det kan med foa if1 .. a1get, 

.. :::. , a-
~attus, huruvida det kke skulle kunna vara av värde att 

1 samhand med en kritisk granskning av hans teorier un. 

derscd\:a förutsättningarna för att direkt eller efter muar

betning tillämpa dem vid behandling av vissa moderna 

taktiska prol:ilem. I alla händelser känner man sig för

anlåten att helt godtaga hans eget försvar för matematiska 

betraktelsesätt tillämpade på taktiska problem. Fritt ci
terat kan det återgivas på följande sätt. 

"Att utan reservation gaeltaga ett rent styckeräknande 
silsom varande:; av värde och samtidigt förneka de mera 

vidsträdda tillämpningarna av matematiska teorier är 

ologiskt. Det är lika ologiskt som att erkänna såväl en 

känslig som en mindre kä~slig balansvåg som precisions

instrument uhm att taga hänsyn till den kända olikheten 

i hävstångsverkan. överlägsen stridsmoral och taktik eller 

extraordinära faktorer kunna givetvis i praktiken visa sig 

r ubba de teoretiska spekulationernas resultat, men detta 
gör icke det nwtematiska studiet ogiltigt." 
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Litteratur. 
Kampen på haven av A . C. Hardy. Allhems förlag. 

Så småningom har en rikhaltig litteratur om andra världskrigets 

sjökrigshändels er växt fram och ett av de senaste tillskotten utgör 

Kampen på haven - en populär framställning av sjökrigshändelserna 

förrattad av den brittiske mariningenjören A. C. Hardy. Verket kan 

icke betecknas såsom någon s jökrigshistor ia utan snarare som en 

sammanställning av de viktigaste sjökrigshändelserna under andra 

vä rldskriget. Framställningen har blivit mycket lättläs t främst genom 

det stora antalet ögonvittnesskildringar från olika slag, men den stra· 

tegiska bakgrunden till krigföringen omnämnes endast flyktigt, vilket 

gör att de olika kapitlen bliva alltför fristående . 

Den största svårigheten, när det gäller att skriva ett verk av 

detta slag, är otvivelaktigt att sammanställa hela det väldiga mate

ria let och gallra så att just de viktigaste avsnitten komma med. Hardy 

ha r härvidlag haft svårt att finna den rätta avvägningen , vilket bl a 

märks på att han behandlat sjökriget i europeiska farvatten ingående 

men varit rätt knapphändig beträffande Stilla Havskriget - lcanske 

delvis beroende på att han själv tjänstgjorde i Home Fleet under 

kriget. I ett samlingsverk av detta slag kan det icke vara riktigt att 

ägn a ett helt kapitel å t identifiering av handelsfartyg, medan Leyte

slaget endast omnämnes på två sidor. 

Inledningsvis ger förf. en snabbskiss över utvecklingen under 

mellankrigsåren varvid Londonkonferensen 1936 omnämnes såsom en 

konferens, där begränsning av kryssartonnaget bestämdes. Förf. näm

ner icke att kryssarnas storlek behandlades redan på ViTashingtonkon

feres en 1921, varifrån begreppet \Vashingtonkryssare kommer. 

När Hary kommer in på fartygstypernas utveckling och fartygs

byggnad blir framställningen mycket intressant - de t märl's nogsamt 

att förf. har speciell kunskap i dessa ämnen. De kapitel, som skildra 

tillkomsten och utvecklingen av de moderna landstigningsfarkosterna 

och massproduktionen av handelsfartyg, hör till de bästa i boken. 

Harely ger också intressanta upplysningar om tyska slagskeppskonst

ruktion er. Santmaren 1939 påbörjades konstruktion av H-typen med 

beräknat deplacement av 56.440 ton och 8 st 40 cm samt 12 st 15 cm 

kanoner. Senare kom en reviderad typ »H 41» med 76.000 tons depla

cement. År 1942 var projektet uppe i 98.000 ton och växte det ytter

ligare till 120.000 ton . Huvudartilleriet på detta monstrum skulle ut· 

göras av 8 st 50 cm k2.11. 1944 konL det sista projektet på 141.000· ton. 
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redan 1942 stoppade allt arbete på stora örlogsfartyg. Den tyska llla. 
Detta är onekligen intressanta uppgifte1· med hänsyn till at t Hitler 
rinledningens högtflygande planer tycks han inte ha stoppat! De tyska 
slagskeppsprojekten är också ett avskräckande exempel på hur det 
kan gå, då man vid en beslutad nybyggnad inte i tid »frysen r it
ningarna. 

Av särskilt intresse för de svenska läsarna är kapitlet om Yåra 
Italienjagare och om kullagertrafiken från Lysekil. Till det föna ka
pitlet har kommendör T. Hagman skrivit ett särskilt tillägg, som be
lyser vissa mindre väl kända fakta i samband med jagarnas h emfärd. 

I samband med den 9 april 1940 skildrar Hardy hur ett t)·skt 
trupptransportfartyg tar sig in till E:öpenhamn rakt förbi fort et Tre 
Kroners kanoner - en kuslig påminnelse om att man inte får släppa 
efter på beredskapen. Hardy kommer i detta sammanhang även in llå 
Sveriges ställning och han säger »att det fanns vid denna tidpunkt icke 
mycket för Sverige att göra om inte ärelystnad skulle satts före för
ståndet». 

I början av andra delen lämnas en redogörelse för den japanska 
handelsflottans tillkomst och snabba tillväxt före andra världskriget. 
För vår del är det av specielt intresse att läsa hur japanska fi~l\:e 

fartyg före kriget systematiskt utforskade de områden, där den ja
panska expansionen sedan skulle gå fram. Hela Indonesien änd a 11ed 
till Australiens kust samt ögrupperna i stilla Havet blev på detta 
sätt noggrant undersökta. Det ligger nära till hands att jämföra de 
japanska fiskefartygen med de sovjetryska trålarna utanför Yår 
södra kust! 

Beträffande japanska örlogsflottan nämner Hardy en del aY in
tresse. De japanska jätteslagskeppen byggdes under åtta års tid , men 
dessa nybyggnader hemlighölls synnerligen väl. Endast i ryktets fonn 
hade den övriga världen någon kännedom. om dessa jättefartyg. l\Ian 
kommer härvid osökt att tänka på de envisa ryktena om slagskepps
bygge i Sovjet - kanske ha ryktena även i d8tta fall en nog så reell 
bakgrund. 

Den svenska upplagan av boken har försetts med ett rikligt bild
material för det mesta av mycket hög klass. Två förväxlin gar kan 
emellertid påpekas: en brittisk sjöofficer får föresälla chefen på »Grnf 
Spee» och Jagaren Puke har döpts till Remus. 

I skildringen av stilla Havskriget förekommer ett översättnings· 
fel som har förvillande verkan: »En del sjökrigshistoriker är benägna 
att betrakta slaget vid Midway som en avslutning på slaget i Korall· 
havet. Den senare utkämpades nära en månad senare .. . » 

T. W. 




