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Ordinarie sammanträde den 5 mars 1952.
4. Valdes till föredragande för år 1952 i veienskapsgrenen hälso- och sjukvård ledamoten Ekman med ledamoten Severin som suppleant.
5. F ,ö redrogs revisionsberättelsen för 1951 avsee nde
förvaltningen av Sällskapets, Tidskriftens och bibliotekets
räkenskaper. Biföll Sällskapet revisorernas förslag att
bevilja ämbetsmännen, rc;daktören och bibliotekarien ansvarsfrihet för rälzenskapsåret 1951.
6. Föredrog ledamoten Norlander inträdesanförande
jämlikt stadgarna § 31. Anförandet berörde »Några synpunkter på inskjutning av torpeder.»
8. Föredrog ledamoten Segrell årsberättelse i vetenskapsgrenen reglemente och förvaltning.
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Arsberättelse i skeppsbyggeri
och Maskinväsende 1951.
Avgiven l september 1951.
Av Marindirektör O. Falkendal.
Med denna årsberättelse avses att försöka giva en bild av omfattningen av det försöks- och
projektarbete, som f. n. pågår vid alla större
mariner, i avsikt att utröna och vinna erfarenhet
av gasturbinens värde för marina ändamål. För
den hjälp jag fåll av byråingenjör Å. \Vinblad vid
ularbetandet av denna redogörelse ber jag alt till
honom få framföra ett hjärtligt tack.
Sommaren år 1940 levererades till den svenska marinen efter 6 års förberedelser världens första gasturbindrivna krigsfartyg. Det var minkryssaren Clas Fleming,
som efter en genomgående ombyggnad vid AB Götaverken
utrustats med fullständigt nytt maskineri bestående av
fyra drivgasgeneratorer av dieselkom pressurtyp enligt ingenjör Erik Johanssons system samt två propellergasturbiner från AB dc Lavals Ångturbin. Maskineriet u tvecklade under fullkraftprov totalt 6AOO AHK vid 355 r /m
på propellrarna, ett gastryck av 3,8 alö och en gastemp eralur av -155--175 ° C. Bränsleförbrukningen var härvi d
0,190 kg/ HKh. \'id marschfart utvecklade maskinerie t
520 AHK vid 160 r / m på propellrarna, elt gastryck a v
2,0 atö och en gastemperalur av ca Bi10° C. Bränsleförbrukningen var härvid 0.390 kg/ HKh . I båda propellerturbinerna voro backturbiner inbyggda, som vardera u tvecklade 1.250 AHK vid 270 r / m på propellrarna. Förbrukningssiffrorna avse endast huvudmaskiner och av
dessa direkt drivna hjälpmaskiner, vilket givetvis m t1st e
beaktas vid jämförelse med andra maskinerityper.

Med Clas Flem i ngs maskineri hade man genom dieselm otorn vunnit denna maskintyps fördel ur gångberedsk apssynpunkt, samtidigt som man erhållit turbinens fördelar ur manöversynpunkt Några speciella krav på maskinvikten eller på den använda br~1nnoljan ställeles icke
vi d byggandet av detta första maskineri.
Det dröjde därefter ända till augusti 1947 innan någo t yttcl"ligare krigsfartyg f6rsågs med gasturbinmaskin eri. Det var den mycket omskrivna, engelska motorkanonbåten, i vilken då installerats en flyggasturhin för utförande av vissa prov. Omfattande förberedelser för byggande av fartygsgasturbiner voro dock i gång långt tidigare eller omkring 1942, i England hos MetropolitanVickers, i Tyskland hos MAN och BM\V och i Sverige hos
AB de Lavals Ångturbin i samarbete med Ljungströms
Angturbin. År 1942 beställde sålunda KMF hos AB de
L avals Ångturbin en försöksgasturbin för T 101 vilken
beställning dock senare återgått.
År 1939 gick genom den tekniska världspressen en
arrangemangsritning av ett Brown-Boveri gasturbinmaslöneri på 2 X 18.000 AHK kombinerat med marschdieselmotorer för farter upp till 20 knop. Maskineriet var avsett att e rsätta ett ångturbinmaskineri på 2X16.000 AHK .
Det presenterades i före(lt·ag både i England och USA av
dr Adolf Meyer vid BBC och var ursprungligen ett 1937
av nuvarande chefen för AB de Lavals Ångturbin, Tekn.
dr. Ingvar Jung ularbetat projekt, se fig. l. Bränsleförbrukningen vid högsta fart angavs till ca 0,380 kg/Hkh
och vikten till 9,1 kg/ HK mot 13,7 kg/HK för ångturbinm askineriet. Projektet innebar sålunda en avsevärd reduktion av maskinviklen. I ell senare föredrag har dock
fr amhållits, att den beräknade vikten var en smula optimistisk om full hänsyn tages till hjälpmaskineriet Nät·
d etta förslag framlades hade BBC redan levererat elt antal utprovade gasturbinanläggningar för bl. a. lokomotiv och kraftcentraler.
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Fig. l. Jämför else mellan ett 2 X 16 .000 AHK å ngturbinmask ineri c ch ett
2.X 18 .000 AHK kombinerat gasturbin-die selm otormaskiner i för jagar e.
Ångturbin : Olj efö rbrukning 0.510 kg/ AHKh vid marschfart
och 0.390 kg/ AHKh vid full fart .
Gasturbin-di esel: Ol jeförbruknin g 0.180 kg/ A HK h vid marschrar t
och 0.380 kg/ AHKh vid full fart.

Under kriget måste givetvis projektarb et ena p å gasturbiner såsom huvudmas kine ri p å större krigsfartyg 1
stor omfattning skrinläggas , d å turbintillv erkarna vor o
fullt upptagna med f,ör sttmdon mer aktuella objekL
Strävan efter god verkningsg rad och stor livslängd kom pliceraclc och fördröjd e ävenledes d e första gaturbinpr ojekten för fartyg. Så myck et snabbare kom gasturbine n
att utvecklas inom flygvapn et. Utveck lin gen sk:edde vi sserligen under trycket av elt världskrig och m ed praktisk t
tage t obegränsad e r es urser till förfogande , men det ä r
dock icke m er än 12 å r sedan eller närm are hestämt d en
27 aug. 1939 första flygningen med gasturbind rift ägde·
rum. När proj ektarbetet med gasturbind rift av fartyg
åter kom. igå ng var d e t därför naturligt att mycket sto rt
intresse ägnades å t möjlighe ten att utnyttja e rfare nheterna från flyggasturb in en .
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Optimisme n inför gas tm·binens f ramtida a nvändb arh et var bara för fem- sex å r sedan snarl sagt obegr~insad.
I d ag ä r man b e tydligt försiktigar e vid bedömand et av
denn a m askin - gasturbine n h åller på a lt inonlnas pfl
sin naturliga plals inom tekniken .
Även om man nu J1ar tämligen klm·l för sig gasturbin ens b egränsad e användbar het på krigsfartyg pågår v id
alla stöl'l'e marin e r en livlig proj ekl- och försöksver ksamhet avseende denna typ av maskineri.
Denna verksamhe t kan i stort sägas vara inriktad p tt
fyr a olika linjer n ~i mlige n.
l. Maskinerie r basera d e på flyggasturb in er ell er av
dess a b e tonad e modifikati oner med myck e t låg spec. vi kt.
Dessa m askin e r fordra högvä rdi g t bränsl e, hava s tor spec.
bränsleför brukning och korl livslängd.
2. Maskinerie r baserade p å hittillsvara nd e erfarenheter fr å n hl. a. gasturbind rivna kraftcentra ler o. dvl. och
med användand e av !yngr e oljor. De skilja sig u~· viktsynpunkt f;öga från motsvaran de å ngturbinm askineri er
och böra vid m å ttlig gastemper atur få lång livslängd.
3. Maskineri er m ed drivgasgen eratorer (till vilken
typ Clas Flemings maskin e ri hör). D e hava utomonlen tIig lf1g spec. bränsleför brukning men i sin nuv a rand e utformning stor spee. vikt. Med h ä nsyn till bl. a. den låga
gastempera turen (ca 500° C) kan man för d essa r~ikna
med samma livs hi ng d som för dieselmoto rn och å ngtur'
bin en.
4. Maskinerie r baserad e p å en kombinatio n av å ngoch gasturbine r.
I ovanståend e maskingru pp ering har nämnts n å gra
av d e faktor er , som vid sidan av många andra äro avgörande vid val av e lt krigsfartyg smaskineri , nämligen
des s vikt och livslängd samt krav på hränslekv alite t.
I ett 1950 inför Am. Soc. Mech. Eng. håll e t för edra g
har dr. Brown vid Pame trada försökt giva e n bild av
faktorern a, vikt, bränsleför brukning och livsHingel genom
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p [1 etl krigsfartyg blott är en bråkdel av den i lalJ clle n
för handelsfartyg angivna vikten, men även alt d ess bran sleförbrukning öx större. Om det går alt pressa ned d ,·
ang ivn a gast urbinernas vikl i motsvara.nd~.. grad är s\'a r l
all avgöra då uppgiften om. deras detaiJu tfora~1de sal~n a s:
Man torde dock kunna utläsa alt etl gasturbmmaskln cr t
icke bli r nämnvärt lättare eller mindre utrymmeskr~iva n 
de än ell å ngturbimnaskin er i. Gasturb inernas fördel u r
hä r be rörda ~ynpunkter skulle således bliva någol läg re•
specifik bränsleförbrukning.
..
.
\'ad brän"let beträffar finnes det - med han syn lt ll
armens ständigt ökande motorisering och flygvapn eb
våldsamma utveckling anledning förmoda all s8da n
a rmen, fh·get och de lätta torp edbåtarna fått sitt bcho Y
c.Y h cns i 1;, fotogen och lätta motorbränno~jor läckl oc h
Jwndelsflollan, U-båtar och tyngre torpedbåtar sitt aY
iung motorbrännolja, för de stora fartygsmaoskiner i er~m
li ksom för indust rin icke kommer att återsia annal a n
i ung pannbr~innolja. Den Hiltn. pannbrännoljan ~·örsvin 
ner sannolikt och ersätles av ett förlunnat restdest1llat, p a
uränsen tiil Bunker C. Alt denna olja i vissa ångpanno r
ger svårha nt erliga avsättningar veta vi redan. ~kall d e ll a
br~ins!e användas i gasturbiner med lika eller batlre verk ningsgrad än å nganhiggnin gar, ställas större och d~lvi s
nva krav på konstruktionen av hrännkammare, tur bme r
o~ll regeneratorer än vad fallet är vid drift m ed motorbt·ännolja och flygfotogen. I delta sammanhang kan kan ske nånmas en uppgift från Brown-Boveri aH över 100 gaslurbindrivna fläktar från 170 till 11.000 HK för Yclox pannor, som drivits med tung pannbriinno~ja,. natur~~1 s
e ller masugnsgas, uppvisat my cket långa dnftllder. \Hl
ctl olje raffinad eri har en sådan panna varit i drift i 8 år
över 8.000 h utan skovel byte efte r garantitiden. Från d c
franska krigsfartygens Sural-pannor med Rateau gas l~l r
binfläklar rapporteras även goda drifterfarenheter. Drtfl ·förhållandena äro dock hcli an norlunda för dessa avgas-
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turbin er än vid cll rent gasturhinmaskineri, i del avgaserna före in trädet i turb inen passerat hl. a. en å ngpann a
vars tubs a ls utgör elt relativt effektivt filter för sot och
ask a och nedsåtler gastempera tur en under smällpunklen
för dc föroreningar, närmas t svavel- och natriumförenin gar·, som alllid finnas i tung pannbrännolja.
Sedan numera ef ter mycket m·bete dc höga verkningsgrad er på kompressorer och tu rbiner uppnåtts, som äro
ett villkor för gastm·binens framgång, har förbränningsproblemet kommit att s tå i förg ru nden. Brännkammarna s ulformning och storlek för ernående ay solfri förbrän n in g har varit och är alltjämt föremål för omfalland e försök. Mycket intressanta äro dc ingående prov, som
utfördes i England i sambnnd med gasturbininsta]]alionen på MGB 2009. Hesullalen med dessa prov med olika
bränslen på gastm·binaggrcgatet »Gatric>> med ringfvrmdd
förb ränningskammare h a nyligen publicerats. Försöken
avslu tades med ett 48-tinnnars prov i krigsmarsl:hf:trl
m ed pannbrännolja såsom bränsle, trots alt aggregalet ursprungligen konstruerats för drift med lätt molorbriinnolj a. Ehur u därvid endast små avsättningar kunde irkltagas på kompressorturbinens skovlar och ledskenor uner d et alt propellerturbinens voro rena. gav dock provningen klart besked om aggregatets stora känslighet för
sotbildning vid dellast och lomgång samt för stömingar i
brännarnas funktion. Yid ett 50-timmars prov med en
svavelhalt av 2.78 % i bränslet frältes brännarskännarna
(av »inconcl» med 75 % Ni) sönder medan själva förbränningskanunaren (av »lmmaculalc 5» med lägre Ni halt)
visade små angrepp av svavel.
A v s r1väl franska, amerikanska som engelska försök
In ecl tung pannbrännolja synes framgå, att en brännkamlUar cbclaslning av 3,5 X 10n kcal / m'1 h a la är maxinuun
för såväl ångpannor s som ga:. ;turhiners eldstäd er under
f,öruts ~ittning a tt droppstorleken ligger omkring 75 micron.
Vid en dieselmotor är molsvarande belastning ca 10
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Sektion av en brännkamm a re för tung pannbränno lja i en
marin provanläggni ng.

Sektion av en brännkamma re till Gob!in II.

gånger så stor och i ett mycket hårt belastat reaktionsaggregats brännkam mare 8 a 10 gånger så stor. D. ':· !>.
en brännkam mare för tung pannbränn olja måste glVa ~
upp till 10 gånger så stor volym som ett reaktionsa ggr egats vid lika tryckförhå llanden och lika antal v. e./h.
Flumlängd en för bunker C är ungefär dubbelt så sto J
som för lätt motorbrän nolja, vilket ger ett begrepp om
förbrännin gshastighe ten och den erforderlig a brännkammarclängd~n. I fig. 5 visas en sektion av en Goblin brän~~
kammarc; längd 760 mm, diam. max. 180 mm avsedd fo 1
förbrännin g av ca 100 kg/ h flygfotogen vid ett brännkammaretryck av 3,3 ata och 55 kg/ cm 2 bränsletryc k vid max
belastning, 18 X 10G kcal / m 3 h ata. I fig. 6 åter visas eJ'
skiss av en försöksbrä nnkannnar e; lärigel 1.700- 1.800 nm1.
d iam. max. 550 mm avsedd för förbrännin g av 360 kg/h
bunker C vid ett brännkam marcetry ck av 3,0 ata, 330370 0 C lufllemper atur, 100° C oljetemper atur och ett olj etryck av 30 kg/cm 2 • Flumlängd en uppgives till 1,0 a 1_,2
meter och belastninge n i själva förbrännin gszonen til l
3 gg r medelbelas tningen eller ca 10,5X10G kca1 /cm 3 ala

Erfarenhet en har vidare visa t att eldstadstem peraluren
måste hållas uppe vid minst 900- -1.00()!° C för atl vid
bunker C förbrännin gen skall hinna avslutas i eldstaden.
De ovannämn da engelska brännkamm areproven äro
intressanta även så tillvida alt d e utfördes i ringformad
brännkomm are. Denna ger en möjlighet att vid flygaggr egat för torp edb å tar få den större brännkamm are, som
erfordras vid användand e av tyngre oljor, utan att aggregatens ytterdimen sioner öka.
De svårigheter , som föreligga med brännarna vid användande av tunga oljor, överensstä mma väl med molsvarande erfarenhet er från å ngpannedr iften. Tryckbrän nare med liten kapacite t och fina kanaler äro olämpliga.
Enligt den engelska brännkam marespecia listen D arlin g
har den roterande brännaren större möjlighet a tt finfördela denna olja ulan risk för igensättnin g. D etta stämIner även väl med svenska marinens erfarenhet er från
prov med tjärcldning i fartygspan nor . D en franska gasturbinfirm an Turbomeca använder roterande brännare såVäl i sina små 1GO HK aggregat som i dc stora 3.500 HK
.g asturbinag gregatcn , som d e ha und er byggnad - enl igt
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SECTION G·H
F

•

.a

F ig. 7. Halvsektion av Turbom ec.as 160 HK gasturbin med rin gr.orm ad
brä nnkammare och roterande bra.nn a r e. T. v. synes sta.1 tmo_to1n oc·i:
växeln med utgående axel fö r anslutning av exempelv1s
en elektr. ge11 erator.

uppgift för franska marin en. En sektion av förs~_nänuH I <~
gaslurbin med dylik brännare och ringfol'mad brannka m mar e visas i fig. 7.
:Nlaleria le t i de gasförande delarna är clt avsevä rt
p robl e m med bänsyn till den tunga oljans egenskape r
sp ec iellt de ss halt av svavel och vanaflin, som ofördelakligl p å ve rka nickel- och molybdenlegeringar i f,ör gas lu r·
bincrna a ktuella lempcralurområde. Bland alla d c o mf a ll a nde prov, som utförts i. Eng land för att utröna kom pressorcmas o<.:h turbinern a s ki:i.nslighct föe föror e nin ga
m fl nämn as det, där vid cll rca ktionsaggregnls luftinlag
infördes saltvallen till e n h alt av 2 X 10·0 kg per kg in ta·
gen luft, vilket had e till följd atl aggrega lets lryckk_~·a tl
på 10 min. minskades med 10 ~~. \'id många l andanlaggningar h ar synnerligen skrymmande filler m ås t insätta.;
för alt undanröja risk en för försnmtsning av kompr essoroch turbinskovlar genom i luften befintligt tlamm och
andra föroreningar.
Omfattande undersökningar pågå beträffande mat eria l och tillverkning av lurb i nskov lar med syf te all fiir
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Luftkyld, ihålig gasturbinskovel av tysk tillverkn in g.

dessa kunna und vika dyra och svå rå tkomliga legeringsämn en. Sålunda arbetar man på a lt - med tyska krigser far e nh e te r som utgångspunkt - f å fram lättillverkadc,
kylda turbin skovlar av ett materi a l närmast liknand e van·
li g diskb änksp lå t (ca 12 % Cr och 18 % Mn
Ti e ller
Nb ). Fig. 8 visar ett exempel p å en dylik skovel. Sii-
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Nomogram för bränsleekonomisk. jämförelse mellan
dieselmotor och gasturbm.
priset p å gasturbinbränslet i o/o av priset på motorbränslet .
motorns smörjoljekostnad i o/o av motorbränslekostnaden.
motorns termiska verkningsgrad .
termisk verkningsgrad hos ett bränsleekonomiskt ekvivalent gas·
turbimnaskineri.

som kylmedel provas bl. a. luft och vattenånga. Ä venledes utföras prov med ca 0,0-l mm tjock emaljering m c-

-

R PM

l C ENGINE
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Vridande momentets variation med varvtalet för olika maskinerier, ångturbin, direktkopplad dieselmotor samt
direkt- och gas kopplad gasturbin.

deist eldfast lera på rela tivt lågvärdigt material för skovlar, brännkammare och andra gasbrända delar.
Granskad mot bakgrunden av de fordringar, som. ställas på ett krigsfartygsmaskineri har givetvis gasturbinen
liksom varje typ av maskineri såväl för- som nackelar.
Driftekonomiskt tö,r svarar den tunga gasturbinen väl
sin plats, om. tung olja kan användas. Dess fördel i detta
avs eend e ökar givetvis j u högre gastemperatur man anser
sig kunna behärska. Drivgasmaskineriet är dock ur ren
bränsleförbrukningssynp unkt ännu oöverträffad. En ekonomisk jämförelse mellan dieseldrift och gasturbindrift
återges i ett av d r. Meyer vid Brown Boveri uppgjort diagram fig. 9 för ekvivalent verkningsgrad, pris på briinnoljor och dieselsmörjolja. Genom de inprickade linjerna
visas att vid pannbrännoljepriset GO % av motorbrännoljepriset, är en gasturbin med en verkningsgrad av ca
21 % likvärdig med dieseln.
Ur manöversynpunkt är gasturbinens korta starttid
ytterst värdefull. Vid gaskopplad propellerturbin är dess
Tidskr ift i Sjöväsen det.

14
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\Tidande moment givetvis likvärdig t med ångturbin e ns
enl. fig. 10. Manöver n vid fartvaria tioner och specie iii
backman övern är sv å r att ordna. Manöver ventiler b l i
vid höga effekter och temperat urer svårhant erliga och
bad.;.lurb inens ventilatio nsförlust er förhållan devis stora i
brist på vacuum. Propellra r med vridbara blad är en
lösning vid måttliga effekter m en utgöra ett maskiner i
ulanför fartygssk rovet, vilket är olämplig t vid krigsfa rtyg. \'id diskussio ner i dessa fr ågor göres ofta hän vi sningar till hydraulis ka och mekansk a backväxl ar äv en
som i speciella fall elektrisk överförin g.
Luftkom pressorns känsligl)e t för luftmäng den påve rkar i viss mån manöv erfönnåg an. Att för snabbt accell crera en kompres ser led er lätt till a l l den ))översteg ras)) oc h
gasturbin en kvävs och stoppar nä1· gränskur van för arbet '>
området överskrid es. Dessutom ät· den i systemet cirku lerande gasmi:\ng den mycket stor, ca 5 a () gånger å ngmängden i molsvara nde ångm askineri, varigeno m det fö rutom alt stänga brännolj an bl. a. vid snabba fartnedsä tt ningar, kan bli nödvändi gt alt avblåsa en del av gasen .
I detta sammanh ang kan det vara av intresse nämn u
den en kla gasturbin ens (gäller ej vid aggregat med mellan. kylare) känslighe t för den yllre luftlemp eraluren. Sålunda nedgår denna turbins cffekl med 25 ';{ vid ca 22 ° L
stegring av lufttemp eraturen.
Ur den för marina anläggni ngar angelägn a viktssynpunkten torde intet vara att säga om gas turbinen. Däremot är drivgasm askinerie ls vild/ l-Il{ för slor för etl lmvudmask ineri i lätta fartyg äYen om man - som vid en
rätt bedömni ng är nödvändi gt - räknar maskinvi kt plu s
bränslevi kt per naut. mil aktionsra die.
Utrymme svinsten vid ett gasturbin maskiner i torde var n
väsentlig t mindre än man tidigar e ansett. Det stora an talet hjälpmas kiner av skilda slag som fordras på ell
krigsfarty g b estämma i stor utsträckn ing maskinom rådet s
dimensio ner. Något fullständ igt utarbetat projekt me d

187

en tung gaslurbin som huvudma skin för krigsfart yg där
full hänsyn tagits till alla hjälpmas kiner och nya kraflkällor till dessa - sedan ångan borttagils - torde ick e
ha framlagts offentligt å tminston e icke i sådan form att
det kunnat helt granskas .
Den frihet, som föreligge r för grupperin g av de olika
delarna, kompress orer, luftkylar e, förbränn ingskamm are,
gasturbin er och regenera torer, så alt dc på ett smidigt
säll anpassa sig till maskinom rådets form, innebär givetvis en fördel, även om skyddssy npunkter na hårt beskär
denna frihet.
En allvarlig mH.:kdel hos gasturbin en är dock dess
ofantliga luflhehoY , som givetvis påverkar storlek och
vikt av skorstena r, luftintag, maskiner och rörlednin gar.
Luftintag och gasavlop p kräva avsevärt större ulrnnme n
än molsvara nde flnganläg gning såvill uneler som på däck.
Luftbeho v e t för en enkel gaslu rbin är upp till 5 gånger
så stort som motsvara nde anganHig gnings. Ä ven om hittills tillämpad e rökgasha stighel m ed viss effek tupp offring
ökas till det dubbla medför gaslurbin en en svår inkräktning på nämnda omr~tden. Här berörda nackdela r ur luflbehovssy npunkl föreligga icke i samma utsträckn ing vid
det sluina gasturbin syslemel , som arbetar under högt tryck
och icke lJCUer vid drivgasm askinerie l. \'id kombinat ionen gas- och änglu rh in är luftbehov et givetvis. beroende
av effektf>ö rd elningen mellan dc bftda dri\·medl cn.
Gasturbin en ~ir ur skyddssy npunkt knappast någon
idealisk kraftbill a för krigsfarty g, isynnerh et om dess installation innebär ulsp1·idni ng över hela maskinom rådet
av aggregat och grova rörlednin gar innehålla nde en lill
flOO a 800° C uppvärm d gasluftbl andning där minst 75 ; ,
av luftens syre finns kvar. \'isserlig en är inte gasens giftverkan så stor, men del tord e vara nödvändi gt att räkna
med speciella manöver rum och en långt gående uppd elning av maskiner iet i brandiso lerade sektioner . Denna upp.
delning försvåras vid större effekter av del förhållan del
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att gaslurbin av tekniska skäl icke lämpligen kan byggas
i större aggregatstorlek än ca 12.000 1-IK. Yiss begränsa(l
krigse rfarenhel torde finnas alt bygga på i här berört avseende från dc franska l::rigsfariyg, som redan före 1 9:-l\J
ulruslals med gasturbindrivna pannfläktar nämligen slagkryssarna Jean Barl och Richelien samt j agarna av LL
Harcli-klasscn. Den l1öga temperaluren utgör givetvis ett
svårt i sol cd ngsprobl cm.
De stora in- och avloppen för luft respektive gas u tgöra en stor olägenhet med hänsyn till tryckvågor fr fm
explosioner på däck. En fördelak tig mellanställning in
tar hä1· drivgasmaskineri er genom sin långt gående up pdelning i separata gasgeneratoraggre gat med relativt Id ena r örledningar och måttliga temp eraturer. Ur vibr ationssynpunkt äro ga sgeneratorerna att föredr a fr a m föt
vanliga dieselmotorer ~ om de utföras som motkolvsmotm·cr eller frikolvskompress orcr.
All dämpa ljudet från en gasturbin hör forlfaranc1 L
till dc allra svåraste problemen. Ehuru stora framste t-,
gjorts torde man f. n. få nöja sig, om mnn kan nedbringa
det till gränsen för personalens fysiska v~iJbefinnand e .
viikel är av stor betydelse för uthålligheten. Genom r adarns tillkomst torde ol j udet nu ha mindre betydelse m·
röjningssynpunkt Ljudet från stora snabbgående d ieselmotorer är dock inte heller så lätt ~llt stå ul med.
Drift:;:äkcrhet är inte etl specifikt ma r int kr a v, de t
i:ir minsl lika aktuellt på mfmga andra områ den. All b edöma denna egenskap hos gasturbinen med stöd aY hi ttillsvarande försöksdrift är omö.iligl. Härför fordra s
mångårig erfarenhet från en anläggning i verklig drift.
Åtkomlighel för rutinmässig inspektion och justerin g
under gång är ett ofrånkomligt krav på marina anEiggningar. Till sjöss långt från baser och hamnar, är de t
väscnlligt alt della krav uppfylles . Yid gasturbinmaski nerier med s ina i stor omfattning under r on varme arbetande delar torde dylik inspektion och jmtering bliY n
mycket sYår att utföra.

Fig. 11.

Längdsektion och planvy av maskinarrangemange t
på MGB 2009.

r\y utförda och pågående gasturb inbyggen och pro-

jek t, som äro direld avsedda för marint ändamå l eller
bjuder visst inil·essc för marinen må följande n~imuas.

Flyygaslurbiner och au d essu belanade
ut[ öringsj'ormer.
Den första installationen gjordes, som inledningsvis
nämnts , i England 19L17 i MGB 2009 efter projektarbete
19-12 och beställning 1943. Den mellersta av dc Lre motorerna utbyttes mol en flyggasturbin, som ändrats för
motorhrännoljedr ift och försetts med separat propellergaslurbin med växel. Dess gasgenerator utgöres av ell
2.500 HK Metrovie F2 flygaggregat med axialkompressor.
En ing~tcnde beskrivning av fartygets maskineri torde va-
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Den franska firman Turbomeca i Bordes har und e r
tillverkning ett 3.500 AHK aggregat av denna typ med r oterande brännare enligt uppgift avseeld för franska staten .
I detta sammanhang kan nämnas Metropolitan-Vickers
3.500 HK gasturhinlokomotiv, som bygger på MGB 2009 :s
aggregat. Tryckförhållandet är dock högre, 5,2: l mot 3,4: L
gastemperaturen före turbinen lägre 700° C mot 750 ° C,
verkningsgraden 20~23 % och luftmängelen 24 kg/ s m o l
21,5 kg/ s. För tre år sedan meddelades alt firman f ått
order av engelslw marinen på en förstorad version om
4.500 HK av MGB 2000:s gasturbin. Nyligen har meddelats att en ny typ motortorpedbåt 37 >< 7,5 m MTB 5701
med 4 st. 53 cm torpeder sjösatts hos \Vhite i Covves, i
vilken två sådana gasturbiner plus marschdieslar skola
in s taller as.
Åstadkominande av ännu högre effekter genom_ dylika flygaggregat ligger inom räckhåll vid användande av
störs ta nu kända flyggasturbinerna, t. ex. STAL II, vikt
ca 2 ton, den engelska Rolls Royce »Avon», vikt ca l ton
utan prop. turbin, som_ äro kapabla för 7.500 AHK eller
därutöver vid en relativ måttlig gastemperatur före tur binen (675 till 775 ° C), ett tryckförhållande rnellan 5: l
och 7: l och en bränsleförbrukning av 0,35 till 0,45 kg/ I-lKb .
Dessa oekonomiska maskinerier måste givetvis kom_pletteras med marschmotorer, försedda med lämplig variabel
utväxling för samkörning till högsta fart.
Tunga gasturbiner, varmed avses maskinerier mer eller mindre utrustade med mellankylare och regeneratorer
för erhållande av bättre ekonomi, fristående brännkammare och med kompressor och turbiner uppdelade på
flera axlar.
Beträffande dessa mer komplicerade gasturhinmaskinerier, kan sägas, att man ännu ej h-lmnit ,ö,ver experimentoch installationsstadiet även om_ en del redan äro i drift.
Engelska amiralitetet har hos The English Electri c
Co., b eställt ett 6.000 AHK gasturboelektriskt maskineri ,
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Schema över Allis Chalmers 3.000 HK marina
g-asturbin för U S Navy_

avsett att ersäl ta ena sidans ångturhoelektriska maskineri
i fregatten »Hotham» tillhörande Captain-klassen. Aggregatet torde ännu befinna sig på land. Anläggningen är
av tvåenhetstyp med parallellkopplade hrännkatmnare i
princip enl. fig. 14. Eegeneratorn lär väga 30 ton och
maskineriets totalvikt torde vara minst lika hög som motsvarande ångturbinmaskineris.
Vidare har engelska marinen hos Pamctrada beställt
ett projekt på 15.000 AHK, som dock ännu icke torde ha
lämnat rithordsstadiet.
Pametradas eget försöksobjekt , en 3.500 Al-II{ fartygsgasturhin började köras i provbänk 1950, i vilken den
ännu befinner sig. En bild av provrumsuppställningen
visas i fig. 15.
Ruston and Hornshy i England har sedan hörjan av
1950 med gott resultat kört en 1.100 HK gasturhin m ed
elektr. generator under 1.000 h vid 730° C och tryckförhållande 4 : l , 23,4 % verkningsgrad och 75 % regenera-
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tion med lätt pannbrän nolja som bränsle. Del är äve n
avsett för marint ändam[U. Fig. l() visar anläggnin gen .
som avgjort hör till dc mer intressan ta. Firman har fr ån
engelska flygvapn et fått beställnin g på Lrc sådana aggregat varav två ulan regenera tor. Bränslefö rbruknin gen
med regenera tor uppgives till 0,267 kg/ HKh vid full la st
och 0,350 vid halv. Utan regenera tor l1 ar uttagils 1.250
HK men med endast 18 % ver-kning sgrad. Kompres so rturbinen gör 11AOO r / m, kraftturb inen 6.000 r / m. Get10m
luftkylni ng av turbinski vor och vändskov lar har användningen av specialm aterial nedbring ats. Efter 1.000 h provdrift byltes kompres sorskovl arna av aluminiu m ut m o t
sådana av roslft·iLL stål. Regenera torn består av 5.832 sl.
12 fot långa 5/ 16" / 1/ -1" al u m iniumbro nstuber. Dubbla
Lucas brännkam mare med diam. 360 mm och längd c a
DOO mm användes varelera för 4,54 kg/ s luft. Belastnin gen
är normal för läll pannbrän nolja el . v. s. 5 X 10G kcal/ma h
ata. En Shcllbrän narc med returledn ing användes . Ytterligare försöl.;: med större brännkam mare anses göra
det möjligt att öka effekten p er brännkam mare till öve r
1.000 KW eller 1500 HK d. v. s. ca 600 kg brännolj a p er
lim mc.

l ~5

Fig. 16.

sektion av Rustons 1.100 HK gasturbin med reg enerator.

startförlo ppet angives sålunda. Vid 500 r / m och
5 sek. efter start tändas brännarn a. \'id "1.500 r / m och
35 sek. efter start kopplas startmoto rn ifrå n. Kraflturb~
nen börjar rotera cfler -15 sele och clgeneralor~l synkrom seras från \)0 till 150 sele efter start. Full effekt uttages
6 minnler eft e r igå ngsättnin g. Planetvä xel 4: 1 använ~~es
givande clgencral orn ett varvtal av 750 r / m. M~d hansyn till eventuell installati on mnbord användes ghdlager .
För start a nvändes tändstifl med transform ator till :3.000
volt och 8-microf arad kondensa tor. Gasturbin aggregale t.·
län gd är ca 5 m.
o
. .
••
Man kan i detta sammanh ang icke underlat a alt munna British Thomson-Houston Co., vars 1.200 ARK gaslurbo elektrisk a anläggnin g, vilken visas på fig. 17 ä r und e1·
installati on so 1n ersä ltare för en diesel motor i AngloSaxon Petroleum s tankfarty g »Au ris». Tryckför hållande l
är 4,2: 1, gastempe raturen före turbinen 650° C och verkningsgrad en 20 7r med 50--55 rcgencrat ion. 1 )
') Anm. sedan denna årsberättel se skr e1·s Ilar Auris hunnit fullgöra flera resor över Atlanten med goda driftl"esulta t.
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Fig. 17. Schematisk sektion av British Thon;son-I~oustons
1.200 HK gasturbin installerad ombord pa Auns.

Dc båda av US Navy hos Elliot år 194,2 och AllisChalmers år 1940 beställda gasturbimnaskinerierna på
2.-!00 resp. 3.000 HK befinna sig alltjämt under provni~g
på land. Båda anläggningarna äro av tvåenhetstyp, All~s
Chalmers med parallellkopplade brännkammare, se hg.
1,1 och Elliots med seriekopplad mcllanförbränning. Båda försedda med regeneratorer. Gastemperaturen före turbinen är projekterad till 815 ° C för ~llis-Chalme:'s agg~~
aat trvckförhållandet 4: 1 och verknmgsgraden hll 25 ;o ·
'\rid hlttillsvarande prov har endast 17,6 o/o uppnåtts.
Elliot nådde vid leveransproven ullovade 2.400 AHK och
väsentligt högre i verkningsgrad, hela 29,2 %, med trycl~
förhållande 5,8: 1 gastemperatur max. 677 ° C före turl)lnen. Vid 600 HK var verkningsgraden 20 %.
~ågot längre i utveckling ha dock motsvarande amerikanska gasturbiner för lokomotiv och stationära elkraft-

ver k hunnit. Både d e av \Yestingbousc och General Electric byggda aggregalen om 2.000 resp. ~1.800 HK ha varit
i drift en längre tid m ed användande av såväl motorbr ännolja som läll pannbrännolja. Genom sin utformning
i anslutning till av resp. finnor byggda flyggasturbiner ,
torde de vara de lätlaste och kompaktaste nu tillgängliga
aggregat för tyngre bränslen, lämpliga för fartygsinstallation. Sedan 1948 går ett American Locomotive Co :s
4.800/HK General Eleclric gasturbinlok hos Union Pacific på lätt pannbrännolja med så gott resultat att 10 st.
liknande beställls. Ytterligare 40 st. av en ny 5.000 HK
gasturbin med separat krafllurbin och regenerator ha beordrats. En L1.800 HK/3,500 K\V anläggning installerades
19~19 i Oldahamas clverk intressant så till vida, att avgaserna passera elkraftstationens ekonomiser varigenom totalaffek ten väsentligt ökats. 1 l
Det slulna gasturbinsystemet enl. Eschcr-\Vyss har
varit föremål för många diskussioner i detta sammanhang
och del är känt, alt engelska amiralitetet har beställt ett
projekt på 6 a 7.000 HK hos den engelska liccnstagarcn .
Detta system står i vissa avseenden närmare ångturbinanläggningen än den normala gasturbinen vilket illustreras av schemat fig. 18, som hämtats från professor Kellers
- en av syslemels upphovsmän - föredrag vid fjärde
världskraflskonferenscn i juli. 19:30. Genom att innestänga
det arbetande mediet - vanligtvis luft - i en sluten
krets med hög! tryck före gasturbinerna, 28 atö eller mer,
och genom att avbryta expansionen vid etl högre tryck
än vid 'ö1ppna gasturbinsystem bliva dimcsionerna inom
det cirkulerande systemet väsentligt mindre vid detta system än vid det öppna. Vännctillförseln till den cirlatlerande gasmängden sker i en >-'luftpanna», vars dimensioner oclcså lcun11a 11ållas 11crc geno111 att förbrän11ingen
1
)
Anm. Denna anläggning har nu Yarit i drift över 15.000 h med
4 3GO KvV mecleleffekt.
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få r sk e und e r tryck. F ig. Hl visa r e n seklio11 a v en dylik
»luflp a nna », för e n 12.;)00 K\Y kr a f tcentr a l m ed fö rbrä nning under e ll tryck av 3 al n.
Prov a nl ä ggninge n i Ziirich om 2 .000 K\V har und e r
10 å r, 1!)~~!)---19 , körts 5.000 h , inklusive h å oavbruln;J
fullkraftprov p å vartd era 1.000 h m ed 31 a lÖ' admissionstryck, (),5 ala motlrvck och ()50° C före turbin en och me d
:n,5 7n verkningsgrad. D ellastkaraktäristik an anses s:"1
förd e laktig, all engelska amiralitetet, som tidigare n ä mnts.
beställt en prc)\·anläggning hos den engelska licenstagare n
John Brown. Genom att variera trycket vid konstant ga s-
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Fig. 19.

2
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5 Il

»Luftpanna» med oljeförbränning und e r try ck till
12.500 kW kraftstation.
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temperatur erhå lles en enkel möjlighet till långsam re glering med obetydlig minskning av verkningsgraden vid
dellast, endast 10 a 12 % ökning av specifika bränslefö rbrukningen vid 1/ ± effekt. På grund av dc stora värmemängder, som magasineras i »luftpannam> och värmeväxlaren, reagerar systemet relativt långsamt för ändringa 1
i bränslctillförseln , varför snabba manövrar 1nåstc ulfliras genom strypni ng av gasen till turbin en, even tu ellt 1
kombination med förbiledning. Kylvattenåtgånge n ät· Ch
bråkdel av molsvarande för en ånganläggning. Yerkningsgradcn uppgives till 28- 30 '7o vid 550° C, 33- 3() j0 vid
G50° C och 38-41 7c vid 750° C, d. v. s. mycket god
jämfört med vid marina ånganläggningar hittills up pnådda. D~ första elkraftanläggning arna enligt detta u l
förande på 12.000 K\V i St. Denis, Paris och Dundee, b eräknas vara i drift i år resp. n~ista år med 50 atö gaslryci
och 650° C vid 30- 34 j{ total verkningsrad inklusiYL"
hjälpmaskiner.
Den mest känsliga delen i delta system torde vai"<l
»luflpannan», vilken närm as t är alt likna vid en direkteldad överhettare i en ånganläggning, en konstruktio1•
som icke vunnit något förtroende på grund av risken f ö<
igensättning genom svavel- och natriumföreninga r vid
tung pannbrännolja. Det förefaller därför sannolikt a \1
man vid delta system måste h ålla sig till en lägre ga ;,tcmperatur i det cirkulerande systemet än vid den öpp nH
gasturbinen.
A. G. Sulzcr, Schweiz har undct· utpro vn ing del s. L
halvöppna gasturbinsysiemet , där förbränningsgase rna b eröra endast en del av gassyslemet. Fördelarna äro delv i,;
desamma som för det slutna med hög verkningsgrad i
värmeväxlarna och mindre dimensioner än vid öppna s ~
slemct. Förbränningen sker under tryck i kompakta
hrännkammare, kopplade i serie med kompressor - re sp.
propellerturbin. En fartygsanläggning har byggts för en
effekt av 7.000 AHK och är unel er HtproYning pt1 land .

Drivgasm as f..: iner i er.
Redan i inledningen omnämndes det först byggda gasminkryssaren Clas Fleturhinm askineriet för fartyg ming - som ännu står oöverträffad ur bränslcförbrukningssynpunkt. Genom att använda en dieselmolorcylinder som brännkammare och ulnyllja hela motoreffekten
i en lågtryckskolvkom prcssor, som samtidigt tjänar såsom
spolluftpump, har man kringgått många av de svårigheter,
som gasturbinkonstruk tö-rerna ännu kämpa mot. Systemet har fått förnyad aktualitet dels genom de framgångsrika prov, som gjorts - särskilt i England - m.cd att
driva stora dieselmotorer med pannbrännolja dels genom
den franska firman SIGMA :s utveckling av Pescaras drivgasgenerator av frikolvtyp. Gasgeneratorn liknar i stort
den i svenska marinen väl kända frikolvkompresso rn typ
Junker.
A. G. Sulzcr har lagt en förmögenhet på frikolYmotorns utveckling till drivgasgenerator men har sannolikt
pressat effekten hos sitt 3-cylindriga provaggregat för
högt -- 6.000 HK vid 18- 20 kg/cm 2 medeltryck. Efter
många å r s försöksverksamhe t, varvid särskilt synkroniseringen av tryck och kolvrörels er v isat sig vara ett svårt
problem, nedlade firman denna verksamhet. D'et har
i stället blivit SIGMA :s nuvar~nde konstruki ionschcf H.
Huber, som. förl fram Pcscaras uppfinning till e n industriellt accep tab el kraftkälla.
En sektion genom. ett dylikt gasgeneratoraggre gat visas i fig. 20. Aggregatet har hittills 1mder utprovnings ...
skedet endast byggts i en storlek, som nom.inellt länmar
gas för 1.000 AHK på en god gasturbin, samt i ett utförande, såsom en tung dieselmotor d. v. s. utan hänsyn till
vikten. Planer föreligga på upplåggande av en större
typ på 1.500 a 2.000 HK och en mindre på ca 500 HK. Det
nuvarande aggregatet på nomin ell t 1.000 HK har emellertid vid lå ngtidsprov för franska marinen visat sig utan
'l'idsl.:rift i Sjöt·äsendet .
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Horisontal- och vertikal- sektion genom SJG JVTA:s
drivgasgenerato r .
l. Maskinstomme. 2. Kompressorcy!inder. 3. Kupad gavel. 4. MotO I·
7. Trycl<::ventil . 8. B a5. Spolluftkammare . 6. Sugventil.
cylinder.
lanseringsrö r. 9. Kylvätskeinlop[J. 10. Kylväts ke av lopp. 11. Glan d
13. stabilisator . 14. Synkro ni se!·in gs länk _
12 . Startapparat.
Fig. 20.

olägenh eter kunna preste ra 20 upp till -lO 'jc, m er effek t.
Aggrega te t lämnar 3,6 kg gas per s ek. med et l l ryck tn
,1 a t1,5 ata och en t emp. av --!50-500~ C vid GOO kolvsl a g
per min. och en kolvha stigb e l av 9 m / sek.
Motordel ens cyl. diam . är :3-10 mm och kompr cs~;om s
d iam. 900 mm samt slaglängden 450 mm. Aggrcgaleel ha r
2 X
y tterdim ens ionerna diam . ca 1,2 m , längd ca 4,15 m
0,6 m för demon tage samt väger 8.500 kg. Bränsleförbrukningen 0,180 a 0,190 kg/ AHK vid fullast underskrid es en dast av d en s tora dieselmotorn. Genom länkar synkroniseras d c b å da trappk olvarnas rörelse. Tryck e t i luft ·
kuddarna, sonl styra kolvarna i övre dödpunktcrna , regleras genom en sinnrik automatventil placerad i utjä mn ingsledningen mellan dem och spolluftkammarcn, s~t al l

+

fullkomli g balans mellan spoltryck och luflkuddtryck erhålles. önskad lryckdifferens rcg:cras av en fjäd erb ela stad differcntialkolv. Yid parvis hopbyggnad av gasgenera torerna synkroniseras ko l va rna s r,örclse i va r j e genera torpar p å gassidan, så alt jämn as t möjliga gasflöde
Wl turb inen c rh~'l lles. Hcglering a v effekten slccr genom
bränn oljetillförseln från 110 'A till 17 j,, last. Under
denn a belast ning m å ste en del gas avhlåsas till fria luften .
Skillnad en mellan del rena gast urbinmaskineriet oc h
drivg asmaskin eriet framgår av indikatordiagra mmen fig.
21 och 22 m ed schematiska skisser och da la för dc b~1<la
system e n. \'id lika gastemperalur framför turbin erna ~ir
drivgasmaskineriets Ycrkningsgrad tre gånger större än
gastm·hin cns och vid 200° C högre temperatur i gasturbinen mer än den dubbla .
Syslemels nackdelar jämför med f1ngtu rbimn a skin cri et äro lika med dies elmo torns genom del stora antalet
kolv ar, a nt ag lige n hög re undcrhftllskostnadcr och högr e
vikt. Genom sin goda utbalansering och genom a tt kr aftbehovet kan tillgodses genom c ll antal av varandra oberoen de generalorenheter har systemet stora fördelar framför dicsclmo torn.
Den för speciellt ett krigsfartyg så vi kliga skyddshJpplingcn kan hitt arrangerns genom hi mpli g gruppering av
gasgcncra!orcrna bctr~iffande vilken större fr ih et råder
än vict 11 ågot un nat maskineri. \'ill man gå ytt e rligare et t
steg mot feirb~il lr ad driftekonomi, lilmpar sig syslcmcl väl
för kombin a tion med c lt <ln glurbin111askineri, d~ir dt·ivgasc n användes för marschfal'l och dämtöv e r tillfö res ångpannorna som f ö n ·ännd förbr~i nnin gsluft. Komhinalio··
nen drivgasgenerator -- gasturhin ger dessutom genom
sin karaktä r av gaskoppling, d et stora star tm o m ent som
den dir ektkopplad e dieselmoto rn saknar (se f ig. 10).
Den framgå ngsrika utvecklingen a v Pescaras frikolvgasgener a tor har med mycket s tort intresse följts av d c
stora franska varven Chanlicr d c Pcn ho et i St. :\fazaire,
0
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Schema och diagram för öppen. enkel gasturbin.

Augustin :\ormand i Le Havre och Aleliers el Clwnlicr
dc la Seinc i\larilime. Franska marinen har beställt 1-l sl.
aggregat med lill 1.200 HK p å tu rbinen ökad effekt för
111insveparc av en mindre typ, av vilk a den första skall
levereras i november år, försedd med lvft gasgencr~lor
aggrcga l.
Under th·cember i [tr resp. januari Hli12 skall Chan·
Uer Augus lin :;\Tormand leverera lvå 850 ton d. '\\'. kustfartyg vartd era med två aggrega t (d. 'f· s. mer ~in 100 /~
reserv) avsedda aH ersälta en dieselmotor p ft 800 AIIK.
Yikten av två gasgeneratorer plus gasturhin allt enligl
han dclsfarlygslandanl uppgives li!l 21,1 ton mot :~2,8 lon
för den lJefinlliga -!-takt dieselmotorn. \'id större cffekicr L ex. (i.OOO AHK uppgives. viktskillnaden bliva Le-·
tydligt slörrc eller 55 kg/HK för dieselmotorn mol 17 - 18
kg/I-H{ för drivgasinstallationen.
Hos Pcnhoet inslalleras en gasturbindriven 600 K\V
generator med Pcscara drivgasgenerator i det under byggnad varande 31.000 lons d. \V. lankfartyget »Bai.selm» och
projekteras ett propcl~ermaskineri cnligl detta system för
samma farlygssorlek på ca U.OOO AIIK vid 90 r/m. Viklen
av 16 st. gasgenera torer, ledningar, 2 st. turbiner samt en
dubb el växel uppgår till 270 ton eller ca 19 kg/ AIIK.

'---v----' l
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Fig. 2.2.

Schema oc\1 diagram för driYgasgenerator av
frikolytyp med gasturbin.

l\. om binemde gas-ångturbinanläggningar.

Dc från en gaslurbin eflcr slutförd expansion'avgåcnde förbränningsgaserna hava genom sin höga temperalur
e tt avsevärt värmeinnehåll olik a vid olika anläggningar
b eroende på maskineriets utförande. önskan att omsätta
denn a Yärmemängd till n yttigt arbete, torde giv it u ppsl aget till gasturbinens kombination med en ånganläggning.
MatarvaHnct, som efter kondenseringen har en temperatur av ca 30° C, utgör elt utmärkt kylmcdium, och avga ··
sarna innehålla avsevärt med syre för fortsatt förbränning
om tillsalseldning önskas. Kombinationen innebär den
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fördel en att gas turbin en kan göras mycke t enk el, d å v ~i r
meför lus len i d enna å tervin nes i å n gpann an. Som ti digare n ämnts ligger vid ett krigsf artyg den övre effek tgränse n för elt gastm binagg regat ur konstr uktiv och ekonomis k synpu nkt ungefä r vid 10.000 HK. Utnytt jas vid
e lt rent gastur binma s kineri av denna effekt syreöv erskotte t i den avgåe nde gasluf tbland nin gen till förbrä nning i en ångpa nna kan utvinn as ytte rligare 30 a 40.000

HK.

Förhå llande t mellan gas turbin effekt och ångtur bi neffekt skulle sålund a kunna varier a mellan mycke t vid a
gränse r. En lämpli g överdi mensi onerin g av gastur binerna medfö r att tempe ralure n vid turbin skovla rna norma ll
hållas vid ur livslän gssynp unkt accept abla värde n för att
vid behov - snabb start eller forcer ing - tillåte s n i1
maxim um. Därvi d förbru kar gastur binen emell ertid n1er
luft och å ngpan na och ångtur bin komm a att» släpa eflen>. Det prakti skt använ dbara luftöv erskot tet i panna n
ligger mellan ca 195 '/t - vit rök - och oa 15 % - svari
röl;:: - nalurb gtvis med ett mycke t starkt i nflyta nde p n
pannv erk ningsg raden.
Såväl den fransk a firman Hatea u som AB Lavals Ångturbin har utarb eta t vissa system för dessa kombi nerad e
maski nerier ; Halea u med gastur bin koppl ad cfler pan nan - i vilken förbrä nning en alltså sker under övertr yck
- de Lavals Ångtu rbin med gastur binen koppl ad för e
panna n.
En schem atisk framst ällnin g av de Lavals princi p återfinnes i fig. 23. Genom in sättan de av separa t pannf läk l
kan ängsid an funger a vid helt avstän gd gastur bin.
Verkn ingsgr aden för ett kombi nerat ångtur binma ski neri torde bliva ca 4 % bättre än för ett rent ångtur binmaski neri, 20 a 22 )i_, mot 17 % d. v. s. bränsl eförbr ukningen 290- 310 gr/ I-IKh inklus ive alla hjälpn wskin e r.
i:iven om gastur binens verkni ngsgra d endas t är ca 17 %
Enär ångpa nnan arbeta re med hög luftfö rvärm ning ka n

ngturbin -gasturb inFig. 23. Schema tisk bild av de Lavals kombin erade å
m askiner i med förkopp lad kompre ·ssorgas turbin och
propell ergastu rbin i se ri e.

den givas relativ t små dim cnsion et·. Tryck et i eldsla den
får do ck lov att begrä nsas m ed hänsy n till gastur binen.
Vid efterk opplad gas lurbin förelig ga ej samm a restrik tion er. Krave n p å bräns lets kvalit et kan sänkas och det
höga trycke t i eldsta den medgi ver ytterli gare minsk ning
av eldyta n, på grund av fö r bättra d värme övergå ng. Ännu
något hältre verkni ngsgra d - ca 2 '/c - torde uppn ås.
Även ett drivga smask ineri kan givetv is tänkas kombinera s med ångtur binma skiner i medgi vande en marsch ··
fart verkni ngsgra d av 30- 32 :fr och fullfar tverkn ingsgr ad
~v 25- 26 'lo d . v. s. bränsl eförbr uknin gen 250 gr/ HKh
lnklus ive hjälpm askine r. Yad delta innebä r för aklion sl'adi en eller bränsl ebespa ringen ~1r uppen bart.
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Bttda systemen för kombinerat gas-ånglurbim naskine
ri föreligga ännu endast som projekt. Det är ännu sva rt
att avgöra i vilken utsträckning dc äro användbara f ö,
krigsfartyg och i så fall viikel som är fördelaktigas t. Un
dersökningar härav pågå. Som vanligt är det mest eko
nomiska maskineriet det mcsl komplicerade och därmc(
det mcsl svårskötta och dyraste. Vid förkopplad gaslm
bin är man emellertid ej så bunden av haveri på någo J,
del i kombinatione n. Gasturbinern a kunna köras separa t
ångturbinmas kineriet separat, om ångdrivna reservfläkl m
finnas. Maskinerier med cflerkopplad gasturbin, å andr:
sidan, kunna bygga på en mångårig erfarenhet frå n
Y clox- och Suralångpann or, delvis under b·igsoperatio ncr vilkcl är av slön;ta betydelse vid val av krigsfartygs
maskinerier. Härvid har dock gaseffekten hittills enda st
utnyttjats i pannflåktaTn a.
En allvarlig nackdel med dc kombinerade syslemcr
- så som de ovan angivils- är alt det torde vara my cket svårt att giva dem en m· skyddssynpu nkt acceptabci
uppståilning ombord.
Med gaslm·bincns användning begränsad till alt endast avse pannfläktar na kunna dessa, som tidigare antytts
endera inkopplas f.ö,r c eller efter pannan. Det sistnämnda har tillämpats på vissa franska krigsfartygs Suralpanneanläggning ar, varvid pannorna konstrueras för förbrän ning vid 2,5 a 3 ata lufttryck dock med bibehållande a
naturlig cirkulation av pannvatl net. Anlåggningsk ostnn derna bliva vid dessa ssytcm mycket höga. Med förkopp lad gaslurbinflåk t, direkt crsåttande eller komplctteran dt
den vanliga ångturbinfläk len, vinnes fördel av en me t
konventionel l utformning av pannan och luflskoltet, som
ej utsättes för så högt gastryck och ej blir så känslig.!
för läckor genom skallskador. Pannans dimensione r
minska liksom i förra fallet genom eldstadens anpassning till den högre lufHcmperalu ren. Bekymret ulgör e~

~0!)

liksom för gasturbinen av för pmmbrLi.nnol ja passande
bränn kammare.
Ett av det första förslagen till kombinerade gas- och
ångturbinmas kinerier torde ha varit det projekt, som
marinförvaltn ingen framlade 19-J.I, för ombyggnad av
Sverige-skepp en, innebärande kolpannornas slopande och
installation av nya ~mgturbincr, typ Klas Horn, om 2X8
a 10.000 AI!K och gasturbiner, Typ Clas Fleming, om
2 X2.000 AHK som marschmaski neri på befintliga vä "-lar
med Götaverkens drivgasgencra torcr. Gasturbin ernas avgaser avsågs ledas genom tryckluftisole rade r(ir Lill en
ekonomi- och marschpanna med tillsat~> cldning, varigcnom yltcrliga1-c 2.000 AHK beräknades kunna lillf,i:i ras propellerm askincrict. Endast utrymmesbris t hindrad e fullt
utnyttj ande av drivgaserna för :"mgproduktio n.
All hris l pft mee eller mindre ulförhaea ideer .id'-c
saknas ges bevis på i ctl för US Kavy 19-16 utarbetat och
1950 publicerat projekt till ett jagarmaskinc ri. Kombinationen år ej av sannna art, som. de ovan berörda, och
torde basera sig på resultatet av en amerikansk undersökning av ett slorl antal jagares gångtid undee såväl krig
som fred, vilken visar att dc övre 60 %-en av effekten
användes under ca 0,3 j·o av totala gångliden och de övre
70 %-en av effekten under endast 1 % av denna tid.
Detta för tanken till elen gamla iden om ångturbinmaskineri för lågfart kombinerat med ett Hill forccringsma sk ineri. Den föreslagna lösningen framgfn· av fig. 2-L
Fem flyggaslm·bin cr grupperas kring ångturbinens v~i.xel.
Ån gpannan är helt separat och ångturbinens effekt endast
9.000 AHK framfll och LlOO AHK Lack, avsedd för farler
upp lill 20 knop. Gasturbinern a giva tillsammans 21.000
AHK och inkopplas succcsivt. Yid den optimistiska gastemperaturen över 1.000° C beräknas bränsleekono mien
vara elensamma som för ett modernt ångturbinmas kineris
vid alla belastningar. Propellergast urbinerna förses med
f r ik Lionskoppl ingar. Maskineri vi k ten an g i ves mi n ska med
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Sektion genom Allen-Bristals 2.000 HK gasturbin med r egeNyttig effekt uttages via planet-axel genom sEparat turbi n
lagrad i den ihå liga kompressorväxeln.

V IEW AT A-A

Fig. 24.

Skiss över förslag till gasturbin-ån g turbinmaskineri.
t urbin effekt 21.000 AHK, ä n gturbin effekt 9.000 AHK
för högsta fart resp. marschfart.

Gas-

icke mindre än 260 ton eller 28 )i. om gasturbinernas sp ecifika vikt antages vara under l kg/HK. Maskinområde ts
längd skulle minska med över 3 m. Förslagsställaren p åpekar mycket riktigt betyd else n av a ll disponera ånga för
ekonomiändamål även vid lägre fart, vilket dock anses
onödigt av engelska specialister. Yidare framhålles ångturbinmaskineriel s pålitlighet, stora livslängd och lämpligh el f,ör manövrar jämför med den mera komplicerad e
fartygsgasturbine n av öppen eller sluten typ. Tyvärr
saknas bl. a. upgift å hur lufttillopp och gasavlopp för
flyggasaggregaten äro inordnade i fartygskroppen ova n
däck.

Dusturbiner lämpade j'ör hjälpmaskinclrij"t.
Det finns flera användningsområ den för den lätt a
gasturbinen som kraftkä ll a till hjälpmaskin er på det ma rina området, under förutsättning av förhållandevis kor t

drifttid, och del existerar redan clt flertal för dylik drift
lämpliga turbin er. Den största under utprovning varande
av dessa torde vara det av engelska amiralitetet hos Allen
beställda 1.000 K\\' gasturboaggregate l, baserat på Bristols
flyggasturbin Theseus, vilken förstorals att tillåla drift
med pannbrännolja i 1.000 h ulan justering och i 5.000 h
på 50.000 h.
samt m ed en livslängd
utan boeneralöversvn
'-..
Gastemperaturen
1951.
nyåret
på
började
Provkörningen
har satts till 720 ° C, trvckförhållandee t "1: 1. Verkningsgraden beräknas bliva Över 20 Y, tack vare den inbyggda
regenera torn även vid höga tropiska lufltempera lurer. En
sektion av gasturbinen visas i fig. 25 och en totalvy från
provbänken i fig. 2G. Del ursprungliga flygaggregatet ha r
genomgått 500 h prov m ed goll resultat, men efterföljande försök med tyngre bränslen skedde dock i.cke
utan svå righet er. Sålunda solade regeneratorn igen fulls tändigt vid övergf111g från flygfotogen till molorbrännolja.
Tändstiften byltes efter 300 h , brännarna efter 460 h.
Effekten är vid 8000 C gastemperatur och 320 gr/ HKh
bränslef,ö rbrukning 2.000 HK vid U.000/ 8.200 r/ m pö
kompressorn resp. gasturbinen nedväxlat till 1.070 r / m.
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Fig. 26 . Allen-Eristols 1.000 KvV gasturbingenerator på provbänken.

\Tjd 1.000 HK öka r bränsleförbrukningen till cJ20 gr/HKh .
De 8 st. brännkammarna äro belastade till icke mindre än
:15 X lOG kcaljm 3 h at a. Tryckförhållande 5: 1, vikt 970 kg,
längd 2,7 m och diam. 1,22 m.
US Navy uppgives hava beställt clt 300 KW nödgeneratoraggregat av ej känt fabrikat, i vilket gasturbine n
endast väger 275 kg. Livslängden är 5.000 h va ra v 500 h
vid full effekt Den avses all ersätta en dieselmolor p a
·L ton d. v. s. !)3 % viklbcsparing.
För mindre kraftbelopp finns redan elt anlal utpr ovade och tillförlitliga gasturbiner; i USA Boeing 502 p[l
160 HK, i England Rover på 100-.150 HK och i Frankrike
TurLomeca på 1-J0-230 HK. De lämpa sig väl såsom
kraftkälla för nödgeneratorer och brand,- och länspump ar,
som luftkompressorer för länsblåsning och som fläkt a r
till bl. a. ångpannor. För prov ha dc insatts i mindr e
fartyg som drivkraft.
Det intressantaste av dessa aggregat är ulan tviv e l
de av Turbomeca i Bordes tillverkade »Oredan» och »Ar -
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touste ». En sektion av typ »Oredon» på l !0- 160 HK Yid
36.000 r / m, 725-775 ° C gastemperatur och -t-W gt'/HKh
bränsleförbrukning har redan visats i fig. 7 i samband
med omnämnande av dess roterande brännare och ringfonniga brännkammare. Längden är 805 mm, diam. ::>50
nun och vikten 82 kg d. v. s. 0,51 kg/HK. »Arloustc» läm nar 230-280 Hk vid 725--800° C gnstcmperatur ca -100
gr/HKh bränsleförbrukning och 36.000 r /m . Längden är
860 mm, diam. 550 mm och vikten 81 kg d . v. s. 0,30
kg/HK. Bränsletrycket är endast 3 a tö tack vare den roterand e brännaren, som består av en krans av relativt
stora hål, 0,8-1.2 mm diam. i en fläns på den ihåliga
turbinaxeln. Båda ha genomgått officiella 150 h l)rov och
körts med flygfo togen 2.000 resp. 1.000 h vid varierande
last med u tmärkta resultat. Turbinen har enligt uppgift
utan några olägenheter körls med pannbrännolja utan
effektreduktion. De kunna placeras horisontalt eller vertikalt med avlopp i valfri riktning. Med elgenerator på
40- 80 KW blir längden under 1,5 m.
Båda aggregaten utföras även i en modifierad form
med förkopplad koncentriskt monterad axialfläkt med
framförvarand e ställbara ledskenor. En del av den förkomprim erade luften tillföres kompressorn och resten
kan levereras för ventilation eller dylikt. Kapacitet
gas
luft i sistnämnda fall utgör max. 8 kg/s vid 500GOO mm .vp. Ljudstyrka och vibrationer vid fullt yarvtal
ligga inom det ultrasonora områdel. Endast vid 1/ 2 till
2/3 varvtal n'låst e öronproppar användas. Yihrn tioncrn a
göra sig märkbara i form av ett lätt, fysiskt obehag, som
dock snabbt går över. Siarten är mycket enkel oeh snabb
ca GO sek. Den utföres t. ex. för hand med vev och svänghjul eller med tryckluft dir ekt i fläkth julet eller m ed
elektrisk startmotor. Priset per aggregat ligget· omkri ng
3.000 $ vid större antal.
Ett liknande aggregat tillverkas sedan Hl-17 i USA ~•v
Boeing varav US )Javy har kontrollen över modell ;,02

+
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F ig. 27.

I-Ialvsektiou av Bo e ing 502 v äxla de gasturbin p å lG0- 21 0 H E

m ed prop eHerturbi1J. Effekten ~i. r HiO HK vid :3G.OOO r/n;
p å kompr essorturbin en, lryekförhållandet :·l: l ,,ch lufl
m i:i ngden 1,.l5 kg/ s. Gasturbinens varvtal 22.500 r/m n edvä xlas till 2.500 r / m p å den utgå ende axeln. Som elgen er ator ger modell 502 hel a 80 K\Y kontinuerligt. Aggr t
ga le ls arr angemang framgå a v fig. 27. Sia rle n sk e r n1 e<·
tryckluft eller med en 1 1/-1 Hl\. 12 elle l' 2-t volt e lek ~r
lllot·or p [l GO se kund er. På 2 1/ 2 sek. act:cle r;..' n H d et f r<\ ,•
lomgtwgsYar v talel 10.000 r/ m li!l fullt varv Ull 36 .000 r / 111
D im e nsion e rna ~-i. ro: hingd ] .1 m , di am. O,l) m nc h vik'
en HO k g jämfört m ed 825 kg f ö r en b ellsinmotor oc h 1.2llll
!q-4 fiir e n sn a bb g8ende di es el. Så som exemp el p å kom pleila llj äi pma skinaggrega t , i vilka denna lurbin ingå r som
k ra ftkälla , m å ni:inmas: 80 K\\' elge nerator med e n lot alv ild a v 22:5 kg, luftk o mpressor med en kapacit e t av !HlO
m :;/ h vid 8,4 alö och vikten 310 kg och brandpump u p p·
fo rdrande R.OOO minutliter m ed 80 m tryck och en tot al
Y il.; t a v ca 175 kg.
Ame1·ikanska marinen har visat speciellt intresse f iir
denna lurbin och låtit installera ett Boeingaggregal såso lll

framdrivnin gsmaskineri i en 7,5 m personalbåL Därvid
ha så goda resulta t uppnåtts, all ett större antal gaslurbiner beställts för elgeneralord rift på minsvepare. \'issa
ändrin gar ha dock vidtagits på gas turbinen. Fulla effekten är sålunda 175 AHK vid 2.900 r / m medan max. effekten uppgå r till 210 AHK vid 3.150 r / m på propellern.
Bränslefö,r brukningen angives till 600 gr/ HKh med motorbränn olja av ~~,5 ° E vid 38 ° C. Gastemperaturen är 850° C
för e turbinen och bränslet1·yckel 28 alö. \'id proven har
full effekt uppnåtts endast 7 sele efter starten.
Den engebka firman Hover har för närvarand e en
egen provbåt »Torquil» igång u lruslad m ed två H ov er gasturbin er och en dieselmotor. Engelska marinen har i e n
16m slup e rs a l t en 2 1/ 2 lon s diesel m ed en dfylik gaslur bin om 100- 150 AHK och har meddelat, alt två under
byggn ad varande snabba patrullfa rtyg komma 21.t förs es
med detta maskineri. Bränsleförbrukningen är f. n. fyra
gånger slöne än dieselmotorns , 730 gr/ HKh vid 100 HE.,
och ve d.;ningsgradcn vid 150 HK C'ffekt 11 jl,, mols va rande
570 gr/ IIKh . Med värmeväxlare vieintar man sig e n förbättring till 330 - -JOO g r / Hl\h. Komprcssor !urbin c n ii1·
kon stt·u eJ·a d för 40.00{) r / m m e n köres icl;c h å rdare ~in
35.000 r / m. Tryckförh å ll a nd e t vid 150 Hl{ i:i r ;~ ,5 : 1 vi d
100 li R 3 : 1. Ga stemperaturen ä r ca 1'<00" C. l sknrs lenen som, p ö n~imnda slup a r b e tar so1n l juddämp a r e od
ven lilationsluftejektor, har uppmätts ca 550° C. Tv i1
Luca :-; hr ~innkammare och br~innar e anvä nd es; brä n sletryck e t ä 1· uorma1t H atö. Aggregat e ls hi.n gd är ca J .2:)
ll1 höjd o c h bre dd ca 0,75 m oc h vikt 273 kg.
Sammanj'ultning.

Det förefaller icke osannolikt, all gasturbinen i kombinati on med lätta dieselmotorer konuner alt erövra en plats
såsom forceringsmaskineri i mindre fartyg i det extremt
lätt a men samtidigt ur bränsleförbrukningssynpunkt myc-
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ket oekonomiska utförande, som kommit till användni n:C(
vid hittills i E ngl'and och Sverige gjorde försöksinstall a
tioner på motortorpedb åtar. Bränsleförbru kningen u n·
der de korla forceringsper ioderna spelar mindre roll. l
vad mån del gäller mlb torde ej heller däcksarrange
mangen på dessa lägga allt för stora hinder i vägen f ö1
anordnande av luftintag och gasavlopp och ej heller fö 1
elt snabbt och billigt uttagande av maskinerna vid översyner. I den mån större effektbelopp än hittills provad \
komma att fordras, ligga dessa redan inom räckhåll genom den utveckling som skett inom flygeL
Man kan säkerligen även förutspå stor användni<l !l
av gasturbinen såsom. kraftkälla för en mångfalld !Jjälpmaskiner såväl ombord som vid basanläggnin gar, dit 1
dessa turbiners små dimensioner och låga vikt och obe
roende av kylvatten skjuta bränslefrå gan i bakgrunden .
Särskilt de små -- nu tämligen väl utprovade aggregateu
på 150 a 200 HK torde finna stor användning för drif l
av nödgenerator er (bl. a. till kanontorn), snabbslartflä ktar till pannor, brand- och länspumpar, stridsventilat ionsfläktar m. m.
På gasturbinens av i dag användbarhe t såsom huvud
maskineri på fa rtyg vid större maskinaffekt er måste n og
t. o. m. gasturbinentu siasterna se med betydligt slÖlTl
pessimism. Gasturbinen är icke den idealmaskin, som
säkerligen många hade hoppats på, som skulle onödiggöra tunga och skrymmande ångpannor oc h bringa m
världen alla olägenheter med matarvatten, kond ensore1
m. m. och därmed undanröja avsevä rda vikter medgivande utvidgningar på t. ex. vapensidan. Även OlTl de tid igare berörda förbrännings problemen vid tunga oljor sä kerligen inom en snar framtid bliva lös ta , kvarslår dock
flera problem bland vilka de s to ra d i.mensionerna o el•
höga tempera turerna på de gasförand e ledningarna
intaga eJ'
även vid måttliga kraY på verkningsgra d till el l
lösningen
nlt
möjligt
är
Det
plats.
framskjuten

för kt·igsfarlyg fördelaktigar e maskineri än den nuvarand e ångturbinen för större effekter ligger i kombinationen ånga - gas.
Man har anledning alt m ed stor tillfredsställe lse konstatera det omfattande försöksarbete , som pågår för olika
marin er i tro ts av vetskapen om den begränsning i användbarh et, som gasturbinen f. n. har på etl krigsfartyg,
ty det är endas t genom provning und er verkliga driftförhållanden, som mnn får en riktig uppfattning om ett maskineris värde och d[l framförallt nr drifls~1kerhet~;syn
puukt.
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Förs varshögsko la.
Au J{omnu'n cliirkuple n J/. llum mu .
Do wc in lhc fighling services ove is business of educa ti on? I d o n () t
tJJ
do
lh iuk so . I bclicvc lhal, if lherc was on "
kind of institutio n in th e E mpir e liw
paid a big dividend in the last war il w a,
thesc Colleges.
General Sir \Yi lli am Slim, 19t 7.
Utbil clnin[J för iolulJ'örs uarel.
Försvare ts vikt igusle uppgifl är förviss o, alt genm
»Si Yis pacem , pa 1
sin blotla tillvaro förhindra krig.
utbildnin g och fö1
krigurens
i
all
medför,
Det
!»
bellum
praktik inom d l
någon
ingä
kan
beredelse r mera sällan
är tills a l
således
han
de
krigets hantverk , vars tilhimpan
ino1 11
gen
för att förhindra . Den individue lla utbildnin
försvaret måste därför, som av inledning scitatet framg<n
även i länder som ha större möj ligheter till krigi"k ]Hal-:
tik än Sverige gru nd as på teoret isk a skolsludi cr, illu slrl
raclc med krigiska l ekar och sl,[td cspel m ed d en o.llvarl 1
gastc bakgrund . Den nu tida krigförin gens to tn la karakUi
medför, att ana loga förhå llan den inträtt inom fl e rtall 1
verksamh cisområd en i det m odern a samhälle t . Teori e;
jämte den allvnrsam m a krigsleke n, h a r blivit en utbild ningsfon n, som tillämpas ick e hloll inom del miliii:i r<
ulan även inom a lla övr iga g renar av to lalförsva rct.
Vid så dant studium konstaler as sna rt , a tt d c om fa tt a nd e och invecklad e upp gifter, som för b eredels er fö ,·
krigsinsa ts a lltid utgöra, icke kunna lösas isolerat i oli k <t
organ, uUm kräva intimt samarb e te m ellan ledande i P ·
stanser och ömsesidi g för stflclse för dc olik a verksamh et ~. 
grcnarna s uppgifter och problem. Härigeno m ha lu·a '

uppsta t t p a gemensa mma skolor och högskolo r, dels inom d et militära försvaret m ed enb a rl militära elever, dels
inom lolalför:- varel med sflVäl civila som militä ra dellagarc. Sådana skolor finnas flerst ä d es utomland s och ha
fått ökad betydelse och omfattnin g under och efter 2 :a
värl dskriget. Bland dc mera mil itärt betonade kunna
näm nas »Anncd For ces Staff Co1lege» (CSA), ».Jo in l Services S!aff College» (Slorhrita nnien) och »E'colc supcri e ure de Guer re» (Frankrik e). Av dc senare märkes
»Xationa l \\"ar College>> (USA), »Imper ial Defence College» (Storbrit annien), >>Institut des lianles E' tutles dc Def en cc Xationalc » saml det senaste tillskoltc l i denna samling »::\orth Allantic Treaty Organisa tio n Defence College»
'
(;.,TATO) grundad Hl51.
Dc uppgifter , som tillkomm a skolor a\r detta slag, torde kun na different ieras iill tre viidigare grupper, n~im·
ligen:
a)

b)
c)

att utgöra förberede lse för och möjliggii ra urval l ilt
högre milit~i.r a. chefsbefa ttningar;
att åt högre militä ra och civi l a chefe r ge en vidgad
överblick över det totala försva rets problem;
all utgöra etl forum för specia lstudier av problem
inom del totala försvaret .

Den första uppgiften tillkomm er rätteligen dc mil itärt betonade skolorna, ocl1 förbered ande urval m ås te givetvis göras redan på Wngl lidigm·e sladium och grund~~s
även på andra kvalifika tioner än skolkuns kaper. I USA
och Engla n d ligger kanske lvngdpun kten i denna verksamhet pö, utt fö. fram lämpliga Lef~ilh avare fö r kombinerade oper a tioner.
General \V. Slim, som 19-17 var chef för lmperial Dcfenc e College oc h ~;om inledning svis ci terad es, har framlagt n åg ra synpunkt er i delta sammanh ang.
»Hiiga befälhav are bör a besitta ~ en stark vilj a, e ll
gott omdiim c och en of,ö, rvillig L:arald~ir. fnlet av d c ltn
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ä r lätt all lära bort. Det första problemet vid skapan d 'l
av höga befälhavare är d ärfö r icke utbildnin g, ulan Ul'\'al.
_ Felet vid våra kadcllskolor har i det för egående ofta
varit, all vi tvekat alt gallra tillräckligt drastisk.» D el
får nog anses minst lika f elakt ig t, a lt gallra otillri:idd igt
i senare stadier. Urvalet k a n då komma all likna m ern
en prickning av eU fåtal, som mindre dugli?.a . ä1~ cll
positivt urval av dc skick}jgarc. Ett sådant forfanng ssätt m ås te nog betraktas, som psykologiskt synnerligen
olyckligt.
Slim ~i r inne på å ld ersf rågan också:
»One of the greatest difficullics will be to spacc ti H'
various appoinlments in time, so tha t the officer wil l.
after passing through the J oint Services Staff ~olle gc.
arrivc all h is firsl Coloncl's or Brigadier ' s appomlm cn
att an early enough age - not later, I th ink, t h a n forl y. ,>
Dc så alt säga f redligt ämb e lsmannam ~iss iga fö rh allandena hos oss överensstämma ganska illa m ed dyl ik l
krigsmä ss iga synpunkte r och riktlinj e r. Och om d et u nder r emiss varande f örsiagel till höj da pensionsåldrar
i nföres, torde prägeln av »krigsmakt för frcdsbruk» ytt er
ligare accentueras. Kär försvarshögskola diskutera s, b ii1·
man ha !dart för sig den domin eran de betydelsen av U lval och ål der , d . v. s. befordringsförhålla nd cna. Enb a rt
undervisning är int e någon patentlösning, som sk ap ar
go da höga chefer.
.
..
Den a ndra uppgiften - a lt ge vidgad övcrbllck over
del totala försvaret - blir m e r och m et· angelägen all teftersom samhällsmaskineriet kompliceras och den b l1r
del väs enlliga i d e m e ra civilt b e tonade högskolorna.
Den tredje uppgiften - studium av speciella probl em
- torde kunna åläggas högskolorna enda sl om utbi ldningstiden och lärarp ersonalen är rikligt tilllagcn.
I Sv e rige togs d c första stegen mot högre försvar su tbildning i slutet på Hl-JO-talet genom s. k. s tr ategiska k urser. Frå gan togs sedan upp genom försvarets officersut -
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)Jildningskomm itlc (FOCI\), som framlade sitt bcUinkandc d en 20 juni Hl50. Della låg till grund för öB:s framställning till Kungl. Maj :l i oktober 1950. Hans framställning avs r1g då dels cH principbeslut om inrä tlanclc av
en försYarshögskola, dels begäran om m edel f ö r en provis orisk kurs höslen 1\J:ll. CFD tillslyride den provisori ska kursen, men fann del lämpligt, atl avva kta erfarenh elerna från d e nna , innan ställning logs till en fasl försva rshögskol::l. H iksdagen godkände CFD förslag.
Scdan i[dlgavarandc kurs för högr e fö rsvarsstudier
(Kl-IF 1D31) nu avslutats, har öB d en 15 februari i år lill
Kungl. Maj :t inl~inmal en redogörelse för denn a verksam het sa mt förslag lill organisation av e n försvarshögskola.
Man torde kunna räkna med, att ett posiliYt heslut härom
komm er att fatlas av årets riksdag. Ihir ska ll nu lämnas en kort orientering om verk samheten vid KHF Hl51
och om vad förslaget till försvarshögskola innebär.
!UlF 1951.
Jämlikt go 2371 den 29 juni skul:C KHF 1951 lyda
mHl er ÖYerbeHi!havaren och omfatta
d els clt kompendieskede intill l -UJO 1951, var under
sam tliga elever skulle fullg öra ordinarie tjänst,
dels en kurs i Stockholm 15 / 10~22 / 12 vilken eleverna helt eller delvis skulle genomgå ut t n fullgö rande av
ann an tj~inst,
d els, slutligen unrler 1H;i2 en tilhi.mpni ngsövning (fällövning) av 1--2 veckors varaktighet.
Till chef för skolan b eordrades chefen för försvarsstaben och till souschef kommendör en Landtivisl. Till
skolan knöls tre militära lärare, kontaktmän från Civilför svarsstyrelsen, REF och det psykologisk a försvaret
!-iam l cxpe dilionsp c rsonal. Dc mili.tär a eleverna indelades i en äldre grupp om L arme-, 2 m a rin- och 2 fiygofficcra re och en y ngre om 10 officerare från a rm en, 3 från
111 arincn od1 3 från flygvapnet. Den förra gruppe n dcl:tog e ndast i den senare h älf len av kursen i Slockllolm.
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Dc 11 c:ivila deltagarna representerad e ulrikesdcparl emenLet, c:ivilförsvarss tyrclsen, försvarets civilförvaHui ng, vä goch vattenbyggna dsstyrelsen, järnvägsstyre lsen, telegrafstyrelsen, gcneralpostsl yrelscn, luftfartsstyre lsen oc:h fö rRepr esen la n ler för i ndusvarsväsende ts radioans talt.
lämpligt, för att in tl'
anses
nog
r
få
Det
strien saknades.
r för i totalförsv arepresentante
säga angeläget, alt även
ret bclydclscfull a jndustrier införlivas i försvm·sarb et et
under den fortsalla verksamheten .
Kursen indelades i clt kompendiesk ede inJill d eJ,
15/ 10, etl första kursskede intill den 19/ 11 vari dc äldr L
militära eleverna icke deltoga samt ett slutskede till d en
22/ 12 med samtliga elever . Undervisning en bedrevs a v föreläsningar med efterföljande diskussioner (27 % av tiden), upplikatarisk a exempel och krigsspel (30 % ) samt
grupparbete (33 % ) och studiebesök (8 % ) . studierna
berörde praldiskt taget alla aspekter på det totala f örsvare t. Genom exempel (spel) och tillgångar på exp erter från så många olika områden fi ngo problemen en a llsidig belysning, som var av allra största värde. Olikhl'Ler i uppfallninga r mellan t. ex. olika försvarsgrena r , civilt och militärt och mellan den militära strategien och
utrikespol i liken berikade diskussionern a, vill.;:a fördes i en
klarl positiv anda och med förtroendeing ivande sakl ighel. Dc personliga kontakler och intimare tankeutby ten.
som där möjliggjordes , skapade i och för sig vä rd en av
kanske samma storleksordn in g, som själva und c rv i-..ningcn.
Erfarenheler na från KHF voro övervägande myckd
goda. Vissa svårighet er förclågo genom skolans du bhla
målsättning, nämligen studier dels av det totala kri gets
problem, dels av samverkansp roblemen inom~ krigsm ak ten. Inom stormakterna har man, som framgått av det
föregående, av denna anledning två skilda högskolor !ll<'d
skilda uppgifter.

223

Erfarenheler na av organisatoris k art kunna hänföras
till följ ande spörj små l:
dcltagarurval cl,
avvägningen mellan det totala försvarets problem
och d e militära samverkansp roblemen,
kurslängden och kursernas inplacering i almanackan,
försvarshögsk olans lydnadsställn ing.
Om dellagarurval et kan sägas, att vissa nackdelar vor o förknipp ade med atl ett antal äldre kursdeltagare fördes in vid kmsens mitt. Det torde franulcles regleras genom separata kurser för äldre befattningsha vare.
Avvägningen mellan det Lotala försvarets problem
och de rent militära samverksprob lemen kräver särskild
uppm ärksamheL Dc civila elevernas tid hör ej i alltför
hög grad beläggas av sysslandet med militära detaijcr.
Å andra sidan krävs, för att få en realistisk bild även
av det icke-militära försvaret, alt problemen behandlas
mot bakgrunden av vissa bestämda militära lägen, så att
just växelverkan mellan de militära och icke-militära
faktor erna kunna belysas. Svårigheten löses i förslaget
genom att vissa rent militära krigsspel förläggas till slutet av kursen, varvid de civila eleverna deltaga endast i
begrän sad omfattning.
Totalintryc:kc t av KHF är kart positivt och man ser
med tillfredsställe lse verksamheten föras in i fastare former genom öB förslag till försvarshögsk ola.
Förslag till försuurshög skola.
Försvarshögs kolan föreslås få till uppgift
»alt åt högre militära och civila befattningsha vare ge
en vidgad överblick över det totala krigets problem,
att som en f.örberedelse för högre mjlitära chefs- eller
stabsb efattningar och för molsvarande civila befattningar
ge fördjup ade insikter om det Lotala försvarets olika grenar samt om planläggning och genomförand e av för dem
gemensamma försvarsuppg ift er ,
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alt u tfö1·a elle r m edverk a vid sp ecialst ud ier av frn gm, som ~iro sä r skilt ak tu ella fö r det to tala försvaret.»
Synpunktern a på de rent m ilitära sa m ve rksproblemen ha i denna fo r mu lering skj uWs i bakg ru nden . D c kl
kan uog v ara himpligt. Dc olika m ilitära försvarsgren ar
nas betydelse belyses nog riktigast icke genom en inböJdes jämförelse, utan genom alt visa hur deras ve r ksa m]Jcl inverkar på övriga g renar av det totala försvaret.
Högskolans verk samhel sk all bed r ivas på Lvå f1rli p: 1
kurser om \) veckor för regementsoffi ce ra r e och molsY ~1randc civila befattn ingshava re smnt vartannat år chef~
kurs om 10 dagar för h:-igt"c chefer. Kurserna fö r egås n··
kompendiesk ede och efterföljas av omkring 1 veckas h1 ltövning. Dessutom förutses specialkurser i mån av hc!Hn.
Försvarshögs kolan avses lyda under öB genom ch e
fen för försvarsstabe n och ledes av en chef i lönegrar!
Mo 1LJ- -17.
För alt medve rka vid utbildningens allsidiga in!'ik t
ning, ställes till öB förfogande ett fö rsvarshögsko lans rn d,
med CFst som o rdför:JJHle och representante r från l'D.
HEF, civilförsvarss tyrelsen m. fl. SkolD n s per;;onal i ÖYrigl avses beslå av tre militära Järarl', civila lärare repr esenterande utrikespolitik , civilförsvars, ekonomi~ld ocl,
psykologisid försvar, samt viss exped itionspersona L Hö r
till kommer 3 bilrädande militära lärare under omkri ng
() ma nader.
Kostnadsberä kningarna sluia pf1 ett cngångsansb g p<
~J.OOO kronor för undervisnings - och expeditionsm ateri Ll
samt ett örligt anslag på 1G5.000 kronor. \'id denna b eräkning har icke inräknats löner till chef och lrc miliUi r<~
lärare utan föruls~ittes, att de tta behov tillgodoses ino)11
ramen för förefinUiga personalslate r för krigsmakten.
Denna del av försiage l ä r att beklaga . Dc växande arbe buppgifterna och vakansema ha s2dan åtskillig lid tillbak n
lagt allt stö rre a rbclshördor p[l dc ensk ilda officeram as
a xlar. Tecke n til l överansträng ning ha skymlat på tllsk il-

Jig·a h fl l l. Om man i ell s<: dant hi.s.:e kr~[ver ' alt ...vlterli<~are
;::-,
uppgifter skola lösas inom personalrome n, växer givetvis
belastningen p<l. d c åte rstående . :\är det dessutom gäller
så k valificerad personal , som det här ä r fråga om, kan
födu slen av arbetskraften i det orrlinarie ar:)eiel bli ganska k ännba r. ;\\·en om del ur parlamentari sk synpunkt
synt es :wårt all möta gehör för nvn miliUira hefatlningar
bord e dock det aktuella personallägel beltlllals med sk~ir
pa och den fö r eslagna lösningen framför ts som en id~e
till rådlig nödfall su tväg.
Lokalt fjribigges den nya försvo.1·~högsko!an proYisorisk t till mililärslabsb yggnad cn, men önsb·ärdhetc n av
sä r skil da lokaler i högkvartercis närhet framh[llles.
Utan tvekan komme1· en betydelsefull lucka i vår be
redskap aU fy ll as genom ind1Uancl:::-t av en försva rshögskola enligt öB förslag . Därmed synes man också h:1
konunit på rätt viig i fdlga om samverkan mellan försvt•. rets olika grenar. Dc n[lgoi l jusblå oplimist~r, som i likhe t med Lidell-Ib r l förordal gemensam personal även j
de lägsta graderna oc.:h fantiserat om , hur lätt del skulle
vara, atl förvandla en jagar-division schef till chef för en
slr i dsvagnsb3talj on el. dvl., röra sig förvisso icke med
fött erna på jorden. Den kr~!ssa verkligheten kan snarare
illustreras av dc 270 olika »anv~indbarheterna» inom armen s värnpliktiga, eller det undan för undan väx:)ndc
an talet olika specialister inom alla personalkateg orier och
försvarsgrena r. I Jiigre pradcr nu1stc mottot vara speci a lisering, men undan fö r undan, som högre gra der uppnå s, skall blicken och ansvar~områdena vidgas och fö 1·
ståelscn för närhehigna verksamhelso mråden fördjupas. I
det totala försvaret w'\s resultat icl.;e genom alt med n[lgon patentmetod stöpa alla i samma form, utan genmn
för ståelse och samarbete mellan olika specialister.
I slrävandena mol de i la m[il utgör inrällandel av fö r-·
svar shögskolan ett got t sleg pö v~igcn.
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