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Meddelande från Kungl Örlogsmanna:: 
sällskapet nr 2/46. 

Ordinarie sammanträde den 6 februari 1946. 
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l. Valdes ledanwten Friberg till föredragande för år 
194 7 i velenskapsgrenen förbindelseväsende med 'ledamoten 
Landström som suppleant. 

2. Föredrogs årsberät telsen i förhindelseväsende avgiven 
av ledamolen Fogelberg. 

Ordinarie sammanträde den 6 mars 1946. 

l. Valdes ledamoten Malm till fö.redragande föT år 1947 
i vetensk apsgrenen reglementen och förvaltning med ledamo
ten Nerpin som suppleant. 

2. Valdes till korresponderande ledamot kanslirådet och 
-ch efen för uttikesdepar tementets arkiv Karl Sigurd Torsten 
:'{ilsson Gihl. 

3. Bifölls revismernas förslag att bevilja sekreteraren, 
b ibliotekarien och redaktören för tidskriften ansvarsfrihet för 
1945 års förvaltning. 

4. Föredt'Og ledamolen V. af Klint anförande jämlikt 
:Sällskapets stadgar § 31 över ämnet >> Synpunkter på flottans 
l uftvärn >> . 

5. Föredrog 1edamoten Nilson an fö rande jämlikt Säll
"Skape t.s stadgar§ 31 över ~"imnet >> Sydsverige i brännpunkten >> . 

G. Fogelberg. 

Tidskrift Sjöväsendet. 8 
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Synpunkter på flottans luftvärn. 

Anförande enligt Sällskapets stadgar § 31 av ledamoten 

V. af Klint. 

Efter förra världskrigets slut genomgick del militära fl y 
get en utveckling av enorn1 storlek . Människ~m crönade full
ständigt lufthavet. De stridsmedel, som användes i sjökl·igel 
och i kriget till lands, tillfördes även kriget i luften. Flygpl ~l
nens stora hastighet och oberoend e av sjö eller hmd gjord c
del möjligt för dem att deltaga: i strider av alla slag. 

Under det senaste kriget har inom krigsflyget tillkommi l 
två väsentliga nyheter. Des.sa äro: reaktionsdrift en och atom
boniben (atomenergien) . Genom reaktionsdriften kuDna flyt,; 
plancns hastighet avsevärt uppdrivas , och med atombomben 
kan .ej tidigare anad förödelse åstadkommas. Utvecklingen av 
krigsflyget har .således ej visa t tenelens att stabilisera sig. Allt 
tyder på, att utvecklingen r askt kommer att gå vidare, och 
hell nya utvecklingsomtåclen ha öppna l sig. Varthän ut veck
lingen kommer att led a kan ingen veta, men Plt sti\.r klart : 
Flyget wm stridsmedel kas tar en hotfull s lagskugga ö,ver en 

.sargad värld. 
Det hade varit g:mska naturligt om molmedlen mol flyge l 

genomgått en lika snabb utveckling som flyge l: :ojiilvt. Så ii 1· 

dock ej fallet. Det förefaller, som om intresse t föt att skapa 
detta flyg - kanske män~k tighelens viirsla fiirslörehemcde l 
- till övervii~~mcle del tagi t k rafterna i anspr;tk. Föga hleY 
över till att slzapa effektiva motmeclcl. Tendensen är i fort 
·äLLningen densamma. Man kan i delta smnmnnhang kon
statera, alt sedan det visat .sig möjligt, att med en enda atom
bomb - fälld från ett flygplan - på en gång fötrstöm 30 km " 
av Hiroshima och döda över 90,000 människor och skada 
200,000, fortsältas försöken med atombomben. 0Jn gälla f{ir -
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söken niirma,st a lt utforska, \"ad Yerkan al.ombombt:n k an ha 
mot :fartyg, vilket skall utrönas vid cle p lanerade och mycket 
omtalade b ombfällningarna i Stilla havet mol japanska krigs
fartyg i var. Detta kan vis:-:erligen Yara av slort. viinie äYen 
för att utforska , huru örlogsfartygen biira ikonstrueras för 
att kunna möta det nya vapnel. Det skulle dock var it av 
mycke t '; Lor betydelse om forsknin gen av alomene.rgicn som 
strid."Jnedcl ösen inriktats p å en annan väg, nämligen a tt ut
nyttja densamma som motmedel mot flygel. En uppåt riktad 
atomenergi k an ske skulle erbjuda ett gotl skydd mo t [lllLl llan 
dc flygplan . 

~fan kan nu fråga c,ig: >> Hur ha clft mo1medlt•n mot fly
get utvecklats?» 

Under mellankrigsftrcn uppväxte visserligen ell och ::m
nat motmeclei mot flyget, m en dessa voro mer eller mindre 
ofulll"'omliga, vilket visat sig åtminstone i hö,rjan av krigPl. 
Jag skall här endast dröja vid luftvärnsartilleriet och då när" 
mas t vid luftvärnet å fartyg. 

Vid krigets utbrott 19i39 kunde luftv ~irnsartilleriel å sjii
strichkrafterna viirldcn runt uppvisa en provkarta av olika 
typer och utveckling.sriktningar. En kritisk granskning ger 
följande resultat : 

Fjiirrluftuiirnets kaliber varierade mellan 7,5-12 cm . 
Lavettagen med !adel- och tempcringsanordning~1r voro svftr
han1crliga; i allmänhel utan egentliga maskinella hj~ilpmedcL 
De krävde stor kanonbctjäning. Eldledningarna voro ofull
ständiga, räkneinstrumenlen voro utförda m ed stora approxi 
mationer, erfordrade 1nanuell inställning och voro ofla t"j till 
räckliga för dc flyghastigheter , som förekomma. A.rtillcris~· 

stemc!: var decentraliserat med centralsiktc, avståndsmätare, 
eldledningsinstrument och pjäser utspridda på olika platser p <·l 

fartygeL Hela apparaten blev härigenom otymplig och lri\g 
att få i gång, .samtidigt med att felanledningarna voro många. 

Niirlu)'tuämets kaliber varierade vid krigets utbrott mellan 
6,5-57 mm. En m tmgfald olika pjästyper och fabrikat fun
nos. Största svårigheten hade varit att framshilla automat-
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pjascr, som fungerade utan eldavbrott Della h ade man lyc

kats med beträffande de mindre kalibrarna, 20 mm och mind

re, men dc grövre kalibrarna voro i regel ej driftsäkra. Med 

hänsyn till säkerhet i funktionen torde dc svenska Boforspjii

senut ha varit dc förn~imsta. För närluftvärnet i allmänhel 

kan dock sägas att lavettagen med rikt- och eldledningsanord

ningar ej fyllde m å llc t. Riktanordningarna medgåvo ej till 

räckligt hastig m ålfa ttning. "Gndantag utgjorde dc skulder

och h ::mdtagsriktade pjäserna, vm1ligtvis av 20 mm och mimhc 

kaliber. Sikt- och eldledningsanordningar voro behäftade m ed 

stora approximationer. De mera noggrant räknande konck

lörerna voro svårhanterliga och s<"t anbringade på lavett agen . 

att den personal, som skulle betjäna dem, stundom ej fick 

plats p g a det begränsade utrymmet ombord. 

Vid krigsutbrottet var således luftvärnsbcs lyclmingcn pa 

örlogsfartygen i allmänhet av mindre god 1.-va/itet. Dessutom 

var även antalet pjäser alltför ringa. Delta är p[t sätt och vi s 

förklarligt eftersom man ej nått fram till typer, vilka von' 

s,'t fullkomnade, att större serier borde lägga-; upp. Inför de t 

plötsliga krigshotet nödgades därför de olika m::uincrna aU 

snabbas t möjligt pressa fram luftvärnspjäser och eldledningar. 

Behovet av luftv~irn blev mycket s tort. Dels skulle örlogsfar

lygens luftvärn förs lärkas och dels skull e alla hj~ilpfnr tyg för 

ses nl'ed luftvärn. Detta behov kunde ej fyllas enbart genom 

a tt sätta befintliga konstruktioner i större serie tillverkning. 

Aven äldre lv-pjäser och t o m flackbanepjäser måste bygga ~ 

om till mer eller mindre primitint lv-pjäser. Det g~illde fak 

hskt alt få fram någonting som man kunde skju ta i luft en 

m ed. Antalet varianter ay luftvärnspjäser blev därför myc

ket stort. En bidragande orsak för va.rt \:iclkommancle Yar 

givetvis de synnerligen knappa anslagen till förware t. Men 

ej heller för dc mariner, där medelstilldelningen Yar riklig, 

medgav industriens kapacitet nytillverkning svarande mot det 

stora b ehovet. Även problemet att i erforderlig utstriickning 

utbilda personal till de o lika pjästyperna var i många fall 

praktiskt olö•sbarl under rådande krigsförhållanden. 
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Flottorna inträdde såJecles i kriget med e tt luftv~irn, ,som 

till stor del ej fyllde cle krav, som vid elen Lidpunkten kunde 

ställas på modernt luftvärn. Med della luftv~irn skulle ett 

intensivt luftkrig mötas. 

Men även det modernaste luftvärnet vid denna tidpunkt 

had e i utvecklingen slött på två betydeLsefulla hinder, vilka 

satte en brs tiimcl gräns för dess träffsäkerhet ; det en a var 

avs tåndsmätning-en, det andra teml)Crinc'cn 
....... 

t') • 

Avståndsmätningen ,skedde enbart m ed optiska avstånds

mätare. För a tt avst~mdet m ed dessas tillhjälp skulle bliva 

tillräckligt noggrant för luftviirncl, erfordrades mätare med 

sådana dimensioner, all ·dc i allmänhet ej 'kunde beredas plats 

på fartygen. För fjärrluftvärnet erfordras egentligen en mä

tare m ed minst 8 m eters has och 28 ggr förstoring, räknat 

med ett m ax imalt skjutavstånd av 6,000- 8,000 m . Av prak

tiska skäl 'tvingades m ä tbasen n ed, och mälare med 4 m eters 

bas lOI'cle ha vm· i t de vanligas t förekommande mäl[~ rna .för 

fjärrluft värnet omhonl. Mälnoggrannheten blev därför ~rid 

god sikt mindre ~in hälften av den erfonlerli~a ocL vid clåli r' 
~ h 

sikt än mindre. 

Rören till ammunitionen voro sådana, att tempering måst e 

verks tällas, {ör att projektilen skull e bringas till krevad invid 

m [tlet. Denna tempering m ås !c dessutom ske, innan projek

tilen laddades, vilket n1.edförclc flera olägenheter, bl a att tem

peringen måste beräknas med hänsyn tagen till la:dcltidcn, vi l

ket fö·r slor ade de fel, som förorsakades av felmätningar i må

lets rörelscfaktorer. 

Hur har då luflv~irnct utvecklats under krige t? 

Under kriget nedlades mycket arbete p[l. att förbil Lira luf t

värnet. l delta sa mmanhang bortses från d c nykonstruktio

ner, som framkommil beträffande lavettagen med därtill hö

~:ancle automatiserade ladcl- och langningsanordningar, vilka 

oka eldhas tigheten och spara personal !Sam t a utomatisl;:t ver

kande fjärriktning ävensom utvecklingen av elrllcclningsinstru· 

l11enten. Här skall endast uppmärksammas två helt nya och 
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Yiisenlliga hjälpmedel, ,som framkommit ; EH som avs tånd s

miltare och 5paningso rgan samt det r}temperode röret. 

ER för luftuärn et pa fartyg torde km ,na uppfylla dc data . 

.som äro angivna i nedanslående tabell. Huruvida dcsmnma 

iiro fullt r iktiga k an vara ovisst. Uppgifter om iin biillrc 

prcs tand;.t ha förekommit. Dc h är angiYna ut gör a elt medel

tal a,· d e uppgifter , som s tå tt till förfogande. 

l 
l 

l 
l 

Dota för ER ousett )'ör Lv. 

Noggrannhet 

Betj'n;ngl ~~ndamål Våglängd Räckvidd 
i avstånd l i si el a 

l 
l 

8paning mot fpl 2-3m 130.000 - 100---1000 50 2 man 

l 
- 150.000 m JT1 

Elcllednin[J: 
Fjärrluftvärn 40 cm 16.000 m 10- 50 m 0,1° 4 man 

När! u ftvärn 30-40 cm 8.000 m •) •) 2 man 

Enligl uppgifter i faeklilleraluren kmma radiov<lgor alst

ras med en våglän gd av endas t () mm. Ännu så länge syne:; 

dock den praktiska anviinclningcn för E R ha s tannat vid 3- 5 

cm vagliingd . Det lw.r dock ej f ramkommit om s[tdan a appa

rater ~innu fålt användning för luftvärnet. Eftersom anten

nens längd är 1f2 v~tglängclen, kunna ~mtennerna göras myck et 

små och lätthante rli ga. Det torde ej h eller yara osannolik t 

a tt den hiir angivn: t gr ä nse n för Y~tghingden förskju les n e(lå l, 

~llllef l e r radiotekniken 11Lvecklas. 

Av tabellen framg{n· a tt flygangrepp, oberoende a ,- sikt

förh å llanden, kunn a uppiiiekas m ed hjälp av ER på avstånd 

upp emot 150,000 m. Ar fpl hastigbel 720 k1n/lim. (200 m /sck) 

innebär delta, a tt anfall c l observera-; omkring 12,5 minut er, 

innan det siitte.s in. 
Xoggr annhcten i antåndsmiilning p{t 1(),000 m, vilket aY

ståncl för niin·arandc iir mer än m ax p or te för allt fj~irrluft-
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,ärn, ~i.r i tabel len angiven lill 50 m. Med en god 4 m optisk 

a ' 'sl ånd smi.i lare (28 ggr förstoring) b edömes d e t praktisk a mäl

fe let under normab .siktförhållanden till 450 m på delta av

.s tåncl. Är den här angivn a mälnoggrannheten m ed ER möj

li g, kunna dc komplicerade luftvärnseldledningarna verkligen 

komm ~t till sin rätt, och krevadern a fö rläggas i farlig närhet 

.av Jlygplan cn. 

Den a ndra vitala förbättringen inom lufLYärne t·, som k om

mi t till under kl· ige l, är det otemperade röret. För a tt inte 

b landa bor t begreppen m ed rör i r a d ion pparat r användes här 

den engelska benämningen VT (Variable Tim e Fuse). Delta 

VT r ör sk ruvas fast i .spetsen av luftvärnsgranaterna på lik

n amlc sä tt w m dc vanliga tidrörcn. Till det y ttre ser det ut 

un gefär som e ll vanligt lidrör; det är dock något större. VT 

r öre t inneha tler en l iten radi osändare, vilken s~ittcs i gång vid 

s ko ttlossningen. Från rörels spe ls uts trålar en skärm riktade 

raclio vagor i elt plan , vinkelrätt mot p r ojektilens längchxel. 

?\ är dessa radiovågor .s lö ta m ot e tt föremål (flygplmt), eka de 

tillbaka och utlösa krevaden. Någon tempering ins tälles så

ledes ej. Möj li ghet finnes alt göra en inställning på röret, 

Yilken medför, a tt krevad inträffar endast om projektilen pas

.,serar inom ett viss t avstånd från m ålet, t ex 20 m. Genom 

delta VT rör k ommer man ifrån 5åväl den b esvärliga inställ

ll ingen av temperingen som den mes t k omplicerade delen av 

lufld irnseld ledningen , nämligen den, vilken räknar ut tem

per ingen. 

Vid krige ts .slut h a, främst p g a ER och VT röre t, nya 

ut vecklingsmöjlighet er öppnat sig för luftvärnet. Varthän 

d enna u tYeckling konune r alt leda får framticlen u l visa. 

ÄYen flygplanen utrustas numera m ed ER. Dessa ER

nnläggning<w kunna kombineras med mer eller mindre auto

m a ti skt verkande bombsikten, Yarigcnom bombfällningen, åt

m istone mol fasta mål, kan ske f rCm. högre höjder. Därför är 

det möjligt, alt fl yge t alltmer k ommer a tt övergå till högbomb

fä ll ning. För alt kunna nå flygpl an en m ed artilleri på större 

h öjder och längre avstånd erfordras grövre artilleri. Av den-
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na anlednin g är det troligt, alt fjärrluftvärnet<> bPiydelsc k om. 

mer a tt ökas i fo rtsättningen. 

Men det kan också ligga nära till h ands a tt mera ext rem a 

åsikter smyga sig f r am, som göra gällande, att närluftv~irnet& 

ER-rör. 

VT-rör (Variable Time Fuse) 

llllT• 

betydelse nu är förbi. För en sådan uppfallning bör nllvar 

ligt varnas. Såväl när det gäller atomenergi som reak tions

krafter och EH, är man ule p å förut okända områden. :\lot

medel kunna växa fram, apparater kunna haverera, och oför 

utsedda händelser kunna inträffa. Örlogsfartygen måste där -
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för även i fort.säHningcn vara beredda att värja sig för 

flyganfa ll av a lla olika slag; höganfal l, låg anfall, stöltan

fall, självmordsanfall, robotanfall m m. 

Huru önskvärt det än vore a tt kunna minska antalet ty

per av Juftvärn å fartygen. torde de t bli ofrånkomligt a tt i 

fortsättningen behålla tre olika huvudtyper, vilka kunna skis 

seras på följande sätt: 

Fjärrlu[tuärn. Kaliber lägst 10,5 cm. 

Mycket god eldledning. ER och VT rör. 

Grovt n:ärluftuärn. Kaliber lägst 40 mm. 

:\Iycket god eldledning. ER. 

Lätt n ärluftuärn. Kaliber lägs t 25 mm. 

Enkel eldl edning. Stor eldhastighe t. Huvudviklen 

lagd på a lt pjäsen h astigt skall kunna komma till 

skott (hög e1dberedskap). Betjäning en 1nan. 

Slutligen önskar jag uttrycka elen fö rhoppningen, att 

alla 'erfarenheter beträffande flottan s luftvärn från de lta kri g 

snarast måtte o msättas på de svenska krigsfartygen och att 

intet arbete sparas. på att följa med i utvecklingen av dc strids

m edel, som kunna hålla f lygplanen på avst:'lnd från örlogs

fartygen, så att dessa gentemot flyget givas opera t iv frih et på 

sjön under dager och mörker. 

De t är av vikt att i fortsättningen offra a rbete och pengar 

p å luftv~irne t, så att flygel ej gives e tt försprång, vi lket k an 

bliva omöjli gt att t:Jga igen. 
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Maskinstridskonstruktion. ~:) 

Av mariningenjör 2 gr H. O:son Hafström . 

\[askinanhi.ggningens imvuclsakliga uppgift under strid är 

alt giva fartyget de.ss fart och rörlighet och alt leverera vallen 

och elektrisk kraft till behov inom och utom maskinområdet. 

Far len och rörligheten är av slörsta be tydelse för alt offen

sivt bringa far tyget i lämpligt taktiskt läge och defensivt för

svåm fiendens träffmöjligheter med artilleri, torpeder och 

bomber. Speciellt får det avslutade kriget anses ha givit den 

erfarenheten, alt bombfällning mot fartyg, som gör fart och 

undanmanövrer, har avsevärt mindre verkan än m.ot manö 

Yerodugliga fm·lyg . De oftast upptr~idande skadorna, t ex av 

..;plint och skrot, få av de tta skäl ej inverka så alt f:lrten och 

rörligheten helt upphävas. Maskinanläggningen bör därför 

Yara 'så konstruerad, att dessa skador så långt .som möjligt 

endast inverka på en propeller och att snabba omkopplings

möjligheter finnas till himplig styrningsreserv och för alt [tLer 

ök.a farten. Leveransen av valten och elektrisk kraft bör li

kaledes ske .så, att tillfällen till avbrolt ~)egränsas att beröra 

så få likarlade förbrukare som möjligt och att leveransen, dä r 

så erfordras, k:tn återupptagas utan onödig l iclspi Il an. 

Allmänna principer. 

Vid konslruklion av maskinanläggningar på fartyg, .som 

avses dellaga i strid, synes därför hänsyn i försia hand böra 

*) Av Kungl. örlogsmannasällskapet 19'45 med heder.o;omnäm

nandc belönad tädingssl.;:rift över ämnet: »Principer fö·r sk~,dclskopp

l ing av maskinanläggnin gar p.å st ridsiartyg och deras inYcrkan på 

kons i ruktionen >>. 
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1:1gas till all anli.iggningen skall Yara hi.mplig för denna strid . 

• -\nlä;;gningens skölsel under frcdsmässiga förh[dlanden måsl e 

inverka på kon~ lruklionen först i andra hand. Ekonomisyn

p unkler få ej vara bestämmande på elt .stridsfartyg i vidare 

m:.ln än al L aktion-;radien ej p<herkas i oproporlionerlig gr~Hl . 

. skillnaden i briinsleförbrukning för ett för slricl hi.mpat 

.au:.mgemang och elt, uppbyggt i första hand med lanke på 

,ekonomi, syn es ej vara . å s tor, a i L :J .. klionsradiens minskning 

lJ:.u· nagon be tydelse i SYen,;ka far-;~, L len , chi.r brii.nslckompletle

ring kan ske relalivl: ofla. ;viaskinanläggningcn.s p:'\cldnings

ti cl hellö ver ej h eller påYerkas av att anangenutn;;et göres hi.m

j)::tt för .s lrid. 
De l ~ir dock ofrånkomligt alt Pli: slridsmässigt tillfreds

ställande maskinsyslem har högre vikt o~h större ulrynunes

])chov Lin elt diir hänsyn tage;; endast t ill ekonomi. Utveck

l ingen har dock g[ll t och går alltjii.mt mot minskmle m:tskin 

·Yik ler p er cfJ'eklenhet, vilket hittills tillgodogjorts fartygets 

övriga Yikl.sgrupper. Det synes hi.mpligt, alt tilLföra maskin

;anläggningen en del av denn:t vikt för att öka dess .strids

värde. Della stridsv~i'rde bör dock ej drivas högre ~in alt det 

motsvarar fartygels genomsnittliga slridsvänle för de uppgif

ter, delta ~ir :tvsell alt anvtiudas till. Slörre cnl1eler h öra ~i

vas ett motståndskrafligare maskinarrangemaug än mindre, 

likaså mera nt.salia enheter jiimförl med dc mindre offensiv

]Jeton:tde. 
Vid avvägningen av elen vikt och det ulrymme, som skall 

.anslås för ökning av maskinerie ts motsl~mdskraft, måste oh

serveras, all denna minst hö·r vara så stor, att för fartyget i 

·Övrigt mindre betydelsefulla skador ej alltför Jält påverka ll<' 

v itab egenskaperna furt och rörlighet. Fmmför allt b ör där

för verkan av s pli n l och .skrot inom maskinomri'tde t begränsa~ 

genom uppdelning och reserver. Inverkan av större, direkta 

träffar iir m era sv:1rberäknelig och hör friimst mötas genom 

alt maskinerna för de olika propellrarna lokalt avskiljas s[t 

-el'feklivt som möjligt. Omkopplingsmöjligheterna äro i delta 

fall av mindre belyclelse. 



116 

Vid en undersökning av de principer, som kunna vara· 

lämpliga för skyddskoppling av ett stridsfartygs maskinanlägg. 

ning, kan hän.s~·n cncl~ist tagas till dc anlägguingstypcr, som 

redan finnas eller som äro så utcxpcrimentcraclc, att de i en 

nära framtid skutle kunna införas. Intresset knyter sig där 

för närmast till ånglurh imnaskinuicr med pannor avsedda för· 

själv- eller tvångscirkulation. Gasturbinanläggningars kon 

struklionselcmenl: äro ännu ej så ntcxpcrimcnlcrade, att penc

treramlet av deras skyddskopplingsproblem h ar något alt giva. 

Dc principer, som gä lla för ång turhinmaskincr, kunna över

flyttas och tillämpas p~t varmluftturbinanläggningar av Göta 

Yerkens typ ävensom på dieselelektriska system. Vid rena 

clic.se lanläggningar är skydd skopplingsproblemet väsentligt för 

enklat i och med att briinslcls energi direkt om säUes i meka

nisk energi utan att e tt hjälpmedium - ånga, vannluft eller 

elektricitet ____:_ behöver tillgripas. Därför beröras enelast bränsle

och kylvattensystem en samt de sys tem, som leverera vallen 

och elektri sk kraft, av skyddskopplingsproblemen och härvi<l 

kunna ,samma pdncipcr tillämpas som vid ånglurbinanlägg

ning ns molsvarande .system. Det kan av hiir anförda skäl 

Yara tillräckligt att en di skussion av skyddsk opplingsprincipe r 

inskränkes till a tt omfatta en ångturbinanläggnings syslem -

ånga, mrai:trvaltcn, kylvatten, brännolja, brandpostvat ten och 

elektricitet. 
Grundprincipen vid konsiraktion av ett molståmlskraftig t 

propellermaskineri är uppdelning av m1läggningen i tv[\ eller 

flera lika delar, varelera med en clriYandc propeller. Dessa 

delar komma i fortsättningen alt hrnämnas maskiiJgrupper. 

Varje såclitn nmskingrupp skall vara helt sjä lvför.~örjandc och 

oberoende av dc övriga samt å lång t som~ möjligt lokalt aY

skild från dessa. Del är ur denna synpunkt t ex mindre läm p

ligt att sammanföra fa rtyge ts smnlliga eldrum för om turbin

rummen. Bättre är att varje maskingrupps eldrum och lur 

hinrum s:unmanföras och att grupperna inbördes Mskilja,s i 

långskeppslcd, gärna mccl ett mindre betydelsefullt "buffert 

nrm " inskjutet dem emellan. Fullsl~indig loka l uppdelning 
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}ir dock svårgenomförbar. Propelleraxelledningen från en för

li d maskingrupp m å,s te t ex gå genom de aktra gruppernas 

r~m . Den fullständigas te och effektivaste uppdelningen i ma

skingrupper skulle åstadkommas genom a lt fördela propell

rarna på för- och akLe1·sLäv, kompletterat med en s tyrmaskin 

och ett roder på varje .sl~illc. Arrangemanget är ju mindre 

lämpligt ur många andra synpunkter, men skulle vara mycket 

okänsligt för såYäl under- som övervattensskador. 

Har en skada inträffat på en maskingrupps ledningar bö

ra möjligh eter .finnas att använda rcscrvledningar. I dc fleo;;ta 

fall kommer en s~tdan skada att återverka på pannor, kon

densorer m m och det är därför naturligast att reserverna, 

åtminstone i första ögonblicket, lämnas av en oskadad ma

skingrupp. Vi,sar s ig sedermera en å teruppdelning i grupper, 

skycldskoppling, möjlig, bör den givetvis utföras. Om en ma

skingrupp i e tt rum kan matas frfm två olika ledningar, ~)Öl' 

detta kunna ske så, att om den ordinarie skadas, reservled

ningen kan am·ändas till alla vitala maskiner i rummet. Detta 

leder t ex vid hj"ä[l)ån"lednin"~ar till att alla hjälpntaskincrna i 
• .t u u • 

rummet böra anslutas till en centralpunkt, som i sin tur er-

håller ån ga fl"ån den ena eller den andra sidans hjälp[mgled

ning. Ur denna synpunkt är det alltså fel att låta avstickare 

utgå från en hjälpängledning på flera olika ställen i ett rum. 

Samma princip gäller givetvis även för andra ledningssystem. 

För att snabbt kunna utföra omkopplingar efter ett haveri, 

erfordras goda inslrum.ent, varmod skadan kan lokaliseras. 

Antalet manuella ventiler i ledningssys temen bö-r vara litet för 

att underl älla snabb betjäning, och där så är n1öjligt, böra de 

vara kon~truerade för snabbmanöver. Automatiska ventiler 

öka omkopplingarnas .snabbhet och utgöra en säkerhet att rätt 

manöver utförc.s, äYen om personalen skadats. Sådana auto

matiska ventiler böra alltså ha ett kännande organ, som ger 

impulser till ventilens omställning. Detta är ett omr[tde, där 

c mfattancle utveckling kan komma till .stånd och där åtskilliga 

nya och effektiva armaturtyper böra kunna konstrueras. På 

alla anordningar .för snabbmanövcr, fjärrmanöver eller auto-
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m alisk m~tnöver mås le dock fordringar ställas, a l L s~tkerlw i 

finnes m ot a lt numövern utlöses felaktigt ell er alt ventilen 

blocker:t.s. Van li g h amlmanöver s kall alllicl kunna ulförn.s som 

reserv. Ventiler. som skola manövreras vid omkopplingar el' 

ler en skada, böra vara placerade sft, alt den pt• rson al, som 

~ir intres•:erad av omkopplingen, själv utför den. Har ,såluncla 

en tuf'l; in blivit ulan [tnga , ,s kall avslångningen av den :.nviinda 

ledningen och inkopplingen till reservledningen ske genom tu r

hinpersonalens försorg. )i.ro ventilerna placerade i andra rum 

och de ej kunna fjärrmanövreras, erfordra.s order per telefon 

c el, vilket redan und er iivningar visat ~.ig vara lmycket tid s

ödande. Lnrler verklig st rid försv;lras ordergivningen ytter

ligare gcncm bulh>r, slwdor och p>ykiska påfrestningar. Auto

matiska ventiler kunna givetvis placeras på ur anclra syn 

p unkter lämpliga platser och åro d~i.r!'ör även av denna fln

ledning all föredraga. 
Vid pl:mering a,· el!. maskinarrangemang ~\r det även av 

vikt aH ta hiinsyn till dc sekundära nrkningar elt haveri på 

den e~'la maskingruppen k an få p~l en annan grupp:> drift eller 

på omkopp lingarna inom den skadade maskingruppcn. Som 

exempel kan tagas en ångledning tillhörande den ena maskin

gruppen men gående genom ett rum tillhörand e en annan 

grupp. Della fall inträffar vid ur skyddssynpunkt olämplig 

inbördes placering m ell an de olika gr uppernas rum eller Yid 

framdragning av reservledningar ulan fjärrmanövrerade ven

tiler. St[u· en såd::1n ledning under tryck och blir skadad, kan 

en Yiklig hjälpmaskin inom en maskingrupp stoppa p[l. grund 

av ångbrist samtidigt .som den utrusande ångan skadar per

sonalen som betjänar elen andra gruppens maskiner. Bcsul

tatet kan dLirigenom bli, att fartyget helt förlor:<r sin fart om 

det enelast har lvå maskingrupper. Även här förminskar 

snahht verkande automatiska ventiler skadegörelsen . Inträffnd 

ångulrusning, brand eller läcka k~m även omöjliggöra ma

növrering av en fundamental ventil. För att förebygga detta , 

höra alla Yentilcr, där dctla förhållande kan Hinkas påverka 

driften eft er skador, göras manönerhara från minst två stäl-
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]en. s~idan fjärrmanöver kan ulföras mekaniskt eller med 

hjä lp a,· elek tricite t, [mga eller vatten. Som redan tidigare 

påpekats, få såda na manöveranordningar ej kunna förorsaka 

blockering ay Ycntilen eller fe laktig utlös ning. 
Vid inkoppling av reservledningar för ånga tillkommer 

problemet alt värma och dränera dessa. I ledningar, som st~t 

under tryck, men där ingen [mga går fram, samlas så småning

om kondcn s·al, vilket vidledningens inkoppling kan ska cia tlen 

berörda m askinen. Sådana lcdning~u· fordra uneler strid så

lunda kontinuerlig dränering. Beservlcdningnr, som slå h elt 

avstängda, måste vara försedela med särskild ängtillförsel för 

värmning förutom med ovann:imnda dränering. 

För elektriska ledningar kunna motsvar:mcle principer till

lämpas. Generatorer och förbrukare kunna uppdelas i grup

per, lo kall och elektriskt avskilda från varandra. Automatiska 

strömst~illare kunna införas, varvid dock f<\r observeras, att ej 

flera seriekopplad e sådana sam.Lidigt ullösas, vilket skulle in

nebära svårigh eter alt lokali sera och avhjälpa haveriet. :Ma

nuella omkopplingar böra, där så är lämpligt, kunna ske på 

förbrukningsplatsen eller vid för varje förbruknings.grupp cen

trala punkter. 
Dc allmänna principer, som här behandlats, kunna Jiigg~ts . 

till grund för ett teoretiskt uppbyggt maskineri. För alt ren

odla fallet göres då lämpligen vissa förenklingar. 

l. Hänsyn till vikt, ekonomi och konstruktiva svårighe

ter Lagas .i andra hand efter slddsmäs.sighcten. 

2. lindersökningen göres huvudsakligen för clt system 

med lYå pannor· och två turbiner. 
3. Hänsyn tages ej till mer komplicerade ventiler och 

anordningar än som redan finnas eller äro planerade· 

1 svenska marinen. 

Rutnsin delning. 

Det tänk la .sy:,; lemels rum kunna vara ordnade p å e l t fler

tal olika sä ll , yar~w dc tre närmast till hands liggande visa 
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i fig l. Hät• bor tses f r[m 1nöjligheten med en dragande och 

en skju tande propeller. Det fö rligaste eldrummet benämnes 

BBTR SBTR ER 2 ER. l 

GG 
a . 

ER2 BBTR SBTR ER. l 

b. 

BB T R. ER 2 SBTR ER l 

c. 
~ 

Olika möjligheter att ordna rummen. 

ER l m ed sin panna P l, det aktra på motsvarande sätt ER 2 

med P 2. Den turbin, som driver styrbords propeller benäm-

12 1 

11es SBT och är belägen i styrhords turbinrum, SBTR. Den 

.andra turbinen, BET, finns i BBTR och driver babords pro 
jJC'ller. Vanligast är ordningen ER l - ER 2 - SBTR -

BBTR enligt fig la och föredrages bl a på grund) av att rö~•

ga.serna fr~m P l och P 2 kunna avledas genom en gemensam 

skors ten samt alt propelleraxelledningarna bli så korla som 

m öj li gt. :\Tackclclarna ur stridssynpunkt äro huvudsakligen , 

a tt ledningarna m ellan den ena maskingruppens olika delar 

nödvändigtvis m ås le gå genom den andra gruppens rum, samt 

.a tt en träff ubfn'ln vid n~l got av de tre skiljesko tten kan inne

bära va ltenfyllning av ett rum inom vardera maskingruppen 

med totalt stopp som följd. I fig lb visas ett system med 
.rumm en i ordningen ER l - SBTR- BBTR- ER 2. Här 

.är d et enelast det meller.s la ~kotte t som. är känsligt och l ed

ningssystemen visa sig bli ganska fördelaktiga m ed m askin

g rupperna helt: å tskiljda. Propelleraxelledningarna bli dock 

långa och kän sliga och konst ruldiva svårigheter uppstå att 

p lacera P 2 över och mellan axlarna. Det tredje alternativet, 
f ig l e, erfordrfl.r l iksom det andra två skorstenar men h ar den 

-ena axclleclni.ngen kortare, varigenom P 2 lättare kan place

r as. Liksom. det föregående alternativet är detta känsligt för 

läckor endast vid det mellers ta skottet. I samband m ed denna 

uppdelning i rum kan påpeka.s, att en längre: driven uppdel

ning m ed rörgångar, hjälpmaskinrum o s v skulle innebära 

ec tt förbättrat skydel för personal och m a teriel, m en givetvis 

s törre vikl- och utrymmesbeh ov och även delvis edordra 

'S lörre personal. Som elt ytterl igare exempel kan tagas skydd 

a v La Montpannans ångclomar i sär skilda rum av splintskyelds

plå t m ed den för pannexplosion mindre känsliga tubsatsen 
'SOm enda åtcrst [tende del i cldrummet. 

Angledning·ar. 

2 pannor. 

Enär systemet med rummen ordnade ER l - ER 2 -

SBTR - BBTR trots sina påtagliga nackdelar är det vanli
gaste, kommer det att läggas Lill grund för dc kommande un-

Tidslcri ft i Sjöväsendet. 9 
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der,sökningarna av ånglcclningarna, varefter jiimförclser k om
ma att göras med de 6vriga systemen. P l och SBT sam
manföras lämpligen till en maskingrupp, P 2 och BBT Li ll 
den andra. Den första gruppens huvudängledning bör g~"t pa 
s tyrbordssidan, den andras på babordssidan, fig 2>) Hän·i(l 

13B'TI1 

flBTR 

SB'ffi m 2 F.Rl 

!iii:_1. 

Huvudångleclningar utan r eserYer. 

SBTR F.R2 F.Rl 

Fig. 3. 

Huvudängledningar med reserv turbinrm~1men. 

~1-DJ 
~ ,.._, 

är det nämligen mindre sannolikt, att babordssystemets ång 
ledning och styrbords turbin eller propelleraxel smnlidigt ska
das. Pådragningsventilerna vid pannorna böra vara snabb
manövrerade. Som försba reserv för den ordinarie huvuclång-

*) Beteckningar i de följande figurern a äro förldarade i fig. l5 
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ledningen bör anordnas malning a v den ånglösa turbinen från 
den andra sidans ledning, d v s från elen andra maskingrup
pens panna. On1kopplingen bör ske vid den ånglösa turbinen 
(fig 3) och omkopplingsvenlilcrna böra vara snabbmanövre
rade men kunna eventuellt göras anlomaliska, varvid den ena 
stänges och den andra öppnas på impulsen hastigt fallande 
tryck i den ordinarie huvudångledningcn. Om skadan encl::u;t 
träffat ena sidans ånglecln ing med an motsvarande panna ~ir 

oskadad , blir det ett häftigt tryeldall i pannan och denna 
måsle snabbavslängas. i'Jär pnnmm seelermern åter ~ir klar 
för drift, bör den kunna inkopplns till den oskadade ånglcd-

Eil2 KR l 

s 

~ 

liuvuclångl eclningar med reserv i t urbin- och elclrum. 

ningcn (fig 4). Denna inkoppling bör kunna verkställas av 
pannans egen personal. Den gemensamma ledningsdelen friin 
pannan till förgreningen - centralpunkten - bör vara sa. 
kort ,som_ möjligt, då den ju ej kan ersättas. På samma sätt 
bör i turbinrummen ledningsdelen från motsvarande central
punkt till Lurbinen vara kort. Genom det här ski,sser:tde ar
rangemanget kommer en ring att bildas av huYucUnglcclningnr
na. Den är uneler drift helt ångfylld, vilket innebär risk för 
sekundära skador, speciellt av personalen. Dc delar, där ånga 
ej går fram, böra alltså lnmna avsl~ingas. Ar ledningsdelen 
lllycket kort, finnes ingen anledning alt sii. tta in avstängning s-
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ventiler, men i fig 5 och följande ha för f ullstäncligheben s skull 

placerats ,·en l i ler på aJ la teore ti sk l erforderliga ställen. I var

je av~tängd ledning,sdel kommer allts~\. att finnas två ventiler , 

Yilka höra kunna manön-eras fr{m samma rum. Genom fjärr 

manövrerade n~nhler erhålles minsia {\llgfyllda ledningslängcl . 

Aro ventilerna ej fjärrm:mövreracle, måste ventilen om babonl 

i ER 2 placeras i ER l vid :lklra ~kotlet och yentilen om .styr

bord i SBTR i BBTR vicl förli ga skotlet. Dc delar av ångled 

ningen, som g<tr genom e lt rum tillhörande motsatt maskin 

grupp ii.ro s tyrbonlsl edningen i ER 2 och babordsledningen i 

SBTR. Träffar dessa delar kunna, som redan påpekats, 111-

ER2 rn1 

~ 

Kompl0tt lJuvudlcdningsriJJg. 

nebära samtidigt stopp i ena turbinen p~t grund av ängbris t 

och i den andra på grund av pcrsonalskador. Denna ri sk kan 

inte unelvikas vid detta rumsarrangem ang. 

Förutom till huvudturbinerna skall ånga lii.mnas till drift 

av ol ika hjälpmaskiner. Flertalet dylika utföras numera som 

.anglurbiner fö r överhellad ångn. ~lättad ånga användes för den 

,slridsmässiga driften på nu hcfinlliga moderna fartyg cJH.lnst i 

:styrmaskiner, oljcb etlare Ot;h ångstrå lsugm·e för ttwbiner och 

kondensorer sa mt s ttmdom i reservpumpar aY kolYtyp. För att 

nccU)ringa antalet s lrid smäs,s igt viidi ga ledningar vore d et 

lämpligt, om dessa förbrukare kunde byggas för andra driY-
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medel. U lvccklingcn har bc lräffande s tyrmaskiner i fr~im

mande mariner sedan länge gått mot h ydraulik och dc första 

svenska örlogsfar lygen med hydraul iskt maskineri äro f n 

under byggnad. Alt ernativt kan även helt elek trisk s tyrning 

tänkas, såsom numera är vanli g t på h ande lsfartyg. L~impliga 

reserver tiro dock svår are a lt anordna vid dylikt slyrmaski

ncri än vid hydrauhskt. Angs trålsugarna på hcfinlli ga far tyg 

ha uneler kortare tid på prov körts med överhellad ånga. Det 

bör låta sig gör a a lt konstruera dem för kontinuerlig drift mecl 

sådan ånga. Om dessutom all a reservpumpar göra.s l'ldrivna, 

kommer mällad hjälpånga enelast a tt behövas för mera eko

nomibetonade hello\· såso m sotning, isbh\sning, Yärmcslingor, 

värmeledn ing och cvapornlorer. Den överhe ttade ångan kan 

under slrid dislribucras 11å två olika sätt till hjiilpmaskincrnn. 

För del för.sta är det möjligt att la ut ;mgan fr~m huYucllccl

ningarnas ccntralpunkler, va rvid dessa ledningar anvii.ndas 

även till hjälpmaskinerna. För det andra kunna sär:okilda 

hjälpängledningar dragas från pannorna till resp. förbrnkarc . 

För elt bjålpledningssystcm enligt det senare alternativet gälla 

samma principer, som redan anvi:iul.s för hunldån.glcdningar

Jla. Sålunda kommer en ny {tngledningsring alt uthi ldas , lik

nande den redan skisserade. Dc b;\da ringarna höra genom 

ventil er kunna förbindas i sina centr:dpunklcr för alt utgöra 

reser v för var andra. Den onlin:uic hjiilpledningen för P 1-

SBT-grnppen hör g[t om styrbord. Förlii.ggc,s den lill hahord~

sidan i närheten av P 2-BBT-gruppcns huntdånglcdning, fin

nes ri sk a lt dessa b :"tda ledningar s;unlicligt lrMfas, varigenom 

båda ma skingrupperna försiitta,s ur drift. Åuglådor för uttag 

till hjälpm askiner i dc olika n1mnu'n anslula.s i centralpunk

terna . Vid pannorna böra dc utgående ' "cn lilprna för så vii l 

huvuclångledningar som hjälp[mglcdningar vara a.utomatiska 

Dch stänga för tryckskillnad mellan pannan och den egna led

ningen. Det hör då vara möjligt , alt endasl vcnlilen p<"t den 

ledning, som hlir skadad, sli:ingcr, medan dc andra förhli öpp

n a, om. ledningarna äro h ela. Ett sådant ful lständigt system 

l11cd separat drift av hjillpmaskinerna genom särskilda led

ningar, fig 6, kan vara lämpligt på s löne farl'yg. 
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Pft mindre fartyg bör det enklare systemet n1ed matning 
av hj~ilpmaskinerna från huvudängledningarna kunna tilläm
pas. En hjiilpängledning för överhettad ånga måste emeUcr
lid även här anordnas. Den skall tjäna som andra reserv, 
samt anv~indas för ekonomi och vid påeldning. Vid inkopp-

Fig. 5 

Anläggning med kompletta ånglcdningsringar. 

Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
~=== 

..,._--f 

m z 

~ 

ER l 

Förl'nklat ledningssystem med distribution enbart genom 

h u vu dångledning a n1 a. 

ling som reserv måste telefoner anvämla.s för att lämpliga 
ventiler i dc olika rummen skola manövreras. Systemet, som 
ur flem synpunkter är underlägset det förcg~tende, visas i fig 7. 

Den mällade ledningen var, enligt vad som. tidigare sagts, 
av mindre belyclclsc. M~tste mättad ånga trols cletla användas 
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under s tridsmässiga förhålbnden, bör förbrukningen vara upp
delad på de båda ma,skingrupperna för att dessa ej på någon 
punkt ,skola vara förbundna. I fig 6 och 7 visas två 'alternativ 
.att o rdna detta. I det första kunna ledningarna anslutas till 
de överhettade centralpunkterna som reserv. Det andra al
ternativet haseras på användande av mättningsapparater i tur
binrummen. Ledningen skulle därför komma till användning 
-endast som. reserv och under ekonomi. Även mättningsappa
raternas matning med kondensat bör vara uppdelad på ma
skingrupperna, för att matarvatten ej skall flyttas från den 
t."n a gruppen till den andra. Detta kan ske genom. ledningar 

'ER Z ER1 

!'ig. 8 

Angledningar när turbinrummen ligga mellan elclrummen. 

från matarpumparna eller genom separata små högtryckspum

par i turbinrummen. 
På ,samma sätt som systemen här byggts upp för detta 

rum.sarrangcmang kan man förfara •1111 rununen ordnas ER l 
- SBTR - BBTR- ER 2. Motsvarande huvudänglednings
ring bildas, fig 8. De ängfyllda delarna bli i detta fall kor
tare och gå ej genom den andra maskingruppens rum. Ar
rangemanget är således fördelaktigare ur stridssynpunkt. Ven
tilerna i babordsledningen i SBTR och i styrbordsledningen i 
BBTR äro insalta för att kunna hålla turbinerna igång ge
nom reservledningen, om den egna pannans centralpunkt är 
förstörd. De överhettade och mältade hjälpängledningarna 
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kunna anordnas euli gl samma principer som vid föregåenclt, 
arran gemang. I Jlig . 8 visas eU fö r slag till överhettad lednin s , 
om hjälpmaskinerna i s trid driva s fr~m huvudiedningan1~1 . 
Om ventilerna i hjälpängled ningen m ellan agg rc;ja lcn shinga s. 
kunna ledningsdelarna användas för o r dinarie drift 1mder s trid . 
Denna ledning är i verkligheten en del av en k om ple tt led
ning.sring. 

On'l r ummen ordn as ER l - SBTR - ER 2 - BBTH. , 
f ig 9, uppkomma m ed samma principer lednin gssys tem , som 
ä ro m yck et lika dem i fig 8. Den överhellade hj~ilpånglecl
ningen h ar i fig 9 koppla ts för att användas vid normal drift 

BBTR SB'm ER l 

l 
l l 

~--------- -J 

- -r 

ll&-2 
Augledninga r när ett i.urbi11rurn iir ins.kjutl't mellan cldrumm cn. 

uneler strid. Den k an ;:;ivctvis även k opplas såsom är vi sal 
i fig 8, där huvudledningen levcremde ånga till a ll a behov. 
l\fättad ånga kan i dc båda här senast behandl ade arrange
mangen lämpligen distribueras genom ledningar liknande dc 
överhettade hjälpångledningarna. Eventuellt kan den miill.adc 
ledningen anslutas ti ll cen tralpunkterna för överhetlad [m.ga 
i lurbinrummen genom mät!ningsnppara ter, el je~ t endast som 
reserv genom en vanlig ven til. 

4 pannor. 

Utsträckes undersökningen tillfälligt till ell fartyg med 
± pannor och 2 turbiner, kan p [t samma sält som törut ett 
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teore ti skt himpligt. lodning.ssys lem fnundcducer~ts . :\langa rums
arrangemang ku nna tänkas, varav h är Y~iljcs ett ur flera syn
punk ter ganska för del aktig!, nämligen med r ummen ordnade 
ER l - ER 2 - SBTR - ER 3 -- ER 4 - BBTH. Vid 
detta arrangemang kunna väl skydelskopplad e system upp
byggas, koncentrerade rökgångar kunna dragas till två sk or
stenar, endast en p ropeller axel g~tr S"eno m de ;tktra eldrum
men och turbinrummen ligga lang! från varand ra . :\led tidi 
gare antagna föru tsättningar och principer vi"a sig huvu(];\ng
Jedningarna Ht i huvudsak samma utseende som Yid clet mind 
re far tyge t. liuvucl å ngkdnin gs rin gen är, .som svn es fig 10, 

EETR ER4 ER 3 E:R2 ERt 

f -- _., 

~ 
A ngl (' rlniJl g'8 r Yitl Jadyg nwd 4 ]1 <1 111101' . 

umler sk yddsk oppling ängfylld endas t p å så kort s tycke som 
m öjlig!. Ventilerna ont styrhord i SBTH. och om lJaborcl 
i ER 3 skola kunna ntanöneras fr å n BBTH. resp. SBTI\. De 
skola öppnas, om å ngan till resp. lu rbin uteblir dcll orclin;wie 
vägen. Övriga ven tiler i babordsledningen möjliggöra , alt SBT 
kan ([rivas fn'\n babords ,aktra Jeclningsclcl iiven om en skada in
träffat p [t n ftgon av centralpunkterna i ER l ell n ER 2. För 
den övcrheltade hjälpånglcdningen är föreslagen en enkel 
sträng, som. p å fig 10 visas kopplad så, a lt ångan i varje tur
binrum uttages fr ån huvudledningen. Ventilerna äro inplace
rade m.ed tanke pi\. att ledningen skall mHlet· skyddskoppliug 
kunna använd as som ordinarie väg för den överhetlade ångan 
och även smn reserv, om huvncUngledninga rna Lira ·katlacl e 
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på flera s tällen. En mnttad hjälpängledning kan anangeras 

pa mol svarande sätt som den visade överhetl-ade ledningen. 

I iurbimummen b ör det mättade systemet förbindas m ed de t 

överhellades centralpunkter med mii.tlningsapparater. 

Ångavloppsledningar. 

. Fonlring::nna på ång:wloppsleclningarna ur skyddskopp-

ltngssynpunkt äro Yiisentligt mindre komplicerade än på till

J n ~)p :-;ångleclningarna . Avlopps{mgan frtm ett eldrums hjälpma

'ik1Cr )ecl es normalt till det egna rummets matarvattcnförvärma 

re. ö,·er skollsång::m jämte avloppsångan från turbinrummens 

l1j i.ilpmaskin er brukar vanligen ledas in på lämpligt ställe i 

huntdturbinerna. Ångavloppsleclningarna för cle olika aggre

ga ten b öra vara avskilda från varandra för att all d en ånga 

w m genereras i en maskingrupps pannor åter skall tillf'öras 

dessa pannor i form av matarvallen. Genom fjäderhela,stade 

Yentiler astadkommes automatisk fördelning m.ellan fönrärma 

re och huvudlurbiner. Dessutom bör ångan kunna ledas från 

aYloppsledningens olika delar till luften om de ordinarie vä

garna ej kunna nnviindas på grund av h averi er eller om för 

högt tryck av annat ,skäl uppstått i avloppsledningen. Dessa 

sii k crh ctsledningar böra förses med fjäderbelastade ventiler, 

som ~i.\'en sk ola kunna tvångsmanövreras. 

Matarvattenledningar. 

Genom ma tarva llenledningarna skall kondensate t från 

kondensor ern a :Her ledas till pannorna under tryek - och tem

pera turhöjning. Den förlorade m ängden i ångvatlenkretslop 

pel skall även ersiillas genom m atarval lenleclningarna. F ör 

att göra maskingrupperna oberoende av varandra böra inle 

blolt ån gle·dningarna utan även matarvallenledningarna kunna 

skiljas, skyddskopplas. Var je grupp bör a lltså ha ett separat, 

<;lulcl krc~s l opp av ånga och matarvntlen. Späclmalning, d ·v s 
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ersältning av förlusler i krets loppet, kan däremot ske genom 

gemensamma ledningar men bör om möjligt anorcln::ts ~epa

rat för clc olika maskingrupperna . 

Under passage genom matarva ttensys temet höjes tryck et 

i vattnet från k ondensor- till panntrycket. Denna höjning 

:sker v::mligen s tegvis och det s ista s teget - i en malarpump -

bör gör::ts niira pannan feir a tt 1cclningar na m ed valten :w 

högt tryck skola bli korta och därigc:nom risken för sekun

därhaverier liten. P annmalningen s kontinuite t är av ,störs ta 

])etyclelse vid moderna högbel::ts tnde pannor. Snabbtillg~ing

liga resen -er m ås te därför finnas. Varje panna bör sålunda 

Jmnna malas fr ån två olika matarpumpar, gärna lokalt å t

skilda, men med själva manövern Eiltillgänglig vid förhruk -

11ings.stä lle t. Dessa mata rpumpar måste suga från skilda led

ningar eller tankar. Finnes blott en panna med tillhörand e 

matarpump inom. varje maskingrupp, utgöra gruppernas pum

par lämpligen reserv för varandra. . Dc böra därför kunna 

leverera minst dubbelt så mycket vallen som pannans avkok

-ning. Användes en sådan re,serv på grund av att den ena 

pumpens sugledning är skada d, böl' möjlighet finnas att pumpa 

samma 1naskingrupp.s kondensat till elen intakta sugledningen. 

I fig 11 visas ett sådant arrangemang, om rummen äro ord

nade ER 1 - SBTR - ER 2 - BBTR. Den förli ga maskin

gruppens kondensat suges av konden satpumpen i SBTR fr:m 

kondensorn och tryckes genom matan·attenfiller och sugar

kondenso r ut prt slyrbonl.s malarsuglodning. Vattnet har hiir 

någo t övertryck och ~ir n:'1got förvärmt genom. passagen av su

garkonclensorn. l\fatarpumpen i ER l höjer vattnets tryck 

till pannlryckci. Vattnet inl edes sedan i pannan efter .slulli g 

förvärmning i malarvattenfönärmaren. Fungerar ej förviir

ll1are eller m atarventil finnes möjlighet till r eservmatning m ccl 

kall t vallen från elen egna matarpumpen genom en sårskil d 

reservven tiL Den aktra maskingruppens m.atarva lten passe

rar mo lsvar:mdc ledningar och :1ppa ratcr. De båda ma tar

pumparna.s trycksidor är o förenade genom en ll' dning med en 

Yen til i v::tr ända. Denna ledning .skall tjäna som elen Litligare 
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nämnda förs ta rcserYen, om den egna malarpumpen ej k :m 
leverera vatten. Ledningens ventiler böra vara s tängda un
der normal drift, för att ej m a tarvatten lillf;örscln till h [tda pan
norna sk Dll upphöra, om ledningen aYskjnle.s t ex i SBTH. 
För att reserven snabbt skall kunna inkopphs måste dessa 
ventiler vara fjärrm anövredJara från båda eldrnm men. I fi g 
11 har inritats ytterligare en förbindelsclcllning mellan eld
rummen, inkopplad efter förvärmaren. Genom denna lednin g 

BBTR ER 2 SB'JR ER l 

---- Reserv- ~~ 

---- --t~-----. ----

Fl c fil ter 
KP "' kandensa t pump 

MF a matervattenförviinna.re ll • nivåregulator 
MP • rna tSl'"'JMTip SK a sugarkondensor 

~ 

M n b n ::t i ic·nlcdningar. 

kan Yarmt matarvatten i r eserv levereras från den ena malar
pumpen till den andra maskingruppens panna. Den skall an
vändas, om den ena förv~i.nnaren ltar havererat. Inmat:Ls kallt 
Yatlcn i en p anna, upps tår nämligen stora värmespänningar 
Yid matarvcntilen, vars flänsar därvid bruka visa tendens att 
läcka. Ledningens ventiler skola manövreras på samma sätt 
som vid den tidigare nämnda reservledningen. Eventuellt kan 
den ena reservledningen .slopas, om den återstående arrange
ras så, att elen allernativt kan inkopplas före eller efter för-
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värmaren. Om matarpumpen i ER l eft er e tt han~ri på ba
bords n1.atarsugledning ll"veren1r Yatlen till b[tda pannorna, 
skall kondensa tpumpen i BBTR kunna anslutas till styrborels 
.sugledning. Detta bör knnna ,ske från BBTR, varför styrbords
ledningens ven Li l i SBTB m [lsle kunna fjärrmanövreras från 
BBTlt P:1 samma sätt äro ledningar och ventiler inrilade i 
fjo· 11 i babords m ata r su gledning . Lik aså h ar den möjligbe-

o ' o 

ten förut set ts, att lJ flda matarpumparna ,sk ola kunna 5uga tran 
samrna sidas suglcdning, vilket k an vara de t himpligastc un
der icke striclsmiissig drift. Som andra resen' äro m alarpum
uarna an slutna till var sin r cservm a tarvatten lank . Då va ttnet 
frän cles 5a t nnk ar ej har lika hi.,gt tryck som det .som konuner 
från kondensa lpumparnu , måste matarpum.parna vara kon
struerad e ~:å, att dc ej släppa vattnet, om de skol[~ suga från 
tankarna. T ankarna kunna himpligen n1ra belägna i när
h eten av den egna matarpumpen för alt minska tryckförluster
na på ~.ut;sidan. 1\eglcringen av malarvattenmängden i ma
skingruppernas cirkuler::mclc .system sker lämpligen p å bruk
ligt s~itt m ed en n ivårc>gula+or, wm h åller vattenmängden i 
k ondensc;rn k on :s tant . Nivåregulatorerna i turbinrummen stå 
i förbindels.e 1ncd till luften öppna matarvattencistcrner. Det 
är li.impli gt, att varje nivåregulator h ar sin separata ci,sten.l, 
så att ej båda k ondensorerna påverkas, om en gemelllsa.nl CI

s 'ern skjules läck. Varje nivåregulator hör emellertid kunna 
anslutas till bå da matarvattenci,stcrnerna för att upprätthålla 
driften, om den ena cisternen har haverera t. Vissa dränerings 
ledningar hruka utmynna i matarvaHenc.isternen, andra i kon
densorern:t. För att ej vatten skall överf lyttas fnl.n den ena 
maskingruppen till d en andra, böra dräneringsledningarna 
'uppdelas på de båda cisternerna och kond en sorerna. Led
ningarna till ,c] c senar e måste även vara så anordnade, att va

cuumläckor ej upps lå, om d c avskjutas. 
Om varje maskingrupp h ar tYå pannor m.ed va r ,sin ma

tarpump, utgöra dessa dålig reserv för varandra, om de suga 
ft·ån samma ledning . Flera lösningar kunna tänkas för att 
förbättra reservmöjlighelerna. Nära till h ands ligger att draga 
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två ledningar från gruppens kondensor, en lill Yarjc matar. 

pump. För ::1 Ll öka säkerheten bör även den kondensalpump, 

som höjer vattne ts tryck från k ondensor trycket till matar:sug. 

ledningens tryck, dubbleras. Kvar s lår dock möjligheten alt 

b~l.da dessa kondensatpumpar bli ulan fmga. En annan miiJ

lighet är, al t lik som vid det mindre fartyget låta den ena m a

skingrupprns matarpum par utgöra reserv för elen andras. E n 

gael re~erv skulle en tredje malarpump inom aggr.::gatct utgör::1, 

om den fick suga fdn en av rescrnnatanaltentankarna och 

drivas med ånga från annat ,stiillc än de andra matarpumpar

na eller med clkrafl. Denna pump skulle under s trid ständigt 

Yara igång. I övrigt kan mat::trvatlen<;yslemet lämpligen ul 

formas p<l liknande sätt som vid det mindre fartyget. 

Kyl vattenledningar. 

Hjälpmaskinernas lurbincT erfordra i a llmänhet kylYatlen 

för sina. '.mörjoljesystem. Uteblir delta. kylvatten sliger olje

tempera turen m er e ller mindre ,snabbt, beroende bl a på för 

hå11midet mellan det till oljan önrfördn friktionsvärmet och 

den cirkulerande oljemängclen. 1'\är oljclemperaluren stigi t 

till ett visst värde, uppshh risk för iskärning i Ia.grct. P[t 

somliga. maskiner uppnås mycket snart efter kylvattne ts. ute

blivande ri skabla temperaturer. Tillförseln av kylva.tten är 

därför ganska vital för hela m askineriets drift. E:ylva.ttenled 

ningnrna måste utformas d els så, att ej hjälpmnskincr, som 

skola. utgöra reserv för varandra, matas från samma kylvatten 

pump, dels så, att va.Hcn snabbt och säkert kan inkoppla.s fn'tn 

rcservslällc. Här finnes alltså lett skyddskopplingsproblem 

liknande dc förut behandlade, och liksom dcss::t finnas här 

m ånga lö,sninga.r. En lämplig möjlighet är, alt varje maskin

grupp har en separat kylvallenl edning med pump. Som re

serv skola de olika kylva.ttenförbruka.rna kunna matus från 

den skyeldskopplade bra.ndpostlcdningen via rcduceringsvcn: 

tiler. Dc ordinarie kylva.tlenledninga.rna böra. uneler frcds

mässig drift f,jrena,s, .så a.tt enJlast en pump behiivcr va.ra 
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igång. Farty;.;cts spoh·a u enhehov bör ~ivcn kunn a. läckas från 

[;.ylvatlenlcdningarna , oberoende av om dc äro förenade eller ej . 

Brännoljeledningar. 

Pannornas oljcsystcm är av vital betydelse för driften 

Under stridsmässiga. förhållanden måste dc olika p::umorna"i 

oljehllförscl vara oberoende a.v varandra och för:-:cdd med 

lämpliga reserver, men sa.mlicligt bör längden ::tv dc ledningar, 

som slå under oljetryck från pumpar och tankar, vara så li

ten som. möjligt. Varje oljepump bör sCtlunda .suga från en 

llBTR ER2 SllTR 

Fig. v 
Brännoljeleclningar. 

SR! 

relativt närbelägen ta.nk , som enelast a.nvändes för denna pump. 

Då trots delta alla pumpa.r skola kunna suga fr{m sa.mtliga 

tanka.r under frcdsmä ·sig ch·if't, uppslår här ä terigen ell ~kyclds

kopplingsproblcm. Detta problems lösning är mycket beroen

de av tankarnas pla.cering och ka.n därför här beröras endast 

i korthet i e tt exempel. I :fig 12 är tänkt e tt fartyg med rum

men ordnade: ER l - SBTR - ER 2 - BBTR och där 8: 

tankar äro placerade: T l - T 4 inom elen förliga maskin

gruppen, T 5 - T 8 inom den aktra.. Tankarnas suglådor 

kunna 1sammanföras på många .sätt, varav fig 12 visar ett för 

detta så rfall lämpli.gt. suglådorna äro förena.dc genom en 
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s ugledning (prickad) varigenom oljan ledes till en oljetryck

pump i vardera eldrummet. Under slridsmässiga förhållan

den f~t de~sa pumpar suga från en tank inom vardera maskin

gruppell , varvid ,slora delnr av ,sugledningen kunna avstänga ~, 

skydcbkopplas. Oljan tryckes på vanligt säll genom bl a olje

hetlan~ till brännarna. Före och efter oljehetlarnn hörn an

ordnas uttog, försedett med venti ler, till en rcservlrycklcdning 

( tryckledningar heldragna) , som förenar de båda elclrummen. 

Dessa venliler böra normalt ,slå stängda, för all ej varm olja 

skall spruta ut genom en uppkommen skada. SLöres oljclil l

Jörseln till en panna öppnas lämpliga ventiler i reservtryck 

leclningen , i förstu hand ventilerna efter oljehctlarna. Des.sa 

Yenlilcr höra vara fjärrmanövrerbara för att ökn omkopplings

haslighc icn. För frcd~mässiga förhållanden och i någon ncån 

för trimning och kriingning i samband med s trid måste olja 

kunna forsla .s från en t::mk till en annan. Detta kan ske ge

nom alt införa en transportsugledning (streckprickacl) sam t 

C'n lransportpump, i fig 12 placerad i SBTR. Som tryckled

ning under transport användes den tidigare nämnda sugled

ningert Oljctransporllcclningarna heröras cnda,st sekundär t 

av skyddskopplingssynpunkterna, varför· de e j här skola be

handlas närmare. I den schematiska skissen, fig 12, är ute

lämnat cH stort antal ledningar och apparater, som äro nöd

Yändiga för driften m en sakna. intresse ur skycldskoppling.s
~ynpunkt. 

Brandpostledningar. 

Valten till br:mdposllcdningen brukar levereras av e tt: an 

lal pumpar inom och utom maskinomr[tdet. Vid skyeldskopp

ling i:i1· det mest indamålsenligt alt lflta Yarje pump mala en 

~; tigarleduing lill ett visst antal brandposter. Skulle en brand

post Yisa sig sakna vatten, f å i stället .slangar dragas från en 

h randpo.s t tillhörande en ,annan s tigarledning. De o lika s tigar

ledningarna förbindas för fredsmä.ssigt bruk lämpligen m ed en 

huvuclsträng. Vid skydelskoppling avstänges erforderliga ven-
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tiler i huvudsträngen. Det är härvid lämpligt att brandposten 

:t ex i ett eldrum matas från en pump i annat rum. Vatten

tillföi~seln. till brands tället i eldrummet kan då skötas säkrare 

än om pumpen står i samma rum. Från de olika stigarled

ningarna göras lämpligen de tidigare nämnda avstickarna via 

l·eclucering.sventiler till reservledningar för kylvatten. I fig 13 
visas schematiskt en brandpostledning enligt det skisserade 

ystemet. På liknande sätt kan en eventuell ,skumleclning an-
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ordnas. Varje stigarledning matas här av ett s.kumaggregat, 

som får sitt vatten från en närbelägen del av brandpostlecl

ningen. 

Elektriska ledningar. 

De fles ta hjälpmaskinerna uto m maskinområdet äro be

roende av elektrisk energi. Även inom maskinområdet göras 

n umera allt fle1~ hjälpmaskiner eldrivna. Det är därför av 

vikt att tillförseln av elektrisk energi till alla dessa hjälpma

skiner ävensom till hely,sning m. m. säkras så långt möjligt 

och att reservmöjligheter skapas. Fartygets strömalstrare -

generatorer och omformare - böra därför delas upp i lokalt 

Tidskrift i Sjöväsendet. lO 
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å tskilda grupper. Alla viktigare förbrukare böra sedan p:\; 

e tt eller annat sätt kunna anslutas a ILemali Y till dc o l i k a s tröm

als trarna. I fig 14 visas vissa möjligh e ter för kraft- och b e

lysningsnä ten . För enkelhetens skull äro endast två genera

torer (G) inritade. Via en tavla {T) k an s trömmen ledas ge

nom. de båda huvudleclningarna. Lämpligen ställas under 

strid frånskiljarna vid tavlorna så, att den ena gen era torn m a

tar slyrbordslcdningcn, den andra babordsleclningcn, varige. 

l 

~ 
l 

!1&:....ll 
Elektriska kraftledningar. 

genom n ä ten ,skyddskopplas. De flesta förbrukarna kunna vi a 

centr·al.skåp (C) anslulastill den ena eller andra huvud ledningen. 

Likar tade förbrukare, t ex Lvå k anontorn, böra då vara anslut

na till olika ccntralskåp, vilka kopplas. så, att clc ·ej äro ibc

roenclc 1av samma huvudledning och generatorgrupp. Blir den 

ena huvudledningen utan spänning, finnes m ed delta arrange

mang alltid möjlighet att ansluta samtliga ccntralsk;:tp till den 

spänningsförande ledningen. Från centra lskåpen utgå säk 

rade ledningar till cl e olika förbrukarna eller förbruknings

grupperna . I fig 14 visas ett exempel med en fSlÖ rrc molor 

(M), ett kraftskåp (K) och e tt belysningsskåp {B). Från kraft

skåpet leeles strömmen via säkringar till mindre förbrukare 

(M) och belysningsskåp. Vissa speciellt viktiga förbrukare 
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kunna anslutas till tavlorna genom separata ledningar, varpå 

e tt exempel visas i fig 14. Vid förbrukningsstället k an Ina

tarleclning vii.ljas genom en omkaslnre. Såvä l denna omkasta

re som centra ls-k åpens fr[mskiljarc kumw, där s~t erfordras, 

göra,s automatiska så att omkoppling sk er, om den ordinariL~ 

tavlan resp. huntdi cdningen bli1· spirn ningslös. Om far tyget 

ät' för se tt med mer ~in två gcneratorgrupper, kunna huvudled

ningnrna uppdelas med f rånskilj:ne s:'\., a l L V[t r gencralorgrupp 

endas t m a tar en del aY en huvndlcdning. För alt en s:'lclan 

uppd elning skall vara effekliY, m å.s le de olika generala rgrup 

perna vara h elt obe roende av varandra i fdga om. fö rsörjning 

med kylvatten samt olja eller ånga p å samma sält, som lich

gare påpekats vid uppd elning i m askingrupper. 

stridssynpunkternas inverkan på fartygets planering. 

De i det föreg[tcndc behandlade syn punkterna på skydel s

koppling av nutskinericts olika systern på ctl krigsfarlyg in

verka så i grunden på h ela maskinanlii.ggningen , a tt hänsyn 

därtill m ås te tagas redan vid fartygets planering. Tidigare

har sålunda framhållits hur olika rumsarrangemang äro m er 

eller mindre fördelaktiga ur maskinstridssynpunk t Dc in 

verka i sin tur bl a genom skor stenarnas placering på däck s

och hryggarrangemang. Det ~ir exempelvis vidare oförenligt 

med de använda principerna a tt arranger:1 ett farlyg m ed tre 

pannor drivande t v[t turb iner. Skoh all tre pannornas t>ffc kl: 

uneler stridsforcering uppdelas på dc båda turbin erna, kom

ma de.ssa att förenas m ed äng ledningar och m a l:rrvatl enled

ningar, varigenom en liten sk,a da på c lt aY dessa sys lem i m iing:t 

fali k an inn ebära elt mer eller mindre Emgvarigt s topp i ch·if

tcn av b åda turbinerna. Likaså blir placeringen av hjälpm a 

skin erna och dessas Lyp b eroende av d e l sä tt, varpå de undt•l· 

strid skola användas. Som exempel k an tagas dc tidignrc

nämnda matarpumparnn, som böra pl aceras invid pannorna 

och m ås te kunna suga direkt från en r escrvmatarv :<ttenl <1nk . 

Finnes alllså m ccl hänsyn till far tygets övriga ·egenskaper 

och s trid sm edl ens utveckling skäl alt höj:1. m ask in eriets .s lr ids

värde, m åste d elta beaklas r edan på e tt tidigt .s tadium i kon-
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s truktionsarbc tet. Synpunkterna på skyddskoppling äro här

vid vitala, m en man måste då gint ordet sk.yddskoppling en 

vidare betydelse än vad ursprungligen varit fallet. Ett mera 

täckande begrepp är maskinstriclskonstruktion. Med skydds

koppling .skulle då avses endast det manuella kopplandet av 

vissa ledningssystem, när stridsberedskap intages. 

--

Beteckningar i figurerna. 

Gemensamma beteckningar. 

öppen ventil. 

stängd ventil. 

bakslagsventil, öppnar i pilens riktning. 

snabbmanövrerad ventil. 

automatisk ventil 

ventil, som fjärrmanövreras från pilspetsen. 

reduceringsven t il. 

pump. 

ledning under tryck, 

ledning utan tryck. 

slangkoppling. 

elektrisk frånskiljare. 

elektrisk om kopplare. 

Ångledningar. 

~- huvudängledning med stängd ventil. 

- --~ == = ångledning för överhettad ånga med stängd ventil. 

» mättad 

Oljeledningar. 

~ .-= tryckledning med stängd ventil. 

__ ~ = = = sugledning (samtidigt transporttryck ledning) med 
stängd ventil. 

-· ~ · = transportsugledning mecl stängel ventil. 

Fig. 15. 
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Erfarenheter från brittisk bärgningstjänst 
under kriget.!::) 

Av kommendörkapten W. Hagwa/1. 

Bland dc allierades ålg~ircler för all minska verkningarna 

av de stora förlusterna i handelstonnage under andra världs

kriget ingick icke blott en intensiv nybyggna:dsverksamhet utan 

även en omfattande verksamhet för alt förhindra totalförlust 

av krigsskadade fartyg. 

Vid krigsutbrottet fanns i England endast ett fåtal bärg

ningsbolag, som uteslutande ägnade sig åt bärgningsarbete, 

vilket berodde på att antalet ,sjöolyckor successivt neclgått, bl a 

genom utvecklingen av dc navigatoriska hjälpmedlen, s åsom 

gyrokompass, ekolod och radiopejling m m. Dessa bärgnings

bolags kapacitet var efter krigsutbrottet givetvis alldeles otill

räcklig. En särskild organisation för bärgningstjänst skapa

des d~irför inom floHan och fick så ,småningom. mycket stor 

omfattning. Alla tillgängliga resurser av bärgningsfartyg, -ma

teriel och -personal samlades uneler enhetlig ledning. 

Dc oavbrutna krigshändelserna utsatte allierade fartyg 

för alla slags anfall på nya och utvidgade sjövägar, I()Ch det 

blev därför nödvändigt alt söka utsträcka bärgningstjänsten 

till alla de!'>sa. Vare sig ett fartyg .slramlat, skadats vid kolli

sion eller av mina, bomb eller torped, tenderar alltid dess till

stånd att försämras, och hii.rlill bidraga vind och .sjö. Om far 

tyget :strandat eller helt eller delvis flyter på vattentäta skott 

eller däck, utsättes det för onormala tryck och påkänningar. 

Några timmars dröjsmål kan därför ävenlyra en lyckosam 

bärgning och medföra totalförlust av skepp ooh last. Bärg-

*) Efter ett för edra g i Royal United Ser vice Institution av Cap

tain ;r. B. Pollancl. 
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ning,sfartyg mås te därför förläggas i lämpliga b aser, fr fm vil
ka -dc kunna n å en olycksplats på korlas lc möjliga Lid. 

E Il stor l :m tal fartyg 1nåstc sålunda anskmfas, och baser 
anordnades runt dc bri Ll i.ska öarna, på Island och Färö:lrna , 
i norra Irland, :\[cdclhaYct, Afrika och Indien. Fartyg och 
b aser utrustades mod biirgningsmatcriel och teknisk utrustning 
och bem:mnadcs med dykare och olika slags yrkesarbetare, så 
att dc Yar för sig utgjorde självständiga enheter, i ·tånd a lt 
snabbt och verksamt laga itu med varje slag av bärgningsar
bele inom verksamhetsområdet. 

Bl'tydelscn av den n ysk apade bi.irgningsorganisationcn 
framgår därav, a lt från ,september 1939 Lill december 1944 
över 5,000,000 ton hanckLslonnagc :bärgades, medan det i Eng
hlncl und er samma tidnybyggda tonnagt·t uppgick till 4,700,000 
ton. 

Bärgningsfartyg, utrustning, dykare. 

lhtgningsfarlygs ulsecmlc och konstruktion bestämmas 
av elt flertal omständigheter. För den brittiska bärgnings
tjänsten fanns så m ånga o lika slag av arbete på skilda hav, 
att del icke skulle h ava varit möjligt all hos en fartygstyp 
förena alla dc egenskaper, som behövdes för att på verksam
Inastc -s~itt u l föra alla härgningsuppgifler. Kompromissen 
mellan f::ul, aktionsradie, djupg[tendc, lyflkapacite t, Jaslnlrym
me och hogserförm<otga blev beroende av bärgningsuppgifter
nas art. För god hagserförmåga m ås te man exempelvis upp 
offra ringa djupgående och aktcrdäcksutrymme, ,enär bogser
förmåga fordrar djupt nedsänkt propeller och en krok mid
skepps. För biirgningsarbete vid kusten är grundgående av 
större betydelse än bogserförmåga, om tillgång till vanliga bog
serbå tar kunna påräknas. Ett fartyg med stor lyftkapacitet 
över bogen eller sid an måste ha större r ela tiv längd r esp. bredd 
än vanliga farlygstypcr, v ilket är mindre lämplig skrovform 
för hög fart. Fartyg i områden med stora av,st~md mellan h am-
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nar n1~tslc h a .större aktionsradie än fartyg med Yerksarnhct 
utanför de brittiska öarnas kusler . 

Amir<llilctct beslöt därför alt bygga både en oceangående 
DCh en kustgående typ av bärgningsfartyg jämte tre typer av 
1 unglyftand e pråmar och en typ av nedsänkbar lyftponion. 
Erhrcnhcl e rna från alla krig5skådcplatser ha visat, att ut
fornmingcu av dessa fartyg varit lämplig för de olika arbcts-
l.ippgiflcma. 

Bärgningsfartygen utru stades med en s tor mängd bärg-
11ingsrcdskap. Specialkonstruerade centrifugalpumpar med stor 
s ughöjd mot relativt litet tryck och drivna av ånga eller för
])l·ännin.gsgaser gåvos sådan form och vikt, a tt de kunde pla
,C('ras på svåråtkomliga platser, förflyttas i smala gångar, ge
noln trånga dörrar och luckor och, om så gällde, flyttas för 

11:md. 
En flyttbar Juftkomprcssor, vanligen av tvåstegs typ och 

·driven av en förbränningsmotor, kunde lämna .Juft av sju 
.atmosnirers tryck för Juftdrivna verktyg .såväl över som un
der vatten och även för all: driva en nykonstruerad, synner
li.,·en h~indin· nccls~inkbar länspulU{). Komprimerad luft an-t:~ -' . ;:,' 

Tändes också för att driva flyttbara luftvinschar och även äng-
vinschar på \Tak. När elt stort anlal dykare sysselsattes, kun
de luftkompressorn ersätta handdrivna dykarpuntpar. 

Syrc-vätelåga nnYänclcs för skärning under vallen och 
·elektrisk lju sbåge för såväl .skärning som svetsning. :\[od dessn 
hjälpmedel kunde on1fattandc reparationsarbeten under vatten 
ulföras effektiYL och snabbt, och skadade fartyg sällas i stånd 
.att i sjöviinligt :skick förflytlas till n.vlägsna reparationshamnar. 

Under krige t konstruerades ett nytt, lätthanterligt verk
tyg, påminnande om ett eldhandvapen, med vilket dykare 
kunna dr iva i.n gängade lappar eller bultar i e tt fartygs bord
läggning för alt därviJ fästa läckläta re av plåt eller trä. Med 
detta verktyg k an även en ihålig bult drivas in i översidan av 
en avdelning, som skall länsas genom infölrandc av komiiri
ll1erad Juft. Ehuru ursprungligen konstruer-at för arbete 
under vatten h ar yerktyget även fått en vidsträckt an-
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vändning vid reparationer i fält .av tanks och andra pansra
de fordon. 

Vanlig dykarutrustning användes i regel, men en del ve

tenskaplig'a undersökningar ha under kriget gjorts inont hr i t

tiska flottan angående m.öjligheterna att vid djupdykning :<n 

vända en blandning av helium och syre, helium och luft ellrr 
väte och syre. 

Den ordinarie dykarutbildningen inom engelska flottan 

har endast omfatlat övning i att lösa enklare uppgifler un

der vatten, såsom att klara propellrar och bollenvenliler och 

att söka efter förlorade ankaren. Skicklighet och vana al t 

använda de för arbete under vatten speciella verktygen och 

att utföra effektivt arbete under de svåra förhållanden , som 

bärgningstjänsten ofta erbjuder, måste därför förvärvas under 

praktiskt bärgningsarbele, vilket mången gång medfört förlust 

av tid och effektivitet. Innan dykare användns i praktisk t 

bärgningsarhele, böra de sålunda erhålla en grundlig utbild 

ning med övning i många slags arbeten och under verklighets

trogna förhållanden, såsom fallet är inom Förenta Staternn.s 
flotta. ' 

Skyddsåtgä.rder på handelsfartyg. 

Vid undsättning av krigsskadade tankfartyg hade man r 

början av år 1940 uppn'1ärk,sammat den lätthet, med vilken 

tryckluft, som är tillgänglig på alla motortankfarlyg, kunde 

apteras och användas av besättningen för att omedelbart åter 

upphjälpa flytbarhet och motverka vatleninströmning. Iden 

utvecklades, och man började förse motortankfartyg med 

tryckluftsyslem från kompressorn i maskinrmrunet och .en 

ärskilt anordnad ,stationär kompressor under backdäck . 

Vid ett tiUfällc träffades ett på detta sätt ulmstat farlyg 

av flera torpeder, varigenom fjorton av tjugo,sju tanka r 

blevo skadade och öppna till sjön och båda pumprummen 

vattenfyllda. Den kompPimerade luften togs omedelbart i bruk. 

och trycket underhölls, ,så att farlyget förblev flytande, till des :;. 
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det nådde torrdocka efter en färd pft flera hundra sjömH. 

A,1mu etl fartyg blev icke långt därefter' ri'iddat pft liknande 

sätt, och med anledning härav infördes snart allmänt ett sy

stem för användning av tryckluft, vilket ansetts såsom ett av 

de mest betydelsefulla och framgångsrika hjälpmedlen för 

räddning av fartyg under kriget. Vanligtvis användes ett över

tryck av omkring en halv atmosfär. 

Hamnröjning. 

Under dc två första krigsåren användes Englands bärg

n ingsresurser huvudsakligen för alt rädda fartyg till sjöss. 

Ehuru bombningen av fartyg i hamn och minfällning från 

flygplan i hamninlopp och flodmynningar r edan i krigets bör

jan hade åstadkommit en massa fartygsolyckor, som krävd e 

röjningsarbete, var det inte förrän i ,samband med krigfö·ringen 

i Libyen, so1n man till fullo imåg nödv~indighelcn av särskilda 

bärgningsavdelningar för hamnröjning. För sådant arbete 

lämpade fartyg jämte utrustning hade redan vid krigsutbroltct 

avdelats, enär man förutsett stort behov därav viLl flyganfall 

mot britliska hamnar. 
Från 1942 spelade hamnröjningsarbete en allt större roll 

i striderna i Tunisien, på Sicilien, i Italien, södra Frankrike 

och Normandie, varvid bärgningsavdelningar ställdes till be

rörda chefers fölfogancle. 
I alla hamnar, som lågo utefter de framryckande anneer

nas viktigaste kommunikationslinjer, bemödade ig fienden a~t 

att med alla medel fördröja tillträdel från sjön och att göra 

dem oanv~indbara . Men att kunna u tnyttja hamnarna snarast 

möjligt efter erövring och i .stö-rs ta möjliga utsträckning var 

en livsviklig angelägenhet för de allierades underhållstjänst. T 
nästan alla erövrade hamnar vmo inloppen effektivt blocke

rade av sänkta fartyg och båtar av alla storlekar, i en del fall 

staplade på varandra och ibland i två rader. Inuti alla ham

narna vore utan unelantag farvattnen spärrade och kajplat

serna blockerade av vrak av alla slag. De.s.sutom voro kajer· 
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och torrdockor förstörda, kranar, slussportar, flytdockor och 

broar raserad e eller sänkta. Det tillkom bärgningsavdelnin"

~:rna, s~m medföljde expedi Lions.styrkorna, att .i dessa hamn~~r 

oppna mloppen och röja undan de vrak, smn spärrade sen-c]_ 

leeler och kajplatser. 
0 

.. I Tripolis hade elva fartyg om 1,000- 5,000 hrutt:oto
1 

sank:s s t~v mot stäv lvär.s över hamninloppet. Ovanpå ocl~ 
l~a bada srdor om delta hinder hade ett otal småfartyg sänk ts 

111[ eJ; ... ho~JLrasslacl massa av vrak. Fartyg väntade ulanför 

n~~cl . .:omoclenheler och materiel, nödvändiga fö·r att under

stoclp armens framryckning. Fem dagar efter hamnens fa ll 

l~a~e en öppning gjorts genom spärren, stor och djup n og al t 

1 .illa. ~ a p~ssa~.e av pråmar. P~l å ttonde dagen var djupet 14 fo t, 

t.illracklJgt for alt låta sm å kustångare gå igenom, och den 

i~mtOJ:dc dagen kunde en ågare på 15,000 ton och med 24 fots 

d.Jupgaendc passera. Då hade man först fu'llständigt förstör t 

ett, fartyg genom sprängning ·och därefter lyft och fört åt sidan 

tva andra. Inga specialfartyg voro lillg~ingliga för detta arbete. 

I Marseille var huvullinloppet till hamnen ,spärrat av åtta 

mycket ,sto.~·a fart~:g. Dessa voro icke lagda tvärsöver inlop 

pet ut:m sankta langs utmed kanalen, och några hade lag1 s 

~vanpa dc :mclra. Icke förty passerade Libcrty ship.s igenom 

femton dagar efter ockupationen. 

. Neapel va r en av de få hamnar, i vilka inga försök hade 

gjorts att ordna cn spärr tvärsöver inloppet, m en hela ankar

pl.~tsen var betäckt med vrak, och alla kajplatser voro för 

storda. Enbart i denna hamn röjde bärgningsavdelningarna 

hor t 170 vrak efter jagare, tankfartyg, bog.scrb:'\tar, trålare, 

pråmar o s v. 

Dy!\.eriarb~tct i" cle:sa hamnar fortgick lidvis samtidig t 

m ed mmsv:pnmg hade mnanför och ulanför ham.ninloppcn , 

och stora nskcr av alla ,sla" måste taaas o o .. 

.. Det uppskattas, alt det sammanlagda antalet av fienden 

sankla eller förstöreln fartyg i clc ockuperade ländernas ham

n~.r och farvatten och :mnorstäcles skall erbjuda en sådan 

mangd ];ärgnings-, bogserings-, h anmröjnings- och vrak.spräng-
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ni ng.sarheten, att alla de allierade ländernas bärgningsresurser 

komma alt vara sysselsalla i åtminstone tio år f'ramåt. 

Erfarenheter. 

I Sverige är bärgnin;sstjänslcn m.cd undanl ag för ubits

bärgning helt och hållet anförtrodel [tt de enskilda bärgnings

bolagen. Dessas kapacitet skulle givetvis icke rii.cka för cll 

behov av en s torlek sordn ing, motsvarande det britti:ska Impe

riets uneler världskriget, omräknat t i U våra förhållnnclcn. Dc 

ha dock uneler kriget visat ,s ig kunna bemästra en starkt ökad 

verksamhel och vara i st[md nit ulföra hi1rgning:lr uneler mycket 

våra förhållanden. Materielen har de senaste å ren i viss ut

sträckning 1noclcrniscrats, och arbct.smeloderna förbättrats, vil

ket Jncdför t, al.l bärgningsuppgifter kunna lösas effektivare 

-och snabbare än tidigare. 

Minfaran bereder elen efter krigsslutet starkt iika(le .sjö

farten utefter v{tra kuster sådana svarighcter vid navigering, 

att bärgningsbobgen sannolikt ännu länge komma att h a full 

sysselsättning. ~len om de stora förhoppningar infrias, som 

man har rätt att ställa på ekoradions och andra tekniska hjälp

mc,dels betydelse för navigering, är det tiinkbart, all: tillgången 

på bärgningsuppgifter kommer att n eclgå, i den mån minfar:m 

försvinner. Slatligt ingripande för ntt hindra försiiljning el

ler förhyrning till ullandel k an då bliva nödvänd igt. 

Ehuru vil.rt behov av arbetsdugliga bärgningsenheter un

·cler krig icke p [t l ~mgt niir komm er att uppgft till ·det britliska 

under kriget, k ommer dock tillgången av s{ldana enheter att bli 

.av liYsYiklig h c lyclclse. En 1mdcr.sölming, om hefin lliga bärg

ningsresurser kunna anses lillriickliga under krig, är därfi.ir 

påkallad. 

Studiet av hithörande problem, planliiggning, utbildning 

Dch ev. nödYändiga nyanskaffningar av fartyg och mai cric l 

böra handhavas av en särskild biirgningsorgani.salion inom 

flollan, som kan uppbyggas på grunch·al av den organi sn lion, 

som n n finnes för biirgning av sj nu kna ubåtar och riicldning 
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av ubåtsbe,sällningar, Lill vilken bärgningsfartyget Belos ii r 
knuten. Om dc enskilda bärgningsbolagen av brist på arbets. 
tillfällen i fram tiden bli va nöcb;akadc att inskrL1nka verksam. 
hclen, bör till den föreslagna organisationen genom inköp ÖVer
föras fartyg jämte materiel, som icke kunna sysselsätlas. E tt 
intimt samarbete med bärgningsbolagen bör kunna ordnas, gl'
nom att officerare och mariningenjörer beredas tillfälle del
taga i biirgning~-Jörcl::~g. Ett s[tdant samarbete hm· i Yiss m att 
redan ägt rum under stora bärgningsuppdrag för flottans räk
ning dc senaste åren. 

Det tekniska framåtskridandel forlgår i vårt land i lika 
snabb takt som utoml ands, och hjälpmedlen för rcpara tion s
m·bclc under vatten utvecklas, icke minst genom cnergi.skt ar
bete inom flottan. Genom krigets upphörande gives möjlig
het er att taga del av da utländska framstegen och utnyltja de 
erfarenheter, som vunnits. 

På dykeriets område intager v<"trt land en framsl <"tcnde 
plats. Djupdykningens problem ha, som bint är, varit för c
mål för ingående praktiska försök, vilka lova et t mycket go tt 
resultat. Dessa försök ha ägt rum i flottans regi och fr'am 
sprungit ur behoYet av alt kunna unds~itta besättningen P <l 

sjunkna ubåtar. Dykeriutbildningen inom flottan har de se
nare åren betydligt förbättrats, och genom elen avslutande u t
bildningen på bärgningsfartyget Belos under verkLighelstrogna 
för!1ållandcn ernå flottans dykare en avsevärd erfarenhet och 
duglighet. Tyvärr taga-s dykarna alltfö·r snart efter slutad u1-
bildning i sft hög grad i anspråk inom sina ord inarie yrkes
grenar, att deras elykarskicklighet tämligen snabbt nedgår. Det 
vore av största värde, om en ändring häruti kunde åstad
kommas. Måhända ha vi icke behov av en särskihl yrkesgren 
inom underofficer.sk ~tren, men det borde icke vara omöjligt, 
att exempelvis inom maskinavdelningen avse åtminstone cll 
mindre antal beställningar h elt eller delvis för dykeritjänsl. 
En annan tänkbar utväg vore, a lt inom en eventuell bärgnin gs
organisation civilanställa et t mindre antal skickliga dykan · 
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"]'ryckluftsystem på örlogsfartyg. 

På örlogsfartyg, son1 skadats i sjös trid, liksom på. hat:
delsfartyg, som träffats av torped, mina, bomb eller arttl:cn
ld är det i första hand fartygets egen personal, som m~~ste 

e ' eld ··· t · tfo··r a nödvändi()"t räddningsarbete. Sky s LJans argamsa-u o . o f tioncns uppgift på örlogsfartyg ~ir främst att vtchnaklhalla ar-
tygets stridsförmåga och först i andra. hand alt l:_ålla _far t):,get 
fl rtandc. Följderna av en undervallensskada aro mstrom
n;andc vallen, förlust av flylkraft, krängning, trimförändring 

te Vedertarrna metoder att hejda vatteninströmning äro läns
~i1~g , reparat~on , stöttning av sko tt och däck samt läcklätni~:g, 
och hjälpmedlen äro fasta läns.sys tem, fly ttbara. pumpar, ,skar
ninO's- och svctsningsapparatcr, timmer, cement etc. 0 

Dc första åtgärder, som utföras av skyddstjänstorganisa
tionen ombord, äro m ycket effektivare och erbjuda bättre för
utsättninr< att rädda ett svårt skadat fartyg än sådana åtgärder o . . 
som kunna vidtaga,s av en ku stbaserad bärgningsortg~amsatwn, 
emedan de kunna påbörjas omedelbart, när skadan inträffar. 
Det är därför av största betydelse, att örlogosfm·tyg förses n1ed 
alla dc hjälpmedel, som visat sig vara ändamålsen~i.ga. 

Användandet av tryckluft för räddning av kngsskadade 
tankfartyg har, .som ovan framhållits, varit mycket f:ram~ån~s
r ikt. Dessa far tyg äro mer än handelsfartyg i övngt sarskilt 
väl lämpade härför på gnmd av den rikliga indelnit:gcn av 
långskepps- och tvärskeppsskott I detta avseen~e ra:~er _en 
viss likhet mellan tankfartyg och örlogsfartyg, vtlko aro m
delade i i:i.nnu flera vattentäta avdelningar och ha flera. däck, 
vil'k a lätt kunna göras vattentäta. 

Ett tryckluftsystent - liknande det, som nu finnes på 
ubå tar _ bör därför anordnas på de större och värdefullare 
fartvo-en för att vid behov hejda vn. Lteninslrömning i .större • o . 
vattentäta avdelningar, såsom pann- och ma!Skmrum. 
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Litteratur. 

Förtieckning 

å 

uneler tiden 1/1-31/1 1946 nyinkomna böcker 
marinstabens bibliotek. 

I. FöRSVARSVXSENDE.T l ALUIANHET. 

A. Allmän försnuslitteratur. 

Hantlletlning för militär uncle'l·visning i alkoholfrågan (Alk H). Fast

ställd genom go 3312:/19'45. 
Kungl. Maj:ts reglCinente angående alln1änna grunder för förvalt

ningen inom försvaret i fred (Allmänt freclsförvaltningsrcglc-

mente) SF nr 3B7/l9'4G . 
' 

B. Krigshistoria. 

Kraus, Th. & Dönitz, Karl, Die Krouzerfallrtcn der Goebon und Bres

J au. Derlin j 930. 
Hopman, A., Das Loglmoh eines deutschen 'SceofJiziers. Borlin 1924. 
.Heutlich, ·F., Norges Sjovaebning. D. 1-2. Oslo 1D3Fi-40. 1. 1750'--

1809. 2. '1810~1814. 
Irving, John, Naval liEc and customs. Traditbn, lore anci Janguage 

of tlw Royal N a vy. Altringham (19'44). 
Stramlberg, Olof (utg .), Berättelser f r ån de sju haYen. Sthlm 1943•. 
Jagaren ölantl. (Minnesskrift utg·. av Kockums Mekaniska Verks.ta!l :ö 

1-\..-B . i Malmö vid fartygets sjösättning elen 15 decomber 1943). 

Malmö 194G. 4:o. 
Etlwards, Kenneth, Operation Ncptune. Lonelon 1946. 
Lorentz, Yngve & Ze('!b, 'Erik, Andra v;irlclskrigct. D. 6· h. 3/4. 
Lindbc, Sten, U n der blågul flagg på s-pärrade hav. Sthlm 19'45. 
'Vilson, MJichael & l'to•binson, A. S. L., Coastal c01111mand geads the 

invasion. London (m fl} u. å. 
Winteorton, Paul, Rapport från 'Rysslancl. övers. från engelskan av 

D. Henschen och H. Holmberg. Sthlm 1945. 

151 

C. Militärt .råttsYäsentle. 

Militieombudsmannens ämbetsberättelse, avgiven vid lagtima riks
mötet år 1946. Sthlm 1946. 

II. SJöVASENDE. 

E. Undenisning och utbildning vill marinen. 
Anvisningar till S'RF: II 19'16. Unclorbefälsskola. Utg. av marin-

stabens utbildningsavdelning. Sthlm 1945. fol. (Stencil). 
D:o d:o t.ill SRF: IV 194H. Y rkes,kurser och repetitionskurser. 
D:o d:o till SRF: V 1945. 
Artillerireglemente :för kustartilleriet. D. 2,. Sjö1frontskan10ner . B. 

Tjänsten vid pjäs. 2, 3, '7 och 13 (ARKA II B: 2, 3, 7, 13). Fast
ställda genom go 715/19i!l6. 

.Eldledningsfö.rbintlelscrnas anordnande vid kustartilleriets rörliga 21 
cm och j1G cm b a tterior. U tar b. gm marinförvaltningens fö'rsorg. 
Sthlm 19·41!. i(Stencil.) 

Strålkastarreglemente Jör kustartilleriet (LysR RA). Fastställt gm 
mo nr 1621/1945. 

M. Sjömanskap och manöver. 

A seaman's pocket book, J une, 1943. By, au thority of the lords com
missioners of the admiralty. London 1943. 

N. Na,'igation. 

Lärobok i mnigation för flottans undervisningsanstalter och navi
gationsslwlorna. Sthlm 19'4G'. 

Nautisk meteorologi och oceanografi (NM:O) 1943. Särtryck ur Läro
bok i navigation. D. 5. (Sthlm 1945.) 

O. Lolts- och fyrväsentle. 

Fyrar vid Finlands kuster 19144. Hki 1944. - Tillägg nr 1. Hki 1945. 

III. LANTFöRSVARSVASENDE. 

E Undenisning och utbiltlning vid armen. 

Skjutinstrnktion l, Biha.ng 2. Särskilda bestän1melser för skjutnings 
utförande med vissa luftvärnsvapen. Fastställt gm ao nr 530/19'43-
att fö'rsöksvis' tillämpas. 



152 

Signaltruppinstruktion D. 1. (Signtrpi I). Stationer och station,. 

tjänst. Fa stställt · gm go 2886/1.945. 

VI. RÄTTS- OCH STATSVET.ENSKAP. 

A. Politik. 

Birnbaum, Immanuel, Den tredje polska republiJ;:cn. Sthlm 1.943. -

Världspolitikens dagsf rågor 1945 nr 10. 

YIII. NATURVETENSKAP. 

Lindblad, Bertil, Stockholms observatoriums expeditioner för obser

vation ay elen totala solförmörkelsen den 9'/7 t91'!5. Sthlm 194:1. 

- Sär tryck ur »Populär Astronomisk Tidskrifto> , 1945, h. 3 o. 4. 

öhman, Yug·,·e, Unelersökning över koronans och kromosfärens po

larisation vid solförmö-rkelsen el. 9/7 1.91'15. - Särtryck ur »Po

pulär Astronomisk Tidskrift», 1945, h. 3 och 4. 

Johnson, Nils G., On anti-rachitic ult r a-violet radiation in the sea. 

Gbg 1946. - Oceanografiska Institutets meddelanden nr 8. 

Lavring, Tore, Some culture experiments with marine plankton clia

t~ms. Gbg 1.945. - Oceanogr afiska Institutets meddelanden nr 9. 

X. öVRIG LI'rTE:RATUR. 

A. Biblografi och bok,·äsen. 

Dansten, Esli, Boksamla rens bok. Om bokkunskap och bokvård. ö ve rs. 

fr.danskan , bearb. och utvidgad av B. Ählen. Sthlm 1945. 

Marinfönaltningen, Förteckning ÖYer Kungl. Marinförvaltningens a r

ki v t o m år 1.9''12. T eke hemliga h adlingar. 

Chalmers teknska högskolas bibliotek, Farteckning över nyförvän 

1.945. Gbg 1946. 

B. Rullor, kakndra.r m ·m. 

Förteckning över första kammarens ledamöter Yid lagtima rikselagen 

1.946. 
Kungl Sjökrigsskolans rulla 1.9'15-46. Sthlm 1945. 

C. Års- och up,psla.gsböcker. · 

Svenskt biog-rafiskt lexikon, h . 55. Sthlm 1.945. 




