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Ou SEX OCH TVÅ-BLADIGA PROPELL EnN SH1T FÖRSÖKEN 

DERMED Å ÅNGF ARTYGET BALDEH. 

Till Redaktionen af Tidsliri/l för· Pmlrtisk Byggnadslwnst och 

Jll ekani/O "J 

Uti nitonde häftet af Tit. Tidsl;rirt finnas omnämnda de 
jemfiirelse-försöl;, som blifvit anst ällda i Carlsilrona, emPI!an 

den 2- och den G-bladiga propetlem, hvill;a äfven varit fö

remål för en afhandling i Tidslirift för Sjöväsendet 

Man hat' anställt dessa försöli under den f'iirmodan, att 

endera af dessa propellet' skulle liUnna utveckla en större 

melwnisl• effelit än den andra, lil;som man fordom gjort 

månea jemfiirelse-försöl; med rodd med 2:ne eller. ~ åror; 

och man har velat anl<~ga, alt en propeller med mindre stig

ning sl;tille utveclda en större effelit, än med en större stig- , 

nin ~ , på samma sätt som man förr velat drifva den åsi[!ten , 

att man cenom lwrtare 5ror och l!asli[;are rodd siwlie kun

na med samma roduare i samma båt, l; om ma fortare. Den 

enkla natul'ia!jell - att effekten beror af !;raften ocl~ hastig

hetrn r,emensamt' borde lip,ga till erund för h varje omdöme 

i fy sis l; t mel;anisllt tJiinseende; och utcående från denna 

salts, blir effekter. af 2 ell er 4 åror, 2-, ~- eller G-bladig 
propell er, drifne af samma krnft, alltid densamme, om bon

strul.tion en för öfrigt är idl'nlisli. 

Om en tvåbladig Propeller afsl\iires på längden i 2 eller 

3 delat·, och dessa om Hi das på sin axel till lilw arstån d, så 

*) D ii Tidskrift i Sjöväsendet, g~ nom en i förra årgången in förd upp
sats kallad : "Nilgra ord angående den 2- och 6-bi:Jclig;J Propel
lern", hvilken uppsats äfveu intagits i Tid skrift för Byggn~dskousL 

och Mekanik , gi fv it första anledningen till Hr Carlsund< artikel 
har ned. trott sig böra med dela läsare af Tid sknft i Sjöväsende

1

t 

sistnämnde artik el, p~ det den skri(Lvexling rör a!lde detta ämne, 
som i d c·m•~ Tidsk rift pogått, måtte erhålla all mr• jlig ful!stänJighet. 



upplwmmer en 4- eller 6-bladir; propeller - med samma 

sti~;ning och samma area som den 2-bladiga ; och det ät' 

klart, att någon sl<illnad i etft·l;t-förhållauden dem rmellan 

icl;e l<an uppstå, enär de med samma hastighet sälla samma 

vattenmassa i rör else -- hvarpå egentliecn prop ellerns reak

tion och e!felit beror. 

Om derföre en rigtig jemförelse emellan effekten af deu 

2- öch den 6-bladiga propellern sliall eea rum, bör antin

gen den drifvand e !;raften vara fullliomligt lilla för båda, -

eller ocli deras effektförhållanden mälas efter lmlwn af far

tyeets hasti ghet, eller lillbik-rotrn ur den använda kraften, 

- enär det fordr as , för ett fartygs framdrirvande med t. 

ex. dubbel hasti ghet, en dubbelt sil stor kraft för att flytta 

farty ge ts tyngd ett dub belt så långt Vflt;s tyclie på samma tid, 

- samt en ytt erli ga re dubblerad lirart för att undantränr,a 

en dubb elt så stor vattenmassa i dess väg på samma tid, d. 

v. s. 8 gån ge r eller lin be n af liraft. 

Om den drifvande liraflen eller realitionsförmåean af 

olil<a stora propr·ller, sliall j e m föras, så bör drn vattenmassa, 

som propellern sålr er i rör else, multiplicerad med rörelsens 

hastighet, ut göra crunden för jemlör~lsen; ty en mindre 

propeller l<an ielie fisladkomma samma etfelit som en stöne, 

utan att vattnet, som passerar den, s3tlrs i så mycliet hasti

l~are rörelse, som dess massa iit' mindre. Och om prop el

lerns lwu slruli!i on är rietie, hör den vatt enmassa, som pro

pellerns periferi och area represc'nterar, sättas i j<!lllll rö

relse i motsatt ri ctnine m ~ d fart yge ts. För att br dömrna 

åtgåneen af br C1 nsle för olika prope ll <" r, bör den qvanlitd 

ånga, som använd es , d} trydet är detsamma, - eller ock 

den qvanlitet vatten, som evaporeras och använd ('s, heräl<

nas, emedan ått;åneen af bränsle m5ste stå i dir<'l,t förhflllan

de till åtr,5neen af vatt r n, evaporeradl- eller af ånga använd. 

Det år på grund af dessa åsigter, som hår bilar,de jem

för elsc-brräl!ning.1r äro uppgjorda öfvrr resultaten af försö-



sanuuandt•ag· öfve•• Jemföt•else-Försöken •ned Ångfartyget Briders 2 olilta Propellrar. 

Bogseriugs-(örsöl& mPrl 

Fregatten af Chapman 

pd släp. 

Utan Bogsering. 

J11ed Segel och i.nga. 
Segling ml'd oclt utan 
A(lroppling. 

~-Bladiga. P.ropelle.rn. 
6-Hia.diga. P.ropellero. 

--------------~-------------------11--------------~~---~--~---~------------. . .. .. Hast i ghet ~· . . Hastighet l 
' äderleke n under forsoken, . . Maclun:s Medwm Ex Ro låt- Väderleken under försöken, Machin:s Medium Ex- *) De n' r r t 
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samt vindens direktion mot , ... l an t. slag af pan- g~ ng i s:~mt vindens direktion mot ... an t. slag af p an- ga ex- gf
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mil. · J sion. 
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1. \'inclcn rätt emot; fri sk t:r. 
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• B r. S. Cultjo; smul sjö. 

2. Vinden fr;) n aktern; fri sk 
B r. S. Cultje; smul sjö. 

3. \'in den 2 streck fr. fören ; 
frisk Br. S. Cul t; smul sjö 

l 
4. \'in den t1 ärs; laber Br. S. 

C ulL.; smul sjö. 
5. \'inuen G streck fr. fören; 

6. 

"'· 
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Frisk Br. S. C. ; rum Yintl . 

3 Il.cf. ~fcrs-Scg . Cult. Bi
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Propellern afkopplad. 

D:o stillastående. 

Vinden rätt emot; laber 

Br. S. Cultje; smul sj ö. 

Vinden rätt från aktern; 

laber B r. S. Cult., sm ul sjö. 

Yindcn 2 streck fr . fören ; 

!ab. Br. S. Cult., smul sjö. 
Stiltje. 

Vinden tvärs; mul sjö; 
laber Br. S. Cultje. 

Vinden 6 streck fr. fören; 

jcmn B. S C., något dyning. 
Mers-S. Cult. ; rum vind. 

Frisk B S. Cu!t}c. Bidev. 
smul sjö. 

De bltlla. P.l•OIJelleroa.s oll!o.a. koost.rnktioo, 

Diameter: . . 
Stigning: 

Projcctions-area 
Propellerande area. 

Vigten af Propellem: . 

2-Bladiga = 7 fot 

= ·1 2,r.~ -. 
= 1'2,25 qv. fot . 
= •18,s d:o 

6-Bladiga = 6, s 3 fot. 

d:o = 17,Ia -

d:o - 19,o s q v. fot. 
d:o - 3G,42 d:o. 

d:o 
u:o 

d:o 
d:o v. v. Skepp. 3: 1: l. G sid lp. d:o Skepp. 5: 9: 5 skillp. 

·2,11 

4,7 5 

2,or 
4-,a 

67~ 

67~ 

67~ 

67~ 

68 

68 
6G 

o 

o 

o 
o 

l 
4 

l 
4 
l 
4 

7,1 

8,3 
.~.,s 

'~,o Propellern afkopplad, 

D:o stillastående. 

Den verliliga = G, 15 fot*). 

D.o d:o = Hi d:o 

t:r 

2~ 

2 1 
" 

Slutligen anmärka Kommitterade, att den 2-Jllauiga Propellern, vid igångsi.ittning hastigare meddel a· Fartyget fart, än den G-llladiga, scrdcles vi u bogserings-försöken, h1·aremo~ u en 

förra förorsakade något större skakning åt akterskeppet Un den seJnare ; i ansc~ude till den 2-Biadiga Pt·opellerns störrJ !Ungt! och dia::neter, to rue kunna ant3gas, att Propeller-öppnin
gen i skeppet är ofördelaktigare än för den G-Bladi ge. 

*) Rättelser gjorde af lir Carlsund. 



ken med den två- och 6-bludiga propellern, JJvilka beräk
ningar på det hela bekräftl allt hvad här blifl•it yttradt. 

Se Tabellen. 

Jem(örelse mellan den 2-bladiga och 6-
bladiga Prop e llerns e((elit, 7'elativt till 
d e n a n v ä n d a Ii r a (t e n. 

JJ1ed bogsering. 

Den 2-bladiga propellern . Den 6 ·bladiga Propcll ert!. 
N:o l. Ilasli ghet = 2,74. - Ilastighet = 2,71. -

Antal slag = 82. -

Å ng tr y el• = l O 'it!. 
Expansion = ! -
Medium ~netrycll = 9,66 'it!. 
9,66 x 82 = 79:!,12. 

,;;-7 92 ,12 - 9,2989. -

Antal slag = 67,66. -
Ångtryck = l O $. 

Expansion = .j4 -

i\ledium ängtrycl1 = 9,7. -

9,7 x 67,66 = 656,302. 

v ti5ti, 302 = s, 7021. 

9,2989 : s, 1021 - 2,n : x = 2,56. 
Den G-bladiga Propellern har således i detta Experi

m ~ nt gifvit 0,15 större effet.t iin den 2-bladir,a, hvilkc-t torde 
harl ec!J sit] c!Pruf, att liultj en emot, enligt tabellen, varit me
ra laber för den förra. 

N:o 2. Ha stighet = 5,2!~. 

Antal siar, = 82. -
Ängtry eli = 1 O 'fiJ. 
Expansion = l· -
Medium 5nr:trycl• = 9,66. 

9,66 x 82 = 792,1 2 
• 

V792,:2 = 9,2989 

Hastigh et = 4,75. -

Antal sine = 67,6if -
Ängtryeli = 10 'fl,, -

Expansion = •l'4 • 

Medinm ånetrycl< = 9,7.-

9,7 x fi7,66 = 656,302.-

v 656,302, = 8,7021. 

9,2989 ; 8,7021 - 5,2'~ ; x = 4,90. -
Den 6-bladiga Propellern har i detta experiment gifvit 

0,15 mindre elfelit än den 2-bladiga, hvilliet äfvenletles tor
de härl eJa sig d era f, att liultjen med, enligt tabellen, varit 
mera laber för den förra. 

N:o 3. Uas ti ghe t ~ 3,3. 

An tal sla rr = ~2. -
Hastighet = 3.07. -

Antal slag = 67,66. 
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Den 2-bladiga Propellern . 
Ånctryck = l o 'iii. 

Den 6-hladiga Propellern. 
Ångtqck = 1 O 'i/i. 

Expansion = { - Expansion = ./>4 -

Medium ångtqcl; = 9,66 1\ledium ånglrycl! = 9,7 -

9,66 x 82 = 792,12. - 9,7 x 67 66 = 656,302 -
9 3 

V792 12 = 9 2989 - V 656,302 = 8,1021 -

' 9,2989 
1

: 8,7021 = 3,3 : x = 3,08 -

Den 6-bladiga Propellrrn liar i detta experiment gifYiL 

o 01 mindre effelit än den 2-bladiga, oaliladt vinden emot, 
' 

en ligt tnb., varit för den förra mera lah e•·, hvilken ring~ 

sl;ilnad troligen uppliommil antingen genom felai;Liga obser

vationer å vindens slyrl;a, farty gels hastighet, eller grnom 

felaktig styrn inc etc. 

lJtan Bogsering. 

N:o 4. (-Jasligh et = 7,65 Hastighet = 7,52 -

Antal slag = 83,5 - Anta l slag = 68,0 -

Ängtryeli = 1 O 'ii) - Ånctryck = l O 'ii) --

Expansion = ~ - Expansion = l -
Medium åogtrycl; = 8,tf7- 1\ledium ångtryck = 9,66 

8,47 x 83,5 = 707,2/j.;j - 9,66 x 68,0 = 656,88 -

V7o7,2'f5 = 8,9095 - V656,88 = 8,6927 -

8,9095: 8,6927 = 7,65: x = 7 ,tf6. 

Den 6-bladiga Propellern har i deLta experiment gifvit 

o 06 större e ffclit ii n den 2-bladiRa, oalitadt vinden för bfl-
' 

da varit liliU fördelalilig, h vilken ringa sl•ilnad troligen upp-

kornmit af samma orsaker som 

N:o 5. Hastigh et = 7,M. 

Antal slog = 8:{,5. 
Den 2-bladiga Propelfern. 

Ängtryck = l O 'ii). 

Expansion = ~ -
Medium ångtryck = 8,47 -

8,47 x 83,.5 = 707,245 -

·--·-
V707,2lf5 = s,9o95 -

föregående experiment. 

Ilasligb et = 7,1. 

Antal slag = fo8. 
Den 6 -bladiga Propel!er11. 

Ånctrycl< = 10 'fE. 

Expansion = ! -
Medium ångtryck = 9,66 -· 

9,66 x 68 = 656,88 -

v 656,88 = 8,6927 

8,9095 : 8,6927 = 7,CH: x = 7,4.'i --

5 

J)L•ll G-bladiga pro.pellel'll har i detta experiment eifvil 

o 35 mindre effekt lin den 2-bladiga, oaktadt en ligt tab. sam-

1~a för!Jflllande ägt rum föl' bådJ. Denna skillnad Ilar tro

Hutvis uppliO:nmit genom felallliga observationer, och liaU 

forhällandet på intet annat sätt nöjalitiet förldaras. 

111ed segel och dnga. 

N:o 6. llastip,het - 8,05. 

Antal sing = 86, 

Xn[:!rycl< = 1 O 'il. 

Expansion = ~ -
~ledium ånetryck = s,t~7 -

S,lf7 X 86 = 728,'f2 -

V72s,tf2 = 8,9975 -

Hastighet = 8,3. 

Antal slag = 66, 

Ångtryck = 9,25 'fl), 

Expansion = ! -
Medium ångtryck = 8,93 

8,93 x 66 = 589,38 -
3;;---v 589,38 = 8,3842 

8,9975: 8,38lf2 - 8,05: x = 7,50. 

Den 6-hladiga propciiPrn har i detta experiment cifvit 

o,s stör re effelit än den 2-bladiga, hvill1en stora sliillnad 

trolig en uppliOmmit af dt'll för deo förra enligt tab. mer 

fördetat.tica ti ult je. 

Den ll - !Jiadiga har under bogs ering, cnliet de 3:ne hur

med ansi ii lida försöli, !emu at per medium 0,03 li11ops min

dre elfelil; utan bot::sPring enligt de 3:ne sednare försö

lien per medium 0,17 lwops större f'ffelit, livartill försöket 

l'i:o 6 - då sPge l begagnats - hufvudsahligen bidragit. 

Enliet. försök en l'l:r is 4 och 5 lem nar den per medium 

O,l'f5 lwops mindre effekt. Försöliel N:o 4 ar det enda, 

uti livill;et vindens och sjögångens inverlwn lwn anses lilw, 

och uti detta experiment har den 6-bladiea propellern eir

vit 0,06 knops större effekt, hvaraf väl l;an antagas att in

gen sldllnad i effekt förefinnes emellan dPn eoa <.'!ler andra 

so rten . 
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Jem(ö1·else emella11 den 2 --bladiga och 6'
b l a d i g a P r o p e l l e r n s g l i d n i n g , e l l e r ,. e
l a t i v a h a s t i g h e t t i l l F a r t y g e t. 

N:o l. Den 2-bladiga Propellern. 
Fartyget s hastighet = 2,7tf X 104 _ 284,96 fot 
Prope llerns d:o = 82 X 12,75 = I 045,50 
1045,5--284,96 = Pro p. glidning = 760,54 -
Propellerns area = 38,48 X 71j0,5tf = 29265,5, 

Den 6-bladiga Propellern. 
Fartyg r is hastighet = 2,71 X 104 = 2Sl,8tf fot. 
Propellerns d:o = G7 ,66 X IG = l 082,56. 
1 082,5fi -281,8lf = Pro p. glidninr, = 800,72' -
Prope ll erns area = 35,78 X 800,72 = 286H,7. 

Den G-bladiea Prop ellerns arr.a multiplic e rad med dr~s 
glidnine förhåll er sig till den 2-hladigas, som 2 8G49,7: 
292G5,5 - och således :ir, enligt detta experiment, den 6-
bladiea Propellerns glidning 2,1 proe. mindre än den 2-bla
dieas. 

Den 2-bladiga: 
N: o 2. Fa1·tygets h:tslighet = 5,2'f X 1 O/l - 544,96 fot. 

Propellems d:o = 82 X 12,75 = l 045,50' -
D:o zlidning = 500,50 ·-

500,5 x 38,'18 = 19259,2, 

Den 6- bladiga: 
Fa1·tygets ha stiehet =- 4,75 X 104 = 494,0 fot. 
Propellerns d:o = G7 ,66 X IG = l 082,56' -

D:o glidning = flSS,56', 

lj88,56 x 31l,78 = 21 058,6. 

Den G-bladi ga Propellerns glidning är såled es 9,3 proc. 
större än · d en 2- bladieas. 

\'i:o 3 Den 2-bladiga Propeltem. 
Fartygets has tigh e t = 3,3 X J 04 = 343,20. 

Propellerns d:o = 82 x 12,75 = l 045,1>0' . 

D:o glidning = 702,30 -

702,30 X 38/fS = 27021l,5 
D en 6-bladiga Propellern. 

ha s ti ghe t = 3,07 X 10/l = 31!*,28' Fartygels 

Propell erns d :o = G7,66 x IG = 1082,56' 
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D:o elitining = 7G3,28 -

763,28 x 35,78 = 27310,1. 
Den G-bladiga Propellerns glidning är sål edes 1,0 proc. 

d " .. -bla-tl "1p
0
as i detta exp.criment. större än en 

Utan Bogsering. 

Den 2-bladiga : 
N:o 4. Fartygets ha stighe t = 7,65 X 104 = 795,6. 

{l ·.o 83,5 X 12,75 = 1 064,6Z' Prope ll erns 
D:o elidning = 269,02 -

269,02 x 38,48 = 10351,89. 
Den 6- bladiga: 

7 2 X 10/l = 782,08' Fartygels bastigbet = ,5 

d = G8 X 1G = 1088,00, -Propell erns :o 
D:o elidnine = 305,92 -

305,92 x 35,78 = 10945,80. 
Den G-blarlica Propellerns elidning är således 5,7 proc. 

större än d en 2-blarlieas. 
Den 2-b/adiga: 

t llasll.oiiCt = 7,64 X 104 = 794 •36' N:o 5. Fartyge s " 
d· t s·>. x 12,75 = 1064,60-Propell erns ' o = ·>,G 

D:o elirlning = 270,04 

270,01~ X 38,'18 = 103!H,1 

Den 6-bladiga: 

Fartyeets hasti ghet = 7,1 X l 04 = 738,40' 
_ = IOSStO-Propell erns d:o - G8 X 16 ' 

O:o elidnine 349,60 -

34 9 60 x 35 78 = 12508,6. 
Den, G-bladig~ Propellerns glidning är således 20,3 proc. 

Blörre än deu 2-bladiga~. 
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Den 2-bladiga: 
N:o 6. Fartygets 

Propellerns 
D:o 

hastighet = 8,05 X l O <i = 837 ,20' 
d:o = 86 X 12,75 = 1096,50 -

clidning = 259,30 
259,30 x 38,'~8 = 9977,8. 

Den 6-bladiga: 
F'arlygds hastiehet = 8,3 X 104 = 863,20' 
Propellerns d:o = 66 X 16 = l 056,0 -

D:o glidning = 192,80 -
192,80 x 35,78 = 6898,3. 
Den fi-hladiga Propellems glidning är 44,6 proc. min

dre än den 2-bladigas i delta experiment. 

Den 6-hladiga Proprllern lemnar s51edes uti de 3:ne 
bogsPringsförsölwn per medium 2,7:3 proc. större glidning 
än den 2-bladica, samt uti de trenne utan bogsering per 
medium 6,2 proc. mindre glidning, hvill1et hiirleder sig från 
det 6:tc experim entet, del' segel bep,agnats . 

Uti det 4:de experimentet visar den 6-bladiga Prop el
lern 5,7 proc. större clidning än den 2-bladiea; men då 
effel1tsförhållandena åi'O lika, bör iifven !Jiidningen, jPmförd 
med Propeller-areorna, vara densamma, hvill;et äfven den 
trolip,en är, om stigningen, areoroa och antalet slag nog
gran ut ialiltagas. 

Jemförelse af Bt·änsle-lltgang {öt· den 2-
oc!t 6-hladiga Propellern, relativt till 
Å n g - l• o n s u m t i o n e n. 

N:o l. Den 2-bladiga: 
Antal slag = 82. 
Ånp,trycli = 10 'fl!. 
Ånga per slag = 0,75 
Åtgång af bränsle = 2,2 tun. 

D:o af ån a a = 82 X 0,75 - (i 1,5. 

Den 6-bladiya: 
Antal slag = 67,titi. 
Ängtryeli - 10 'fl. 
Ånga per slag = 0,79. 
Åtgång af Bränsle = 2,5 tun. 

D:o af än r: a = 67,66 X 0,79 - 53,45. 
61,5: 53,1~5 = 2,2: x = 1,91 Tunno1· l10l. 

Den 6-bladiga Propellern har således lwnsumeral 0,59 
Tunnor kol mindre än som är uppgifvet. 

N:o 2. } Lilia med föregående. N:o 3. 
Den 2-bladiga : 

N:o 4. Antal slag = 83,5. 
Ånetrycl1 = lO 'fl!. 
Änr;a pr slag = 0,5 
Ät 1;äng af bränsle = 2,1~ Tunnor. 
Åtgång af anga = 83,5 x 0,5 = 41,75. 

Den 6 -bladiga: 
Antal slag = fiS. 

Ångtryck = 10 rr. 
Ånga pr slae = 0,75. 
Åt~ån~ af bränsle = 2 ,8 Tunnor. 
Ätciing af ånga = 68 X 0,75 = 51,0. 
41,75: 51,0 = 2,!~: x = 2,93 Tunnor l\01. 

Hvil11et obetydligt öfl'erstigrr den uppgifna lwHlt[;ånuen. 
N:o 5. Lika med för~gående experiment. 

N:o 6. Den 2-bladiga: 
Antal slag = 86. 
Åoctrycli = l o 'fli. 
Ån3a pr slag = 0,5. 
Åtgång af bränsle = 2,4 Tunno1'. 
At[;ång af ånga = 86 X 0,5 - 43. 

Den 6-b!adiga : 
Antal slag = 66. 
Å•Jctqt.:Ii = !l~ n. 
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Ånga pr slag = 0,75 ·X 0,925 = 0,69~. 
Åtgång af bt·änsle = 2,8 Tunnor. 

Åtgång af ånga = tiG X 0,694 = 45,8. 

43: 45,8 = 2,'• : x = 2,55 Tunnor liOI. 
således 0,25 Tunnor mindre än den uppgifna liOiåtgån-

gen. 

Om exprrimenterna N:ris I, 2 eller 3 för den 2-bla
diga Propellern jemföras nted experimen !erna N:ris 4 eller 5 
för den 6-bladiga, under ll\•ilka machinen arbetat med sarn
ma tqck och expansion, så blir resultatet: 61,5: 51 = 2,2: 
x = 1 ,82'• Tunnor, som den 6-bladiea bort lwnsumera, i 
stället rör 2,8 Tunnor som är uppcifvet, och lwr· den såle
des blifvit angifven att konsum era 0,976 Tunnor lwl mera 
än den kunnat cöra - eller nära en Tunna för mydet., så 
framt lwlen vid de olika experimenterna varit af samma 
qvalitet; men en sidlina d af 53,5 procent i lwlåtgån[;en per 
timma, är alltför stor, att liUnna föridaras för ett misstag. 

Det är gifvet, att dfr den 2-bladiga Propellern eör med 
samma ångtryck och expansion, minst Il• slag mer i minu
ten än den 6-bladica, och maclrirJeriet derigenom utvecldar 
minst 12 hästlmtller mera, sl1all fartyget hastieare siiltas i 
rörelse af den 2-bladiga Prope ll ern och äfven uppnå en slör
re fart; men om ånetrycli et förhöjes deremot, så att den 
6-bladiga Propellern får arbeta med samma l1raft och sam
ma expansion, blir fartyeets fart fullt lika för båda och ål
gången af bt•änsle densamma. 

slutligen får anmärkas, att vid bogserinrrsförsöken N:ris 
J, 2 och 3, då maehin en uppgifves att hafva arbetat utan 
expansion, har den lil1väl genom den inre slidens reclering 
verl;liGen arb etat med •l4 expJnsion - och att den direlda 
ängpassagen till inre sliden endast utgör 5 qvadrat-tums area, 
då änuöpppningarnes för öfrigt är 13 qvadr. tum, samt att 
i följd deraf machiucn icke kunnat arbeta med fullt ångtryck 
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. uuder hela slagets längd, då Ånel;analen var stänr,d till 1'~'! 
af sin area, livarföre bogseringsförsöken icke lmnnat utfalla 
så fördelaktigt för den G-Liadiea propellern. 

N5con sidtinad i e!Ie l;t emrllan en 2- och rn 6-bludig 
Propeller L1an s~ ledes icke uppstå, och d d ii r i el; e i för
hoppning på att vinna någon större elfel1t nH·d d•·n G- ell er 
fl erb ladi t:a Propellern, som jap, dc sednare 5r<'ll br·eaunat 
den; det är endast rent pralilisl;a orsaker, som föranled! 
dess användande. 

En !lerhladig Propeller med yttre rinc, lwn göras lwr
tare än den 1- ell er 2-bladit:a, och liln•iil sätta !Jela den 
' 'allrnmassa i rörelse, som dess area representerar; hvill; et 
medför· den v~sc>n!liua fördel, utt far!y~ets lii·opp i vattnet 
lw u p, öras liinere och si; arpare i förhållande till öfversl;ep
pet, hvill;et medför mindre motstAnd, mera maldighet i sjö
gång, samt mera styrl;a och varal;!i[:het åt fartycet. 

En Oerhladir: Propeller, med yttre rinr,, blir, med sam
ma material, alltid starl;are och mt>ra varal,tiu än t!En 2-bla
diga utan rina, och man rislierar mindre att ffi den sön
d l' rhrutcn i triinga hamnar eller svlira farva!lr•u &c. 

Dessutom, då fartyget under hög sjöGftng lyfter en rlel 
af al;tersiiPppet ur vattnet, bibeh511er den 0<-:rh ladiga Pro
pellern alltid en proporlioncrli[lt större• mo! st5nrls-area i 
vattnet, än den 2-hladir,a, helst den sednare vit! s5dane till
fällen ofta kommer i den s!älln in c, ait det ena bladet, ja
till oclt med håda l;ommn öfv pr· ViltlnP!, och detta fiirldarar, 
hvarlöre man i En[ilaud ' 'arit nötballad all anbrinr~u rer,ula!ot' 
å de fleste ma cltin r> r, som hal\ a 2-hladic Propell r r, dfi man 
likviii navigPrat l(a!!Pgat oeh l\ord sjön med nerbladig Pro
peller å det Norsila ångfartyed Gyller, 3:ne år utan dyliii 
olagenbet, ell er sådant hjelprnedel för att öfverviuna den. 
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Man haJ' å flere fa1·tyg tillhörande Engelska flottan an

brineat 2-bladig PropelleJ·, för att kunna upplyftas under 

sl:'gline - e en om en sål<allatl brunn, h vilket å ena sidan 

medrör fördelen af ett mindre motstånd, än om Propellern 

aflwpplas, -- en rördel som är af vigt, då oceanen skall 

beseglas, men å andra sidan har man fått ett vanslwpligt, 

svagt och tungt al<tersi<Ppp, medförande ett större motsånd, 

särdeles und e1· sjösattning, df1 den platta alitem släpar i vatt

net. Denna lyftmel;anism medför en ökad tyncd å fartyc<'ts 

akterdel, och ölwd bygcnadslwstnad. Dessutom har man in 

praxi funnit, att den lwpplinc man användt mellan axeln och 

Propellern 1 icl;e är varalilig, eller insättnine och uttaening

utförbar - om sjögräs eller annat hinder lwmmit emellan. 

Genom den lagring, som Propellern enligt detta siitt måste 

hafva å rorstäfven , meddelas en skaknine å al<t.ersl;eppet, 

som icl;e är behaglig eller nyttig. Firman Maudsleys Sons 

&. Field i London har, för att hjelpa desse olägenhete•·, pa

tenterat en annan sort Propeller, å h villl en bladen vrida sig 

sjelfva i den ställning, de böra l1afva 1 då fartyget seglar, 

hv!l11et väl må vara fördelalitigt för segling, men lwn ej med

föra den styrila och sfllierhet, som fordras under maehinens 

gång i trånga hamnar och svåra farvatten. 

Vå1· landsman Kapten John Erikson , hvilken vi ha att 

taclw för Propt:llerns första användande, och h vars insigter 

och erfarenhet i detta fa cl1, icke lmnna bestridas, har allt 

hitintills begagnat flerbiadie propeller. 

För våra grunda och trånga farvatten och lwrta sec

lings-distancer, anser jac den flerbladiga Propellern med ytt

re ring, samt vanlig al'liopplings-inriittning, vara den ända

målsenligaste man hitiutills användt, hvillwt erfarenhPlen äf

ven synes bel<räfta. 

H vad ångfartmet Balder särski ldt beträlfar, så har be 

sig tllingen vid machinericts levererint: till styrkt, all ängtryc

liet skulle höjas från 1 O till 15 Skålp., - h vartill pannan 

' l 

13 

ur l)'ler (tn stark nog och producerade tillråcldigt ånga, och 

då hade machineriet, oaktadt fartycets opåralmade större 

motstånd, kunnat utveckla sin fulla elfelit - men i stället 

rör denna ringa förändrine, har man gjort en ny Propeller, 

som icl1e kan Iemna högre resultat. Den l Nov. 1850. 

O. E. Carlsund, 



(lnsilndt.) 

ANl\IXRKNINGAR RÖRANDE GRANsKNINGEN AF JEMFÖRELSE

I<' ÖRSÖKEN MIW DEN 2- OCH 6-BLADIGA SKRUF-PROPEL-

LERN. 

U u Tidslo·ift för l'rnliti sli Gyggnadslwnst och !\lelianili, har· 
Tit. Carlsund, med anleduinc af Propell er-lörsölien på ång
fartycet Galder, låtit införa några jernl'örelse-beräliuingar, 
hvill1a i anseende till stor lil;het i anp,ifnu etfeU-förhållanden 
emellan de olilw Propellern c, äro gansl;a märliv:irdiga. -Men 
m5hända har Förfaltaren för ernåendet al' denna lil;h et, allt 
för mycliet sölil jemila förldl llanderne. Nåcra anmärliuingar 
torde derföre idie auses opålwllade. 

Man har alld eles iclie på sådana p,runder som Författa
ren citerat, anställt jemförelse-försölien emellan de olilia 
Propellerne. Från friimmande liincler hade man erhållit lmn
sliap om, att den l'åbladi r:a Propellern, sålunda lionstruerad, 
ägde öfverliigsen het, således ännu mindre ett blott ,antagan
dr, att en Propellrr mrd mindre stieninr,, simlie utv eck
la en större l'Jfelit än med en större stigning,, hvill1et 
väl alldrig kan v<•ra författarens mening att betvilla, förutsatt 
att stignineen håll es inom vissa gränsor, och hastighet en ä 
Propellern lämpas derclle r. Förl'attareu har dessutom med 
tillampnin g af d Pil natur-lag: ,att e treliten beror af lirarten 
och hastigilet en grmensarnt'\ ju st medgifvit, att sfHlant var 
att fiiniinta , synnerligast som 2- och 6-blauiga Prop ellern 
ic.ke lärer kunna anses för id en ti slia. 

Om en 2-bladig Propellrr afskåt'€'S på lånp,Mn i 2 ell €' r 
3 delar, säsom törfatiaren uppcifYit, eller man dermed p,år 
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ann u längre, s~ torde hY ar och en nnna, all n3gon skillnad 
i effekt-förhållanden dem emellan bör uppstå, alldenstund 
särd eles real1tion icke lwn äga rum mot de smala bi•Hien, 
som vid rörelsen sönderdelar och för s•itter va !I Pnmassan i 
rotation, och då s5dunt intr[llfar, är det ju tydliet, att !,raf
ten icl1e verkar i riirels<:'ns rietnin g, hvadan och omöjliGt sa m
ma elfelit utv ec!,las för l;roppens frarndrifvande e"nom vatt
net; dessutom torde rtfven den genom af,l;tirines -ytorna 
upplwmna motstånds-arean böra tagas i be!raUande. 

Då det s5 1<'oPs iclw lwn vara lih gil ti gt huri!d:ln PropPl
tern bör vara l;onstruerad eller hvad grad af stiening an
vändes på sl;rufvcn för olil;a fartye, och då den miingblad iga 
svårligen !;.an gifvus samma sti[pling, som den fäblad iga, 
emedan Propellern, som då sluter Öppningarne emellan bla
den, kommer att släpa i vattnet, så torde för ett fartyp, så
dant som Ga lder, hufvudsaldigen iimnaclt till bog,erinp,ar, det 
icl1e vara förmånlip,t att använda en månghiad ig Prope ll er 
med stor stigning; erfarenh eten har dessutom be!>tj'!'ld den
nu sats, då und er anförda förh ållunden, och när vind och 
sjö ökat motståndet., detta ånp,fartn: icke lwmmit fram med 
den hastigh et man förväntat, och detta var jn st hufl'udor
sal;en hvarföre nämnde fartn; erhållit en ny Propeller af 
förandrad konstrul\lion, som oalitadt de kna pphändiea försö
ken , gifvit större etTr.llt. 

Författarens jcmförc-lse-beräimingar angifva äfven så
dant _ resultat, då de i öfverensstämmelse med vrrldiga för
hålland et b!ifva ändrade. lnsiindaren får med anledning der
af upplysa, att dr n införda qvantiteten ri\ expansion, såsom 
varande red<~n afdragen, bör utnr räknin gen ut g a för den 

6-bladip,u Prop ell ern. 

Det kan visserligen icke bestridas, att BflllliHle expan
sion finnes å de inre slidernP.s reg lering, men då expan
sions-sliderne, som alllid varit begagnade, tagne så långt 
man kan, äfvPn ~np,ifva snmrn~ expansion och något dniH-



ve r, h ni' för tytllip,hets skull och ulan att inverlia pZ1 försö

ken, denna liigsta grad af expansion, som kan erhållas, blif

vit betecknad med O, och det öfriua inrätlarlt dereftrr, Alt 

den dil·elila mindre ånepassagen iclie varit begagnad, liiillner 

alltförväl författaren, som saledes aldrig bordt erinra' att 

machinen under bogserinesförsöken med den 6-Lladiea Pl"o

pl•llern iclie arbetat med fnlll ångtrycli, 

Författarens pf1 Oera st:illen yttrade misstroende at,t 

observationerile å vind ens styr!w och fartygets fart ej varit 

med rätta förhålland(; t öfvcrenssUnumande, ('fler ocli att 

styrnine(;l} varit felalllie, förtjcnade, lllPd afseende till den 

stora inverkan å resultaten, ett utförlieare besvarande, men 

då detta slil!lle leda till vidlyftigare resonemanger, än h vad 

tid och utrymme för iigonblicliet medeifva , far insän

daren endast uttryclia sin förundran, att opartislie, och 

erfarne miins omdömen liUillHl sålunda betvillas, docl; in

seende, att d5 författaren bestillntlt förldarat, att nåeon sliill

nad i cifPlit emellan den 2- och (i-blarliea Propellern ej lian 

uppstå, häll i!fvl'n siwlie misstro och såsom felalilig förida ra 

hvarje uppr;Ht, hvilken möjlieen l;unde störa eller motsiiga 

denna hans engånR faltarle ide. 

Hältelser i\ro Mven ejorda rörande uppp,iften på de oli

ka Propellemes l;onstrul;tion *), 

En mindre sldljaktip,het af 0,03 fot förefinnes verkligen 

i diameter- ml\tt et pft 6-bladiga Propellt>rn, men hvad stig

nineen helrälfar, så angifva de utsatta mätten ett medium 

ar båda Propellel'lleS tilltauande stigningar (increasing Pilch) 

och n5eon annan bör ej uppt<lgas -J$*). 

*) [{ommillernde, som saknade uppgiil på den 6-blndiga Propeller n s 

konstruktion, h;rde i afseende på denn' omständighet i den afgifn~ 

m p porten resenationsvis au märkt: "e.fter· som man vid tillfallet 

kunnat. mäta sig till". 

**) Skulle meningen vara, att för den 6-bladiga Propellern sngrfva 

minsta stigningen, så får på samma grund stigningen för de o 2-
blödiga endast beräknas till 11 fot. 
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Vid berakning af elfc·kteo samt jemförelsen emellan de 

olika Propellernes glidning i vattnet, torde läsaren sålede~ 

behaga rätta dessa felaktiga värden - resultaten blifva då 

annorlunda och till fördel för 2- bladiga Propellern. 

slutligen har Författaren fästat stort afseende på hrän

siP-åtgånp,en , och synnerligast påpekat dd missförhållandP, 

som uppstått vid jemfiirelsen af försöken l, 2, 3 för den 

2-bladiea med försöken 4, 5 för dPn 6-hladiga Prop•·llern, 

och sedan Tit. Carlsund med sitt allmiiut erkända, upplysta 

förstånd, livill{et borde hålla sig in0111 [:riiiiSOrUe af de InPra 

maktpåliggande dPialjerne af jemförelse-försöl;en, äfv"n IH'd

låtit sig att gransila kol-åtp,ången , vill Insändaren ej miss

unna hooom den tillfre(lsställelse , han möjligen kan hemta 

af sitt yttrande: ''det den uppgifna sl,ilnaden häruti varit 

allt för stor, för :~tt lmnna förklaras för ett misstag." 

Kommitt••rade hafva i sin afr,ifna rapport rörande för

söken anfört, att den medgifna, strilngt begränsade tiden för 

desammas VPrksti\llande var allt för knappt tilltagen, och då 

ett nogare observerande ar kol-åtgfmgen till följe deraf var 

nästan omöjlig, och egentligen icke lände till resnltater, 

hvilka Ilade med jernförelsl•rne emellan den 2- och 6-bla

diga Propellern att skaffa, samt endast och allenast upptogs 

derföre , att så uti den för försökens anstallande ntliirdade 

instruktiont:"n var anbelaldt, egnades deråt, till följe af den 

obetydliga sl,ilnad, som visade sig, mind.re uppmårksamhet. 

Så väl Tit. Carlsund som hvar och en af Kommitl':!rade kän

ner ganska val, att konsumtionen af lika beskalfade kol, för

brände i samma panna, förutsatt att eldningen sker på ena

handa sätt, och ånctrycket är detsamma, alltid står i hf'

stämdt förhållande till den he!Jö!liga äng-produktionen, och 

att man således lätt kan på kubik-tummen genom detta för

hållande kalli y lera si!~ till, huru mycket kol, som i VPrldie

heten i ett eller annat fall borde förbrul;as ; men då eld

uingen verkstalles af ovnue eldare, sf1rdeft>s under den lwrta 
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tiden af några timmar, får man uti pral1tiken helt andra re
sultater än de l1alkylerade, och ehm·u besynnerliea an de 
framdragna olika kol-lwnsumtionerna synas, utföllo de, det 

oaktadt, i verkligheten och enligt uppmätning så, som uti 
rapporten är upptaget. 

Det är mera än troligt, att, vid de sednare försöl<en, 
hvanmder detta fel upplwmmit, expansionen, h varom åsig
terne just då voro delade och för hvars säkra bestämmande 
och atlägsnande ej någon inrättning finnes, icke var den 
uppgifna, eller den samma, som under de föregående för

söken l, 2, 3, äfven som det är säl1ert, att eldningen, för 
uppehållandet af hör,sta ångtryck för den 6-bladiga Propellern 

och O expansion, måste forceras, 11Varemot u n der försöllen 
med den 2-hladiga, alltid med större expansion, eldningen 
befanns vara ganslin maldig. 

Författarens anförande, att den G-bladica Propellern 
med rine kan göras lwrtare än den 2-bladiga , och att i 
förra fallet fartn:ets kropp i vattnet derigenom l1an göras 
skarpare i förhållande till öfverskeppet, med dertill hörande 
fördelar, år något oförldarligt. Insändaren kan icke finna 
skäl, h varföre fartyg mPd 2-bladig Propeller behöfver miss
bildas, och nåcot sådant kan åtminstone icke si.icas om En
gelsl•a och Fransila fart y g, som konstrueras för begagnandet 
af 2-bladic Propeller. 

Några olägenheter så vill i afseende på machinernes 

cång som ocli i af- och päkopplandet af 2-bladiga Propel
lern och dennes uppfagning ur vattnet äro i de omförmälte 
länder 1 hvarest erfarenhet i delta afseende linnes 1 alldeles 
icke kända , och inträffa sådane olägC'nheter möjligtvis någon 
gång, öfvervägas de å andra sidan af större fördelär. 

Det är emellertid med vel'ldigt intresse, som Insändaren 
erfar det medgifoandet, att den 2-bladiga Propellern i af

seende pa effekt äfven i Tit. Carlsunds tanlia är lil•a för-
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måntig som den 6-bladiea. Dess stora fördelar i öfrigt äro 
tillförne beskrifna , och det är mer än illa, synnedigast för 
tillämpningen å seglande l{rigs-Ångfartm, att man ålllHl i 
Sverige anser och tror 1 alt praktiska orsalier behöfva be

kämpas för användandet af 2-bladig Propeller. 

(Insänd t.) 

STORCIRKEL-SEGLING. 

U n der denna benämning förelwmme-r i en del af handlin
gar i Navir;ations-vetensliapen, deribtand äfven af lilinls (der 
likväl ett lätt upptäcl1t fel, § 118, bör rättas), problemet alt 
j kortet konstruera transformalan af storcirl1eln, som förenar 
tvenne ställen, till vägledning för seglingen öfver oceanen, i 
ändamål att förlwrta vägen. Då de lösnings-metboder, som 
jag hittills 11aft tillfälle att se, h varken äro nog direkta eller 

enkla , hoppas jag, att den, jag här går att meddela , icke 

skall vara utan intresse för Navigatörerne. 

Låt i allmänhet l föreställa ett stiilles longitud och b 

dess latitud. 1 den sferisl1a triangeln emellan polen, det 

frånseGlade stället (l' b') och någon punkt (l b) på storcir
keln som förenar detta med destinations-orten (l" b"), har 

' man 
1 

då v föreställer vinl1eln vid punliten (l' b'), enligt ett 

af sferislia trigonometriens hufvud-theoremer : 
tan b cos b'= cos (l-l') sin b'+ siu (l-l') cot v. 

Som denna eqvation måste eälla för alla punkter på den 

gifna storcirlwlu , måste den äfven satisfieras af den andra 

slutpunktens coordinater l", b", hvaraf 
ta n b" cos b' = cos (l"- l') sin b'+ sin (l"- l') cot v. 

om emellan dessa eqvationer cot v elimineras, er

hålles 

{
tan h"~ cos ll" -l') tan b'} . 

ian b = ta n b' cos (l~ l') + sin (l" -l') 810 (l- l')' 

som uttrycker . relationen emellan ceor;rafiska coordinalerna 
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l och b filr ulla punkl~r på slorcirl.t·ln t:Pnom häda pun~· 
lerne (l' h') och {l" b") och alltså redan innefaltar lösnin
een af det föresatta problemet. För att erhålla för loga
l'ithmisk kall1yl beqväma formler, antages 

ta n M= cos (l"- l') tan b', 

hvaricenom den funna formeln successivt transformeras till 
sin b" sin M -----

{ 
cos b" cos M 1 tan b = ta n b' cos (l- l') + . \ sin (l- l') 

Sin (/ 11 -11
) j 

= hm h' cos (l- l')+ {sin b" cos M- cos b" sin M} . . Slll (l-l') Sin (l" -l') cos b" cos M 

= tan b' cos (l-1') + { . - sin (b"- M) t sin (l-l') 
Slll (/" - /') cos b" cos M j 

= tnn b' { cos (l-l')+ sin (b"- M) cot (!"- l') 
cos b" sin M 

. sin (/- /') } 

och, crnoru alt vidare antaga 

till 

cot N= sin (b"- hl) c o l (l" - l') 
' cos b" sin JJf 

tan b = lan b' {cos (l- l')+ c~s N sin (l -- l') } 
srn N 

= lan // (,in N ens (l- l')+ c os N ,in (/-- l')) 
sin N 

lan b' 
= -.-sin (N+ l- l') 

Slll N 

Formlerna , enligt hvilka numeriska beräknint:en verk
stalles, hlifva alltså 

lan 111 = cos (l" - l') tan b' 

t: ul N= sin (b" --lJJ) col (l" - - l') 
c os b" si n ill 

lan h' 
I<IIIO = --. - - sin(,\'+ t - 1') . 

Slll iV 
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Scdau de häda hjelpvinklame JU och N 1 äfveusom fac

lan h' tom --, som endast brro ar de båda åndpunktcrnrs 
sin N 

~::eogratiska courdinater, blifvit berälmade , kan man genom 
den sista formeln, mot h varje antaget värde på lonp,ituden l 
beräkna motsvarande latitud b och derigenom med största 
Hitthet LH'stfmuna huru många punkter som helst af stor
cirkeln, hvilka utlagda i !;ortet och sammanbuntlila fomwra 
dess sökta transformata. 

Den högsta nordliga ( +) och sydliga (-) latitud B , 
som storcirkeln uppuår, motsvara•· 

sin (N+ L- l')=+ l 
eller 

L= 90° +t'- N 
L= 270° +l'- N 

och bestämmes alltsä lll" 
tan b1 

tanB=+-
- sinN' 

och storcirllPin skfu· tydligen eqvatorn 

hvilka man har 
sin(N+l-l')=O; 

siliPdes der 
l=l'--N 

l= 180° + l' - N. 

de punl;ter, för 

P. 



H v a 1·je !t lt n el a. 
(Efter Un. Serv. Journ.) 

Nutidens Sjömakter. Vid en jemförelse mellan de na
tioners Flottor, som nu äro störst, nem l. Englands, Frankri
kes, Rysslands och Förenade staternas i Nord-Amerika, fin
Del' man, att de icke alltid, icke ens i mannaminne, intagit 
det rum i ordningen , som de nu innehafva. Spanien och 
Holland voro förr bland de förnämsta, men med deras kolo
nier artoeo deras Handels- och Örlogsflottol·, hvaremot Ryss

Jand det förlidna , och Amerika detta århundrade först kom
mit med i beräknineen såsom sjömakter. 

Enetand äede, år 1521, 16 Kriesfartyg. 
1578, 24. 

1603, 42. 

1658, 157. 

1688, 173. 

1702, 272. 

1760, 412. 

1793, 498, hvaraf 153 Linieskepp, då 
alla andra sjömakter, utom 
Sverige, tillhopa blott iigde 
268 d:o. 

1800, 767 . 

1808; 869. 

1814, 901, hvaraf 127 Liniesl1epp. 
1816, 592, h vara f I 68 bemannade. 
1830, 921. 

1842, 473, hvaraf 233 bemannade med 
39,646 man. 

1843, 473, hvaraf 234 bemannade (med 
3,890 lwnoner ). 

1850, 688 1 med 58,000 man dertill 
behöOige. 
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· En Amerikansil resande besl;rifver sålunda utslrftcllnin
gen af Englands inflytande till sjös : ''Jag har icke besökt 
någon hamn", säger han, "der jag icl1e sett Eneelska flaeeen. 
Den var det rörsta, jag såg, då jag nalkades Fransl;a kusten; 
den var den enda, som svajade i Roms gamla hamn, Civila 
Vecchia. Åter såg jag den vid Pirmi öfvergirna ankarplats, 
der Themistocles Flotta engiing låg. Första gången, jag skå

dade de glänsande finnarue af Konstantinopel, var det ge
nom röken efter Engelsl1a Flottans salut, och då jae uppsteg 
på pyramidernes toppar, syntes der Enelands standert, upp
satt af någon Engelsl1 resande. orvanför Nilfallen , vid kan
ten af Nubiska öl1nen , märlite jaa intet annat tecken till ci
vilisation , än Engelska flaggen på mast-toppen af de resan

des båt.'1 

Om man jemför de olil;a sjörnakternes Linieskepps
flotlor år 1793, då det stora sjökriget mellan England och 
Fraol!rilw tog sin början , med 
Linieskepp, så finner man, att 
England ä·ade 
Franl<rike . 
Spanien 
Ryssland 
Holland . 
Sverige • 
Danmarl! .. • ..•.. . 
Portugal ..• . ... •. . 
Neapel och andra små makter 

Medelharvet ..•. 
Turkiet och Egy pten 

Amerilla .. ... 

det 1843 befintli!Ja antalrt 
År 1793. År J 843. 

153. 125. 

Sli. 46. 

68. 3. 
36. 50. 
28. 7. 
14. 10. 

24. 6. 

13. 2 . 

13. L 
J !l . 

I O. 

De 4 största sjömakternes Flottor utgöras nu af : 

Bevärade fartyg 
deraf Ångfa rtyg 

England. Frankrike. Ryssland. Amerika. 

688. 400. 180. ss. 
165. 
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England. Frankrike. H yssland. Ameril,a. 

Bemannade fartyg • 244. 216. Gill. 

deraf Äncfartn: 98. ti6. 

med hf1stkraft!'r • 22,122. 14,570. 

ll!>råknadl manslwp 58,000. 30,000. 49,000. 

lr l 84 3 s yss!>lsattes d:o 34,000. 25,000. 44,387. 6,000. 

Ehuru Rysslands Flotta är större än den Amerikanska, 

anses den sednare docli kraftfullare, emedan den förra blott 

kan bnaknas till eget försvar, då deo andra beskyddar han

deln på alla haf. 

Rysslands Sjöförsvar har tillväxt så, att Flottan ulgjoi'

des ar: 

Omkrinc år 1700. År 1780. År 

skepp af 120 kanoner 

D:o af 7 4 a 80 d:o 

D:o af 60 d:o .. 

Slör re Freeatter. 

' Små D:o 

Korn•tter 

Mindre fartyg ..•• 

Sliärcårdsfartyg •• 

Större Ångfartj'g . 

Flere af de 1842 

s. 
9. 30. 

25. } s. } 15. 
13. 

11. 
418. 113. 

belintliee fartyeen 

Bnmde 
1842. sedan 

år 1844. 

4. 
u. l;;, 

29. 10. 

5. 
17. 

29. 

10. 

äro dock nn 

förbi , emedan virket, h vara f de blifvit byggde, är &iimre 

än andra länders skeppsbygenads-virke. 

Jern(artyg till krigsbrulo. Flt•re salikunnige m~n hnfva 

förenat sie i en anhållan hos Ent;Piska Amiraliteh•t att no

gare pröfva verkan af kulor på jernfart~e , innan de förka

stas såsom örlo~sfartyg, i det de hålla före, alt lnifartyg, 

underkastade lika hårda prof från ett fast batteri, skulle visa 

lika förstörande resullater som de jern-skot.taOor, man upp-
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satt för Exercis- skeppet Exellent. Derföre bygges nu 

Portsmcmth ett stycke slo·åf, föreställaode en genomskärning 

af ett Linieskepp, mot hvilket perkussions-homber skola för

söl.as. 

Nordpols-expedition. Engelsk<I Simif-fartyget Prins Al

bert, Kapten Forsyth, hemliom i November från en Nordpols

expedition, efter att på 74° 451 N. Lat. och 91° 30' V. 

Long. från Greenwich hafva funnit spf11· efter ett lfi{l<'rstålle, 

som KaptPn Franidios hesatining tros hafva heen1:nat om 

sommaren 1845. Kapten Ommaney med ett ströfparti från 

Sl1eppen Assistance och Intrupid hade den 23 Aucusti 1850 

upptäelit dessa lemnincar och dervid förvarat en slirifvel5e, 

som i afskrift hemfördes af den förstnämnde. lian hade 

medfört en båt af Gutta percl1a, som befanns bäst af alla 

slae, man försökt i drif-is. 

Föt·loradt Örlogs-Ang(artyg. Engelslia Ån[lfartj'p,Pt Pta

mer, som i storlet1 och utseende liknade l{ongl. Svenska 

Post-Ångfartyget Nordstjernan, har förolycl1ats pil Al'riiianska 

linsten , 14' Sydost från Muranio, hufnidstaden i Libel'ia, 

den 22 November kl. 9 e. m. under starl1 tjoclia, i fö ljet 

<kra f att deu starl1a strömmen lindrat sie. Besättningen l'iidda

des, och tält uppsattes åt dem den 3 December, sedan Fran

slia Ån r:: fart y get El dorada och Briggen Hound cifvit all möj

l~g hjelp, utan att lwnna rädda fartyget. Då olyc!ian inträf

fade, styrde fartyget på en fyr, hallad "Saltpan'', som slock

nade, då dPt nflrmades densamma. Chefen oeh Selwnden 

stod o båda på hjulhuset, och den biiste Mat1·os ombord hif

vade lodet. nan hade nyss sjuncit ut nlö famnar ut~n 

botten", och man ämnade vända från land för natten, då 

fartyect stött~', rnachinerue slogo hål gPnom fartygets botten, 

och d d blef vrah. De Oesta ·förråder h~fl'a docl1 genom 

stora anslrflnGningar sedan blifvit r<iddadP. 



l~öuÄNDllADE ocn NYTILLKOMNE FYnAR ocn SJöMÄnKEN. 

(Alla JongiLuder, reducerade till Greenwichs meridian. Distansorne 

liro uppgifne i minuter af en sLorcirkclgrad hvaraf 4 utgöra en geo

grafisk eller Tysk mil). 

England. 

Needles. Vid inloppet till Needles-Channel (ön Wiel1t) 

å S. V. ändan af Shingles Shool, nära yttra pynten af Ta il of 

t!te Shingles, har blifvit utlagd en Boj, försedd med klocka, 

i stället för deu hillills varande röda Bojen, hvillien nu är 

borttagen. 

Lmvestoff Från den l December lwmma följande Led

fyra!' der att hållas lysanue hela natt.en : Två gröna Fyrar 

af svagt sken, en på hvardera af de inre brohufvudena, blott 

till ledn ing för de nattetid ineående fartyg, som passerat de 

båda röda Fyrarne på de yttre brohufvudena. 

Vidare inträda följande ändrinear med Sienalfyrarne vid 

slussbron : De båda eröna Fyrar, som förut visades och 

sl,ulle hrineas öfverens, komma att upphöra, och i stället 

visas : en röd Fyr på midten af bron , då både slusspor

taru e och bron äro tillstängda i en grön Fyr, då Slusspor

tarne iiro öppna, men b1·on slängt! i en /rlar Fyr på slussen, 

då både bron och slussportarue äro öppnade och farten fri . 

Fart y g , som vilja passera slussen , visa om dagen flo e g på 

mast-toppen och om natten en fyr öfver bogen. 

Siwulan d. 

Porl Patrik. Fyren flyttad fr5n inra fyrtomet på södra 

brohufvudet t iii det l' lira tornet. 

Frankrike. 

S:t Nazaire. 2:ne Bojar, den ene vid La basse Nazaire 

och den andre \'id l;lippan Les Vignetles , midtemot piren. 
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Dessa båda refvcn äro isynn criJPt farliea för de från sjö n 

eller Paimboeuf lwmmande fartre, h\'ill;a ämna anlira på lill a 

eller stora redden. 

Nord- Ameri/ransfra Fristaterna. 

Sand Hey. I stället för det af orl;an, i mtober IS4H, 

förstörda Fyrtornet, har ett nytt blifvit uppförd t, och Jwm 

mer F)'ren att ländas den I ~!aj d. å. Fyren blir omgående 

m cd G s si; en och l O s förmörkelser. Höjd öfver vattnet 

l 00 fot. 

Boston. Det å li'Iinots Rocl• hellntliea Fj'l'torn har blif

vir försedt med eu kloclw af cil'lla 640 U:s vigt 
1 

hvarrned 

man ringer i tjock och disi e väderlek, för att varna sccl are . 

Central-Amerilra. 

S:t Elmas. Fyr, stillastilende, på spetsen af Sisals 1\a

ste ii-Yu catan. llöjd GO fot. Synvidd S a 10 mil Nordvart 

till sjös. 

Asien. 

Malacca. På den å N. sitlan af Malacca-Sunuet Leläcna 

Bank (2 i famnar) har blifvit uppförd en svart- och h vit 

randig Boli, N. 85° V. från berget Porcclac, synbar 3 a 
4 mil. 

Vest-Australien . 

Rollenest-ön Fyren, som var under arbete Juli 1850, 

tro<ldes blifva fördig att tändas inom i år. 



Genel'al- Orclel'. 
(Cartsla·ona Slatiou.) 

Konr,l. Förvaltnin8en af Sjö-;\rendena har uti slirilvelse 
af den 7 dennes tillkännaeifvit, att kontanta vftrdd af den 
hemviies-lwst elle1· tonföde-portiou, hvillu~n bör, enligt 30:e 
och 14S:e §§. af Konel. Lots-Förordningen och Beglementet 
af den 16 Maj 1827, tilldelas Lots vid de uti dessa para
urafer omniimnde förrått n in ear' hlifvit för innevarande år 
faststä.ldt till 16 J1 Banko. (Den 15 Januari.) 

Serlan l(onr,l. Maj:t under r! en l O innevarande månad i 
Nåder beviljat afsked med pension för Kamreraren och Bidd . 
F. Renaud och Varfs-Kommissaren C. M. Frick, så iiro Kam
marföi'Vandterne Hundborg och D. Bagge förordnade att un
der vnc;Jns"n förestä den förre KamrPrare-tjeusten i Ram
mar-Kontoret och dPil sednare Varfs-Kommissaric-tjenstrn 
Varfs-Kontorel. (Den 2!1 Januari.) 

Förihub·infJal' iuom. J(ongl. "UaJ:ts Flotta. 
Befordringar: 

Ti!l [(ommendör-Kapten: Kaptenen och Riddaren Adolf 
August Clu·i~tian Meister; till KHpten: Kapten-Löjtnanten och 
Riddaren Fredrik August Tersmeden; till Kapten-Löjtnant: 
Premier-Löjtnanten Carl Carlsson Warberg; _till Premif'r
LiiJtnant: Sel-tmd-Löjtnanten Herman Georg Ake Bogislarrs 
Sabell'elt, dr·n JO .Januari 1851. 

Till Kapten vid [(ongl. Marin-Hegementd: Löjtnanten 
Fredril1 Heinhold Forssman; till Löjtnanter: Under-LöjlnDn
terne .Johan Albert Metander och Llror Eduard Forneli, den 
10 Januari 1851. 

A{sfred : 

[(arnrera re n i [(ammar- 1\ontoret.' niddaren ar l(on:;l. 
Wasa-Orden F. A. Renatal, samt Kommissarien i Varfs-Kon
toret C. M. Fricl1, afsl;ed med pensioner d. l O Ja nuari l 851. 

Död: 

SelireterarPn l'id Bdiilhafvande Amiralens 1\ansli , Hitida
re n af Konel. Wasa-Orden Gustaf Olof Moberg, el<· n 9 Januari 
1§51. 




