1931.
94:e årgången.
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Arsberättelse i skeppsbyggeri och maskinväsende.
Avgiven av ledamoten Lindb erg,

(Forts. fr ån h. 11, sid. 680.)

Diese,lmotorer för fartyg.
Ett fartygs å ngmaskineri är, som framgår av den före gående framställningen , en komplicerad anläggning , och åtgärderna för att höja dess ekonomi äro många och olikartade.
De leda till att anläggningens olika delar bliva nära beroende
av varandra för att en god totalekonomi skall kunna uppnås .
Långt enklare framträder ett dieselmotormaskineri för
pr.op ellerdrift. Här har man •egentHgen endast huvudma.skin en, som direkt driver propelleraxeln. Bakom denna , till det
yttre enkla uppbyggnad dölja sig dock flera problem, som än ·
nu ej kunna anses fullt lösta. I det följande skall lämnas en
redogörelse för utvecklingen under de senaste åren, varvid en
del av dessa problem komma att något vidröras.
De två stora huvudtyperna för dieselmotorer äro 2-taktoch 4-taktmasUn er . Dessa kunna båda utföras antingen som
enkel- eller dubbelverkande. Användning av s. k . förkom·
primering av den inkommande friskluften och de två olika
systemen för brä nnoljans införande i cylindern, tryck- och
luftinsprutning , göra att kombinationsmöjlighet erna bliva
m ånga.
Frånser man de olika möjligheter, som de olika sätten att
tillföra bränslet medföra, får man nedanstående kombinatio n,e r, varvid, om en vanlig ,en.kelverkande 4-taktmotors effekt
sättes till 100, d e r elativa effektbelopp , som i praktiken kunna uppnås med övriga motortyper, även angivas.
48
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l
4 takt motor enkel verkande .. .. .... ...... ..... ..

4
2
4
2

4
2
2

Spolprob l em el vid 2-tal.:tmo torn .

Förkompri- 1 Relativt
effektbelop p
ruering

Sedan länge har man vetat, att 2-taktmot orn står och
faller m ed en god spolverka n. Det är därför av intresse att
se. hurn man sökt lösa därmed sammanh ängande problem .

100

utan

..... . ..... ......... .

150

med

········ ··· ····· ··· ·· utan
dubbelverk ande ...... .... ..... ... utan
med
enkelverka nde .. .. .. ..... ... . .. .. ..
med
du b belverkand e ··············· ···
utan
.....
.. ..... .... ..
m ed
.. ...... .. .... ... .,
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180
185
235
:280
330
440

l

Ser man på motorer utan förkompr imering är 2-taktsmotorn betydligt överlägse n, men förkompr imerin gen gör denna
överlägse nhet mindre markerad .
Frågan om 2- eller 4-takt, som alltsedan dieselmot orm
framträda nde varit föremål för mycket olika åsikter, är gi
vetvis ej besvarad med ovanståen de sammanst ällning. Härvid
spela en mängel faktorer in, varför ett generellt svar ej k an
givas.
Flera firmor började sin tillverknin g med 2-takt-mo torer
men fingo erfara, att de firmor , som använde 4-takt, lättar,·
kunde lösa sina problem och därmed hastigare få fram. p alitliga konstrukt ioner. Klart har dock alltid varit, att den dubbelverkan de tvåtaktmo torn måste anses som slutmålet. Al L
man numera anser sig kunna bemästra 2-takt-mo torns pro blem, visas kanske bäst av det faktum , att firman Burmeiste r
& vVain, vi'lken får ·b etraktas som en av rpioniårer na för fartygsdieselmot orer, efter att från början hava tillverkat 4-taktmo
torer och i det längsta hållit fast vid detta system, ntm1era
även upptagit tillverknin g av 2-taktmot orer.
I varje dieselmot or måste avgaserna utdrivas ur cylin dern och frisk luft tillföras densamm a, innan ny insprutnin g
och förbränni ng av olja kan ske. Vid 4-taktmot orn är spol ningen och friskluftu ppladdnin gen enklare och lättare att behärska än vid 2-taktmot orn. För de~ senare äro de därmed
förenade probleme n betydligt svårare.

-SUL: ZCR -

Fig. 6.

Den »klassiska >> lösningen var att i cylinderv äggen upp .
taga kaThaler för spoUulft ·Och aygaser mitt emot varandra, så
att när kolven avtäckte dem , avgaserna gingo ut åt ena sidan,
under det spolluften inkom från den andra. Huvudför delen
med detta system är en enkel cylinderk onstruktio n. Med

-
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lämplig utformning giver det en god spolverkan och användes
flortfacr:ande, t. ex. av firll11orna SulZJer (Schweiz) o0h Richardsons-vVestgarth (England). Figur 6 visar Sulzers anordninu
för en dubbelverkande 2-taktmotor. För topp- och bottensi-

-

1'1. / f Ii.'-

Fig. 7.

dan av cylindern finnes
nalen en mindre sådan,
tiskt verkande ventiler
före och slutes efter det

utom den stora gemensamma spolkasom erhåller spolluft genom automa(v), och som _av arbetskolven öppnas
avgaskanalerna öppnats resp. stäng ts,
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varigenom man erhåller längsta möjliga tid för friskluftuppIaddning.
Förutom denna anordning hava flera andra utbildats.
Figur 7 visar MAN:s spolsgstem, som har kanalerna för spolluft och avgaser placerade på samma sida av cylindern och
över varandra. Spolluften är riktad mot kolven, går över till
motsatta cylinderväggen, följer denna och vänder sedan vid
cylinderlocket och går ut genom avgaskanalerna, hela tiden
drivande avgaserna framför sig. Svårigheten med detta och
övriga system, som hava båda slagen kanaler på samma sida
av cylindern, är, att spolluftkanalerna av kolven stängas tidigare än avgaskanalerna, varigenom man riskerar, att tryckvågorna i avgasledningen (gemensam för samtliga cylindrar)
kunna driva avgaser tillbaka in i den renspolade cylindern.
MAN har dock erhållit mycket goda resultat med detta system och uppgiver som bevis härför, att man kan hålla ett
indik. medeltryck i cylindern av 8 kg./cm 2 med god förbränning. Detta medeltryck har erhållits även i hastigt gående
dubbelverkande maskiner, t. ex. i en maskin m.ed 900 ahkr.
per cylinder vid 300 varv/min. För längre kontinuerlig drift
uppgives, att man med säkerhet kan hålla 5, 7-6,0 kg./cm 2
indik. medeltryck. Spolluftens kvantitet och tryck, vilka hava
betydelse för spolluftpumparnas arbete, angivas på senaste
maskiner uppgå till 1,35 gånger den »genomblåsta '' cylindervolymen, resp. 800-1,000 mm. vattenpelare. Erforderlig effekt förspolpump uppgår till c:a 4 % av motorns ahkr. belopp.
AEG-H esselmanmotorn har ett spolsystem, som kan sägas
vara en kombination av de bägge föregående, i det att man
har spol- och avgaskanaler placerade mitt emot varandra,
men genom lämpliga lutningsvinklar å spolkanalerna tvingar
spolluften att i en spiralformig bana gå snett genom cylindern mot locket för att där vända och i sned bana ånyo gå
genom cylindern till avgaskanalerna i den motsatta delen av
cylinderväggen. Härmed avses även att få en viss rotation på
den kvarblivande luften, vilket inverkar förmånligt på förbränningen.
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Fig. 8.

-

697-

Ett från de föregående systemet helt avvikande är det som
Burmeister & W ain utformat för sina nya dubbelverkande
2-takt-motorer. Det kan karakteriseras som den »raka genomblåsningen ", vilken ur spolningssynpunkt säkerligen är
den effektivaste. Anordningen framg år av fig. 8.
Spolkanalerna, som öppnas av arbetskolven, äro anordnade runt cylinderväggen och avgaserna utsläppas genom i cylinderns topp- och botten anordnade kanaler, vilka öppnas
och stängas genom kolvventiler. Spolluften går således rakt
genom cylindern och driver avgaserna framför sig. Kolvventilerna äro fästade till var sitt tvärstycke, som sinsemellan
äro kraftigt förbundna och gemensamt få sin rörelse från en
inuti vevhuset förlagd axel, vilken i sin tur medelst kuggväxel
och kedja drives från vevaxeln.
Kolvventilernas drivanordrring har ett visst försprång , vari genom avgaskanalerna öppnas före spolkanalerna och även
stängas före dessa. Av gaserna kunna således aldrig tryckas
tillbaka in i den renspolade cylindern. Den undre kolvventilen är utbildad som packbox för kolvstången , vilken alltså rör
sig upp och ned genom. kolvventilen.
Man har funnit, att kolvventilerna även uträtta ett visst
nyttigt arbete (c:a 10 % av motorns totala), emedan de vid
rörelsen mot arbetskol ven deltaga i friskluftens kompression.
Anordningen förefaller åtskilligt komplicerad och dyrbar,
m en medför en säker utspolning och lämnar en ren luftkvantitet till nästa förbränning. Firman uppgiver, att man med
tryckinsprutning erhåller god förbränning vid indik. medeltryck upp till 8,4 kg./cm 2 •
Två stycken 2-takt dubb('lverkandc motorer av denna typ ,
vardera p å 3,000 ahkr. och dessutom försedda med förkomprimering, hava insatts i Ostasiatiska kompaniets fartyg »Amerika », som färdigställdes i december 1929. Erfarenheterna
från denna installation hava varit så goda, att rederiet beslutat förse ytterli gare två fartyg med samma motortyp. Dessu tom har Burmeister och W'ain fått beställning på en liknande motortyp för Köpenhamns elektricitetsYerk . Denna motor,
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med 8 cylindrar, utvecklar normalt 18,500 ahkr. och maximalt
22 ,500 ahkr vid 115 varv per min. Firman använder samm a
spolsystem även för sina enkelverkande 2-taktmotorer.
För 2-taktmotorn spelar tiden för spolningens verkställande en mycket stor roll. I en 4-taktmotor har man ungefär
två slag (= ett varv) till förfogande för avgasernas utdrivnin g
och friskluftens insugning. l 2-taktm.otorn därem.ot har man
endast en del av ett slag (ungefär 55 %) till disposition för
att med spolluften utdriva avgaserna och fylla cylindern m ed
ren luft. Efter förbränningsgasernas expansion under det 1 :a
slaget måste nämligen dessa funktioner utföras, medan kolven
håller på att avsluta sitt första slag, och innan den hunnit fö r
långt in på sitt nästa. En blick på figurerna 6 och 7 visar
detta tydligast. Tiden blir alltså mycket begränsad i jämförelse med .:1-taktmotorn, och med högre varvtal accentuera<;
detta förhållande ytterligare. Härtill kommer, att med högre
varvtal stiger det erforderliga sportrycket på grund av öknin g
i motstånds- och accelerationsarbetet för spolluften. Frånset1
motorer för mindTe kraftbelopp per cylinder, dår man k an
begagna vevhusspolning, äro alla 2-taktmotorer försedda m ed
spolpumpar, vilka lämna luft med ett mindre övertryck och
för sin drift kräva ett visst kraftbelopp. För att få bästa möjliga driftsekonomi söker man därför nedbringa spolluftkvan titeten så mycket som möjligt, men detta kan ske endast till en
viss gräns, beroende på förbränningsförhållandena i en dieselmotor.
I alla dieselmotorer måste man för att erhålla god och
fullständig förbränning hava ett betydligt luftöversl.:ott. Aven
med t>crod finfördelnincrt> av bränslet, hög temperatur på grund
•
av kompressionen och ren förbränningsluft kan man nämli gen ej påräkna, att varje bränslepartikel skall bliva omgiven
av den för dess förbränning erforderliga luftkvanti.teten, såvi da ej ett betydligt luftöverskott finnes.
Ett annat skäl till att spolluftkvantiteten för 2-taktmotorer ej kan minskas allt för mycket, är cylinderns tempemtu rförhdllcmden. Ju mindre spolluft, som användes för att u t-
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driva avgaserna , dess högre blir lufttemperaturen vid spolningens slut. Härmed ökas dels svårigheterna att bemästra
materialproblemet, som för dieselmotorns praktiska användning är av vital betydelse, dels blir den i cylindern instängda
luftkvantitetens vikt mindre. Ett under kraftslaget högt medeltryck, som ju är utslagsgivande för motorns effektbelopp,
fordrar emellertid en stor luftvikt På grund av nyssnämnda
förhållanden är spolluftens kylande inverkan lika viktig som
dess funktion att utdriva avgaserna. Tydligt är, att även här
spelar tiden en stor roll, och att svårigheterna ökas med stigande varvtal.
I sammanhang med det nyss sagda bör framhållas, att
bränslets insprutning medelst högtrycksluft i nämnda avseenden har en förmånlig inverkan, som i allmänhet ej tillräck ligt beaktas.
Ovanstående kortfattade antydningar om spolproblemets
stora betydelse för 2-taktmotorn visa, att denna motortyps
konstruktion ej är så enkel, som man att döma efter dess yttre möjligen vore frestad att tro. Flertalet av dess utförings former sakna både insugnings- och avgasventiler med för desamma erforderliga rörelseorgan, vilket betyder enklare skötsel och mindre underhållskostnader, dess vikt och utrym mesbehov är för samma hästkraftbelopp betydligt mindre än
4-taktsmotorns, varför typen måste vara eftersträvansvärd.
De för 2-taktmotorn speciella problemens utforskning och lös ning äro sålunda av stor vikt.
Som redan tidigare framhållits, kan man ej generellt sä-·
.ga, att den ena ·eller andm av de t-vå motortY})eTna, 2- och 4twkt, är bäsJ. Detta spörsmål t·orde få avgöras fr ån fall till
fall. Ehuru fö.r hållandena fö-r handelsfartygs dieselmasikinerier äro rätt skiftande, kan man dock anse delta område i
'i ss mån representativt vid en jämförclsf· mellan dc hå da systemens användning , enär för handelsfartyg av olika slag ma ~kineriets pris och driftsäkerhet äro av största vikt, varjämte
ll1al} praktiskt taget alltid använder full effekt.
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Kedanstående sammanstii.ll ni ng visar , att de b:'ida t:,'IWrna
f. n. användas i u ngefär samma utsträckning.

prie ssi onsnli!11111et, i vilket a~:hetsko l ven vid avgarsslag.et allitid
Genom ~uft.ens hög·r e
kvaT l äm nr ~- ·en viss mängd IUYgase•r .
tryclk .bliT d .ess,u tom, och detta är fö'l:komprimrer ing.e ns viiktig·arst.e funkhon, cylindern fylld med :e n större viktsmängd ~uft
ä n vid insugning rav artmosfärluft. E111 stör·r e kvantiteil b11·>än·sle
k an a rl:ltså fö11bränn>as förr va:Tje krafbsla·g, rvm:igenom det effekth~a medeLtrycket och dräTm·ed eff·ekten ökas. För kontinu·e~rlig
drift kan man räkna med, att förl<;omprimerri ngen h6je~: hrästkraft'beloppret med c :,a 50 % öv.er ·v ad som eljest anses noJ.·m'a,llt för en 4~t'aktmotor av sramma storrlek.

Är
HJ28 1 19:29 1 1930

Antal under året byggda motorfartyg
(över :2000 gr. t.) .. . ... ... . . ....... .. ... 189
Antal fartyg med 4-takt enkelverk
1notorer . .. . . . . . . ... . . . .. ... . . . . .. . . . . . . . . . . 100
Antal fartyg med 4-takt dubbelverk
motorer ... ... ... ......... ... .... .. ... ...
Antal fartyg med :2-takt enkelverk.
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F örkomprimerina.

En rorsak 1till att 4-taldmotor.e-r frortfarande bygg1a s i stor
utsträckni·rug är införandet av för k ompri mering för denna
motor:t yp .
Den na anOTdning innebär, att man i stället fö·r att under
insugningssla,get fyl'l a cylindern med .Juft av atmosfärstryck
anv·ä ndeT luft av 1högre tryck, v.an1i·g en med ett övertryck aY
0,25- 0,3r; kg. m. 2 •
Till .en bö.1-jran alVsåg man med d enna anordning huvudsaklig-en •a tt få möjlighet rbill ·en mera tillfällig ökning av m o·toTns hästkraftantaL Numera får man dock sä.ga, att fö r•k ompdmrer i,n g GY 4-taktmrortorJ:er av>ser •e n pemnranent ökning
av mot,mns effekt och att den allt meJ.· hUr en normal utföringsform för denna motortyp.
Vid 4-rta'l<Jtmotor•eT med fö.rl<Jomprimering låter man avgasoch insuglll~ng,sv.entilerna sam>tidigt ' 'ail·a öppna unde·r en längre
pe:riod .än för rm otor>eT sro m in:sugra ra tmosfärluft. Den inströmmande luftens högr e .tryck medför därf?r e n spolning av k.om-

Fö.r att e.rhåHa det ·err·forderr•lig.a hö.gre trycket användas
oliika •s ys•tem. De11 f•rans.ka firm1an Rateau och den sohw,eizi,s lm
ing,en}ör:el'l Biichi låta motorns avgaser driva en turbin, dir·e kt
Firman Rat•e au anv.änder 'd!ock
lw p p~·a d till en t•u rbofläkt.
äv•en elektriskt driven turhofl.äkt. ,Den holländska dies·elmotoll"fill·man Werkspoo.r använder aiJ.·bets,lwlv.ens flindersida som
lwmpre:ssm·. Dett>a förfm,ings.sätt lmn naturli-gtvis endasit !Ullvrälllrdas vid enikelvel1lmnd·e m.otor.e r. Burm.e ister och \Vain,
som a'llt hölrja med använde R•atea:us system med elektriskt
driven fläkt, !har numera 11.rtbilrdat dt eget, v:id viH"et dien förko;m prr illnerade luften :erhålles från en av huvudm,o torn k.eJdjedriven mod~fierad Roots blåsma·skin.
Fördelen med att låta t urbofl.äkt·en dd!Vas av en a.vgarsturibin är, att anan då ytter-Ji.ga11·e rutnyttjm: mot·o.rns av,g as·e r,
utan att rdäiJ.··v id, praktiskt ta·g et, nå,gQn kmft tages från motloTn. Vrid .amra övrig1a system måste man a.n tingen använda
e111 yttre kr·aftkälla ellm· .också inga ·elll viss del av motorm s
eff·ektibel:o pp i raJl1'Språ'k för art t driva !l<Jomp:I.·•essoTn. Avgarsturbfrn er användas. därr för nu i ~~ tor ru tsträdming, särskilt ·eniigt
Biic;h is syst·em. Tack vrure den förkomp~rimeJ.·:ade J.uft.ens spolv.ewrlmn .erhå<lles äv.e n .e n ·k raftig •a vkylning av cylindocn, varför •avg1ash~;mperaJturen kan bibehålLrus till samma vä;r·de som
vid '~an:ligra 4-taktmotorer ·~ller 1t. o. m. ·sänkas.
Som ,e:xcempel på vad man 1kan uppnå med förkomprimel1ing lånmas ncdanslå:ende j ämföran.cle uppgifteT fö:r en 4-takt-

-
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motor, Idels med vanlig1t ruHö!fande del's fö·r sedd med avgasturbin.
Vanlig
4-taktmotor

Axelhästkrafter ...... ............... ......... ....... .

850

Mekanisk verkningsgrad % .... ......... ....... .

73

Bränsleförbrukning gr/ahkr. tim ............... .
I kylvatten bortfört värme Kcalftim ..... .... .
•

>

>

Avgastemperatur

•

Kcalfahkr. tim.

oc .................. ......... ..... .

Luftförbrukning m 3 /tim . . .... ....... . ........... .
>

m 3 /ahkr. tim ....... ············\

185*)
550.000
652
380
4350
5.11

4-taktmotor
med för kompr.

1271

so
178*)
565.000
4.45
380
7150
5.62

-!Or /v/i

Då avg;astu.rhim :använd-es uppstår ·en viss Ö>kning av tryc~wt i •av,g~as1edn:inge:n, vilket medför rnåg:on minskning i cylin-

derns inldikerade 1nede-ltryck. Detta 'hJar föranldt BUJrmeis•ter
ooh Wain .att 1lmn:s.b 1uera sitt •ovannämnda system, för vilk,et
även ·en speciel'l :anordnin,g fö:r fris.k:luft'en;s in1slåppande är u tföi,d i enlighet m~d figur 9.
På insugningsventilens spindel ·är e n rundslid fäisbd,
som :glider mot .ett ventilhuset in:s:tt slidpJian. I figu11·,en är
v.enti1en :ultivi·s·ad stängd odh ,som synes, är då även s·liden
stängd. Verlming1ssättet är föij,and>e. Vid ·v entilens öppn1a nde,
s-om sl<Jer medan avgasv:en:til:en •ännu äJr öppen, II.'ÖT sig v:entilen
med s.J'ild nedåt. Härv:i d öppnas för:st k 'anale11·na till l<Jompres~orrn oCJh spdlning sker. Sedian arhetslwlven passel'lat :s,itt övre
läge, börja slidens övre kanaler att öppna för amotsfärluft.ens
tilltr:ä>d:e, .och strax ef,teråt stängas såväl de undre kanail>errn.a
för :k omprimer:acl luft som :a:v·g:aisvenlt ilen. Under det arbetsl<Jolv.en rÖ'l' sig nedåt, stå således insugningsventHen och de
öv1,e 'kana!lerna öppna. Då arbetslwlv•en bör}a1r närma s:ig sitt

Il? fo;;7 -h;~ !rom;zomerad /u/'1

-Blllfl/'1c/5Teli'
Fig. 9.

*) Avser förbrukning vid full kraft.
hli r b r ii n sic bes pari n gen större.

Vid lägre belastningar
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neck'l·sta lä@e, och insugnin gsventil en börjar .r öra sig uppåt,
öppnas åter dc ullldJ·,e kanalern a, dc övre 1stängrus och föJ·komP'rimerin g ä·ge1· ll"IU111. Till slut stänges insugnin gSV'entU en och
•l wmpress ions·l·a.g.e1t ·börj-ar. Genom dle n beskrivn a anordnin gen
minskas 'h ö1g st väs1en'tligt den ·erforder hga kvantite ten fö'l"lm mpTi·m erad luft, .enär de und.r.e sl'id'kana l•erl1la ä•r o öppna enda.st
(för
'~id IS1ag.~ts topp (fö·r spolning ) ooh vid slU~gets botten
f•Ö irkompri mering). I övriga ·system rrnåste 'kompre ssorn läm na
luf1t under hela siag,et •och en avsev,ärd del av den förl\!omp rim.err .a de luf.ten går ut ·genom av,g•asvc:ntHen. Å andra sidan
tager den från huV'udm otorn drivna 1wmprc ssorn viss kraft.
Burmeis ter ooh Wain heträkna'r härför c :a l %, varmed sål,edes mot•OTns ax.e'lhäs tl"l'afthe lopp minskas .
Vil'ket sy,Silem, s•om giYer det bästa 'l·es·u lta:let med hänsyn
till per kg. brännolj •a u ~vecldad dl.ek.Jt, ~'an enda,st avgöras
genom jämföra,n1de föl<sök.
Förlwm primerin g har fått sin stö·r sta anv·ä ndnin.g vid -!(hä,rVIid
taldm,ol tor e~r, men använd·es äV'en fö·r 2-taktmoton~r
Firman
har).
en
.sp10lluft.
s1om
ing,
:avs.es ej den 1ringa •t ryckökn
Sru lzer har en dylik armclrn:ing, som ·dock huwdsw kligen h ar
örmåga.
ti!Ul<~ommi1t f.ör att öka 2-taktmo oorns överbela stlning,sf
Den för:k.om primen1d e .luften er~hålles f'Q·ån •en av motorn d ri1<'om•pci··eS1sor, /SlOm ti'H e:Hm· fQ·ånslå·s av m .otorns r.egulabo r, sa
att för:koon primerin g äger l'Um för.slt vid överhela stning. Genom 1a tt den för.k:om primerad e luften tillåbcs inkomm a förr SJt
Vlid slut•et 1a v ;slaget, S'e dan av,g,a:s•k analerna stängts, redu,o cras
kompres s or.ns ·k ap:acitet ·OCh kraftf,ö:r brmknin g till den min1sta
möj 1l:i•g.a. Moton11s •e ffekt Imn höjas ung·efär li.lm myck.e t s1om
med Biic'hi-s ystemet, men brånslefö rbnulmi'l l.g•en ökas. med c :a
5 %, h eroende på 'lwmprre ssorns kraftiDeh ov även vid tomgång.
Anordni ngarna för för'l\!omp tr imering av 4-truktm otor.cr
väga ungcfrur 4 % av motorns vikt. Då k•mftbelop p-ett ökas
m C!d! ·c :•a 50 % , il1lS'es lätt, ·att man gö,r en ihög,sit bety;da!Ild e
besparin g i 'Vikt per hä,s ktraft. Förlmmp rrimerin g finne'r ocksa
numera la nvändni ng å ett ,s tort antal motm.e r för såväl h andels- s·om krigsfa'll tyg. Bl·ancl de sistnämn da kunna näm nas
1
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de nya. fin:ska pansa•PSk·e ppen, å vi'Mm man använde r d:ieselel·ekJhriiS1kt maslk in cri med Biiohi-,s ystem.

Bränslei nsprutni ng.
Vid di.esdmo:to,rns föTSta fmmträd~nde ånspruta des b:ränslet m edelst högltryc ksluft, al1s.t1rra d i 'e n av mot•orn driv.en loompres.sor. I början vållade des,sra komp•r re.ssm··cir rät't stor:a svarigheter i driften, m ·e n numera .lmmna de anse·s f,u'llt driftsäkll"a.
Kmnpres :sorn tagrell: emellert id k:11aft, vikt ·Och utrymm e i an·sp:råk, Vlar•j ämte iden förr s'Vårar en god ruttbrulansering av motorn.
M1a n 'brukar räkna med att 1\Jompr.es~orn för sin dll"ift knävCQ·
c :•a 10 % ·a v det indikeTa de ihäls tkr:aftbe loppet. Ungrefä,r hålft en •av detta I]{Jo.mmer ,emeUert id ti'Hbruka som nyttigt arbete,
2
tack val!".e den ri'n sprutade luftens ·e xpansi.o n firån c :a 60 kg. j cm.
till ttr ycket i m rgasl,edn ing·en. En förlust av c :a 5 % kan såIedes h eräkn;as falla på lmmpr.cs s,orn för inlblåsni ngs,l•uft.
Ett annat sätt att införa bräruslet rur den s. k . tryckinsprutnin gen. Härvid .gtiv.es brännol jan genom :b ränsl,epu mpm·n a ett mycket ihögt tryck ( 450-----{)5·0 l\!g. j cm. 2 ) , ooh finförde ln ingren 1Sker g'e nom 'a tt bränsl·eventi'lien .föll"ses med ett runta~
thåi med 0, 5- 0, 9 mm. di•ameter.
Många •S vårighet er mötte till en !början vid införm udd av
detta ·system. I 1htuvuds·a k kunna d.e •n umera anses öv·erVlU:Il'na,
och tryckiDJsp'rutnång .en anvrunde s i allt 1störr.e utsträck ning.
Ren luft i förbr·ä nningsm mmet är en ab&o1ut nödvänd igthet för •wtt få 1rökfri förbränn ing Vlid tryc'kiruspnrtn:in:g. Förk omprim ming vid 4-ta.ktm otor.er .ocJh ren fu'llgod :spolning vircl
2r-ta:k tmotow r 'ä1110 därföJ· åtgäi.,der, 1s.om lUnderlä tta användningen av tryckinsp11utni.ng.
Räknat per 'a xelhästk raft m edf.ö,r tryckins prutning en 'l.lng.efär 6 % 1111insl\!ning av brr änslefö,r hruiknin g•en.
Som ovan framhåH it·s, kunn:a ännlll ·ej a:l'l'a tryckinsp rrut'lling~e ns pnob1em anse•s· lö·stf.a. Med stör.r e cylinder dliamete r
ökias s.v•å righeter. na för bll."ålllsle.strå<Lal!"nta att träng,a ut till för:brännin gsrumm ets pcll"iferi, ber,oend e på att hnänsles trå1.ens
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f.mmt11·ängning·sförmåga väsentli.g.t nedsätrt:reiS av det i kompresISiOnlsru mmet !l'ådande hö:g'a tryc'l{Jet (c :a 40 •st.). Följden hä~·av
är, att motor.er med tryckinsprutning och cy1l'i nderdiameter
ÖVJe[· 600 mrrn. ~hiava lä.gPe indik.-medel'h·yc'k än moil:oT.eT m ed
luftin.spa:utning. I miindre 'IUIOtOII"!Cr älf fö,rhållandet motsa tt.
En ~~nn~n svårighet är att fötr!h:indra uppkomsten av kok sbiMnin.gar rv id de fina 'b ränsleventilhålen. Denna oläg.enh et
'llppl"ommer lät1tar.e vid användning av tj-ockflytande, asfaHihalti·ga .o1jrorr .e ller 'sådanra, s,om ej framstälUs urr her,golja.
T'r yckinspim.lning,en ä1r d.e srs utom känsligare förr olika s1rags
olj,m, ävm1 'Om des.stas eg.e:nskapea: i övr'igt passa för sysbemet;
i dletta 'hän1seende är luftlin,s prultning,e n överlägsen, enär ma n
då J,ä rt ]<'a<n .r •egle:pa för:bränning1en genom rutt in stäHa iniblåsningsluftens tryck efter de olika oljlorna. På ungef·ä r samm a
sätt förhålla ·s ig de ro lika systemen till va·r andra vid ändrinrg ar
i mroltOlin.S 'be'l,a .stning.
TryCik'inspi,utning·en tillåter, aht bränslepumpar kunna u tförrus IS\0111 'sbandia;rdarhkla11·. Så ihail: äv,en på s1en•arre tiden sketl
o·r:h re n de'l 'specialfa'brrri:ke:r 'hav,a. upptagit sådan tHlverknin g
(1ex. firmm1 !J3.oscih).
Man •l<ran säga, tatt trryckinsprut,ningern f. n. nästan hreU
be'här:s1WCJ." •o mrådet för de mindr'e motore.rrua och allt Jne.r fin ner användning äv.e n för st10il'a motorer. Användandet av
rdie•runa fornn f·Öil' ·b ränslets insprutning tolfde bliva ett kalfakteristisld huvuddra:g i die1s1el·moltorrns utveckling undrer de närill•aJs.t e åren.

Högt varvtal m. m.
Under de .senar.e åren !har man kunnat mä,r ka en alltmer
utpa:äg'lnd t•endens att driva. d:ieselmotor•e r m ·e d högre uarv•tal.
Till grund härrf.ör rlirgrgrer •e n ön·s kan ratlt mlinsk'a vikt, utrymm e
och pri.s. FÖil''h åUandena i dessa avseenden stäUa sirg o1ilk a allt
eft.ell· mot·o rns användning. Vid di11:ek:t propellerdrift må ste
man tagla i betlf,a 'ktand•e, att vid ett lh ö.g:re varvtal å motorn
·Och därrmed ·ä vre n å prop.eHerrn den :senares verknin.g.s grad försämras, varav följ ,er, att förr ~en give~ fart ebt högre va11·v tal

å motorn medför en ö•k ning •a v errf.o1·de!I:ligt hästkrraftbelopp
och där;meid •en ärlmd 'brränsleförrbrruknin.g pm· timme. Hur man
skall välja •l ämphgt varvta·l ·b eror •emeUertlid ej endast på dess1a
fruktor.ecr 1utan även på fl.e1··a an·dll·,a, 'VIaJrför frå~an måsrte avgöms för va'l.·je enskilt fall.
Vid rdrif,t a v ihj.älpmwskinN· ·ställer si•g sruk:en annorlundi~.
Där ;m edför 1e tt högil'e varvital läg11e vikt och mind11·e utrymmesheJ1!ov, •viJ'l<Jet alltid ä'l· ·en fö·rdreL ÄVIen här måste maJn
dock taga hänsyn ti!JI ·andiJ.·a mnsil:ändigh,e te•r t. ex. om motorn
.är 2- eller 4-naldstyp, 'Vibmfi.oner iln. m.
Förr !l mndelsf,arrtygs propeHermoto1Per, avsedda för dir.e~t
dti.ft, 'använde!!: man f. n . .ej Öl"\ner 175 vall"v prm· min. Förr
mindrr,e fLodfartyg har man i vJis,s utsb:äc'kni!Ilg börj at h eg>agna
4-'ba·M-a:notorrer med 500- 950 varv j min. För a1jälpmaskinerr
ansåJgs 250 varv / min. för några år sedan .som hö-gsta grä!IJ.,s ,
'Under det att man numera ·ej ·b etraktar 400- 450 va'l:vj anin.,
so1n o.norn1alt.
För k ·ri.gsfarty;g har ju dieselmotorer 'k:ommit till användning ·som prr,opel'IIE~rr·maskin hiUVIudsaklige n för ubåitar, å vilka
man använder 450 tiLl 550 varv j min.
Öl<rnir11g av vrwrvtal fö 1r prro peUermotorre r underlättas vä-sentligt, om man inför en utväxling mellan di.es·elmotorn och
pDopel1era·x eln, som då ,Jmn drivars med för pr01pellerrn iliämpU.g t
varvt•al. DyJik 'utväxling 'kla n sl{Je antingen mekaniskt eUe:r
e1etldrirslk t. Mekanisk utväxling av di,e se1motorer 'hta·r •r edan i
årrsherättelsen 1926 :b eskrivits, och det ä'l· därrför tillräcldigri:J
att här enda·st o.mnärmna, att den VIUnnit betydlåg utbr edning,
såvä.J :den enkl·a Jm~guJväxling1en, ·som den komhiner·a de med
ku~~väx· el •oah hyd:rraulisk J<Joppling. I förra å r ets h eräil:t,ells e
omnämn.des, .att det sistnämnda :sYJsteme t användes å det tyska
panst~rsk·eppet »-Deut·s·c 'hland ».
Utvre.cldin.g,en av di~es!eJm.otloDn har f. n. kommi·t till en
&too·· Jel{\s·~räns, ~om med nu kända 1na'l'CI'i•a l och hjälpmiCidel
knarppast lm:n öv;ers1kll·idas. F1rånsett uppd elning på än flC~ra
.ax'lm·, är ma:n därförr infö.r de ökade kraven på stön·e kraft'belo.pp nöds•ruk·rud att tilrlgripa utväxling ocrh låtn fl.em enhet·ea:
Tid skrift i Sj öväse ndet.
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arbeta på samma a.xel. Undan.brug•es .d•en elektrisk<a ttt'växlingen, som.: n edlan någo,t skall herö1ras, är det ·s·a nnolåkt, at L
l<'ug•gvä:x,el och 'hy;dt3Julisk koppiJin.g härvid lämpa;r si:g hä·s l.
Vid gång med lägre bekt1stning 'l<'ao11 man frånlwpp'la någ<on
eUm· någ.l'a •.en1h eter, under <d et 1att dc ÖVJriga kunna arbeta m ed
f·urH eller nä1mt full b elastnin.g, VJa,r ig·enorm man erhåJle>r en
gynnsam bråns:lef.öirlbrukning även vid lå>g,a belastningar.
Slon1 e~t •ex•emip d på vad m•an vinner 1ned Jnek·a nisk utväxling, .kan motorfm·tyg1et »K·ort:a Agoeng » t.a:ga·s. Frurrtygel,
som tilLhör r.ederiet RoU.erdam Lloyd, ·ä<r på 9,600 ton d . " ··
Mia•skineri<Ct hestå,r av 2 stycken 5-cylin:da.~iga, .dubbelverkand e
2-taktmotiol'er av MAN-typ, villm va,rde<r>a utveclda 2, 750 brormshästlk<l'afl:er vid 2>15 varv j min. Genlo m en Vulcan-hydmulisk
liloppli111g .och enkel :kuggutväxling a·r bebar varje motor. på den
gemensamma. propeHe11axeln, rSiom gör 86 Vlarv j min. Utväx'H•ngen m edför ,en födust av c:.a 5 %, varför ti.Jl propelleraxel n
lämnas •endUJst 5,2,00 a'l1kr. F.aTtyge1t ha1r tr.e syst'e rsk·epp, vart
och ·ett fö1r.S1ett med en 7-cylindrig, rdub'bel've.r k•a nde 2-tnktmotor
av MA<N-ty:p, s·olln direkt d r irv;er pro•p elle.r axcln me·d 86
vm:vj min. vid 5,2,00 <a:hk·r . Samtliga fa.r :tyg hava 14 knops f•a!J:t.
»:Kotla Ag!oeng•s.» 1naskineri, linldusiv·e växla•r , kOi]_}plinrga<r,
rörr.J•edningar m. an. , vä•ger 175 •kg. per •a'hilu:., under det m otsvarande vikt f är 1sy;sterfa•rtygen är 20.5 kg. p N· a•h!lm·. el'J.eT c :a
17 % mer än för det utväxlade maskineriet.
Under de ·s·enUJr.e åren 'hr.u· m•an i 1allt störr•e utsträcknin g
bö•r j•rut att för :sådarua hand elsf.a.rt~g, dä•r höjdutrymmet IV<UIJ:i t
'lJegrän.st, be•g<a•gna trunkkolvmaskin er. Vid d ess•a borr tfaUer
tv•ä rstyoke 1och •gejder, vevstakens övre ände oms.l'Uter i stället
en i rkolven insatt tapp, oc'h vevsta:1wns ·s idotTyck öv·erfö11··es t ill
l<,o'lven ooh från denna till cylindm'vägg,en. Detta utfö,r and e
>lmn J1!atul'li:g.l:rvWs <e ndast beg~agnas för enkdrverkand<e maskine:r.
Denna 1kons.trukbon användes för det :stora ~motorpa·s•sa,g,e
JiaJrefarty;get »R·e ina del PacifiCJo», 17,000 ton. Propelle:rtmaskinerJ:i.et består ra v 4 ·stycken 12-cylindriga, enkelv:erlmnde 4taktmotorer av Burm•eister & Wain-1typ, vardera utvecklla ndc
5,500 aihJkr. vid 145 v•a rv j min. Mlotor<€:~t:na :h ava trycld.ns·p [·u tning och födwmpri<m cr:irng enH1gt iBiichis system.
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Ubåts motorer.
Uppgift er om ubåtsmotorer ä•r o •s par•s<amma i den t ekni:s:ka
litteTa:t<tuen och från deHa intrre ssanta områcle kan därför
endra·st någr a •aLllm änna uppgifter lämnrus. Känt ä.r, att förre
a nledning lill många
världskriget dieselmotoa:ei· å :ulbåtar gårvo <
drifts,t örnnirg:a r, och att dd möH<e stora svå.rr i·gheter a tt e[·håUa
]Q·afthe'J.opp, v•arfö·r man i en del
u'bålsmotor e1r .o ch fö,r stora >
ma•r iner ( fmns.l,;n ·och en·g•e lska) •s åg sig nöds1akad •a tt atwända
ångdrift för öv•ervattcnsfm-t. Det var ·c<g·ent1i.g en end ars.t i Tyskland, som man ·l yckades f.rams:täB!a t!il'lförl:itliga dri.e sclmoLo'l:er
med f•öT ulbåtm· ·erforderliga •egenslw,p er: låg vikt p er a'hkr.,
litet utryrrnmeshchorv och driftsäkerhet. I Sv.e rige 'hrur dock
firman Atlas-Di c:sel, allt sedan Yå'l· marin tillfördes ubåtarr,
fram1stållt för dem lämpl'i.g a mot·ar·er, 'i'ilka under år cnrs lopp
al'Lt mer •ul<v•ecklat·s. Fiu:mans s·ena.s te typ ·a v ubåtsmotorer har
efter konkurrens med utl<ändska firmor l<e vererats till fins:ka
mar.inen oc'h enli<g•t upp~ift på ett myoket tillfredls·stäUande
.sätt •u ppfyllt de på mo.t•or<erna stäl'lda fordring.a•r na.
I Tys1.k land börj<ad<e man 1att bygga 2-t<akbsan-nborr·er, men
fann att på t•eknikens dåvm·ande ståndpunkt tillräcldig:l g10tt
materia-l 'ej sto·d till buds härför. MAN övrcrrgick därför tämligen rsnart (nmlm·ing 1914 ) till 4-takt ooh n1tv.ccklade 19,15
motortypen SV 45 j 42 .om 1,2·00 13<hkr., vi•l ken scd.ermea.··a under
kll·ig:ct användes å de flesta tyska :ubåtarna. Ty;pen utfördes
ä'ven i :storl<eil\.arrna 53 j 53 och 35 j 35 (för.s.t.a siffran b:eteclmar
r>a slUJg:längden i cm. ) Dessa
cy1indelidiiamete'l: ooh den and<
mobor er ~1ade luftinsp:r ntnin.g, ett efiektli·vt medeltryck av 6,o
kg. j cm. 2 ·Och ·e n kJolvilmstigh·et av c::a 6,o mre terj sdc
Efter kriget hav:a d c europeislm nwto>rfinnorna, Vicker•sAnnshong, Tosi, F.i1at, Sulzer ·Och :Sc'hnrcider arbetat fö.r att
Jwmma upp till samma hö.ga nivå, s·om MAN-motorerna hade
1915. En ·d el rav desrSia fi,r mlor lbygrga 2-takt:motor.err, men då
högt vm·vlal ärr nödväncli.g:t för 'e n ubåtsmotor, [mr det d•röjt
r ubåta.r amnn:al
åt-skillig t.i d, .i nnan en pål<itJi.g 2-taktmot.or fö<
fl'a<mställ as.
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Någon ·en'hetli·g het i fTåJg,a .om 2- .o ch 4-takt finnes ej ens
på d·etta begränsade ·o m.råde, såJsom framgår av nedanståend e
sanllllnail11stä11ning av 'o lika m .o tortyper från firmor, som. tillY·crka di.es.ehno:t orneil:, ·a vs,e:dda huV'urds,a klig,en för ubåtar men
delvis även för andm krigsfartyg.

MAN....... ..... ..... . ...... {2-takt, du b bel v. tvärstycke , tryckinsprutning l
4-takt, enkelv. tru nk,

l

Vickers-Armstrong .. .

4-takt,

To si

4-takt, enkelv. tvärs t . el. trunk, .luftinsprutn. l

Fiat

2-takt,

Sulzer ...... .. .. .... . .. ....

2-takt,

Schneider

............ ...

2- eller 4-takt, enkelv. trunk, luftinsprutning

Elektric Boat Co......

2-takt, dubbel\-. o. 4-takt enkel v. med förkomp r.

Navy Y ard, Brooklyn

4-takt, enkelv. trunk, luftinsprutn. (MAK-typ)

Atlas-Diesel ...... .. .. ..

4-takt,

Burmeister & Wain...

4-takt,

vi·d 5-8 at., och den alstrade årugikwntiteten uppgår vid 4taktmro tor·er t:ill c :a 0, 3, vlid 2-taktmotiOrer :l:liH c :'a 0,2 l{lg. per
ablkrr . bhn. Av,gJaspannK:>rna u brusta-s äv-en med oljeeldning, avsedicV att •m wändrrus. v.id stilJastå-ende ml()lto~r 1eller då stör['e ångkvantit•et •e'l:forr drarS·. För passagera:ref.ail'tyg i Nordsjöfa-rt h erä'kna'sr ·e n b[·än:sl'e besparing av c :a 7 %, om ångan användes
fö[· värn neledning, varmvarttenlbeT,edning, kök m. m . AV'gas•eQ·,
s lt.iU
s~mn 1använts i en av.gars tur.h in, kunna äv,en därefber .J.eda1
·en. av;ga,spanna för att UJVJgiv·a ytterligare :värme.
Det m ed kylvattnet avgå ende värmet kan f. n . knappast
åteiJ.'Vinnas. Anv•ä nd·es 'hruv.svart:ten för ky'lning, rrwn mran på
g·r und av ri,s k föQ· avl,a g:ringar :i kyl:m mmen, ej låta vruttnet få
hö.gr.e temperatur än c :a 45 ° C., 'VIarra.v fö ljer, att värmet i rvattnet ·ej 'k an ;vidar'e ubnylttj as. Även Vlid användning, av sötva.ttenkyln:i ng kan ej myok.et hö;gr·e ·bemperatur uppnås, enä[· m·an
·srta:äv.a1r dtC[· att håiUa cylindervä,ggm·na så kalla som möj'lig<l
med t ani(Je på håUhracrheten.
Sannolikt ·k an man dock vänta ISi,g framSiteg i IQVannäm1111d!a.
med motortekni1k ens vidare ut'V'ecldin.g. Eventu:hänseenden L
eUt 'ka:n :etrt lhättre 1utnyttj:ande •av avg.a.serlill l·e·d a däirhän, att
nmn å •motorrfarty:g få•r he'lt ångdrivna hj•älp!!.nasUdne[·, vilka
f. n. i sbo.r utsträc-kn~ng ä:r o· relck,trr:irs:ld drivna.

A ugångsvärmets utnyttjande.
Det vä:nme, :som från en dies-elimotor avgår med kylvatten
och :av.g:a1s,er, b-estämm·er till stor d el moto11·ns total,ekoniOmi. I
IJ.'unt tal kan m 1a n :sä,g a, att ~a:v det insp[·utade bränslets värme:m ä,ngd hortgå·r ung,efär 2;3 :m ed kylrvat,t en och avgUJS,e r, således
,en ,avseväiJ.·d föTlu:st. Ovan har nämnts, att en del av av.ga·S·e rn:as ,enm·,gli. kan utny.ttj.as i av;g•rustuTb,in föT fö,r kompr:i.mering. [En annan u,tvä.g äil· 'a tt låta mo!bo'l.'ns aV'gaSier passera en
a1vgaspanna, i viUwn dera·s värme anvåndes för ångvroduktion.
På grund ,a,v avgasm·nas ra"irky:lning i pannan erhålles intet extr-a
motb:yc!k ~och ljuddämpare b'li[· !helt obehö'Vli.g. Trycket i dy'l~ka pannor, :som numera :använda's i st·?T uts1t:råekning, 'h åUes

Ele·ktriskt propellermaskineri.
Ele,klll·,i s'k drift har sedlan mång-a år tiHbal~a an.vä.nts å
fartyg. Fö,r als,t ring av den elektr:i:ska 'Ström:m·en har m~an begta'gna-t si.g av antin:g.e n ång- elleiJ.· dieselmotord'l·:i.vna, gene•natorm·. Båda s)nst.emen hnva inst,aillerats i såväl handels- som
fJcri,g sfart)'lg. De största ,och mest bek1anta ins·t aillahonerna är.o
utförda för Förenta staternas nyar e <Slagsl~epp och ihla ngarfaTtyg vill(Ja rhava ~twrhoelektri, s,kt system. De båda 'hangla'l·fartygen »L·exil11gton» och »Salra,tlcYga » hava VJa[·der.a 180,000
alhkr., , nilk,et är det stövstä ilu-af~be'I,opp, 's om :ins.taHieratiS i nå1g:ot
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f,a,n ty,g. Nå1gon svånighet ur storlekssynpunkt erb}ud•err således
ej detta sys•bem.
Dics·ele~ekt<r:isk drift har korrnmit till användning å k rrig sf·a lr tyg i vi~s ubsträc1mi.•n g. Förr anrvä:ndes den å u'båtar, m •en
numer.a bc;ga•gnas uteslutande dir•e'l(jt ·diesdmo1torrdTift föll· ÖY•e rvattensfart. De ·ny,a f~nska pansa.rslmppen hava, som föTu t
nämnts, ·die•s ddektrisk drift; .en de:l utländstl\Ja k rågsfartyg ay
specJiaH:yp äro även för·sedda rned deHa framdr,i vningssystem .
En del handei,sfartyg 1h av.a f&·.s,etts med tuhoele'ktriskt
maskined, nå,grr a äro ·o mn·ä mnda i det fö'l··egående. I aUmänhet hava hä1tw:id särskilda önskemål v.arit avgö•rande fö'l· v,ale t
av rrnas:kine:ri, t. ·ex. aH fa,r.ty,g d under !Sin r•esa beg.a:g nar två
väsentli<gt 1skilda fmtell·, varvid •g•od br<ä:nsleel"onomli :l wn bibehlåLla's .även för Iden lägrr e f.arrten, enä'l· d<e då i.gån•g vm·and e
generator<erna arlbeta ·m ed fuU ·eiller nära htH helastnin,g.
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Den elektriska driften, antingen det gäller :handels- eller
kri,gsfrantyg, li,d e:r f. 11-. ,j båda sina utföringsfoni1er av två vä'sent~iga 111iaCkdelaT: vikt IO Ch pris ä•r o större lä n för de ii:Jåda
andra dirif.tsf•oTmerna. Detta g,ö,r att des•s a.n.vändnlin1g under
sena'r ·e år blivit he•gränsad till iSpecialf.aU. Förr krigsfartyg
torde ·e'leik tris[( drift ej hava några störr·e 'wts,i kter.

1

sys.te:rn fö:r handelsfarttyg !beg,agnas i st•or
utstr.äclming i Förent·a Stalerna m ·e n h.uvudsakli.g.en endast fö r
fä11·jor, ho•gls·erbåtar oC!h andra mindre faTtyg.
Statens .n ya is.b rytare, »Ym·er», kiommer alt lf.å diesdelekt·r :i skl propelle:r ma,skineri. Huvudskälen hä•r till hava varit följande. Under he:r··edsil\Jap blir bDänsleåtgångcn betydli,gt mindr-e, ·di.e selmotorerna äro klara för omedelbar igångsättnin g
och 1kräva så:lundla ·ej n·åg.ot br·ä nsl.e .,~j.d st~:Ua.Ji.g·g·ande, under
die t a:tt vi ett ån.gli11a1ski11eri minst en panna sl!ändig•t måste vwna
påeilda.d och vattnet i de Öl'\"ri,ga 'hå'lla·s varm't.
Vid is,br~tni'ng beror pa.··opeUerns verl"an i hö.g ,gna.d på d et
' "ridande rmo:rnent, rSIOI111 kan tillfö·r,ars prop·ellera:x,eln. FöT en
vral11i1g ångmaskin ·elJ.e'l· diese·l!mO'tor best·ämmes det maximala
v:ridande m 1omentet av maxJirrnlitrr ycke:t å •l mhen ocJ1 kan ej
höj1a·s öv•er <de bt3J v~rd-e . Vid en el•ektr-i."S.k «notor återirg en kan
diet VJa<n'liga, Jwns·banta vridande momentet tiHfäl1igt ökas ända
'Upp ·ti;J;J 2, ;:; gå•n g.m·. Med lämpli,g.t konstruer.ad pT•opeller katl
man sål edes vid •elektriJsk drrift få ett het~d'ligt s tör r e P'rop ell·elr lrr yok, när d etta är <SOm lnest ö,n skvänl, •n ämli.gen vid arrbet e
Diese~1elekt1 dskt

mot irslen .

•V al av maskineri för "Bremen".
Såsom av det föregående fr·annrg årr, å :r frårgan om ·v al av
rrnas.kineri fö,r fa11·tyg synne.rE.g·en kom<plicemd. Någ1ot försök
att %mma Tiktlin}er föT ett sådant v~a.J, s~mll !här ej göras.
Där•ell11'ot .synes det 'kunna vara a;v intll··eS·S·e att i störrsrta. korthet redo.göra f.ö·r de övervägranden, sro m ledde ti'll bestämmandet av :ma•srk i:rmriet för •ett av de ,s,enaste år•ens största fartyg,
aNia ;ntånga•ren Bremen, även 0111 av-görandet, •S'O'm skedde för
fle1ra åT sedan, nu ej skuUe bliva exakt detsamma.
Br-eme,n har <ett dep'l1acement av c:a 53,0.00 ton. Dill11ensi•onerna äro: längd öv·erallt 286 met·er, ibr:e dd 3,1 meter, djup.§ å'ende på l·a st 9,7 rm eter. Garanterad 1gentomsnibtsfart ä•r 2.6,2 ;:;
·k rwp. Medelfarten för de fym föll'sta r·es·orna Mev 27, 24 knop,
'Va'rv~d i m ·e deJ.tal 105,000 ah:k'l·. rutv·e cklades. »The blue riband
of tihe At1,a ntic » erö:v rades från M.an'l·etania med en tid av 4
dygn, 17 rt immar och 42 minu'ber, vi'll\Jet var 4 timma.1· mind11·e
ån Mau11·,etm1i·as tid.
Dr. Bauer, .s·om haft ·~msvaret för konsh·u:tdli•onen av Brelnenrs ana1skin c-ri , har i en. arr tikellhtä•Pom ·bL a. m ·edel.at f.ölj •an<d•e.
Diesde leldris'k d1·ift beräknades dm.ga den hög•sta anläggning•s1lmrs~tnaden, varj:ä;nl.te föri:ust•e'l:na vi:d utv:äx>lin.g från pa·imärmotorerna (:hashgtgående dieselmot·orer) till de ele·ktriska
propelJ.ermot-orerna skulle hava il<räft 5 a 10 % stÖlTe krafthelo<pp. Totalvikten för dieselelektrisk drift hade hå'llit sig
.inom tillåte n .g r:äns (c:a 26 kg. / aihkr ), 10c:h man !hade kunnat
räkna med en bränslef.örhi:ukning av 165 gram p er ahkr. tim .
(för sj.älva maskineri et) .

-714Ku,g§hdu'lsuh~äx:lade dies,elmotorer ihade också vaa:it tek niskt möj!ligf 'rutt al11V'ända, varvid det 1!ikf(rrmigt vridande momentet från de ,n1:ång,a cylindJrm·n~a~ visade ,sig gynnsallllt fö'l·
ku,ggwä:xceldrift. AU utföra 'e n dylik anlå'ggning för 1s å stoll'L
kraf:tbel,opp ansågs docUt vara för djä1rvt.
Vid turbindrift stod valet '!ne'Han 'm ekanisk och elekJtrriJsJk
utväxling, :båda v:oro telm'is1kt möjLiga. Mot turboelektriskt
·s y,s·t em ta~a<11e det 'hö.gr.e priset ·OC!h den ihögr'e vil<'ten. I båda
fal'Ien ih ade ve'l:knings,g raden stätit si,g ungdär Ji.ka, emedrun
de 3 a 5 % högr·e fölr lusterna vid turhoelektri:sk drift uppiVägdes av förlusterna i· backtm,binerna för !k:ug.gihjulsubv.äxlade
ångturbiner.
DnifH{Jos,t nrudernas stori,ek berodde frallllfÖT aUt på prilsförrhål!tandet mellan pann- ~o·ch dies·el:m otorbr.änn:o lja. Ånlgdrift ställde s1g på grund härll!v c :a 10 % dyrare än dies.e·lmot,ordrift. Driftsäkerr:het ,och liv.sl!ängd för en anläg.gnin1g av
denna stm:lek 1talade ·emeilertid för drift med Jw.gghjnlsutväxlade ångtunbtiner, v:arför man valde detta: ibep'l:övade system.
Med det lViaida maskineriet ihar man fått en ganska avsc:'\lärd r·es,erv, i :det att pann- ·ooh maJs1kinanU·äggningen tiillåfter
en drlif,tsä·l<'er f{)ll'C•ering upp till 13,0,00.0 ahkr., varmed ma:n i
.gott V'äd:e·r 'lmn håUa 28,25 :k nops fa,r t.

Brä,n sieförbruikningen torde U'Ppgå till c :a 280 gram per
ah kr. tim. för .sj älva maS'kineriet ,och till c: a 3120 gram per
aihk!r. t:~m. för a'lla ändamål.

Sammanfattning.
Ä·n gdrift. T~ydk- och tempem1Jlllrsbegdngens fördelar ä.m
erkän:da; vid :det prakti,ska: ,gen,omförandet må:ste man dook
övervinna :avsevärda svårigheter ifrr·åga om material och drift.
För närvarnde kan 1användning av ån.ga med 35 at. styck och
400° temrperrutur anses driftslä·l{'e·r och iberättigad ur ibränls1ee'konomi,s k ,s ynpunkt. Det egentliga hö,gtryeksområde:t, över
&O at., kan ännu ej ans es praktiskt utprovat å fartyg.

\
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En .stm·k tendens att även vid användning av 1'ä gre årugtryck :sö•k a e1~nå !bästa möjliga t:otalel<'onomi föDeflinnes.
För en ånganläggning med fle.na axlar torde man i framtiden ,k unna erhålla en bränsleförbrukning av 230 gmm per
ahkr. tim., vil•k et m~otsvrurar en totallverkningsgmd av 2,7,5 %.
Dieselmotordrift. Med tryckiruspNltning, hö,g t va'l:v.tal,
förkomprimering och anvfrndning aN 2-takt dubbelverkande
motorm·, s~amt mekanisk utväxlling lbö:r man lmnn1a erhå.Ua
Iätta, bräns1ebe:sprurrande dliese'l<m otorer, som i ett fler:tal enheter kunna .Jiä mna även för stora snabibgå·ende fartyg erf,o rderli,g eff,ekt. Med st:ora enhe,t·er torde rr111an kunna fö11:vänta en
'. bränsleförbrukning :a v 165 g,r am rper :aihiN·.- tim., motsvarande
en totalverkningsgrad av 38,3 %, vilket är c:a 40 % bättre
än den ovan för ångdrift angivna siff:nan.
Elektrisk drift. Innan denna driftsform, 1s om är tekniskt
fuUt utprovad, }{lan mera 'a llmänt tävla med de båd:a fö,re.gående måste densammas vikt 'o ch pris aws·evärt sänkas.
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Militär bildradiotelegrafi.
F::.. nm råden inom den tekniLska värJden tor.de under dc
senas:t·e .året haft att •uppvisa en så om·hö-rt snabb utveckling
soon d<et tr.adj,otekni!s·k a. Vad som ·ena år-et var.it nytt och ansetts stå på !höjden av •f\u1lkomning, !har i allmänhet redan
året därpå tm åst lämna plats för något nyare och bättre. Särskilt har den ökade känncdomeru om de korta våg.o rna•s strål ningsf.örhåll1la·ntden givit uppho,v till en hel del revolutione:rand c
uppfinningar. J ag vill här endast anföra Marco ni s världsomf:l'mnande Jwrtvågs stahoner för riktad snrubbtelegrafi och
dupJ.cxtelefon•i, vilka j sin bur mö·joli1ggj.ort en annan vi·k tig frågas lösning, nämligen radiotelegraf.erin.g av bilder med hög
taikt.
I februa•r i 1929 kunde den rl:idigar·e under t.r e år använda
1ångvå,gsföl'biindelrsen L·o ndon- New York för bildtelegrafering
enli1gt .Ran.g:ers syst·em ut'bytas mot ett .riktat ·l w.rtvågssystem
med ,b ildradioanr} äggning gtru:ndad på delvirs nya pr.inciper och
benämnd fl\!Iaroon~-Wri•ghts faksim'ilsysbem. Sändningshastigh~~t.en i •detba rs ystem är mycket hög, hi·l der av storleken 10 x ·25
cm. vidarebefordras på 3 % minut, •och åte;r .givandet sl"er m ed
m1inutiös noggrannhet. Men .såväl lhlår som i det tyska Km:o luls-Tdefunlwn,systemet hava lj1us- och f·o~oelektriska ceUer
kom'lnit otil'l användning, ·diket i sa•m band med ]{länsliga synkronis·eringts anordni·ngra.r rgÖTa dessa sys·beill1 mind•r e l'ä mpli.gfl
för mili:tärt ~Jruk. Då emel'lertid i Marcon i-\Vrights system
vissa konstrnktionsp'l:inciper utexperim t;nterats, som väl skul•lc
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kunna tillämpas även i smärre anläg.g nin,g ar, beslöt Ma.r conihola,g,et att s·öka framställa tr:ansp.orla:bla bHdradioappar.atm·,
]1ämpade fö r hruk i såväl 1flygplan s·om å fartyg. Frågan betraktade.s sås•o m re'lati:vt ·enkell ty fr,å n militärt fhåll fordrades
ej .att f·otog•r.afier .eller :b·ild er i vanlig bemärkehe s.kmlle kunna
åt·erg:ivas utan •endast ski.ss·e.rade kar·tor, 'v äderleksmeddelanclen och 'spa.ningsra;ppiorter m. m. dylikt.
Redm1 Ii dec·ember 1930 var ·p•Dable'I11·et löst, •och i maj
detta år kunde första upp sättningen •av.giva·r ·e- och motla.gm·eappa:r ater leY·e·r:eras. Bi'ldavg.ival'en har hH uppgHt att modulera ordinari e radiosändarens bäTvåg, sålunda ersättande t~le
g~·afnyckel elJ.er talmikrof•on, bildmottagaren aU ersätta radiomottagarens höDL·elefon och i bi.Id åte·rgiva mottagna s;ignaler.
L·EW<e1'ta nsförsö'l<!en utföTdes mellan flygplan och markradiostationer m ·ed synnerlirg en goda .r esultat rpå dlist.ans·er upp ti'll 80
a 90 na:ut,i,s ka 1ni'J, därvid h~kler :av storleken 12 X 22· cm., te ck,n,ade ;upp e i fly,gplan et, expedi·erades på kortare tid än 4%
milliUJt.
Bik1radio.signalcring från luften, Sro m ännu för blott några
å'l.' sedan förklm·ats såsom praktiskt taget outf.ö:r bar, hade
därmed blivit v·e rklighet.
Innan jag överg:å,r till en 'lnera detalj-erad telmiisk beskrivning a:v .i frågavarande bildr.adioanJ.ä;g,g,111ing, Yill jag i al'l 'krorth et •r .edogöm för några a'llmänna principer vid hildteleg<J.·afi.
Vid överföring av bilder rf.r ån en plats till en annan har
man till sitt förfogande e tt J<!ommunlikabonsmedel, trådtdegrafi eUer radio, IS•om ger signal eller iicke..:si:gnal motsvm·ande
växli.ngm·.na i bilden m ·ellan mödwr oc;h 1j-us eller omvänt.
Härr av följ-er a t L kommu·n·ika.Li·o ns.mec!J.cls signal i ya,r j e ögonblick övcrfö·r en punkt •UV biLden. (För enkelhetens sku'll
kunna vi bortse från 1de mera lwmP'licerade hildöv.erföriin.gssystem, .cJär en gra·derin:g "i sig na lstyrkan m•otsvarar en gradcring mellan lj·u s och möt,ker på b ilden).
I allmänhel rb t<ul<ar man lägga det r ek L.a ngulära hildpapp er.et ·omkriJ1g en cylind er ·Och !Ma eJ;t ritstift överfaTa denl1UJS mantelyta i en spiral, va:rs .stigning ung·efär motsvarar
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stiftets ·b r edd. För att erhålla ·en korr ekt bildöverförting måste
motltagrurens -ritstift b efinna sig just på det ställe å bBdyta n,
sm11 lfnotsvm·ar d en punkt i orig1ina1hilclen, viH<cen i samma
ögm1hli ck av telegraf•era•s fr ån sändare n. D enna b etin gels e,
och m otsynlm·on~sering, år uppfyll d, om ritstifte n ~ sänclme
t•agare 'heskrh- a ,s piralern a m ed samma h astighet och sålu nda
överfar a bildpap pere n å iika tider.
Det räc.J(Jer em ellertid icke iblortt med synkron i•s·ering m·ellan sänclm··e och moUag ar e. Det skuHe n ä ml,i,gen kunna hända
att d en skarv, •som ,u ppkom mer , när d e t r eldiangu lära bil<clpap per·et .svep es omkrin g sändar en s· cylinde r, komm er att avbild as
mitt på papper et vid mottag aren, d. v. s'. mitt i bild en. Därför
fordras att de båda cylindr arnas rörelse r är10 i f.a s, vilket inträffar, d'å såndare ns ritstift passera r origina•l hildens skarv samtidigt som d et a ndr·a stiftet befinn e.r .sig i ell er åtminst one i
närheten av skarven på motla1g arpappe ret.
Bild en e Uer meddel and et, man önskar sända med Marconis nykons truerade transpo rtabla hilclavg ivar e, n edslniv·es m ed
·b lyertsp e nna på en särskild bl·a:nkett, beståen de av ett hmt
b'lnd av tenn• uppf•ordrat på ·eltt isol·e rande papp er ooh m ~d
unclant a1g ;av en centime terbr ed ma<r.g inal (m fig, l ) täekt arv
ett poröst oledand e pappcr s·skikt. V~d tryckni ng med blyert~
•s petsen .genomt r-änges d et porr ö•s'a pappere t, varigen!Oim grafliten •å stad1kommoc kontak t m ed m etallblad -et, och :b 'lank•e tten
bl1iT elek:tr·i skt ledand e rpå de a:v spets·e,n b erörda stäHena .
Den färdigte cknade meddel andeb'J.an'l<ce'lte n P'laoera s krin g
en a luminiu mtrumm a (l fi g. 4) ~ned d en skrivna ytan rutMvänd ·och metallb ladets blottad e mar,gin al i 'läge Iför en lå•s arm
(2 ) ·ävenled es av •a hrmini'l lm. Genom s.atgda a-rm erhåUe s m etalli:sk förbindelse ·m e1'l an .skTifben •ocih trumma n, s om cläJrp {l
man linföras i bildavg,ivar·en s elektris ka ·lm· etsar. En motord r·i ven sl,äpkon1lakt, 'Utform ad biU ett fint ritstift av järntrå d ,
bringas s1edan i rotati on kring m eddelan cl eblanl<cettens yta m ed
en 'hastigh et å'v 1 % varv j selmmd . Samtid igt ib.öjes tTumman
i veTtikal l ed, ~genom utväxJ.i ng frå n nJ~ ssnämnda motor, 0 ,:'
mm. per f.tl'Jlbordat varv av släpkon taiklten. H e'l a ytan överfares .av ritst~tft·e t på 4 1;2 minut. Hl ank ettens oledand e pap-
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persyta thåller den dektris ka kr.etsen bruten, men var gång
sti[itet <berör e tt skrivet ·ställe, J\.;omme r sbröm a tt pass-era g-e-

_j
Fi g. 1. Exempe l p å ilygspan ings r apport, 1wclskriYen med blyertspenna å en fö r Marcani s transpo rtabl a bilda vgi \' UH'
sfi rskilt konstrue r ad blankett .

Fig. 2.

Spaning sran1ort en i fig. 1 mottage n
tr ansporta bl a bi 1el mo ttn g ar e.

Marcani s

nom m etaHblaJd ·OC:h trumma . Man e.n håller sålunda onwäxland e strömb rott .oc;h strömslut:nil1Jga r .alldeie.s så<smn vid t·ele-
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grr afer.ing drer telefonering, ·Ocrh det är dessa växlingarr, sotn
erfmderligt fö•rstärkta anv·ända·s förr modul·e ring av r.a.di•os ända·r ens 'll'lgående bärvåg. Det är av stor betydelse, att ritstiftebs ·oclh trummans rörelser äro f'llllt J.i.J<iformi.ga, d. v. s. all
motornrs hasti,g het är lwnstant. Man rhaT därvid i Iikhe·t m ed
Marconi-\Vril§hts faks.imilsy.stem till•ä mpat stämgaffelmetoden
för ,J wntpo'll av ·m otorhasti@het.en, var·o m rmera nedan i samhand
1ned apparalbeskrrivningen.
Bildmottagaren är i •s tort setl anordnad på samma säH
·Som avgiY·arren med trumma och roL.e.t·a.nde släpkontaktstifl.
Stämgafleln för •r egrlrering av mo•lornrs hastighet är cmelll·erti d
'här rutbylt mot en varj.abel rörgeneralor, vilket medgiver en
•s nabb ro ch nqggrann synkronisering av mottagar,e ns och avg.ivare.ns motorer ·och dänned .arv .d e !båda trmnrm orna. Mtolta_gningsblankeNen utgöns av rett mjukt papper, s. k. duplic eTing.spapper, v.il.l"et doppat i en Iösn~ng av kaliumferricyan irtl
och vanligt koksah blir elcktri,s kt 'l edande. Trumman 'Ined
sin ·hlm1'k ett jäante ·släpkontakten ink01ppl.as i anodkreLs•en rtill
ett förstärlmr -likriktarrör, v.ilket medelst erf.orderlig negati\
gallerspänning göres oledande. Anodkretsen är sålunda bruten genom -röret men i övrigt kdand·e.
Radriosändarens s·i.g naler, bilden, upptäg·e.s .på vanligt sä ll
ii c~·.adimnottag.aren rs amt överföres Ifrån denna genom en tran sfo;rmat·or till fö·r •s tärkarrör·els g.aliJ.er.l<.rets å bildmoutag.aren.
Gallerspännit11gens negativa värde lwmmer därigenom att mins'l<'as ri takt med si.gnalern·a och rörret ,s amtidi.g t att bliva ledande. När ,strömmen :sålunda s'lrutes .genom släpkontakten
ooh mottagn:ing.srb lankeUen, frigörrus j ärnmo'l ekyler från kon takts tift.ets s1pets, ~och dessa i förenri ng med det i blanketten
tb ef,i.ntlliga kem:islm preparatet giver en fällning av turnbul:lrsblått (ferrOiferricyani.d). Den radiosignalerade hi'lden fr.amti'iicler på så sätt direkt vi·d mottagningen, vilket in:ne'bär fl.er a
förrdela'l· framfö1r de system, som 'lu.ä rv a 1särskild framkallnin g
av de nwtt.arg.na bilderna.
Såsom förut nämnts rot•erar icke trumman men har vä l
rördse i hö1jdled, virlket 1medg1i'v er bi-Ld~ns stuelerande under
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sjrälva mottagningen. I föreli&gande exempeil å flygsp-anin.gsJ·appm:t (fi.g. 2.) ä<t· detta av stor betydelse, ty meddelandets
text, som fulls·tändigt mottagit s r edan efter l m. 20 s., torde
eventuellt .Juäva snabba åtgärder. Dren därpå framträdande
skissen klarlägger ytt.erligane 'läget och kan vara av oskattba1r t
väJ·dre vid pl•anläggning av e:xcempelvis ett flygtorpedanfalil mot
de dnrapporuer.ade fientlirga fartygen. En annan förde•l med
dren direkt sedda ib i1den ·ä rr att man under mottagnången kan
iakttaga, hlllruviida syna{!roniserii11g·en ev•enluellt skulle erfordra
jru stering. Enärr dylikt al''bet·e är både 1ätt och snahbt utfört,
se vidare under avdelningen »>Synkronisering », torde misslyckade bilder på grund av fe[aktig rSynlu.onis•ering ~uellan aY•
.g ivar·e och motta:g•all'·e sålunda a>ldrri.g behöva förekomma.
Det förtjänar att i detta swmmanhan,g nämnas, att d en
fö[· rundradioändamåJl lwrrstru.erade bHdmottag.aren, den så
:k allade »fu'ltogmf·en» ef.t•er sin konstruktör FuUon, har r.oterande brr11ml11'a ·och däTfö.r s'a<lm.ar ovan angi•v,na fördelar.
Frulto.grafens sy!lluonis·ering äJr dessutom heH beroende av
sändann•s kontr·ollsignaier, varför en borttappad sådan signal
Jmn mtedlf.ör.a fasförskjutning ane1lan 1av,givar·e o0h mottagar·e
och synlm·oniseringens fuHständig.a föriorande.
En rs är SrkHd anordning i Mar·conilboi,a gets transportalbia
bi'ldap[Parater medgiv,e r utbyte 'ruv trumma unrde:r det släJpJmnta'ktstiUet .r oterar, vill{!et innelbärr att seri•er ra v bilder kunna
sändas ·ooh rm ottagas utan att sy:1kroniseringen ändras. För
radiokommunikaion mellan land- odh fartyg,s st.ationer kan
detta arrang.emang ,girvetvi•s vara av strort värrde. Det hör även
'Illämnas, att avgivningsblanl<:ettens yla ,icl"e skadas av kontakrt:spets cn, varför ett ooh samrm a meddelande utan hinder a(an
sändas uppr ep a de gånger, om .så s1mlll e visa sig önskvä rt.
'Fig. 3 visar resultatet av lbilda:adiosignalering meUan ett
fly,g p:Jan, fyt:sitsig de Haviland n :r 50, rnc;h en markradiostati,o n på 9·00 meters våglängd, disbans öv.er land 70 nauti.s ka
mil. Dc : m ed ( *) märkta linj:erna häil.'rörra från interfererande
rardioslra1li•oner. Störningar, sam 'k.anrsl"e a!Udel.es s•p olier.a vanHg radiotelegrruf.ering, brruka särHan dnverka på ett bildradio-
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meddel.ande rpå .annat säll än att :ex-empelvis texten S·e r ut IS Olll
den Yore sl~riv•en med fetstil. Sä11deies :s tarka störningar ku nna dock så at:t .s.äga rycka I.oss det•a lj.er i ibi'lden, vålket em cl-

Si.gnalför.stärk aren D samt
5. Kop[pl:i ngs·enheten E lfö.r 'bNdsignalerna s överförande
tiE! radi:osändaren .
4.

Fig. 3. Exempel på bildradiotelegr afe r at meddel ande fr ån flygpl an
till markst ation, elistans 70 n aut. mil. Dc med (*) märkta ,
linj erna representera störningar från andra
r adiostationer.

lertid ·endast i undantagsfall ihindr.a'l: ett meddel·a ndes läsba!l·Bildmottagulin g av ihär :nämnd art är :a lltid möjlig så
het.
Mnge rradiosignalern a ihav.a läsbar signa~·styrka.

Apparatbeskr ivning.
Bilapparater.ll'a uppdelas i tv.cnne grupper, aYgivar•en oel•
mottagaren, YilJw frånsett ·e rf.orderlig.a hög- och 'lågspänningskällor var f.ör sig utgöra kornljp1etta enheter.
Bildavg•i varen (fi.g . 4) är .sammansatt av fem olika en . hete1·, nämlig.en:
l. Stä:mgaffieln A,
2. Stämg:aff·elförs tärkaren B,
3. Sk:r ivanordningen C,

Fig. 4. Marconibolagets transportabl a bilclavgi vare
Cfrontpl åt en avt a gen).

l.

S lämgaffelenhe ten ( fig . 5 ) .

Denna lUtgöres av ·en stämgaffel .av mjukt stål (låg dämpning), rs om norga aystämts till svrängnings·lale t 1,000 oclh vars
svräillgning.ar ·el ektriskt underhåHa:s av ·e n rö·r krets i förstär~are.nihet· en, jf.r. fi.g ." 6.
.StämgafTeln är fas t .an1bmgt ,j hål•lar en ( l ) och des s båda
~~känklar ( 2.) o cih ( 3) centr·erade ti magnetfält et me1lan den
T i dskri ft i Sj öv ösendet.

50
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permanenta magnetens ( 4) båda poller. P.olstyck:ena äJro lindade med ind'u'ldionsspolar (5) >Och ( 6), ingående i resp. anodoch g.aUenkrds. til1 för.s ta röret ;i gaff.elförstär-k ar•cn, se ned am..
Verlming~s:s•ä t: tet Iförslås bäst genom jämförelse med ·e tt
vanU.gt sj älvsvängande rör till exempel i en radios-ä.ndar·e .
Stämgafieln motsvarar svängningsk.r dlS•en vid rörgeneratorn
r .genom magnetspolarna 'koPiplad till rör-ets gal>Ier- och
odh :ä>
anod'kretsar. Den av röa:et alstrade fr-e kvensen bestämmes
aUbS!å rr1är av :s.tämgaffelns rrnekaniska eg.ensvängning al'1deles
'S'å som svängning.slB··etsen beståmmer rö.rosoillatorns frekvens .

5'·-------~

-1.
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in ·si.g tiU denna :s.enare växelspänning och gå s.mn synkronmotm· i förihålland e till d ensamm<a. Enär st•ä mgafi•elfrekvensen är konstant, ·l wnuner allbså m .otorns ha,stighet att bliva
konstan t så länge synk:ronisering.en upprå tthållle·s, ä ven om
batteris!P>änningen .under.g år smärr.e förändringm·.
För ko~1:trol~ av denna 1synkronti:sering mellan m.otm ocih
stämgaffel ·f innes •en s·ärski>ld nedan nämnd 'Strobos.Jwpii.sk anoodnli ng i vilk>en den å figuren angivna n•e-o ngas1ampan (N)
ingå;r. Sagda lmnp.a är nämhgen inkopplad i för.sta rö.r ets
anodkrets •och kommer därför att lys'a i takt med strömväxlingarna och 1på så ·sätt indikera ·stämg·a fi,elrlJS frekvens.
10 00 ,...._.

:STi\nc;AF"FEL.

~'2.

4.

~~.

Fig. G.

2.

stämgaffelförstärk aren (f.ig. 6).
:Fig. G.

Denna enhet :består av tre transformatm··k opplade i[åJgfr,ekv.ensför.stärimrrör l , II .och III, av vilka 1rör n :r I kontinue.rligt underhåller stä,mgafielns svängningar ooh dc >båda övri,g a
tjäna till förstärkning av de Ii · första rörets anodkrets allstrade 1 000-1periodiga Viäxlinga,rna.
De sM:unda förstärkta sNängnin,g arna likrild>as. i tN~dje
röret och tiHfö,r as d en batter·i drivna lik·stJ:ömsmoto.rn (M) ge,n om vä:x>elströmslindnin gen (VL). I •samma lindning ,genererar des SIUtom :motorn en v.äx·elspänning, vars periodtal var.ierar
rrn·ed rotations'hashgihele n. NäT m .o torns hasti-g het inreglemts
därhän att denna ·v.ä xelspänming blir av samrna periodtal s•om
den från gafielför,stärl<!aren ti'Ilförda, kommer motorn att fasa
1

3. Skl-ivanordningen (fi:g. 4).
Skrivanordnin,g.ens olika dela.r kunna sammanföras i fyr a
huvudgrupp er, .nämhgen i l :o motor med fäHu:egulator, 2 :o
hastighetsindika to r, 3 :·o humma å vTidbart stativ samt 4 :o
Dotationscylinder med släpkontakt. KonstruJdionen är densamma som !i hi.JdmottagaTen.
MotoJ"n (3) ä·r i princip ovan ,b e·skriv·en. MotoraxeLns, åt
tl'lmnman ( 1) förl'ltä ngda del har tv-e nne evighetsskruvar ( 4),
vi'l ka ö;verföcra motorrö.reJ.sen dels bHl rotationscyltndern (5)
~cih dels via ett skruvhj ulsy.stem till den ledarskruv ( 6), som
wstadkomm·e r ·t rummans rörelse i axiell ied.
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(<M 1). I rör.e t II kommer då .gallret att bli Ya J)Ositivt i förhållande tilrr lmtoden och ström ,att up_pkocr)]lma i des:s anodkrets. I motstånde t (ll\1 2) ·e i;hålles dt spänningsfall, vilket
för,skjuter ~ ~pä nning en 1å tr·e dj e r·ör<ets ·galler i negativ led Iföronsakande r·e·ducerad anodström oc:h ringa .e Uer intet spän111insfall i motståndet (M 3). R önet IV får dläri.g enom positiv
g.allerpotential , oc:h ett stort sp·ä nningsf.all uppstår i motståndet (lVI 4). Detta inn ebär att Tra dios•ändarr·Ör·en, som ä·r o kopp ·l ~de till M 4, erhålla en så !hög negativ gaHerpot·e ntial, att d e
uprp:h öTa att svänga.
När kont.aktstift.et där emot her·Ör dt sluivet stäale å hlan )(telte n , sllllles ledningen mellan 1b atter.iet B 2 och kontrollgaillre s
ret i ii.'Öret I, som av den tillförda positiva spänningen gö<
ökmotstånds
förors,akar
l
ledande. Spänningsfall et ö;v.e.r M
ning i <röret II, vilket i sin .t;ur åstadkommer att iröret III blir
ledande. Det spänningsfall, som !häni.g•enom. ePhåilles över motståndet M 3, Iför röret IV i det n .ärmaste oled·ande, och intet
s.pänn'ing.sfa1l uppstår i <kopplingsnwt ståndet M 4. Sändarrör.en .tillförrus i detta 1fa1l oförmins,k.at den spänning, som er fol'dms f.ör att de skola svänga.
T·eoretiskt sett f·ung·er.ar signalfö,r s tärl«aren enda.st i d e
ög.on;b lick ristift.et 1p assera•r från blankettens oledande till dess
lodande ·p artier och omvänt, ·d. v. s. när potentialen på rörets
I kontrollgaller ändms. A v grovt ritade t<ecken o. dyl. slml[e
dbt.rför ·endas·t kontur·e rna blivia avt·eleg<rafent•de. På grrund arv
dels ojämn'heter rå blanl«ettytan •ooh dels vi'hrationer i rits.l\ilftet
erhålles ·emeUerbd ett alltid varierande tryck mellan stift och
tnumm.a och sålunda även dt varierande <elektriskt motstånd
vid de tillfällen ritstiftet överfar teclm~de parti·er å blankeHen
Då ritstiftet glider öv·er en helt .svä·r had, d. v. s. grafiterad yt a,
b:Jir a'Lltså potentialen på f·ö rsta J'ÖT·e ts galler icl{<e kons•tan t
utan variera:r . Dc.&s•a ·spänningsvari ationer 1{Junna förstäTka s
genom de eftenföljande .r ören i ,l{<oppli.ngsenheten, och dylika
Yariati·oner kunna likaledes öv·erföras fTån radiomottagar en
genom kopplingstr.ans f()IJ.'matorn (T 3 f,i g. 9) så aH lJildmotta.garen påverkas.
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är 1w111struerad i hm'udsaklig
öve.r·ensst:ä immelse med ·h ildavgivaren .o~h hestår av följande
f~~ enhete•r :
1. Bn 1000-periodig rörgenerator A. motsrv,m·ande stämgaff.el•eruheten i av.g ivaren,
2. SYängning·s förstärkaren B,
Bildmottagare n (fig. 8)

c

Cv

Fig. 8. :M a rconibolagets transportabla bildmoLtagare
(frontplåten avtagen).

3. skrivanordnin gen c samt
4. Signa1förstärk aren D, s·o m emottager och förstärker
fråin radiomolta•ga<ren inkommande signaler samt överför desamma ti'll skri Yanordningen.
Sammanställn ingschema över ·h ildmolt ag.ar·ens elektriska
l{<retsa.r visas i fig. 9.
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Skrilvanord ningen.

Srk r.i vanor.dning en är •i detalj av ~samma konstruMio n som
i bildavgivar en . Beträffande kont~kt- eller ritstiftet i bildmottag,a.ren .b ör emeUertid uppmärksar rnmas, att stiftet ihäT lUtnyttjas vid !bildens t ecknande i synlig ,s}{lrilft å mottagnings lbla nketten. Spetsen :blir dräni,genom re[ativt fort s1irlen och behöver frammatas nålgot ur hållaren ,efter omkring var femte mo-t
tagre n ibild.
Mottag,n<ingsblanketten doppas omedelbart före användningen i en lö1sning bestående av 1 gram 'k aliumferric yanid,
40 a 50 gll". koksalt och c:a 200 kbcm. r ent vatten. saltets
uppgift är att göra papperet elekrliskt ledande. BJ,anketten
måste vara fuktig und er mottagning en.

l. Rörgenerat orn.

Rörgenerat orn A hesbår av rör et I med en i anodkretse n
inkopplad 10.00-period ig svängkrets (LC). Medelst en variatb el konde111sator (C v), s~e även fig. 8, ,}{Jan nämnda peri.odtal
noga r·egleras till överens·stäm melse med bildavgå;va~rens stämgafi,elfrekve ns. Ett fast motstånd i anodkretse n begränsar
SViängnings amplituclern a.
Rörgenerat orns svängninga r ·överf.öra1s till svångnings förstä,rkm··en via hansforma torn ( T 1) .

2'.

Svängnings förstärkaren .

Denna enhet innehåHer ·h enne tra nsformator kopplad e
förslärkar r ör II och III, vilka förstärka rr örgenerator ns SV'ångningar. I rörets II anodkrets återfinnes den t ill skrivanordIllingen 'hörande neongaslam p an (N). Anodshöms växlinga.r na
i röret III tillföras likströmsm otorn (M) genom växelströms.Jindnin gen (VL). ~I ed els t fältregulato rn (FR ) inregleras motorJ1astigh eten till dess att motorn .g år såsom synk,ronmoto11· i
förhållande till de i VL alstrade 1000-period iga växei.spänningar.n a.

4.

Signalförstä rkaren.

Denna .hestM· av ,en kopplingstra ns\f-on:nato r ( T 3) mellan
rra diomottaga ren och 'b ildapparate n samt ett fö:rstärkarr ör IV,
vars galller kopplats tiH nämnda transf,orma tor. I ·r örets anodk,r ets ingå trumman ( Tr) rn1ed mottagnin,g sblanketten samt
ritS'tiftet (S). I viloläge, då inga signaler ankomma från mottagaren, ·ärr krets,en bruten av rör,et, vars galler ti1lföre:s en
negativ :s pänning från batteriet (B). An1wmman de si1gnal,er
alstra däremot spänningsv ariationer i tra nsformator n T 3 och
göra röret IV ledanee. Anodström men åsltadk.ommer härvid
~ :berö,n ingspunkten mellan ritstiftet oCih blanl"etten. en fällning
i prupperet av turn'bullsbl ått, varigenom de mottagna signalerna ~autom atiskt reg.i,s treras, d. v. s. bilden tecknas.

FasJ'eglering .
Avgivarens ooh mottagaren s trummor äro i [as, när motsvarande punkter å deras ytor samtidigt h eröras av resp. släpk·o ntaktcr. Den mottagna bilden kommer i dylikt fall aU er-
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hålla !S amma IJlaoering å paipper<t}t som originalbilden har å
av·g·h ,nin,gsblanketten.
Såsom hdigar·e nämnts fästes av.g iwtingsrb lankeUen till
trumman medelst ·en 'låsarm (2 fig. 4) av metall. Var gå ng
arm·e n ~passeNlJS av den roterande .s läpkontakten, uppstår galvanis,Jz kontakt mellan stift och trumma, vilket förorsakar en
utgå·cnde si,g.nal och ett tecknat streck å moUa:gningsblanke tten.
På .grund av b ,umm.ans vertikalrörels-e komma des sa
streck att riltas lUnder vaTandra och •Så •s måningom att bilda
ett »band » (b fig . 10) av samma bredd som låsarmen. Före-
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Fig. 10. Exempel på chiHcrmedclclande, bildracliotelegra[erat mellan
t \'ennc l andstationcr. Använd vågl ängel 280 m. Dc m<'cl r~)
märkta linj erna representera störningar från
andra radiostationer.

finm es .b c•tydlig fasförskjutning me!llan trummorna, kommer
närrnnda iband att tecknas ute på blanketten tväTs över meddeland elt, däTigcnom styckande bilden. Äro åter trummo:rna i
a!bsol'ut rf as, passeDas låsarmarna samtidigt av J'esp. släpkontakt, varför de utgående signalerna ·e j aHs T,egistr·eras a motta.gningsblanketbcn . Lämpligast är att få bandet placerart inYid låJsa'l·,mc.n, d. v. s. i ~kanten av b!lanketten, utanför bilden.
Bandet är rn ämhgen til'l stor hjälp vid synk·r ·o niseringen, s e
nedan, och mwste ovillkorligen ,t ecknas . .
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Frus.regJ.ering ve1~kställes .g enom .att mottagarh,umman med
en .enkel ha.ndr·Ör·e'lse vrides rrn·e d- eller 'lnotsols så att det påb örJade handet, exempelvis (a) i fi.g. 10, ha.stigt flyttas till
kant•en (rb ).

Synkronisering.
När den signaleTade lbHden ·lWITekt åter-gives å mottagninrg s.blanketten utan någon rsom 'helst .snedvr.i dning, äro bildapiParaterna -sylllkroniserade.
Synkr.onis•ering •ernås genom f.inregle'l:ing medelst vridkondensatorn (Cv fig. 8 och 9) av periodtalet för svängkretsen
(LC) ·och därmed av varvtalet på mot•orn (M) i bildmottagaTen.
Då det givetvis är önsln11ä·rt, att synkr.onisering·en ärr v·e rkställd, innan själva bilden mot·t ages, bör densamma företagas
om•e delbart när »bandet», se ovan, rfrarm k01n1ner å m.otta.gningsblankelt en . Det gäller därvid att få handet noga vertilwlt, ,~i1lket med någon vana vid m1betoet är gjort på några få
sekQUider. Orig.i nalibilden bö,r .givetvis ·ej placeras för högrt upp
på avgivningsblankett en, då synkronise-ring eljest ej medhinnes, innan 'bHden börjar aU tecknas å mottagningsblanke tten .
BiJ.dapparat.erna 'kunna rrn·ed fördel användas jämväi vid
kommun~kation ~per tråd. Man h eh·Över då endas1t utbyta den
ovan beskrivna koppl1ings enheten (E fig. 4) mot en för änd<1målet särskilt konstruerad dylik.

Beträ tTande skrivanordningens utformande fö-rljänar omnämnas, · att de mckaniSika anordningarna av ritstiftet - i
motsats till i tförut kända bildte1cgrrafisystmn - äro så konst.ruer·adc, att lägesändringar hos apparaterna icke störa vare
s-ig avtelegr.aferi ngcn ell er mottagnring.en av bilderna, en omständi·ghct som ä r av största betydelse för t. •CX. bildsändning
frr ån flyg:pian. Vid dc pr·OY, som f•o rfatrtaren haft tillfälle att
u·t föra med ifrågav.arande apparat er, var bildavgivaren upprhängd på ·en vihrationsskärm, .s om åstadkom kraftigare skak-
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ningar och vibrationer än materiel·en runder normala förhå llanelen utsättes. för i ett flygplan . Apparaterna fungera l~k a
hra i snett el1er upp- och n edvänt :S·om ;i rå<ttvänt lä.ge.
BiJ.dradiotel•egrafie n torde få ·sin st•örsta användning. i
samband med fiygs.paning, och av ·o van anlförda exempel å sp aningsrapporter (fig. 1-2 oCJh 11) framg år med önskvärd tyclli.ghet huru värdefuH den avtelegraferade bilden kan vara fö r
en rajpports. fuJilstäncligande. Det skulle ru•t an tvivel ställa sig
rätt .b esvärli·g t ·och alltfäT ·omstånclligt att med ord eller code-

såväl t.e:xt som kompletterande skisser avtelegraferas och i utskrift ·m ottagas på relativt kort tid, några lfå minuteT. Taga
vi d essutom i ·b etraktande, at.t störning.a r, vare :sig det gäller
atmosfäriska st-ö:rningar eller störningar från andra radiostati-oner, inv·erilw betydligt mindre s:polierande på ifrå·gavarancle
biLdmottagning ·ä n på mottagningen av vanlig radiotelegrafering, ']{!an man med fog säga, att bildradiotelegrafie ns betyclels·e för spaningstjänsten icke längre är att hänfö.ra ti'll blott
t eoT·e tislw .spelmlahoner utan numera även blivit :praktiskt

---

,·~_------ ~~

l''ig. 1L Exempel på flygspaning3rapp.ort, bildtelegrn:[eracl Jnclla u
tn'nne m:nkradiostationer. Bildavgivaren därvid kopplad
till en flygracliosänclare, bildmottagaren ti.ll en
radiomottagare avsedel för fartygsbruk
Använd våglängd 800 m.

grupper tillr-äckligt tydligt beskriva vad som synes ·exempelvis å fig. l, som åskådliggör den f,i entliga sjöstyrkans ankringsordning och -b evakning samt de -oJi,l m fartygens lägen i
förhåNande till :n ärliggande öar oCih land, vliket kan vara aY
särskilt värde att känna före insäUanclet av t. 'ex. torped- och
lågbombanfall från fl~r.gplan. I ,fig. 11 erhålles bl. a. uttömmande uppgifter rörande avstånd och formeringar.
Av det föregående veta vi att spa~ingsbildeT omfattande

1

b evi sad.
Det hör dock tillä ggas att bUdavgivaren är av ung ef·ä r
samma dimensioner som en ordinär f'Jygradioapparat, jfr fig.
4, •och har en vikt exklusive tillbehör av 27 112 kg. och clärf\}r
i sitt .nuvarande rutförande måste ans•es väl ·stor såsom extrautrustning i en mindre spaning.smskin. Enligt uppgift av kon-struldö·r en torde ·emellertid såväl •s t.orlek som vikt kunna nedbringa s med 2.5 a 30 %. Bildmottagar-e n har s-a mma dimens.i·oner som avg.i var·en men väger ·e tt par kg. me'l.·a, vi'lket dock
i detta smmnanhang är betydelselöst, ·e när man ri ett flyg:plan
helt naturligt endast har anv,änclning för en bildavgivar•e.
I fig. 10 lämnas exempel på ett mellan tvenne markradiostationer lbildtelegralferat ohiffermed-delm1de. Bildöverfö-ringen
har skett fullt korrekt oCJh radiostörningaTna hava - som
synes - ej märl{,bart förminskat tecknens tydlighet. Det är
W·d c'hifierkorrcs:ponde ns en given fördel att sås·om här sker
kunn a borteliminera de felkällor, som .a lltid för efinnas, om
chiffertecknen telegraferas enligt morsesystem. Då m eddelandet dessutom mottages d ir·eld utskrivet på samma sätt som
avsändaren .nedsJuivit detsamma, bortfaNer likaså de anledningar till fel, s·om kunna insmyga sig vid den el j est vanHgen
erlf·o rderliga r·ensknivningen. Av det sagda framgår även att
systemet är tidsbesparande.
De frekvenser, S·Om a nvänts för de ovan reproducerade
ibil.dernas ,r acliobefordran, hava l·eg·a t mellan 333 kc. (900 m.)
och 1071 kc. ( 280 m.). Intet ,t orde emellertid hindra att man
för ifrågavarande bildöverföring äv·en utnyttjar de korta vå-

-

-
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gorna, ty på 'd e ·obetydli g.a dislans er m ellan sändare ooh a.nottagm·,e .det !här r ör sig om b eräknar man att fading och ekostörningar ej Gwmma a tt inverka på bildmottagningen.
Det ovan anförda .belys~e r d e stora möjligh eter hildradiotelegrafien numera ~(an erbjuda den m ilitära förb'indelsdjänsten, och de goda res ultat, som i praktiken erhållits med här
bes·k rivna lbi ld apparater, de för.stå i si t t slag som kunnat installeras ,i flygplan och på fartyg, äro ärg nade att ingiva förhoppningar ~om en snabb utveckling även av denna speCJi,ella
del av radioteknik en .
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Meddelande från främmande mariner.
i\INldeladr Jrån :\Iarinstaben s UtrikesaYClelning.
(NoYernbE'r l93t)

Chelmsford i oktolber 1931.

Ragnar Thoren.
Amerikas Förenta Stater.
De fö rsta :fem av dc nya j agarna, beställ da för Förenta Staterna delta år, komma att rrhå ll a namn eft er ryktbara befälhavare.
De kom m a att heta Farragu t, Dewey, Hull , Mae Donough och \Vorden.
(Utd rag ur The Times, 13 novemher :U:J3l.)

Förenta Statrrnas sl ags];cpp P ennsylvania har återtagit sin
post som flottflaggskepp efter en mycket omfattande ombyggnad
efter samma plan som syst erfartyget Arzona, vilken betydligt ökat
hennes stridsvärde. Fartygets »bulgE'S>> äro mycket framt rädande
och se ut som n edre däcket på ett tunet-fartyg. Dessutom är hon
inombords under vattenlinjen i ndelad i ökat antal smärrE' avdelningar och celler; SE'kundärbattcriet har blivit mer ef.[ektivt genom
att pl acera ett d~ick högre upp, och korgmastNna hava u t bytts mot
tripodmaster.
(Utdrag ur The Naval Chroniclc, 27 noYcmber 1931.)

Argentina.
Argentinska regeringen har i ItaliE'n beställt tre undervattensniirnligcn Salta, Santa F<'· och Santiago del Estero. Dessa
fartyg äro av samma klass som den lyckade italienska Scttembrini-

b~ttar,
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typen. Dess längd är 69,11 m. och deplacementet är 930/1,150 ton.
De hava sju torpedtuber. De två Dieselmotorerna hava en styrka
av J?QO hkr., och de elektriska motorerna 1,400 hkr. Farten 17,5/!)
kn~p aktionsradien 9,000'.
(Utdrag ur The Navy, november 1931.)

-

€ndast 5,000 ton har det speciellt konstruerats :för oceankonvpjtjänst.
Det konuner att i förhållande till sitt tonnage bli va den billigaste
1cryssaren i hela flottan, och dess aktionsradie kommer att överstiga
alla nu fl ytande brittiska krigsfartygs.
(Utdrag ur The Naval Chroniole, 13 november 1931.)

England .
H. :M. S. Iron Duke har anlänt till Dovensports örlogsvarv o<'lt
avsl utade därmed sin sista färd som krigsfartyg.
Det r yktbara fartyget, tillhörande en klass slagskepp, som hiijde sig mod ära uneler kriget, var Jämte Marlborough, Emperor oj
Inclia och Benbow utdömt i enlighot med Lonclontraktaton, men i
olikhot med de övriga har det fått en respittid, och i stället för att
gå till ett föga ärorikt slut genom nedskrotning kommer det enelast
att demilitariseras och att förbliva i tjänst ännu en tid såsom artilleriskolfartyg.
Det antages, att Iron Duke kommer att bevaras såsom ett minnr
från det stora kriget på samma sätt som Victory.
(U t drag ur The N a val Ohronicle, 6 november 1931.)

Swordfish, det första fartyget av S-klassens undervattensbåtar
av 1H30 års program sjösattes den 12 november i Ohatham.
Dess tillkomst visar en ätergång till mindre undervattensbåtar
från de stora oceangående båtar, som byggts efter kriget. Det har
ett ytdeplacement av nära 740 ton och är 60,5 m. långt med 7,2 m: s
bredcl. Swordfish är den första av tre undervattensbåtar beviljade
192.9. De andra äro Sturgeon och Thames.
(Utdrag ur The Naval Ohronicle, 13 november 1931.)

En Dieselmotordriven kryssare kommer att inom en nära fr a mtid bliva resultatet av revolutionerande förändringar i örlogsfartygskonstruktionerna. Amiralitetet, som de senaste åren ägnat mycken
uppmärksamhet åt kryssarckonstruktioner, är nu i besittning av tekniska resultat erhållna genom experiment. Daily Telegraphs korreslJOnclent påstår, att en av de tre kryssare, som beviljats i ::1931 års
program, kommer att bliva ett Diescln~otorfartyg. Deplaceran clc

739 -

Frankrike.
Undervattensbåten Orphee har sjösatts
manels varv den 10 november.

Le Havre vid Nor-

Sjösättn ingen av flottiljledaren Oassard har ägt rum vid Ateliers et Ohantiers dc Bretagne den 8 novemLer,

Den 9 november sjösattes i Saint-Nazaire flottiljledaren Maill~
J3reze, systerfartyg till Oassard.
Dess a båda fartyg tillhöra en serie av sex fartyg av 1928-29
års program. Dess huvudsakliga egenskaper äro följande: deplacement 2,480 t on ; längd 120 m.; bredc112 m. Oassard har två RateauChantiers de Bretagne-turbiner, verkande på var sin propeller; de
utveckla 64,000 hkr. och kunna pressas upp till 70,000 hkr.; beräknad
fart är 36,5 knop.
Bestyckningen hestår av fem 13,8 cm. kanoner, en 75 mm. kanon och fyra 37 mm. luftvärnskanoner samt sju 55 cm. torpedtuber.
(Utdrag ur Le Yacht, 14 november ::1931.)

Grekland.
Den nya jagaren Y dra, vilken sjösattes för grekiska flottans
Tälming från Odero-varvet i Italien, har en alldeles ny profil, ehuru
den blir mycket lik den italienska Dardo såsom denna kommer att
se ut, när den blir färdig. Det påstås att dessa fartyg ursprungligen
voro konstruerade med två skorstenar, nära lika de tidigare italienTidskrift i SjöväseTIJdet.

51
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ska jagarna, men på ett tidigt byggnadsstadium sammanfördes_ rökupptagen till en enda stor skorsten tätt akter . om brygg~n. A . de
ia.lienska fartygen ändrades samtidigt stäven i.lll en bestamd svanform, men å Ydra bibehölls den ursprungliga. raka stäven.
(U t drag ur T ho N a val Chronicle, 6 november 1931.)

Italien.
Kryssaren Montecuccoli, don åttoucle
stapelsatts i Sestri-Ponente.

Conclottieri-scricn , har

Den nya kryssaren Gorizia är klar ai.t utföra sina maskinprov.
Kungl. Marinakademien i Livorno skall fira sitt femtioårsj ubileum den 3, 4 och 5 december. Festligheterna skola äga rum i
närvaro av konungen m. fl. medlemmar av kungliga familjen; kryssaren Pola kommer att sjösättas vid detta tillfälle.
(Utdrag ur Le Yacht, 14 november Hl31.)

Japan.
Regeringen har godkänt ett nybyggnadsprogram, som avses genomfört under sex år från 1931. De fartyg, som avses att hyggas
äro: fyra kryssare på 8,500 ton; tolv jagare på 1.,400 ton; nio und~r
vattenshåtar, tre oceanångare, tre medelstora .o ch tre små; ett mm
lii.ggande fartyg på 5,000 ton samt tretton hjälpfartyg.
Kryssarna Torre och Chikuma, minkryssaren Aso samt flygbåtstendern Wakamija hava utrangerats. Detsamma är förhållandet
med undervattensbåtarna på 700 ton: D-1, B-2, D-4, D-5, B-11,
B-12, B-13 och B-15.
(U tch·ag ur Le Yacht, 14 november 1931.)

Jugoslavien.
Flottiljledaren Dubrovnik, 2,100 ton, beställd 1929 för jugoslaviska flottan, har sjösatts den 12 oktober i Glasgow.
(U t drag ur Le Yacht, 1.4 novomber 1931.)

741-

Polen.
Den 1 november hissacles polska flaggan på undervattensbåten
\\Tilk i Chcrbourg. Wilk skall om n ågra dagar lihnna Cher bourg och
begiva sig till Gdynia.
Det kan erinras om att denna undervatiensbåt tillhör en serie
av tre fartyg beställda 1927 efter ritningar från Normand. Den
har byggts vid Normands varv i Le Havre liksom Rys, under det att
Zbik byggdes i Blainville. Dessa undervattensbåtar ha ett deplacement av 980 ton i övervattensläge och 1,250 ton i undervattensläge
samt en fart av 15 knop; de äro bestyckade med en 10 cm. kanon
samt en 4.0 mm. lu:[tvärnspjäs och medföra 10 st. minor.
(U tch·ag ur Lo Yacht, 7 no,·emher 1931.)

Turkiet.
Det tmkiska nybyggnaclsprogrammet, som i sin helhet utföres
vid italienska Yarv, omfattar fyra jagare, två undervattensbåtar och
fyra motortorpedbåtar. Av dc förstnämnda, stapelsatta den 15 januari 1930, har Kocatepe löpt av stapeln i februari, Adatepe i mars,
Tinaztepc i juli och Zafer i september. Deras egenskaper äro följande: deplacement 1,350 ton; längd ll8 m.; bredd 9,5 m.; djupgående
2,9 m.; maskinstyrka 45,000 hkr.; fart 38 knop; aktionsradie 3,500'
med 15 knop _ Bestyckningen skall bestå av fyra 12 cm. 50 kal. kancner, två 48 mm. och två 28 mm. kulsprutor samt två 53,3 cm. trippeltorpedtuber. Besättningen skall bestå av 149 man.
I mars och april sjösattes dc två undervattensbåtarna Sakarya
och Dumlu-Punar. Deras egenskaper äro följande: längel 61 m.;
bredd 6,8 m.; deplacement 715/990 ton.
Huvudegenskaperna h,os de små motortorpedbåtarna äro: deplacement 30 ton; tre motorer på 500 hkr.; fart 44 knop; bestyckning:
en 76 mm. 40 kal. kanon, två 21 mm. kulsprutor och två torpedtuber.
(Utdrag ur Le Yacht, 14 november 1931.)

-742-

Utdrag ur kungjorda patentansökningar
meddelade genom Th. Wawrinskys Patentbyrå, Stocklwlm.
Datum

Diarie- l
lnummer

Uppfinning ens art

Surrningsa nordning. Deui sehe Werke Ki el A/G._.
Kiel.
8/ 10-31 3217/f:lO Anordning vid skeppsspeL Allmänna Svenska
Elektriska AB., Västerås.
17 /10-31 5265/29 Mörsare för utskjutnin g av minor, bomber o. d.
AB. Lindholme n-Motala, Motala Verkstad.
vid akterskepp et å propellerdr ivna
Anordning
22/10-31 343/28
i"artyg. E. G. E. Hogner, Stockholm.
29/10-31 2722f30 För kettingspe l avsedd toppanordn ing. Clarke
Chapman and Co. Ltd. och W . A. Woodeson,
Gnteshea d-on·-Tyne., England.
5/11-31 4987j28 ö verhettning sanordning vid en koll-ån gmaskin
kombinera d med en avloppsån gturbin. AB
Lindholme n-Motala, Göteborg.
n försedd med fritt roterbara vingar
Flygmaski
5602/29
31
12/11eller bärytor. The Cierva Antagiro Co. Ltd ..
London.
3616/28 Brandröt· för fallbomber . J. \'{. W åhrdström,
H elsin gfors.
mission med drivspindel, särskild fö ri
skruvtrans
2896/30
\19/11-31
vippbara dävertar. The Welin Da vit & l'
Engineerin g Co Ltd., London.
1/10-31

3032/30

