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Flottan under sistförflutna året.
(Ports. fr. ]Xlp;. fl4.)

Flottans öfningar och undervisningsverk.

Följande ur officiela rapporter gjorda utdrag öfver de vid
flottan utförda öfningar samt om undervisningsverkens Yerksamhet undervisnings- och öfningsåret 1886- 1887 torde lemna
nöjaktig öfversigt af hvad som under ifrågavarande år uträttats för personalens utbildning.
Under senaste med den 30 September tilländalupna undervisnings- och öfningsår vid flottan hafva följande öfningsfartyg, afdelningar och eskader utgått, nemligen:
a)

Fartyg tillhörantle skolorna.

Ko1·vetten "Sa,qa" för öfning med sjökrigsskolans kadetter
i 4 mån. 12 dagar, under hvilken tid korvetten besökte Calliz,
Havre, Horten, Christiania, Torekow, Öresund, Carlskrona,
Jernavik och Matvik samt återkom, efter att i de båda sistnämnda hamnarne hafva utfört hamn- och sjömätningsöfningar,
elen 31 Augusti till Carlskrona.
Befälstecknet hissacles elen 2 Maj. Korvetten inmönstrades
den 14 i samma månad, inspekterades af stationsbefälhafvarrm
i Carlskrona den 2 och 3 September och afmönst1 acles derstädes elen 10 samma månacl.
Kol'vetten "Non·köping" för öfning med excercisskolans
manskap från Carlskrona station och för pröfning af 24 aspiranter till kongl. sjökrigsskolan samt 3 extra kaeletter i 4 mån.
2 dagar, uneler hvilken tid följande hanmar besöktes af korvetten, nemligen: Fleckerö, Cherbourg, Dartmouth, Bergen,
Helsingborg, Carlskrona och lVIatvik, i hvilken sistnämnde
1 1/dskr. 1; S.föo. 1888.
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h amn skjut- och lanr1stignin gsöfningar företogos, hvarofter
korvetten afgick och ankom till Carlskrona don 20 Augnsti.
Befälstedm ot hissades den 2 Maj. K orvett.en inmönstrados den 14 samma månad, inspekterades af statiom;befälltafvaren i Carlshona elen 23 och 24 Augusti samt afmönstrar1es
clorstädes elen 31 samma månac1.
Korvetten "Eu.c;enie" för öfning med excercisskol ans. manskap vid Stockholms station i 4 mån. 2 dagar, under hvilkon
tid korvetten besökte följande hamr:ar, nemligen: Öresund,
Loith, Christianssanc1 och Fårösunc1, i hvilken sistnämnda hamn
skjnt- och landstignin gsöfningar föreLogos, hvarefter h:orvett.en
atgick till Stockholms skärgård och återkom till Stockholm
elen 24 Augusti.
Befälsteckn et hissades den 2 Maj. Korvetten inmönstrades den 14 samma månad, inspekterad es af stationsbefälhafvaren i Stockholm den 22 och 23 Augusti samt afmönstrade s
derstädes den 31 samma månac1.
Skepps.c;osse-qfdeln'in.r;en, bestående af briggame "Gladan",
"Falken" och "Skirner" för skeppsgassa mes öfning ombord i
4 mån. l dag. Öfningarne fortgingo till början af Juli månad
för de båda sistnämnda briggarna i Carlskrona närgränsand e
farvatten och för briggen "Gladan" , hvilken under större delen
af denna tid var detacherad i Öster sjön , clernm1er hamnar i
blekingska och småländsk a skärgårda,rne samt å Gotland anlöptes; efter nyssnämnd a tid fortsattes öfningarne med all a
tre briggame förenade till afdelning, hvarunder seglingen utsträcktes till N arrköping och åtskilliga hamnar och ankarsättnin gar på Smi'tla nds och Östergötlan ds kuster besöktes.
Afdelningen återkom till Carlskrona den 14 Augusti.
Befälsteckn et hissades den 2 :Maj och briggame inmönstrades den 11 samma månad, inspekterad os af stationsbefälhafvaren i Carlskrona den 25 Augusti och FLfmönstrades aen
30 samma månFLd.
Sl.:Jutskole-afdeluin.r;ell, bestående af skolfartyge t "Stookholm", lmnoubå.tan1FL "D isa" och "Gnnhild", fiir skjutskolm1s
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öfningar i 2 månader. Afdelningen var förlagd i Carlskrona
skärgård (Bollösund).
Befälsteckn et hissades den 2 Maj . Afclelningen s fartyg
inmönstrade s den 7 samma månad 1 inspekterad es af inspektören
för flottans praktiska öfningar den 25 och 27 Juni och afmönstracles den 30 samma månacl.
Jl1in -afdelningen, bestående af logementsfa rtyget "af Chapman", ängkranprå men .A%. 5, stångminbå tarna .iYi. 143 och 147
samt 1 ångslup och erforderl igt antal roddbåtar och pråmar
i 3 månader 10 dagar. Afdelningen var förlagd i Carlskrona
skärgånl
Befälsteckn et hissade.,: den 16 l\1aj. Afdelningen s fartyg
inmönstrade s den l Juni, inspekterad es af stationsbefälhafvaren i Carlskrona den 15 Augusti och afmönstrade s den 24
samma månacl.
7
· båtarue
s n~"l" sam t stangmm
J(,an on ba"tm ·ne "G unm.·tz
(·" oc h "At
.~ 143 och 149 hafva från början af April månad och till
halfva Maj varit stäida till vederbörand e stationsbefä lhafvaros
förfogand e för utförande af skjut- och minöfninga r vid stationerna.
Kmwnbäten u Gunltild" har dessutom varit stäld under chefens å korvetten "Saga" order i och för sjökadettern as öfningar i ångmaskins - och ångfartygs hanc1teranc1e.
o

b) Fartyg icke tillhöraiHle skolorna.

Korvetten " Freja", expedition till aflägsnare farvatten i 7
mån. 20 dagar, hvarunder korvetten besökte föl.]"ande hamnar '
nemligen: Plymonth, Lissabon, Pin-eus, Saloniki, Smyrna, Vourlah, A lexandria, Neapel, Spezzia, Genua, Gibraltar och B rest.
K orvetten återkom till Carlsluona den 29 April.
Befälsteckn et hissade;; deu 25 September 1886. Korvetten
inmönstraLles den 20 Oktober, inspekterad es af inspektören fiir
flottans praktiska öfningar elen 2 och 3 Maj samt afmönstrade s
elen 12 i samma månad.
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J(anonuät~n "Motala", vinterexpedition till rikets vestlmst
tör att bispringa nödstälcle fartyg i 5 mån. 15 dagar h varunder kanonbåten besökte åtskilliga hamnar å vestkusten.
Befälstecknet hissades den '20 Oktober. Kanonbåten inmönstrades den l N ovem ber och afmönstrades den l April.
Eskadern, med konter-amiralen och kommendören med
stora korset a± KongL Svärds-orden m. m. C. P. Virgin såsom
Högste Befälhafvare, bestod af: ångfartyget "Valkyrian" såsom
chefsfartyg, pansarbåten "Svea", l:a klass kanonbåtarna "E:1da",
"Disa", "Rota", '•Skagul", "Skäggald" och "Blenda", Jemte
4 st. l:a klassens minbåtar; 2:a klass kanonbåtarne "Astrid",
"SioTid" och "Aslöo·" samt minöfningsfartyget "Ran", j emte
b
b
4 st. 2:a klassens minbåtar, utförde såväl förberedande- ~om
krigsöfningar och minbåtsanfall m. m. i Stocl~holms och Oregrunds skärgårdar under Augusti månac1.
_
Höo-ste Befälhafvarens befälstecken hissades den l Augustl
b
och nedhalades den 3 derpå följande September .
Chej~fa1·ty,qet "Drott", på expeditioner till rikets vestkust
och Öresund sarnrnanl agdt 2 mån. 17 dag.
Befälstecknet hissades den 4 Juli, den 21 Augusti och den
27 September.
.
Chefsfartyget inmönstrades den 8 Juli, den 23 August1 och
30 September samt afmönstrades den 17 och 30 Augusti samt
den 19 Ok to ber.
Femsarbåten "Svea", dels för prof- och besigtningsresa, dels
för öfnino-sexpedition, under hvilken sistnämnde pansarbåten
deltog i e~kaderöfningar i Stockholms och Öregrunds :kärgårc1ar. Expeditionen fortgick sammanlagdt i 3 mån. 2b dagar,
hvaruncler pansarbåten besökte följande hamnar, neml.: Stockholm, Carlskrona, Horten, Christiania, Lysekil, Malmö m. fl.
Befälstecknet hissacles elen 21 Maj. Pansarbåten inmönst,rades elen 4 J u ni, inspekterades af Högste Befälhafvaren,
konter-amiralen m. m. C. P. Virgin 2:ne gånger, stillaliggande
1en 7 och uneler gång <len 15 Augusti; samt afmönstrades f1en
1

12 Septemher.
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Kwwnuclten ''Edda", expedition i Öster,;jön och pit recoo·-

no:-:;ceringt:iöfuingar i Stockholms, N orrtolje och Öregrnncb ::;kä:.gårdar :;amt på eslmderöfningar i sistnämnda skärgt\.rcl :;ammanlagclt i 3 mån. 16 dagar, hvaruncler kanonbåten besökte föl·tlncle hamnar, net~l.: .. Kiel, Passnitz (på ön Rii.gen), Vi:;Ly,
Stockholm, N orrtelJe, Oregrund, Gefle m. fl. hamnar och ankarsättningar i Stockholms och N orrtelje skärgårdar.
Befälsteckr_et hissades den 18 lVIaj. Kanonbåten inmön,;trades den 31 lVIaj, inspekterades af Högste Befälhafvaren
k-:m ter-arniralen m. m. C. P. Virgin elen 3 ocl1 29 'Al
i 1 o- Us·l;
11
0
samt afmönstrades elen 31 Augusti.
Kanonbåten "Dis a", dels för skj utskole- och de b för öfningsexpeclition och oskaderöfningar i sammanlagc1t 4 mån. 2
<htgar, hvarunder kanonbåten be:;ökte följande hamnar, neml.:
Horten, Christiania, Lysekil, Carlskrona m. fl.
Befäbtecknet hissades den 2 Maj. Kanon båten inmönstrades den 7 Maj och den 9 Juli, inspekterades af Hög,;te Befällmfvaren, konter-amiralen m. m. C. P. Virgin den 14 och 15
Augusti samt afmönstracle:; den 31 samma rnånac1.
Kanallbåten "Rota", dels för öfningsexpedition och del:; fö 1·
eskaderöfningar i sammanlagdt 2 mån. 2 dagar, hvarunder kanonbåten besökte följande hamnar, nemligen: H orten, Chri:;tiania, Lysekil m . fl.
Befälstecknet hissades elen l Juli. Kanonbåten inmön:;trades den 9 Juli, inspekterades af Högste Befälhafvaren, konteramiralen m. m. C. P. Virgin den 14 och 15 Augusti samt afmön:;trades den 31 samma månac1.
Kanonbeltama "S!cagul" och "Skä.rJ.rJald" utrustade för lika
Ung tid och för samma ändamål, som kanonbåten "Rota".
..._

l_

.:.J

...

J(anonbåten "B ten da" och 1:a klassens 11u:nbrltw·na N: o 1, .'J,
5 och 'l dels på minöfningar i Carlskrona skärgård, expedition

till Norge och rikets vestkust och dels på eskaderöfningar i
sammanlagdt 3 mån. 25 dagar, hvarunder kanonbåten och
minbåtarna besökte: Horten, Christiania, Lysekil, Öresund.
Carlskrona samt Stockholms och Öregrunds skärgårdar.
'
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onbå ton iumh nBefä btec knet hissacles den 9 l\laj. Kttn
im;pektcracles
nni,
e cleu t J
~trades den 18 Maj och miub åtarn
n m. m. C. P. Virg in
af Hög ste Befä lhafv aren , kont er-am irale
khol m den 3 t s. m.
den 17 Aug usti sam t afmö nstra des i Stoc
minlx1trmw N· o
Minöfnin.qsjcwty.r;et il Rem'' och 2:a klassens
gar i Stoc khol ms skär gånl
fiJ, C5, C7 och C.9 dels på minö fnin
daga r.
och dels på eska derö fnin gar i 3 mån. 18
"Ran " och minb åBefä lstec knet hissa des elen 16 Maj.
ades af Hög ste BefiLltarn a inmö nstra rles den l Juni , inspc:kter
Virg in den 4 och 20
hafv aren , kont er-am irale n m. m. C. P.
a mån ad.
Aug usti sam t afmö nstra des den 31 samm
ar, båts man stran sKanonbelt en "Ast rid" för eska derö fning
daga r.
port er m. m. i sarn man lagd t l mån . 21
ning ar i Stoc kKanonbåten "Si_q1'id" på reco gnos cerin gsöf
ar sam t på eska derholm s, N orrte lje och Öl·egruncls skär gård
r.
öfni ngar i sam man lagd t 3 mån . 16 daga
Kan onbå ten inmö nMaj.
Befä lstec knet hissa des den 18
ste Befä lhafv aren elen
strad es den l Juni , insp ekte ralie s af Hög
samm a månacl.
17 Aug usti och afmönstracles den 31
gsöf ning ar i Bott nisk a
cerin
gnos
KanonlJCften il Aslög" på reco
anla gdt 2 mån. 2 daga r.
vike n sam t på eska clerö fning ar i samm
onbå ten inmö nBefä lstec knet hissades den l Juli. Kan
s af Hög,; te Befä lha.f vare n den
~trades elen 9 J nli insp ekte rade
a månacl.
16 Aug usti och afmö nstra des den 31 samm
m ofva n blifv it
Angfarty,c;et "Valky1'iau il föru tom, såso
clerö±ningar, äfve n för
näm ndt, såsom chef sfart yg uneler eska
3 mån. 9 daga r.
båts man stran spor ter uneler samm anla gdt
i Stoc khol ms skär Angja1'tyget "Sköldmön" på expe ditio ner
4 cl'agar.
gård och .Mälaren i samm anlagclt 1 mån.
r utfö rts med ,~jö
tione
pedi
Dess utom hafv a sjöm ätnin gsex
"Sva lan" , h vard era unmätningsfartygen "Gn staj af' Klint" och
der 5 mån ader .
;enieu hafv a anSkolfarty.r;et uStocklwlm'' och lcorvetteu " J;,'u.c
elad e värn tilld
an
flott
vänd ts såsom loge men tsfar tyg för de
rs öfnin g.
pligt ige, hvil ka skol at unde rgå 40 daga
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Franska esl<aderöfningar år 1887.
(Forts. fr. p:1g. 128.)

Profvet var sälunda genomgånget med Llen mest önskvärda
utgång. Ptt vägen från Tonlon till Algior, hade ingen minbåt
visat sig, oeh fdtu Algier till Tonlon, följdes eskadern endast
under några timmar af en grupp minbåtar, och detta var allt.
De båda eskadrarne lekte så att säga kurra gömma med
hvarandra under denna manöver. "Villars" åtföljd af "Dondart de Lagree", .AJ. 99 och 100, afgingo Söndagsmorgon från
port Mahon och styrde ner mot Algier, att bevaka fiemlons
rörelser. Aterstoelen af eskadern lemnade ankarplatsen 24 tirnmar senare o:tocl äfven syd hän, men skiljeles snart från hvaraudra, för att förstärka bevakningen; sålunda beordrades "Seiguelay" att hålla sig- GO minuter SO från Majoroa under det
att "Desaix", "Du-Petit-Thouars", "Annamite" och större delen
af miubåtarne stodo ner mot Cabrera. Vädret var utmärkt.
Vid 5-tiden på aftonen stoppacles utanför Cabrera för att kola
minbåtarne och för att inhemta meclc1elanclen. Kl. G inträffade
100 uneler befäl af kapten Duboc. Denne berättade att gruppen "Villars'' kommiL upp umler Algier natten mellan Söndag
och Måndag, samt att en recognoscering af konvojeskadern
företagits uneler nattens mörker. P å Månelags morgon hade
konvojeskadern lättat och styrt ost \·art, hvarvicl "Villars" efter
att hafva detacherat en af sina minbåtar följt eskadern i afsigt
att för~ö ka draga denne till minbåtse;;kaderus hufvudstyrka.
I god tid unelerrättad om den fiencltliga eskadern och tänkande att denn e efter några t i m mars gång utmed Algierkusten,
skulle styra NO hän mot Toulon, samlade amiral Brown sina
afdelningar vid 11-ticlen på aftonen i afsigt att uppsöka Hen-

·"1.

elen och gvarlemnacle vid Cabrera enelast "Annamite" att unclerrätt~t efterliggarns och sjelf lemna denna plats följande dag.
Under 'l'isdagen mötte minbåtarne hög dyning från NO som
orsakade svåra stampningar, men man beklagade sig ej, ty
mot aftonen gick dyningen ner och allt visade sig gynsamt
för attack, lugnt och mörkt. Amiralens afsigt .lär varit att
vid 2-tiden på Onsdagtl morgon st,oppa GO minuter syd om
Tonlon och der invänta pansarfartygen. I öfverensstämmebe
härmed stoppade äfven hela eskadern på utsatt ställe och afvaktade tills dager inträclt, utan att kunna upptäcka någon
fiende, cllt elen ånyo satte i gång och vid 8-ticlen förenade sig
med "Seignelay" och "Doudart de Lagree". Enär konvojeskadern emellertid syntes snarare vara fördröjel i stället för påskyndad; då elen dessutom sannolikt med afsigt reglerat sin
fart så, att den ej förr än vid dager skulle komma upp under
Tonlon och minbåtarue vore ganska ansträngda samt barometern börjat ånyo falla, afstocl amiral Brown från all vidare
strid oc.:h fC•rde sin eskader helt enkelt in på ankarplats.
N ~tgot lllutomdöme från denna manöver finnes ej, hvaremot väl den frågan torde kunna framställas: var planen verkligen riktigt uppfattad? Att finna konvojeskadern var väl
en af frågans hufvuclsynpunkter, men månne ej elen förutsättningen redan på förhand var bestämd att lemna ett negatift
resultat ? Det vigtigaste, var det ej snarare, att se hvad som
verkligen skulle blifvit af i händels e af ett sammanträffande,
såsom t. ex. nattanfall af minbåtar, huru \·ida dessa y ore blottade på försvar o. m. d.? lVIänne man icke misstagit sig då
man uppoffrat denna, den helt visst intressantaste delen af
progr:1met, eller minbåtarnes militära användande, framför
fri\gm1 om deras sjöduglighet, som redan erhållit sin förklariug
och som ingenting nytt kunde uppvisa och som just derför
ingenting heller lärde.
Konvojeskaderns samtlige fartyg, "Balny" och "Deroulede inbegripna, voro vid återkomsten till Tonlon i bästa
skick och ordning, h vilket deremot ej var fallet med min båts-
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eslmclerns. Ro<luueringou inom denna af delnillg vcc r uond igou
ganska betydlig, och det torde oj vcwa utan iutrossc att uitmua något derom.
Att börja med torde då få anföras den i och för eskaderns
sammandragning ganska all varsamma tilldragelsen af "Fnlminants" gmndstötning och elen totala förlusten af minbåten .11.
G7, på kusten af Portugal. Seclan eskadern samlats i Toulon,
afgick elen på en öfningstur till Algier, Bizerte och åter till
Tonlon; vid återkomsten vore 2 st. minbi\J.ar ur stånd att t.ionstgöra, och afrustac1es. Den afgick clerpå till Ajaocio, som utgångspunkt för jagten på konvoj eskadern vidare derifråu till
Balearerna och åter till Toulon. Bokslutet efter denna manöver var att kanonbåten "Gabriel Charmes" fått 3 plåtar inslagna och 2 spant bräckta; "D ondart de Lagree" 3 spant
bräckta; minbåt .;lJ. GS sin maskin för;;törd och nöL1gac.1 att
undergå 2 månaders reparation. Sju andra minbåtar tarfvade
större reparationer och äfven "Villars" hade gj ort ett all varsamt haveri.
Man upp offrade så,lunda en stor del af materielen för att
visa att minbåtarue vore dugliga i öppen sjö, änskönt att den
dagliga erfarenbeten ådagalagt denna menings ohållbarh et.
Tilläggas bör, att under återfärden från Algier till Toulon,
var vädret vackert och endast lindrig dyning på hafvet.
Det var således icke ensamt svårigheten eller ornöjligheten att hålla sjön, som orsakalle att dessa minbåtar misslyckades i sina uppgifter.
Har af dessa senare s. k. större krigsöfningarne, sålunda
inga nya rön eller lärdomar inbemtats, så har åtminstone en
uppropad erfarenhet vunnits i clet hänseendet, att minbåtarne,
enligt officerarnos eget erkännande, visat sig oförmögna till att
hålla sjön mer än 48 timmar i ganska medelmåttigt väder,
och det är denna omöjlighet man måste tillskrifva det fullständiga förbiseendet af anfallet på konvoje'ilkadern från Algier
till 'l'oulon. Man vet nemligen, att minbåtarne bevakade pan,;arfartygens afgång från Algier i att en grupp af dem, ledd

-

lö3

~

af "Villan;" följde dem hela dagen ~len ~3, och att dotme b·yssaro under natten höll sig på ungefar 9 miuuten; afbti'm d fran
amiral Peyron. Denne väntade också att blifva anfallen m1cler
förnatten i han kunde med skäl förutsätta ~Ltt ami1;al Brown
stod några minuter från hans avantgard, att han hade koncentrerat alla sina krafter och att han, begagnande sig af skiluaclen i farten, skulle under nattens lopp anfalla konvojen.
Det hade varit logiskt riktigt, om konvojeskadern i utbyte
mot att minbåtarne visste eskaderns afgångsclag, hade haft
fnll manöverfrihet, men detta hade elen ej, ty den fick ej gå
med högro fttrt än 10 knop, då minbåtarne deremot fingo g8,
med full fart.
H varför gjorde amiral Brown då ej något anfall frågas
det? J o derför, att han uteslutande tänkte på bevarandet af
sina fartyg; han menade sjelf på, att det var en enkel sak att
göra rön, men att hans pligt var att icke för den skull uppoffra en så dyrbar flottilj, som han var befälhafvare för, och
då flera af dessa minbåtar dessutom vore skadade, var det h ans
åsigt, att om han hade gått öfwr till Algierkusten, hade han
endast kommit tillbaka med spillrorna af denna flottilj till
Toulon, ty hon hade nemligen i så fall aflägsnat sig alltför
långt från denna sin station. Dessutom funnos äfven andra
betänkligheter : .A'i. 99 och 100, två 35 m. båtar, som hade stött
till i Ajaccio, hade kantrat och under några minuter trodde
deras besättningar sig vara nära sin undergång. Båtarne restes
visserligen ånyo, men hvad förtroende knm1e man väl hafva
till dem efter ett dylikt äfventyr.
Samtlige dessa orsaker, väl öfvertänkta, lär afhållit amiral Brown från att stå ner mot Algier, hvartill hem hade rättighet, för att blockera sin motstånrlare och tvinga honom till
strid.
Det var mot denna taktik, som amiral Peyron hade tagit
sina försigtighetsmått, och hvarpå alla dispositioner voro vidtagna, i ändamål att tillbakaslå minbåtarne under såväl dag
som natt; också hade båcle amiral Peyron och hans officerare
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svårt att dölja don harm som de erforo vid det fullständiga mis,;lyckanclet af denna manöver. För så ::;tom omkostnader, för så
mycket forarbete, hade det varit väl värc1t; att man haft en samrnandrabbning, och det var tråkigt att någon sådan ej blef af.
Den af amiral Poyl'Ou såsom eskaderchef för konvojeskadern antagna marchordning förtjonar uppmärksammas:
Deroutode

Comlor

o

llalny

o

o

o

o

A. Duperni

o

Hirondcllc

Culbert

o

De\':u;tatiou

o

o

Hcdottt:1hlo

o

Jllilan

o

Iti<'helicu

CourboL

o

Intl"'nptahlc

o

Trident

Pansarfartygen vo:·o fördela.de i två grupper; l:a yrtlj!J!Ctl,
stridsfartygen "Colbert", "Duperre", "Richelieu" och ''Courbet"; 2:a .!Jntppen, de supponerade transportfartygen ''Dovastation", "Redontable", "Trident" och "Indomptable". J:<'ijr
att bevaka konvojen disponerade aminden enelast 5 relwgnoo;örer och kontraminbåtar, "Hirondelle", "Milan", "Coudor'',
''Balny" och "Deroulede", af hvilka de 3 o;istnämllCla gingo i
teten på linie, med "Conclor" i spetsen af en liksidig triaugel,
hvars bas bestod af "Amiral Duperre", och "Colbert", hvilka
gingo på 800 m. af~tåncl från hvarandra.
Uti "Duperres" kölvatten gick "Richelieu". och uti "Colberts", "C or bet", h varigenom dessa fyra pansarfartyg bildade
en fy rkant. Inuti denna fyrkant gick "Devastation" och "Re(lonta.ble" på linie med 500 m. afståncl sins emellan och 400 m.
från pansarfartygen. I dessas kölvatten på 400 m. bakom
fyrkanten gingo "Trident" och "Indomptable". Arriergardet
kunde ej betäckas, de båda återstående kryssarn e '' Hirondelle"
och "Milan" erforlirades att på höjden af "D evastation" bevaka
flankerna..

En dylik formation visade stora fördelar och löste förträffligt det förelagda problemet. Det var egentligen kolonnordning divisionsvis, med högra division endenterad åt babord, den venstra åt styrbord; h varje stridsfartyg hade sålunda ett transportfartyg att betäcka, och de farliga luckorna
nödvändiggjorde endast 5 kontraminbåtar. Här kan tilläggas
att erfarenheten gifvit vid handen, att fartyg, gående med en
viss fart, hafva obetydligt att befara af minanfall akterifrån.
Med en sådan formation kan man navigera fullkomligt tryggt;
de båda fartygen i teten kunna under mörka nätter föra sina
topplanternor; do öfriga, positionslantar akterut. I vackert
och klart väder kan man i nödfall vara utan lanternor. Denna
marchordning användes af amiral Peyron under hans eskaders
båda färder öfver Medelhafvet. För händelse af anfall egde
pansartransporterna rättighet att betjena sig af sina däckskanoner af mindre kaliber än 24 cm., af sina maskinkanoner
och af sina hanclgevär.
De för minbåtseskadern vigtigasto bestämmelserna uneler
dessa krigsöfningar vore:
hvarje minbåt, som befann sig i goclt läge för att afskjuta
sin mina, borde såväl dag som natt stöta i ånghvisslan i det
ögonblick mina afsköts, om dagen hissa nationalflaggan, och
om natten visa en h vit, röl eller blå blänkfyr;
minbåtarne skulle vid alla anfall hafva sina tuber öppna
och verkligen afbränna en exercisladdning. H varje min båt,
som under en sammandrabbning hade afskjutit 2:ne minor
skulle återvända till sitt förråds- eller moderfartyg, och fick
ej ånyo deltaga i striden, med mindre elen kunde visa sig
hafva mottagit 2:ne nya minor.
H varje minbåt ansågs ur stridbart skick:
l) Om elen under ett nattanfall erhöll 50 skott från maskinkanoner på mindre afstånd än 1000 m.
2) Om den under dager erhöll 50 skott från maskinkanoner inom 1000 m. eller 100 skott inom 2000 m.
3) Om <len vare sig under dag eller natt erhöll skott
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±dm en enda kanon, väl rigtad i höjd och siclorigtning inom
600 m.
Alla dessa bestämmelser vore med synnerlig urskillning
faststäida och det fattades enelast en sak, möjligheten att få
praktiskt utföra dem, hvilket återigen berodde på de illa valtla,
förntsättningarne. Icke desto mimlre komma de säkerlio·en
b
att användas vid de öfningar, som amiral Peyron konunor att
företaga, ty ehuru minbåtseskadern är upplöst skall det påbörjade arbetet fortsättas, fast än på mera logiska grunder.
~J

Fortsättning.

Evolutionseskadern , som ej upplöstes, utan på nytt lemnade Toulon, har utfört en del intressanta öfningar, hvilka
enligt alla närvarandes omdöme skola medföra praktisk lösning
på de talrika frågor, som uppstått angående användandet af
Whiteheacls minor i minbåtar.
Efter en del i S:t J onanviken verkstälda minskjutningc"Lr,
hvilka lemnat tillfredsställande resultat, började amiral Peyron
natten mellan den 16 och 17 Juni en serie af anfallsöfningar,
so m utgjorde en · del af hans program.
"Courbet" lättade ankar, med order att efter godtfinnande
manövrera inom en rektangel af 5 minuters breeld och 12
minuters längd, men ständigt vara inom synhåll för GaraupP
och fyren vid Villaj'ranr;a. "Balny" och "D ondart de Lagree",
båda 41 m. sjögående minbåtar, skulle mellan kl. 10 och 2 på
natten anfalla henne. H var och en hade full frihet i manövern; "Courbet" fick föra sina lantornor om chefen så fann
lämpligt, men fick äfven släcka dem eller dölja dem efter
behag.
Mellan kl. 10 och midnatt genomspejade minbatarne horisonten, men då "C0urbet" hade f-iina lanternor :;;läckta upptäckte de henne ej ; först seelan dessa tämlts, gingo de fram
till attack.
Vill 1/ 2 l-tiden kommo "Balny " oeh ''Doudart de Lagree''
i läge för skjutning, den ene på ungefär 350 m. afstånd, den

n,ndre på minst 200 m. Af två Rkott, var enelast ett god t;
det är svårt att sigta med fartyget och "Balnys" mina giok
60 m. från "Combet". Kl. '1/ 1 2 gjordes nytt försök; denna
gång hade "Courbet" täckt sina lanternor, hon gick med 8
knops fart och utsållade ett regn af Rotekiss projektiler öfver
minbåtarne, hvilka icke kunde iakttaga pansarfartygets kurser
och derför nraktläto att skjuta. Anfallet förfelades sålunda..
Dot bör här anmärkas att i enlighet med de uneler dessa
öfningar rådande principer, utsköto minbåtarue sina minor
endast då cle befunno sig i li-ige härför, och ej såsom under
sista årets krigsöfningar, då cle brände sina signalfyrar såsnart
de ssgo ett fartyg, obekymrade om såväl afståndet till detta,
som hvad kurs det styrde.
Såsom slutföljd af denna berömvärda öfning som upprepados flera gånger, kom man iifverens om, att minbåtar bönt
a,nfalla samti.cligt. Äfven erkände man svårigheten af att utföra säkra skjutningar, då det nemligen varit mycket svårt
att nmlor gång rigta med noggrannhet, med fasta tuber. Häraf syntes framgå nödvändigheten af, att hafva tuberna på
cli:iok. Af åtta anfall ansågs endast ett såsom lyclmdt, de
öfriga, tillfölje af åtskilliga orsaker misslyckade.
D en 21 J n ni afgick eskacl ern till ön Rousse och till Ajrtccio. Minorna införcles ladelade i sina tuber, der de q varblefvo
ända tills elen 23. Efter ankomsten till Ajaccio, utfördes under 14 knops fart minskjutningar mot fasta mål, med afstånd
vexlancle från 3 till 200 m. Af åtta skott, vore två utm ~irkta,
ett ganska medelmåttigt och de öfriga dåliga eller misslyckade.
Under passagen från ön Housse till Ajaccio, utfördes en
intressant öfning, hvaruti minkryssaren "Condor", en särdeles
lyckad typ af recognoscör och kontraminbåt, som utan att
forcera, med lätthet gör 17," knop blef dagens hjelte. Hon fick
order att bryta ut ur ordningen och att upptaga strill med do
fem miubil.tarnc, fördelade på två grupper, först med "Der·oulede", .AJ. 2G och 100, seelan mecl "Balny" och "Doncbrt rlo
Lagree".
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Manövern leddes med skicklighet; .M 100 och "Deroulede"
visade sig på cirka 200 m., den ene styrbord och den andre
babord om "Condor"; .M 26 höll sig klar att rusa fram. Dessa
tre minbåtar inväntade att komma i rigtiga positionor för att
gifva full effekt åt anfallet; "Balny" och "D ondart de Lagree"
unelerstödde dem. "Condor" manövrerade emellertid oafbrutet
af och an och utslungade på sina motståndare en mördande •
eld från maskinkanoner och artilleri. Minbåtarne sköto på
olika afstånd, hvilka voro svåra att uppskatta, men intet skott
träffade.
Såsom resultat af denna öfnin;; framgick, enligt allas åsigter, att intet af anfallen lyckats, och att det sålunda Yar
ådagalagt att ett dylikt anfall vid dager näppeligen torde
hafva utsigt till framgång, samt att det, för att förstöra ett
elylikt fartyg som "Condor", säkerligen torde erfordras att
uppoffra ett stort antal minbåtar.
G. v. D.
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(In sänd t,.)

Om roterande stormar
med särskildt afseende på stormen den 15 och 16 Oktober 1886.
Ftirc•lrng, hi\11ct i Uötehorgs Fartygsbcfiilhafvilrcfiircning ,]en 2:) Jan. 1887
af A. Bag:gcr.

Då jag fiir en tid sedan tog några af Herrarnes uppmärksamhet i anspråk, vid uppläsandet af denna afhamlling, var
det icke för att framkomma med något nytt, ty det ämne
som behandlas är ett med hvilket en stor del af de närvarancle äro förtrogna, men då det här gäller ett specielt falL
om hvilket antagligen flera af föreningens medlemmar hafva
l1aft tillfälle att taga personlig kännedom, ansåg jag att det
möjligen skulle intressera om detta ämne, nemligen stormen
den 15 och 16 sistl. Oktober, behandlades i samband med de
teorier, som man uppstält, rörande de roterande cyldoniska
stormarnas uppkomst och rörelser.
Den ifrågavarande stormen var ovanligt fullständigt utvecklad och de i förening med densamma förekommande fenomenen bekräftade till alla delar teorierna. Grunden till dessa
teorier framstäides först, beträffande de inom tropikerna rasande orkanerna, af personer, hvilka under eu låug följd af
år egnat sig åt deras studium, men någon fullständig bekräftelse af deras sanning och deras tillämplighet på alla stormar
som uppstå till följd af lägt lufttryck, erhölls först seelan observationerna blifvit systematiskt ordnn.de och sn.mtidigt företagna på från h varandra långt skilda orter.
:B'örsta anledningen till internationelt samarbete i detta
ämne gaf en storm, som år ~864 åstadkom ofant:ig skada å
de, med anledning af Krimkriget, i Svarta Hafvet församlad e
Tids kr. 1: Sjör. 1888.
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engelska och franska flottorna. Man fann uemligen efteråt
att stormen hade gått i SO-lig rigtning öfver större delen af
Europa och att flottorna på telegrafisk väg hado kunnat varnfts en eller tv~t dagar förut, om det funnits någon institution,
som haft sig sådant ålagc1t. (Sedan ett meteorologisk t institut
upprättats i Constantinope l, har heller ingen storm vesterifrån
inbrutit i Svftrta Hafvet, utan att man haft kännedom om
densftmma en eller två dagar förut).
Den berömcle astronomen Le V errier i Paris fram lade,
mecl anledning af denna storm, en plan, hvilken understäides
N a poleon den III:s gi.llamle, enlig L h vilken meteorologiska.
observationer samtidigt skulle företagas på vidt skilda orter
inom Europa, resultaten telegraferas till Paris, der s. k. "synoptiska" kartor skulle utarbetas, och förutsägelser om väderleken derifrån t elegraferas till Europas vigtigaste sj östäder.
Den första delen af planen sattes genast i verket, hvad Frankrike beträffar, men då num fann att detta område var för inskr~tnkt, har icleen seelermera blifvit så fullständigt utförd att
vicl meteorologisk a institut, hvilka blifvit inrättade i de flesta
europeiska länder, sådana kartor öfver väderl eksförhållande na
kl. 8 f.m . hvarje dag upprättas mec1 leclning af de väclerlekstologram, som ingå fr:m skilda orter, hvarpå deras innehåll
mecldelas allmänheten. Men då stonname i de flesta fall inkomma från Atlanten och sålunda först beröra just kusterna
af do länder, hvilka hafva den starkast utvecklade sj öfarten,
nemligen vestra Europas, och deras banor icke kunna på förhand bestämmas, så ligger häri en orsak till att varningarne
g:1nska ofta antingen komma försent eller blifva otillförlitliga.
V ester om Europa finnas u emligen för närvarande inga stationor närmare än Amerikas, från hvilka unelerrättelse om en
anualkande storm kan telegraferas. Först när sådana stationor blifvit upprättade på Azoriska öarne, Färöarne och Island
kan systemet anses vara fullkomligt och tr.staclkomma all don
uyLLct som man väntat sig af detsamma.
I Förenta Staternas meteorologisk a institut i \Vashington ,

- 1.71 -

h vilk et har ett årligt anslag af 250000 doll., emottages tre gånger om elygnet rapporter från 80, öfver hela unionen spridda,
Office" ,
stationer. Detta material bearbetas af the "Sio-nal
b
h vilken äfven tre gånger om dagen publicerar synoptiska kartor. Mr Bcnnet, redaktör af "the N e-vvyork Heralcl" häller
en särskilcl stab af meteorologer och afsänder, när såclant anses vara af nytta, telegram till Europa med varning för stormar, hvilka man t ror skola uppnå denna vedel sdels kuster.
Dessa varningar hafva dock icke motsvarat förväntningarn e,
dels emedan stormarue ofta tagit en nordligare rigtning och
gått förbi våra kuster, dels emedan de und er vägen t ill största
rlelen uttömt sin kraft. Af orkaner, h vilka blåsa på N ordAmerikas kuster, uppnå blo tt ',ö Europa. Man har iakttagit.
att af 100 baromet,ennini ma, h vilka inkomma från Atlanten
komma 12 från arktiska Amerika, 47 fi:ån Förenta Staterna
och Canada, 5 från tropikerna, 33 äro bihang till eller bildade
inom större hvirflar och 3 bilda sig s,jelfstäncligt ute på Atlanten . Om större delen af dessa kan man således icke haf,,a
någon säker kännedom förr än de äro i vår omedelbara närhet.
Några andra "stormvarning ar·', än sådana som framo-ino·o
b
h
ur de synoptiska kartorna, offentliggjorde s icke förr än 18Gl,
då amiral l!-,itz- Roy lyckade:; förmå engelska regeringen att,
på skilda ställen af Storbrittanien s kuster, upprätta stationer,
till hvilka sådana varningar vid behof telegraferades och der
särskilda signaler för olika vindar då hissades. Af dessa varningar visade sig 80 "!., eller 4 af 5 vara berättigade, hvilket
ju är ett ganska vackert resultat. Också. betraktades Fitz-Roy
af vissa klasser med en vicbkeplig vördnad och fiskarena troclde
till och med att det var han sjelf som "makten hacle i vädret".
Emellerticl uppstodo klagomål från sådana rederier, hvilka,
till följe af Stormvarninga rne hade httllit sina fartyg i hamn
då stormen hade uteblit'vit och likalecle:; clå stormar, meclföhade gått öfver Eno·]a,n(l
rande förlust af lif och egendom
'
b
'-'
utan att allmänheten blifvit vamacl. Dessa npprepade klagomål försatte honom i en högst retlig \iinne:;~tämn ing och Rlut)
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ligen förmådde han eJ längre bära det sjelftagna ansvaret,
utan förkortade sitt lif. Stormvarningarna upphörde då för
en tid, men snart blef behofvet af desamma så känbart~ att
regeringen måste gifva vika för påtryckningen och ånyo låta
utfärda dem.
Ett bevis på huru långt meteorologerna hunnit i konsten
att förutsäga väderleken, iifveu med de jemförelsevis ofullstrrndiga medel, som f. n. stå dem till buds, ådagalades af föreståndaren för institutet i Köpenhamn, prof. Hoffmeyer. I bref
till meteorologiska institutet i London begärde han få uppgift
pä lat. och long. för tre fartyg, h vilka som helst, som på olika
tider befunno sig på skilda ställen i Atlanten. Sedan dessa
upplysningar erhållits beräknade han, med ledning af barometer- och väderleksförhållandena i Europa de i fråga varande dagarne, icke allenast väderleken, utan äfven den vind,
som fartygen hade haft. Vid jemförelse med dessa fartygs ·
jonrnaler visade sig Hoffmeyers uppgifter fullkomligt rigtiga.
J ag skall nu i korthet sammanfatta teorien om de roterande stormarnes uppkomst, deras rörelser och de dem föregående och åtföljande fenomenen, för att sedan visa huru dessa
teorier öfverensstämma med företeelserna vid stormen den 15
och 16 sistl. Oktober, för så vidt dessa teorier angå stormens
rörelser.
Då luften inom ett visst områcle blifvit mera upphettad
eller innehåller mera vattenånga än luften i omgifvancle trakter,
blifver elen lättare än denna och stiger uppåt. I de högre r egionerna afky Lls och kondenseras vattenångorna samt nedfalla.
i form af regn, hvarvid det frigöres precis lika mycket värme
som det erfordras för att förvandla det nedfallande vattnet till
ånga. Det är också de från V och SV kommande, med vattenånga mättade vindarne, hvilka tillföra oss det i vattenånga
magasinerade värmet, hvilket frigöres vid dess kanelensering
och höjer temperaturen långt utöf-:er det mått, som vi, med
af.seenr1e på latituden, annars skulle kunna påräkna. Men, icke
nog mod att luften genom den frigjorda värmen ntvillgar sig
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och blir specifikt lättare; regnet upptager endast 1/ 1 uuu af den
volym det innehade i form af ånga. Härigenom Llir luften
ytterligare förtunnad och förorsakar barometerns fallande på
samma gång som termometern stiger. Under tiden rusar den
omgifvancle luften från alla sidor till trakten för luftförtunningen eller det lägsta barometerståndet. Denna luftens rörelse
blir dock af åtskilliga orsaker ej rätlinig. Till följd af den
olika rotationshastighet, som olika punkter på jordens yta iunehafva, har hvarj e i rörelse försatt kropp, såvida icke denna
rörelse går i rakt ostlig eller vestlig rigtning, en benägenhet
att å norra halfklotet afvika åt höger från sin ursprungliga
rigtning och på södra halfklotet åt venster. Detta förstås lätt
om man t . ex. antager att en kanonkula i norra hemisferen
afskötes rätt söderut och att hon i denna rigtning kunde tillryggalägga ett obegränsaclt af.stånd. Kulan bibehåller den
rotationshastighet som jorden har på det ställe der den afsköts; men ju längre hon kommer från denna punkt söder ut
desto mera ökas rotationshastigheten hos de trakter som hon
öfverfar, ända till egvatorn. Kulan blir således efter och
kommer mera vestligt eller till höger om den ursprungliga
rigtningslinien. På samma sätt, om en dylik kula afskötes
mot norr så skulle hon innehafva hastigare rörelse åt öster
än de trakLer hon i sitt lopp passerar, och således äfven i
detta fall afvika åt höger. Luftpartiklarne kunna således icke
fortsätta sin rätliniga rörelse mot den trakt cler luftförtunningen är störst, utan afvika åt höger och nalkas elensamma i
en spiral. Härigenom uppstår i norra hemisferen en n1:-otsols
roterande rörelse i luften, med det nämnda barometerminimet
till med elpunkt; men i och med detsamma blifver en ny kraft
verksam som sträfvar att ytterligare afieda luften åt höger,
nämligen centrifugalkraften.
Derigenom att vindarna från alla håll blåsa mot centrum
och der upphäfva hvaramlra råder det derstädes fullkomlig
stiltje, afbruten af hårda byar. Dessa synas uppkomma genom
den ders.tädes och i närmaste omgifning försiggående storartade
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condellsation af vattenångor, h varvid, för att fylla de vid denna
process uppstående tomrummen, elen omgifvande luften med
obeskriflig våldsamhet ru!':ar till. Barometern är här i ständig
rörelse och fall hafva förekommit då lufttrycket så hast.igt
minskats ~ttt fönsterrutor tryckts ut iu~från, såsom en följd af
skilnaclen mellan trycket inne och ute. Genom luftens häftiga
nppåtstiganc1e i centrum är det derRtädes jemförelsevis klart,
så att man t. o. m. stnn<l om kan få se en skymt af solen unL1er det att rnnc1t omkring äro hopade ofantliga molnmassor.
Dessa moln hafva en betyr1lig hiijr1 och kunna ses på mycket
långt håll, så att. sjömannen redan <lerigenom erhåll er en
varnmg.
I centrum fortgår oupphörligen den uppatgående luftström ningen, nya luftmassor strö mma till för att ersätta dem som
:;tigit i höjelen och undantränga dessa, hvilka, med bibehållande af sin rotation, under påverkan af centrifugalkra ften,
allt merf1 aflägsna sig från centrets inflytande och utbreda
:;ig högt öfver jorden, bortom stormens gränser, der de gifva
sin närvaro tillkänna genom höjdt barometerstånd , och de
"cirrus" eller fjädermoln som de mer1föra.
Dessa cirrusmoln hafva på senare tider varit föremål för
särskilclt studium, hnfvur1sakliga st af prof. Hildebrandsso n i
Upsala, som har påvisat att de i de flesta fall äro förorsakade
af aflägsna stormar, från hvars högre regioner de hafva blifvit utslungade. Den rigtning, hvarifrån dessa moln komma,
angifver alltså stormens läge. Deras rörelser äro dock, synnerligast till sjös, svåra att iakttaga, ty genom deras stora
höjd öfver jordytan, i allmänhet l Rvensk mil, röra de sig
skenbart mycket långsamt.
Um1er ticlen ökas vinelens styrbt på platsen för elen
störc1a jemnvigten och hela stormmassan börjar röra sig framåt,
med en hastighet, :>om i norra Atlanten i allmänh et varierar
mellan 9-10 eng. mil i timmen, men stundom blifver mycket
större. Man har icke med visshet lyckats bestämma orsakerna
till denna framåtgående rörelse hos stormarna, men prof. Molm
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i Christ.iania har framstält en hypotes, som synes komma :oanningen nära, enär genom densamma flera egendomlighe ter i
~;tormarnes rörelser låta förklara sig. Han anta.ger nemEgen
att orsaken till hvirfvelns fram åtskridande rörelse är att. söka
inom honom sjelf och ej i utom honom liggande företeelser,
och beror på olikheten af de förhållanden som råda inom c1ess
främre och bortre hälfter. De i den förra söderifrån kommand e lätta luftmassorna stiga uppåt och afkylas ju längre
cle komma mot norr, dess vattenånga kondenseras och afgitver
sitt latenta värme, en luftförtunning eger rum och mini miregionen flyttar sig ditåt. P å stormens baksida verka krafter
som äro motsatta de förutnämnda. De norrifrån inträngande
vindame äro torra, de upptaga mera vattenånga och öka sin
spänstighet, hvilket synes deraf att der stiger barometern, och
sålunda fylle s det centrala tomrummet allt jemt från vester
under det att nytt tomrum oupphörligt bildas på dess östra
sida. Genom denna hypotes förklaras också hvarför stormarna, sedan de inkommit öfver Europas kontinent, så ofta
taga en SO-lig rigtning. Der saknas nemligen den fuktighet,
som ständigt tillfördes stormens östra sida under det att den
var öfver hafvet. Den måste nu tillföras af SV -vinclen, h vars
källa ligger långt borta, men vindens fuktighet kondensera:>
under dessa förhållanden redan på stormens sydöstra sida,
hvarest lufttrycket blir lägst, och stormen afviker nu åt SO.
Om stormars rörelse enelast berodde på nu uppgifna orsaker skulle de i norra Atlanten alltid hafva en ostlig och rak
bana. Så är dock icke förhållandet, ty de V estindislm orkanerna taga vanligen först en NV-lig rigtning, följa derefter
Go lf.strömmen tills i närheten af N ewfoundlancl och afvika
derefter åt öster. ·På samma sätt med orkaw:lrna i södra lm1i::;lm oceanen. Dessa hafva för::;t en rigtning till VSV tills
cle komma i närheten af Manritius, göra der en sväng och
fortsätta i OSO rigtning ned mot Australien. Dessa oregelbundenheter i banan förklaras dock af den erff1renhet man
har deraf, att en roterande storm afledes i sin bana af i
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des::; n ~irhet befintliga h öga barometerståucl, omkring hvilka
han gör en kretsformig afvilming. Närheten af laml inverkar äfven och Rynas dessa stormar med förkärlek blåsa öfver
hafvet.
Den stora skilnaden i temperaturen på stormens fram::;ida, jemförd med den på dess bortre h älft rådande, har mig
veterligen icke blifvit nöjaktigt förklarad. Denna skilnad är
större än so m betingas af latitudsdifferensen antingen stormen
har ringa eller stor utsträckning. Den köld som de NO-liga
vindame åstadkomm a torde dock bero på att dessa hafva en
uedåtgående rigtning och medföra de högre luftlagrens temperatur. Ty likso m vindame på storm ens framsida genom
sin högre temperatur stiga uppåt, så måste de, seelan de afgifvit sin vattenånga och blifYit afkylda, och såle:les tyngre
~in den omgifvamle luften, sjunka ned.
I fråga om stormames utsträckning kan man säga att
den v<trierar från några f't eng. mil till tusentals sådana.
ker öfver rwairierna ' ödeläo·D en amerikanska tornadon strv
b
.;
gamle :1llt som erbjuder motstånd, och då han går geno m skogame bryter h:1n en väg så jemn so m om den vore röjd med
yxan, .. och af en bredd från ett par hundra fot till en eng .
mil. Ofver Atlanten hafva gått stormar af sådan utsträckning,
att de betäckt detta haf från strand till strand. Inom stormar
af större utsträckning bilda sig ofta sjelfständiga sådana, hvilka
gå sin ege n bana och ofta utveckla större kraft än den ur;;prungliga stormen. Dessa stormar utgöra, såso m förut sagts,
ungefärligen '/,1 af alla dem !:lOm h emsöka våra trakter.
Barometern ::;tår alltid lägst i stormen;; medelpunkt och
l:ltiger allt mera jn mer man aflägsnar sig från densamma.
Närmast centrum är vimleus ::;tyrka i allmänhet störst och
aftager ju mera man aflög::;nar ;;ig clerifran. Fallande barometer och tilltagande vind äro derföre i allmänhet tecken till
att en storm är i annalkamle.
Vindens styrka beror icke endast pa skilnaden i barometerhöjden mell an olika ::;tällen utan äfven på afståndet mel-
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lan cle::;sa. Skilnaden emellan barometerhöjden på två ställen
som ligga en latitudsgrad från h varandra kallas "gradient".
Om således 10 sv. mil norr om Göteborg barometern vore 10
mm. lägre än här, så vore Göteborgs gradien t 10 mm. norcl.
J n större eller brantare denna g rad ient är, desto våldsammare
är stormen. Om man t . ex. på ett papper construerade dessa
gradienter for en tropisk orhan och en af våra stormar, skulle
linierna för densamma bilda en mer eller mindre flack skål,
uneler det att de för den senare skulle visa bilelen af en tratt.
Man h ar tre skalor för ut.mtirkande af vinelens styrka ,
noml. 1-4, 1---G och 1- 12. Enligt elen G-gradiga skalan betecknas vinden med orkan om des::; hastigh et är mer än 100
fot i sek och styrkall mer än 22 cng. rfl. pr qv.-fot. Man har
dock i vanliga stormar ofta iakttagit att vinelens styrka och
hastighe t varit långt utöfver det dubbla af dessa qvantiteter.
Om man antager att ett undra märssegel af 10 fots höjd och
GO fots bredd skulle vinkelrätt påverkas af ett sådant tryck
som 22 !fl. pr qv. -fot, så finge det uppbära en tyngd af mellan
5 och 6 tons, och, om trycket vore 50 rlf., af 12- 13 tons.
Vissa tropiska orkaners raseri trotsa dock all beskrifning. J ag
vill blott anföra ett exempel. I slutet af förra århundradet
blåste i Vestindien en orkan som lyfte kanoner från lavetterna
och kastade dem utför fästningsvallen, under det att de i staplar upplagda kanonkulorn a skingrades åt all a håll.
Såsom en följd af det låga lufttrycket i stormens medelpunkt och det högre som på alla sidor omgifver densamma,
stiger vattnet derstäcles, dn den passerar öfver h afvet. En
våg, den s. k. "storm vågen", uppstår härigenom och denna
kan, då elen åtföljer en orkan, anställa förfärlig ödeläggelse
på clet lands kuster der den inbryter. Af en sådan våg förllränktes i början af detta arhundrade c:a 40000 menniskor
i staden Orissa vid Bengalisim viken och i Ganges delta, i
närheten af Calcutta, omkommo af sådan orsak för omkring
10 år sedan c:a 100000 menniskor.
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Af det som nu anförts angåend e förhallan dena i en roterande storm har det visat sig att i våra trakter trä:ffR.s, da
den passerar norr om osr:;,
på stormens fmmsida :
på stormens baksida:
Fallnnde baromet er,
Stigande baromete r,
stigande termome ter,
Fallande termome ter,
Vindar från sydkante n,
Vindar från nordkan ten,
Öfra vindar och cirrus från V Öfra vindar och cirrus från N
och SV,
a NV,
Tillt::tgan de fuk tighet,
Aftaganc le fuktighe t,
:M ulnande himmel samt
Kla.rnan de himmel,
N ederbörcl.
Föga nederbör d eller spridda
skurar.
Låtom oss nu se huru de fenomen som åtfölja ett djupt
baromet erminim um, med branta gradient er, som framträn ger
från t. ex. VSV, te sig för en observat or i norra Europas kustländer.
Vi antaga att baromet ern under någon tid varit vid medelhöjd och vädret vackert. U n der sådana förhållan den blir förändringe n så mycket mera påfallan de än då såso m ofta händer
'
den ena stormen följer den andra tätt i spåren.
Hastigt får'
nu baromet ern en obetydli g stigning , samtidig t hvarmed cirrusmoln börja visa sig på himlen, långsam t drifvand e i ostlig
rigtning , först enstaka och sparsamt , ytterligt tunna; sedermera förekom ma allt flera till dess att himlen är öfverdra gen
såsom med en tunn slöja. Denna blifver allt tätare, baromet ern
börjar falla och omkring solen eller månen synes en s. k
"gård". Himlen mulnar allt mera, vinden fri skar upp från
sydkante n och det börjar r egna. Barometern faller stadigt,
vinden ökas och drager sig på SSV och SV; regnet strömma r
ner. Barometern faller ytterliga re, vinden ökas till storm och
blåser från vester, men regnet är ej så häftigt. Snart derpå
börjar baromet ern stiga, en och annan klar fläck visar sig på
himlen; stormen fortfar, men drager sig på VNV, himlen klarnar, vinden blir NV och aftager, minskas sedan allt mera och
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då elen kommit på NNV är vädret åter vackert. Sturmen
ha,r gått öfver; dess medelpu nkt har passerat norr om observatorn.
Om medelpu nkten hade passerat i annan rigtning skulle
vinelen hafya visat sig på mmat sätt. Antag att elen börjar
från SSO a SO. Den kommer då att fortfaran de blåsa från
detta håll tilltagan de med ständigt fallande baromete r. Då
denna upphör att falla stillnar vinden af för någon timme
eller timmttr, häftiga byar från olika kanter uppträda , till
dess att stormen ånyo med full styrka inbryter , men nu från
NNV a, NV. Centrum har da med NO a ONO kurs passerat
öfver observat orn och från detta ögonblic k stiger barometern
och vinelen aftager med föga afvikelse i dess rigtning .
(Forts.)
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(In::;äud t.)

Explosioner och sjelfantändningar i kollaster.
Föredrag h;lllrt i Ån,!.;'fartygslwfiillwfl'ill'CRiillsknpct i Stor:kholm
stri>lll •len 20 .Jannari 1888.

ar

knptcn H. By-

De under senaste tiden ofta förekommande explosioner vi(L
kollaster framkalla ständigt den frågan, hvad som är orsaken
till och huru fara för explosion och sjelfantändnin g i ett fartygs lastrum på bästa sätt kan förebyggas.
Såvidt hittills är bekant, uppstod uneler sistlidne år ensamt fem <1ylika fall med i ·Bremen hemmahörand e ån,:>;fartyg,
nemligen med ångfartygen "\Vuotan", "Schwalbe", "Europa",
"Georg" och "J. H. Niemann". Vidare hafva uneler senaste
tiden ännu flera fall blifvit af tidningarne omnämnda, hvilka
inträffat med kollaster, som varit orsak till eldsvådor i fartyg,
t. ex. det från Leith med 621 tons kol till Quebec destinerade
skeppet "Clyde", hemma i lVlaryport, som den 30 Augusti på
40° N. Lat. och 40' V. Long. under full brand måste öfv~r
gifvas af besättningen. Vidare berättas det från Rio de J aneiro under den 24 Augusti, att kollasten i dit inlupna skeppet "\Villiam Eggerts", stad t på re3a från Liverpool till Batavia, blifvit besigtigad och befanns det att lasten omkrina
b
'l
m1c skepps visade en temperatur af 118° Fahrenheit, alltså
företeende faran af sjelfantämlnin g i kollasten.
från Kiel ' att
å ett ånfdartyo·
Sistlidne vår tillch·ooo· sig
. b
.._,
._
af ljm:i
närmande
vid
kol,qas utvecklade sig från lasten, som
antäucles, hvarvid en explo,ion intl·äffade, som sprängde akterdäcket. Äfven å ett engelskt ångfartyg hafm nyligen kollämpare, som vid ljus arbetade i rummet, blifvit dödade genom
en explosion, ehuru väl "spanten " mynnade ut i den öppna
luckan och alltså uneler en riklig ventilation.
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Den frågan om öfver hufvud den nuvw·anrle ventilatiouen
JJå fartyg för att förebygga en explosion eller ock sjelfantänclning af kollasten är tillräcklig eller öfver allt praldisk, eller
tvärtom, om den motverkade just det resultat man ville uppn~,
förekom till diskussion mellan några ingeniörer under en profresa i Bremen med ett ångfartyg under sistlidne år. En a.f
clem var af den åsigt, att en lufttillförsel till kolgasen utan
att aflägsna densamma ledde till sjelfantändnin g i kollaster,
och att derföre en starkare ventilation genom exhaustorer eller
luftpumpar vore att rekommendera ; frågan är endast, att göm
lastrummen tilti'Cicldigt täta för att derigenom vinna ett effektrikt resultat. Enär ingen af dem var skeppsbyggnad singeniör,
erbjöd sig skeppsbyggmä staren C. H. Krans att pröfva frågan
och cleröfver utarbeta en expose, hvaraf nedanstående är en
kopia:
"Redan sedan flera år har stor uppståndelse varit rådande
inom för saken intresserade kretsar öfver de ymnigt förekommn.ncle skadorna genom explosioner och sj elfantändninga r mecl
kollast er ombord å fartyg, hvadan komiteer bildats med uppdrag, att utröna orsakerna till deras förekomst och afgifva
förslag till deras förebyggande.
År 1869 har t. ex. hamlelskamma ren i Carcliff i sin berättelse omförmält att uneler år 1868 160 med kol lastaclo
fartyg i följd af sjelfantänclnin g uppbrunnit på sjön.
Brittiska handelsmym1i gheterna hafva år 1886 förordnat
vid vite, att å alla med kol i engelska hamnar lastade fartyg
skall användas en under hvarje väderlek verksam ventilation,
som kan äfven vid tillslutna luckor aflägsna kolgasen i fria
luften .
Att ventilation af lastrummen tjenar till att förminska
faran af kolgasexplosio n, förutsatt att ventilationsinr ättningen
är verksam, är en sanning; men att tillföranclflt af varm fuktig luft i de med lwl lastade skeppsrummen befordrar faran
af kolens sjelfantän<1ning, är hög:;t sannolikt och som uärmaro
skall utrechs.
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Necl de1t nu brukliga veuti[({tionsinriittninym blir det syn-

nerligen fråga om de tätt ~lutna lastrummen öfverlmfvnd
kunna tillräckligt ventileras genom ventilatorer, som endast
verka genom vinelens tryck. De vanliga ventilationsröreu
äro antingen tryck- eller sngventilatorer. Den fö1•stnämnda
inpressar luften i lastrummet, i det en huf med vid mströmningsöppning vrides emot vinden. Så verksamma äfven dessa ventilatorer visa sig vara till maskinrum, der elLlarne absorbera den genom skorstenen tillförda lnfton, eller
vid öppnande af lastluckor, så fögR. kan äfven denned uträttas i slutna lastrum, ty så snart luften i rummet först blir så
mycket komprimerad som huföppningen frambringar öfvertryok, så upphör hvarje luftströmning till det slutna lastrummet.
Sngven#latm·enw haha ofvantill ett horizontelt rör med
en vid emot vinden stäld inströmningsöppning. I det nu
vinden kon11ner med större hastighet genom denna jemförelsevis träugre öppning uppstår vid delningspunkten, der det npprätt Rtående röret inmynnar, ett litet vaouum, som ntsnger
luften från lastrummet; men då tryckdifferensen är ganska
ringa, upphör med dessa ventilatorer till slutna lastrum snart
hvarj e verkan.
Det bäl:!ta är dock om i Lle särskildR. lastrummen smntid(qt
en tryckoentilator och en sugventilator inmynnar. Men sannCIlikt uppstår äfven då vid ringa tryckdifferens endast en begränsad luftström mellan båda ventilatorerna, och det vanlig<1
luftrummet mellan last och däck eller lastens tornrum förulir
i hvila och i anledning häraf ej ventileradt.
En verksam ventilation af slutna lastrum skulle alltid
kunna frambringas endast genom luftpumpar och e.xhanstm·I''J'
af stö,rre kraft än sådane, som vindtrycket kan frambringa
på deu större inströmningsöppningen i förhållande till ntskömningsöppningen.
Den ytterligare frågan, om en lufttillförsel till meLl kol
lastade 8keppsrnm kan uneler längre resor, synnerligen g0nom

-:sH tropikerna, förringa faran för sjelfantäm1ning i kolen synes
sakkunnige vara böjda för att förneka .
En af engel::;ka regeringen år 1875 tillsatt komite, som
borde utröna or::;akerna till kolexplosioner och föreslå medel
emot sj elfantäuclning i kollaster, har afgifvit sin rapport att
sjelfantändningar i kollaster hafva ymnigt förekommit i c1o
bäst ventilerade fartyg, och uttalar kommissionen till och mel1
som sin åsigt, att on ventilation genom lufttillförsel förstorar
faran för sjelfantändning. Två af komitens ledamöter, fysikern
doktor Percy och professor Abel, hafva derö±ver utlåtit sig
som följer:
"Utveckling af hetta i kollaste1 · beror af kemiska förändringar, som vissa i kolen förekommande beståndsdelar åro
unelerkastade i följd utaf inverkan af atmosferiskt syre. A f
dessa beståndsdelar förekomma föreningarue af svafvel och
j ern, bekant under namnet jernpyrit, på det ymnigaste. Fuktigheten i luften befordrar oxidationen af pyriten derigenom
att mera syre träder i förbindels e med ytan af de oxiderbara
kropparn e, och oxiclationen medför återigen en utveckling af
hetta, som kan stegras till den grad, att en antändning ],an
inträffa. En annan orsak är föl j ande: Kolen särskilja sig i
betydlig grad ej allenast i deras kemiska sammansättning,
utan äfven i deras struktur. Det finnes några arter jemförelsevis öppna och porösa, medan andra äro kompakta och
bladiga, am1ra återigen bräckliga och lätt sönderdelade. Kol
i förnt söm1erdeladt eller poröst tillstånd har den egenskapen
att i porerna nbsorbera och förtäta stora qvantiteter vissa
gaser, deribland äfven syre. Förtätning af en gas genom en
porös kropp är alltid förenad med utveckling af hetta. Dertill
främjas benägenheten för oxidation, som kol och vissR. mmmansättningar af kol ega, genom syrets förtätning inuti porerne, hvarigenom återigen den intimaste förbindelse befordras
mellan kolet:> och syrets delar. Derefter inträffar utveckling
af hetta genom absorption och inträde n.f oxidation samtidigt.
Den senare påskymlR.s då hettan tilltager, och elen komiska
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processen försigghr så energiskt, att kolen lätt upphettas till
antändning. Kolens söndersmulning före och uneler inlastningen vid elen brådska, som då förekommer, befordrar ögonskenligt absorption af syre och ökar benägenheten att upphettas vid detta fötfarancle. Å en tropisk resa komma de i
ett fartygs lastrum tätt inneslutna kolen att utveckla en grad
af hett a, som ej kan aflägsnas med elen uneler dessa omständigheter vanliga ventilationen. En sådan luftcirkulation, som ·
mau utar!. mekaniska krafter är i stånd att framkalla såsom
afkylande, kan ej tl.töfva någon verkan på den mindre kompakta delen af lasten, om den eus existerar, ty den verkar
ytterst svagt å de tätare liggande massorna af små kol, lwarvid den der sig utvecklande hettan får ostörd tilltaga. Utvecklingen gynnas till och med geno m nytt tillflöde af syrt>,
so m uppstår alltid i elen kolen omgifvande luften, och förr
eller senare, inträder en period, der utveckling af hetta på
det all varsammaste befordras genom tillförande af luft."
Komiten anmärker vidare, att ganska ofta förvexlas explosioner med sJelfautiindnin_r;cw. Explosioner uppstå aldrig af sig
sjelfva. Den gas, som förorsakar dessa i grufvor eller fartyg,
är sumpgas, lätt kolvattengas. Om densamma träder i beröring
med en betydlig volym luft, uppstår en blandning, som vid
beröring med ljus exploderar. Om alltså kol från med sumpgas uppfylda grufgångar kort efter dess uppfordran ur grufvan nedföres i skeppsrum m et, så råder der upp en bart stor benägeHhet för bildandet af en exploderande atmosfer. I sådana
fall - skrifva d:r P ercy och prof Abel - skulle man auvända alla möjliga medel att underlätta gasens aflägsnande
från kolen i fria luften. Men då gas behöfver en mängd luft
för att blifva häftigt exploderbar, så blefve u1Jpenbart hvarjo
försök ~.tt ventilera kolen genom tillförande af luft gynsamt
för produktionen af den ganska farliga blandningen af gas
och atmosferisk luft. D et euda sMtet som man y enom en veutilrttion kan ästadkomma för förminskande af e.xplosionsfa1'((1 består
cleruti, att man leder en luftström öfver kol en och omerlelbart
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ut igen i fria luften och på detta sätt befrämjas den farliga
gasens aflägsnande.
Så yttra sig kemikerne af nyssnämnda komite. Äfven
professor Liebig skall på sin tid - tillspord om medel mot
sjelfantändningar i kollaster - hafva uttalat sig emot en ventilation genom tillförandet af luft.
Öfverväger man nu förestående af erkände fysiker uttalade åsigter, om orsaker som framkalla och befordra explosionsoch sjelfantändnings±ar or med kollaster, så kommer man till det
resultat, att det enda 'verksamma medel för att möjliga;;;t afvända
denna fara består deri, att man medelst melcanislc kraft genom
användning af luftpumpar och exhaustorer afsuger .gasen och
den heta luften från lastrummen.
I jernfartyg, der lastrummen äro begränsade af vattentäta
jernskott och hvars luckor kunna skalkas med mycket täta
pressenningar, kommer detta kanhända att leda till en önskad
verkan. I alla händelser måste man rekommendera, att dermed göra försök, om lastrummen i jernfartyg i och för detta
syfte kunna göras tillräckligt täta.
Lyckas det att åstadkomma rnmmens tätning så pass
att alltför mycken kraft ej behöfver användas för att ur lastrummet afsuga eller förtunna för mycken luft, så att i rummet i stället för omkring 1000 gram per qvadratcentimeter
atmos±ertryck, endast omkring 900 a 800 gram per qvadratcentimeter tryck qvarstannar, så skulle dermed hvarje exl)losions- och sjelfantändningsfar a från kollasten aflägsnas. Äfven
ris-, spanmåls-, jutelaster m. m. konserveras i lastrummet genom luftens förtunning, torkas och afkylas. Rismaskar, kornsvifvel, råttor eller dylikt kunna ej lefva i elylika luftförtunnade lastrum.
Huru konserverande en förtunniug af luf~en verkar på brödstoff' (t. ex. mjöl), som tagit värme, visar konstmjölsindu;;;trien,
:;om genom exhaustorer torkaT och afkyler mjölet samt derigenom låter det länge bevaras. Den franska marinen har
gjort försök huruledes skeppsproviant kan konserveras i luftTidskr. i Sjöv. 1888.
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förtunnade rum, hvarvid resultaten blifvit de mest gynsamma.
I en cylinder af jernbleck om cirka 10 kubikmeters rymd
inneslöts skeppsskorpor och mjöl och derefter förtunnades luften i cylindern med luftpumpen. Innehållet blef efter ett
hal±t år undersökt och befan::;, att detsamma alltigenom förblifvit torrt, fullkomligt godt och friskt. I en annan cylinder
inneslöts mjöl och skeppsskorpor, rikligt inmängda med maskar och parasiter. Inom ett halft år visade det sig att innehållet blifvit icke allenast ej sämre, utan äfven alla maskar
och parasiter voro fcrintade . Säkerligen var vid detta försök
vacunrn mycket sLörre än sådant, ::;om man kan erhålla i fartygs lastrum.
En fysiker af facket förklarade på tillfrågan, att om luften vid 30 grader Celsius så förtunnades, att trycket uppgick
till O,n atmosferer, skulle denna luft blifva omkring 10 grader
kallare och skulle t€mperaturen vid en starkare luftförtunning
blifva än mycket mera kall. Afdunstning af fuktigheten i
lastens särskilda partier skulle vid denna luftförtunning blifva
ganska intensiv. Vid tryckdifferensen af 100 gram per qvaclratcentimeter behöfvas inga luftkanaler i det inre af den
hopade lasten, ty hiften eller gasen i hvarje tomrum uti laster:.
söker sig energiskt väg till det luftförtunnade rummet för att
utjemna tryckdifferensen.
Ett större vaccuum än högst 0,7 atmosfertryck ii·t ej att
relcommeudem (sannolikt är O,n atmosferer maximum, som kan
uppnås), emedan rumskotten och däcket skulle lida deraf.
Frågan är enelast om lastrumm en i jernfartyg kunna göras så
lufttäta för att åstadkomma en sådan luftförtunning. Sannolikt skall efter en kort tid den afpumpade luften ånyo intränga genom de läcka ställena, men detta oaktadt skall den
mesta gasen i kollasten afleclas ut i fria luften.
Antag att ett lastrum har 700 kubikmeters rymd och är
lastaclt med 500 tons vigt i kol, så äro cleri förhanden uuge fär 450 kubikmeter massiva koldelar och 250 kubikmeter med
luft eller gaser npptylda tomrum, so m stå under ett atmosfer·
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tryck af ungefär 1000 gram per qvaclratcentimeter. Om från
denna luft ungefär 50 kubikmeter blifva afpumpacle (förutsatt
att lastrummet är alldeles lufttätt), så kommer luften i det omnämnda 250 kubikmeter-tomrum att förtunnas till O,s atmosfertryck. Men emedan det ej är möjligt att göra rummen h elt
och hållet lufttäta, så måste i detta fall dock 100 kubikmeter
luft kunna afpumpas för att framkalla denna verkan.
Sannolikt skulle luftpwnpcw med lcolj, h vilka vid långsam
gång kunna åstadkomma en förtunning till O,a atmosferer,
med särskild ängcylinder och sj elfverlmnde kolfreglering vara
de tjenligaste. OenLrifugalventilatorer kunna väl knappast
åstadkomma den nödiga tryckdifferensen och ångexhaustorer
behöfva jemförelsevis för mycken ånga.
En dubbelt verkande koiflujtpwnp med 30 centimeters
cylinderdiameter, 1/ 2 cm. slag och 30 clubbelslag i minuten,
som kan åstadkomma en luftförtunning till O,r; atmosferer,
skulle på en timme utsuga omkring 70 kubikmeter luft. Att
börja med, innan tryckdifferensen blifvi t betydlig, ännu mycket mer. Vid ett va.cuum af O,H äro 2 hästkrafter tillräckliga
för att hålla pumpen i gång, friktionen inberäknad. Vid vacmltn af O,n verka l a 1 1/ 2 hästkrafter. Om man antager att
luftens hastighet i rörledningen till luftpumpen uppgår till 20
meter i sekunden, sa måste rören hafva en diameter af 5 cm.
Dessa måste vara fötsedda med ventiler för att begagna samma luftpump till flera lastrum och för att kunna afstänga
luften till lastrummet då pumpen står stilla. Rörledningen
måste dessutom vara försedel med en liten vacuummeter.
J(ostuadema al en sådan pump, som på ångare kunna monteras i maskinrummet med luftutströmningsrör utombords,
uppgå med. rörledningen till 1,500 mark (1,350 kronor). Segelfartyg, som måste begagna en elylik eller något mindre pump
med handkraft, måste placera pumpen på däck. Den måste
vara af metall och kostar nära nog ::;amma summa." - -
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Så långt herr Kraus. Saken är i alla fall tillräckligt vigtig för att anställa ett försök om ett skepps lastrum kan göras
så tätt: att en ej alltför mycken kraft fordrande luftpump kan
i detta framkalla ett tillräckligt vacuum. Om detta är möjligt, synes det utan tvifvel, att man funnit ett probat medel
för undanrödjande af explosioner och sjelfantändningar i kollaster; från assuradörernas sida gentemot de redare, som å
sina fartyg begagna denna inrättning, torde man emotse ej
oväsentliga lindringar i assuranspremier.
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Något om nutidens sjöångmaskiner.
Af civilingeniör Thure Nysteclt.
(M:ecl 2 pbnscher.)

(Forts. fr. png. 151.)

IV. sjöångmaskinernas indelning i olika system på grund af
ångans olika verkningssätt i desamma.

Ångtryckets stegring med ökad expansion var, såsom teorien påvisat, den väg man hade att gå för att ernå förbättringar i sjöångmaskinernas ekonomiska verksamhet. l\fed detta
som mål för maskinkonstruktörerna, hafva efter hand följande
olika maskinsystem uppstått.
a) Enlcla expansionsrnaskiner, i hvilka ångans fulltrycksoch totala expansionsarbete förrättas i samma cylinder, !warefter ångan afgår antingen till en kondensor eller ut i det fria.
b) Tvåfaleliga expansionsmaslciner. Vid dessa går ångan,
efter att hafva a:fl.emnat en del af sitt arbete i en cylinder
(= h ögtryckscylindern), till en eller två andra cylindrar(= lågtryckscylindrarne) för att der afgifva resten af sitt arbete,
hvarefter ångan, såsom vid föregående maskinsystem, afgår
från maskin.
c) Trefctlcliga expansionsmaskiner. I dessa utför ångan sitt
fulltrycksarb ete i en cylinder (= högtryckscylinclern), går derefter till en andra (= medeltryckscylindern): i hvilken den förrättar en del af sitt expa.nsionsarbete, samt från denna till en
tredj e cylinder för att der a:fl.emna återstoelen af sitt arbete,
hvarefter den, liksom vid de båda föregående maskinsystemen,
afgår.
d) J.'y1jaldiga expansionsmaslciner, i hvilka ångan, efter !warandra, får arbeta i 4 st. cylindrar innan den afgår till kondensorn.
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a) Enkla expctnsion smaskill er. Allt efter cylindrarnos antal
indelas dessa maskiner i
l
l) En-cylindriska enkla cxprmsionsmaskiner. Som namnet
·1E11-r·.1Jlinbl ott en oyl'1ncl er, 1· l1v1'11{en sal ecl es
l·
rnkla
't.,f.·a
rpallsions- anger l1af va d essa mas nner
•11asl:incr. allt ångans arbete skall utföras, hvarifrån det medelst. pistonst ången och Yefstaken öfverföres till vefaxeln. Uppdelas det
å pistonkannan verkande effektiva ångtrycket (= P) i sina r espektive komposanter, så äro (enligt fig. 13 pl. 2) dessa
.. .. . .. . .. (12 )
f p. tg ((
R)
,( .
som .astadkomma.{
komposanter
l'
oos ((
l
.
.
f n'k-tion
1 mas nn .......... l P. --'---'---'---" .. ..... .. . (13)
oos [(
sin (a+ (i)
. ....... . .. (14)
tangentialkomposa nten .. ...... P.
oos fl
Ju större vinkeln u kan blifva 1mder slaget, dess större
blifva de af de två första komposanterna utförda arbetena
(= friktionsarbetena), men vinkeln (\ beror af förhållandet mellan vef..stakens och vefvens längder, samt blir mindre ju större
detta förhållande är, således är, från denna synpunkt sed t, fördelaktigt att använda möjligast lång vef.stake.
ill
H vad åter tangentialkomposal ".ten beträffar, sa ar denna
den nyttiga kraftkomposanten som åstadkommer axelns kringvridning. Af formel (14) ses att densamma varierar under
slaget, äfven om pistontrycket derunder vore konstant; då nu
detta äfven, till följd af ångans expansion, varierar, så förändras derigenom i än högre grad tangentialkomposa nten, och
detta dess mer ju stö rre differensen är mellan ångans begynnelse och i: i luttryck i cylindern, d. v. s. för högt ångtryck med
stor expansion. Tangentialkomposa ntens variation beror äfven,
som af formel 14 se:;, af \'ariation i vinkeln ,., samt blir större
ju större d enna är. D å nu , af skäl so m i Llet följande anges,
det är fördelaktigt desi::i mindre tangentialkomposa nten förändra:;, så är Mven detta ett i: i käl för möjligast lång vefstake.
Uppdrages för olika \'Cfställningar de resp. vefvägarn e
såsom absoissor och de mot dem svarande tangentialtrycken,
i::iOm ordinator, så erhålles genom ordinfttornfts förening med en
o

o

Hll

kroklinie, en figur som på ett öfverskådligt sätt förtydligar
tangentialkomposa nternas \'ariation under slaget. ELt LlylikL
diagram för en en-cylindrisk maskin är fig. 14, der L1o respektive tangentialkomposa nterna angifvas i engelska ton. Öfriga
data för detta diagram äro för bättre jemförelse m ed efterföljande diagrammer uppstäida i följande tabell.
Tabell 3 öfver tangentialkraftens förhållande vid olika
maskiner.
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I o fvr~nstå r ndc tahcll 3 <tngifna lll<"ttt od1 l'igter äro engelska.

Af detta diagram (fig. 14) och af tab. 3 ses hvilka stora
variationer den propellern vridande kraften (= tangentialkomposanten) erfar under ett slag, h vilket verkar menligare pa
axelns hållfasthet mot hvad som skulle ega rum om påkänningen vore konstant under hela slaget. och axeln således ej blefv c
utsatt för dessa periodiska, densamme mer ansträngande krafter.
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Denna tangentialkraftent; variation verkar äfven ogynsamt på
fartygets manöverfärdighet, i det att slagantalet å propellern
ej kan tillåtas nedgå till sådan grad som om den elensamma
vridande kraften vore mera jemn, ty vid sakta gång går maskinen liksom knyckvis samt stannar, om gången för mycket
saktat>, slutligen på döda punkten, hvarifrån den ej utan baxning kan sättas i gång.
Kastas dessa maskiner från fullt fram till back, eller tvärt
om, så vägra de ofta i denna manöver, beroende på att, genom
den fart båten har, vattnets tryck å propellern åstadkommer
ett större vridande moment å propelleraxeln, än det som ångtrycket gör i vissa lägen af yefven. För sjögående båtar, då
vid sjögång propellern emellanåt lyftes ofvan vattnet genom
fartygets sättning, så inverkar vågornas stötar på propellern,
då den ånyo neddoppas nnder vattnet, menligare på maskinen
mot om tangentialkraften verkade mera jemt under pistonslaget än som vid detta maskinsystem är fallet.
Till följd af denna kraftens ojemna öfverföring vid de
enkla expansionsm(),skinerna med stor expansion, har det inträffat att propelleraxlar å flera af N orddentscher L'loyds ångbåtar brustit efter någon tids användning.
För att frånkomma de dessa maskiner ofvan påvisade olägenheter konstruerades
Tvilling2) Tvillingmaslcinerna, h vilka hafva två cylindrar, hvardera
nw~kiner. verkande, såsom nyss besluifna en-cylindriska, maskin, på hvar
sin af tvenne vanligen mot hvarandra under 90" stälda vefvar.
Ehuru hvar och en af dessa i och för sig har samma fel som
nyss beskrifna, så neutraliseras dock dessa genom vefvarnes
sammankoppling, i det deras kraftöfverföring till propelleraxeln utjemnar rörelsen, såsom ses af tab. 3 och fig. 15, der
de prickade kurvorna ange tangentialkomposanterna för hvar
och en af de respektive cylindrarne (samma cylindrar, ångtryck, expansion etc. som i fig. 14), samt elen dragna anger
resulterande tangentialtrycken af dessa båda. Såsom synes, är
här differensen mellan maximum och minimum af propeller-

axelns vridande kraft betydligt mindre än vid föregående,
hvilket gör att denna maskin har en jemnare gång, och äro
de den föregående maskinen vidlådande olägenheterna således
betydligt afhjelpta. Dessa maskiner kunna, om ångtrycket ej
är allt för lågt, sättas i gång från hvilket läge de än stannat
uti, blott afskärningen är större än hälften, så att alltid åtminstone den ena cylindern kan förses med frisk ånga. Är
åter ångtrycket lågt, samt maskinen stannat i det läge att
blott den ena cylindern vid påsläppning får ånga, så är ej
alltid dennas kraft tillräcklig för att ensam sätta så väl propellern som den andra maskinen i gång. Denna olägenhet i
manöverförmåga frånkommes genom att ångan förmedels en
särskild anordning å slidan direkt påsläppes. För att i än
högre grad neutralisera de en-cylindriska maskinernas olägenheter så uppkom
3) T1·illin.r;mrtskinerna. De hafva tre cylindrar verkande 'l.hllin,q. un d er 120~ re l at1v
. t mo t l1varancl ra sta"ld ve f , h var mnskvncr.
pa l1var s1n
och en för sig arbetande såsom de en-cylindriska maskinerna.
Uppritas för dessa maskiner ett tangentialtryckdiagram,
såsom förut för tvillingmaskinerna, så anger detta att \'id dessa
maskiner den resulterande tangentialkraften blir än jemnare,
och således blifva de olägenheter 1 som vid föregående maskiner
berodde på dennas variation, här i än högre grad utjemnade
än vid tvillingmaskinerna. Dessa maskiner kunna dessutom
vid :såväl högre som lägre ångtryck sättas i gång, utan hjelp
af direkt p:'tsläppning, hvilket läge de än stannat i.
Erfarenheten har visat att vid större enkla expansionsmaskiner, antingen de byggas som tvilling- eller trillingmaskiner, maskineriets vigt dock blir densamma, men då, för
lika maskinkraft, trillingmaskinernas cylindrar blifva betydligt
mindre, och således lättare att fabricera och handtera, så är
detta ytterligare en trillingmaskinerna tillkommande fördel.
Af föregående ses att af de enkla expansionsmaskinerna
trillingmaskinerna äro de fördelaktigaste, n. b. då maskinkraften är så stor att det lönar mödan använda tre cylindrar.
0
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De gemensamma olägenheter hvaraf de enkla expansiousma::;kinerna lida, äro dels läckning af ångan kring pistonkannau,
som på sin ena sida åverkas af den arbetande ångan och på
elen andra står i förbindelse med kondensorn, till följd h varaf
en betydlig tryckskilnad råeler å kolfvens ömse sidor, dels kondensering af fulltrycksångan i cylindern, på så sätt att en del
af ångan kondenseras i cylindern under dess expansion, beroende på det genom arbete förbrukade värmet, och när så
afloppet till kondensorn öppnas, sjunker trycket nästan ögonblickligen, hvarvid den kondenserade ångan åter afdunstar·
Det härför erforderliga värmet tages dervid från cylinclerväggarne, och medföres således en del värme onyttigt till konclensorn. Den sålunda afdunstade ångan ökar äfven mottrycket, verkande således i clubbel måtto skadligt. När sedan,
vid nytt slag, fulltrycksångan kommer i beröring med de afkylda cylindervägg:trno, så röfva dessa från elensamma åt sig
värme, hvarigenom det således blir fnlltrycksångan som får
erförflyO'tigande
tillsläppa det för elen kondenserade ånO'ans
. o
o
fonlerliga värmet.
Vid den tilltagande ångbåtstrafiken blef konkurrensen
mellan de olika ångbåtsbolagen lifligare, hvilket hade till följd
att redare och båtegm·e måste möjliJYast söka minska kolkonsumtionen. Ett sätt att ernå clet~a var genom tryckets
stegring, för hvilket, seelan man lärt sig begagna ytkondensor,
intet hinder mötte att äfven på sjöångmaskiner använda högtrycksånga. Vid det sålunda stegrade trycket gjorde sig ofvan
påvisade två olägenheter (läckning ocl1 kondensering i cylindern) i än högre grad kännbara mot då trycket var lågt, ty
genom tryckets stegring med ty åtföljande högre temperatur
å fulltrycksångan, blefvo tryck- ooh temperatnrskilnaden mellan till- och afloppsångan större, och således utströmmade mer
ånga kring kannan, samt kondenserades mer ånga i cylindern,
hvaraf följde att en stor del af h vad som vans med stegrad t
tryck, genom dessa förluster gick förloradt. För att motverka
detta sträfvacle man att ernå ett maskinsystem med mindre

tryck- och temperatnr:skilnad å ömse sidor af kolfven, och var
det på grund häraf som till sjömaskinsbruk införr1es s. k
b) TN1fa1di,qa expansionsnwskiner. Grundprincipen för dessa Trrlf'alc!iga
·
maskiner.
l
är, att cl en f ran pannan j romman d e angan f"ors t ar- C.l'}J((/ISIOIZSl11aS nner
cylinder
andra
betar i en cylinder, hvarifrån den inträder i en
för att der, innan sitt aflopp till kondensorn, afgifva resten
af sitt arbete. Genom denna anordning blir afloppstrycket i
högtryckscylindern lika med tilloppstrycket i lågtryckscylindern, samt först dennes mottryck lika med konclensortrycket,
och sålunda blifva de stora, vid de enkla expansionsmaskinerna
rådande tryck- och temperaturdiflerenserna här reducerade,
hvarigenom de af dessa beroenr1e ångförlusterna minskas äfvensom kolförbrnkningen.
Då vid dessa maskiner tryckskilnaclen mellan till- och
afioppsångan i hvardera cylindern särskilclt ej är så stor som
om samma ånga arbetat blott i en cylinder, så blir tangentialkraften uneler slaget mer jemn, och :således de af densamma
beroende påkänningarne och gången äfven jemnare än vid de
med högt tryck och stor expansion arbetande enkla expansionsmaskinerna.
De tvåfaleliga expansionsmaskinerna förekomma under två
olika konstruktioner.
l) 1Voolfska mrtskillel', så kallade efter engelsmannen vVoolf, Woolfska
· a f cl etta system. maskiner
" ·
som år 1804 konstruerade en landtangmas1nn
Vid dessa maskiner bilda alltid de respektive cy lindrames vefvar on eller 180'' vinkel med hvarandra, hvaraf följer att elen
från högtryckscylindern afgåencle ångan direkte kan inströmma i lågtryckscylinclern. Detta ses af fig. 16, som anger cylindrarne till en vVoolfs ångmaskin.
Som de vV oolfo;ka ma:;kinerna::; båda vefYar samtidigt äro
i döda pnnkten, så ses af fig. 17 och tab. 3, som ange de resulterande tangentialtrycken för en \Voolf'3 ångma::;kin, att dessa,
till följd af kolfvarnes jemnlöpning, ej utjemna hvarandra såsom fallet var vid tvilling- ·och trillingmaskinerna, utan i stället öka på hvarandra, samt bilda ett diagram, mer öfverenso
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stämmande med de en-cylindriska maskinernas, till följd lwaraf ::;åledes de vVoolfska maskinerna, beträffande jemn gång och
god manöverfärdighet äro underlägsna så väl tvilling- som
trillingmaskinerna.
Genom att anbringa två W oolfska maskiner för samma
propelleraxel med de respektive maskinernas vefvar under 9011
vinkel relativt hvarandra, har man sökt ernå tvillingmaskinernas j emna gång och manöverfärdighet, dock blef härigenom
maskineriet tyngre samt mer skrymmande. För krigsskepp,
hvilka oftast blott gå med half kraft, erbjuder denna anordning förd elen af att, då blott den ena maskin användes, uneler
det elen andra är frånkopplad, denna kan få arbeta med förCielaktigaste expansion , hvilket ej blir händelsen om blott en maskin finnes, samt dennes kraft skall reduceras till hälften af
elen normala, såvida ej kraften reduceras medelst strypning
eller ångpannetryckets sänkning, hvilka två sätt, så:;;om i afdelning V af denna afhandling ses, äro högst ofördelaktiga. För
att frånk omma de olägenheter beträffande gång och manöver
som vidlådde de \Vo olf.ska maskinerna, men ändock bibehålla
dessas ekonomiskt goda sidor, så infördes ett andra slag af
tvåfaleliga expansionsmaskiner, nemligen
2) Compoundmaskiner, först konstruerade af fransmannen
Componndmaskuzer. Ernst Wolf år 1834.
a) Tvåcylincl1·iska compo1mdmaskine1 ·. Dessa maskiner hafva,
Toå-cylincb·iska
compouucl- i likhet med de Woolfska, en hög trycks- samt en lågtrycksmaskiner. cylinder, men skilj a sig från dessa derigenom att här hvardera
cylinderns vef, såsom ses å den i fig. 18 skisserade compoundmaskin en , med h varandra bilda en 90° vinkel. I dessa maskin er inträde~- den från pannan kommande ångan först i h ögtryckscylindern, hvarifrån den efter der förrättadt arbete, till
följd af att då den ena pistonkannan står vid slagets slut den
andra är vid dess mic1t, ej kan direkte inströmma i lågtryckscylindern, utan måste först uppsamlas i en behållare, den s. k.
receivern, för att derifrån inströmma i lågtryckscylindern så
snart dess slid tillåter det.
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Genom vefvarnes ställning i 90° utjemna de båda cylindrarnes tangentialtryck hvarandra såsom af fig. 19 och tab. 3
ses, så att de resulterande tangentialtrycken blifva mera lika.
H vad co mpoundmaskinernas manöverfärdighet beträffar ,
så äro de genom elen t ill lågtryckscylindern ledande direkt<t
påsläppningen, förmedelst hvilken fulltrycksångan kan tvinga
maskinen i gång i hvilket läge den än står, fullt jemförliga
med hvilket annat maskin system som h elst. En god compoundmaskin går ännu vid 8 a 10 omlopp pr minut jemt. Denna
jemna gång i förening med till buds stående höga ångpannetryck tillåter alltid compoundmaskinerna en stor variation i
kraft, ett förhållande som för de vanligen med betydlig reducerad kraft, gående örlogsfartygen är af vigt, äfvensom vid
manöver i trånga farvatten. Som denna kraftvariation utföres
mest ekonomiskt medelst dielen (hvilket framgår af denna afhandlings 5:e afdelning) så erbjuder compoundmaskinerna häri
en fördel öf\·er de enkla expansionsmakinerna, emedan vid de
förra ångan insläppes under en större del af lilla cylinderns
slag än vid de senare, till följd hvaraf således ångafskärningen
lättare och fördelaktigare kan varieras vid de förra. Senare
tiders stegrade anspråk på större fart hos ångfartygen framtvingade större maskinkraft, hvilket, vid stor maskinkraft, för
två-cylindriska compoundmaskiner skulle erfordrat för stora,
ohandterliga och svårfabricerade lågtryck::lcylindrar. För att
frånkomma detta, ersattes lågtryckscylindern af två stycken
dylika, med tillsammans lika volym som en större skulle hafva
erhållit, och uppkom sålunda
{J) T re-cylindriska compoundmaskinev. Alla större såväl Jl·c-rylindri~ka
.k
krigs- som handelsfartyg äro vanligast försedda llle d cl Yl1 ·a compoundmaskincr.
maskiner.
expantrefaldiga
från
andes
skilj
till
väl
I dessa maskiner,
sionsmaskiner, verkar den från högtryckscylindern kommande
ångan samtidigt i de båda lågtryckscylindrarno. Vid de trecylindriska compoundmaskinerna användes i allmänhet ej någon särskild receiver, emedan ångkanalerna från högtrycks-
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cylindern till lågtryckscylindrarne inklusive dessas slidskåp
erbjuda tillräcklig volym för ångans uppsamling. Vid dessa
maskiner läggas vanligen cylindrarne så, att högtryckscylindern kommer mellan de båda lågtryckscylindrs,rne, ss,mt s,nordnas vefvs,rnes in bördes vinkls,r så, att resulterande tangentis,lkmften blifver möjligast konsts,nt. Detta vinkelförhållande
är naturligtvis beroende på den fyllning maskinen vid norms,l
gång är s,fsecld s, t t arbeta med. Några vetlägen an vända vid
oliks, maskiner angifvas s,f fig. 20, 21, 22, 23, 24 och 25, af
hvilka fig. 22 är särskildt beaktansvärd, emedan detts, läge af
vefvarne erbjuder fördelen att vid inträffande skada å högtryckscylindern densamms, lmn frånkopplas och maskinen derefter arbets, såsom tvillingms,skin med blott de två lågtryckscylindmrne. Som exempel hän\ kan s,nföras tysks, korvetten
"Olga", h vilkens proftursresultat angifvas i följs,nde schema:
Maskinens vcrlmingssiitt.

Componnd.

Tvillingmaskin.

Ångpannetryck i kg. pr qv.-cm . . .
I. Hkr...................... .
Medelfart uneler 6 timmars prof ..

6.
2394.
13,93 knop.

4.
1060.
11,41 knop.

Liksom trillingmaskinerna, beträffs,nde jemns, påkänningar,
voro öfverlägsna tvillingmaskinerns,, likaså äro de tre-cylindriska compoundmaskinerns, i samma s,fseenc1e öfverlägsns, de
tvåcylindriska compoundmaskinerns,. Detta os,kts,clt äro dock
dessa senare inom gränserna för deras användbs,rhet att föredraga, såsom varande enklare och lättsköttare.
Hur pass de fönäntningar på bättre ekonomi realiserades,
som man hoppats ernå med de tvåfairliga expansionsms,skinerna
relativt de enkls, expansionsmaskinerna, fmmgår af det utlåtande engelska amiralitetet 1872 erhöll från de förnämsta engelska rederier och skeppsbyggeriverkstäder på bland s,nclra
följande frågs,:
"Hur stor är enligt eder åsigt kolbesparingen hos en
componndmaskin (engelsmännen mena med compoundmaskin
såväl här benämda compoundms,skiner som vVoolfska maskiner)

relativt en bästa slags enkel exps,nsionsmaskin med ytkondensor?"
Af de erhållna svaren erhölls som medium 37 % kolbesparing.
Ett specielt exempel på storleken af den bränslebesparing
som ernåddes genom införandet af tvåfaleliga expamionsmaskiner i stället för enkla expansionsmaskiner erbjuder Hamburger-Amerikanska paketångaren "Saxonia", hvars förutvarande enkla lågtrycks expansionsmaskin ersattes med en tvåfaldig expansionsmaskin. Genom detta byte nedgick kolkonsumtionen från 40 a 54 ton pr dygn till 20 a 26 ton.
Denna kolreducering är värdefull, ej allenast för elen direkta vinst i kol som erhålles, utan äfven för den minskning
i vigt och det ökade utrymme i fartyget som vinnes, hvarigenom det blir i stånd till såväl större frakt som längre resor.
De genom compoundmaskinerna sålunda vunna fördelar
framgå af följande jemförelse mellan enkla expansionsmaskiner
och componnclmaskiner (enl. Ziese ).
l) Vicl kontinuerlig gång under åtta dags,r förhålla s1g
vigt af maskin
panna med vatten
kol för
compoundmaskiner
l
enkla expansionsmaskiner
1,5 ·
2) Totala utrymmet för cl:o d:o
compounclmaskiner
l
enkla expansionsmaskiner
1,4 a l,r;·
Uneler förhoppning att ernå än gynsammare resultat, stegmcles ångtrycket ytterligare, så att då vid de första compoundmaskinerna trycket var 3 a 4 atmosferer, så kan man nu få
se en användning af bortåt 10 s,tmosferers tryck. Den bränslebesparing som man genom denna tryckstegring hoppats ernå,
motsvarade dock ej förväntningame, ty hvad som vans i s,rbete af ångan genom det stegrade trycket, gick åter till stor
del förlorad t genom kondensation i cy lindrarue och läckning
kring kolfvarne, beroende på den större tryck- och temperaturskilnad å ångan vid slagets början och slut, som genom det
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stegrade trycket uppstocl. Nu stod man åter, beträffande compoundmaskinerna arbetande med öfver 7 atmosf. tryck, inför
samma olägenheter som då de enkla expansionsmaskinerna
vid 3 a 4 atm. tryck ersattes af compoundmaskinerna, och
som man på den tiden öfvervann då yppade olägenheter genom
att låta ångan successivt verka i två i stället för i en cvlinder
.J
)
så var ju ganska naturligt att man, genom att köra i samma
hjulspår, äfven denna gång på liknande sätt sökte bortarbeta
de med tryckets stegring ökade läck- och kondenseringsförlusterna. Sålunda uppkom
Trefnk~ign
c) T refaldiga expansionsmaskiner, i hvilka ångan efter lwm·te:vpcmswns,
.
.
·
maskiner. annat far arbeta 1 tre cylindrar.
Den första dylika maskin bygdes hos J. Elder år 1874,
arbetade väl med cirka O,a7 kg. kol pr I. Hk. per timme, då
den matades med ånga af 11 kg. tryck per qvcm. från en
rörpanna. Denna rörpanna kasserades dock efter en tid, samt
l
ersattes med en cylindrisk panna för 7 kg. tryck per qvcm.
Senare utförda trefaldiga expansionsmaskiner sägas blott förl
brukat O,os kg. kol per timme och I. Hk. Då nu bästa compoundmaskiner använda cirka O,s4 kg. kol, så har ju en betydlig bränslebesparing erhållits. I Engineering för den 25 Juli
1884 finnes beskrifning med fullständi6a teckningar öfver en
trefaldig expansionsmaskin, använd å en, 126 fot lång, dnbbelpropellerångare. Denna maskin hade två h ögtryckscylindrar,
hvardera med 9 tums diameter, från hvilka gemensamt ångan
gick till en medeltryckscylinder om 18 tums diameter, samt
från denna till lågtryckscylindern (diam. = 32 tum) samt fr ån
denna till konden;;orn. H vardera propelleraxeln hade blott
en vef, och drefs st.b. axel af lågtryckscylindern och af den
ena på densamma stående h ögtryckscylindern. B.b. axel clrefs
åter af medeltryckscylindern samt af den andra ofvanpå densamma stående högtryckscylindern. Slaglängden var 22 tum
för alla cylindrarne. Vid 150 r/1. ångpannetryck per qv.-tum,
13 rfl. vacuum, 3 / 1 afskärning i högtryckscylindra.rne samt %
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afskärning i de båda andra, erhölls följande medeltryck och
m·beter..:
Cylinder.

1\Icdcltryck.

I. Hkr.

Högtryckscylindrarne . . . . . . . . . . . . . ... 57,s5 rtt.
86.
Medeltryckscylindern . . . . . . . . . . . . . . . . . 42,55 ,,
12G.
L ågtryckscylindern . .. .. . .... . . ........ . 13,1 ,
124.
---Total 336.
Denna maskins nettovigt (utan vatten) per I. Hk. är lika
som för två-cylindriska två-propellermaskiner, men bruttovigten (inklusive vatten) ställer sig cirka 4 ton lättare för
denna maskin, beroende på att pannan vid denna kan tillåtas
vara betydligt mindre. Denna maskin uppges bränna 20 °/"
mindre kol relativt ordinära compoundmaskiner af samm a
I. Hk. och 80 rtt. ångtryck. De för ofvanbeskrifna maskin
angifna mått och vigter äro engelska.
V efanordningen å de trefaldiga expansionsmaskinerna göres endera med tre vefvar eller blott två, i förra fallet anordnade såsom vid de tre-cylindriska compoundmaskinerna, i senare som ofvan beskrifna maskin, eller kunna de naturligtvis
äfven anordnas relativt hv!l.randra på flera andra sätt; dock
är tendensen här, liksom vid föregåe~de maskinsystem, ernåendet af möjligast jemna resulterande tangentialtryck i vef;periferin, i förening med god manöverfärdighet.
Då med de tvåfaleliga expansionsmaskinernas införande
man ernådde 30 a 40 % kolbesparing relativt förut använda
enkla . expansionsmaskiner, så har det visat sig att genom de
trefaldiga expansionsmaskinerna ytterligare 20 a 30 "lo besparas relativt de förra.
D et ekonomiska värde som, med våra förhållanden, de trefaldiga expansionsmaskinerna hafva relativt componndmaskiner,
framgår af följande speciela exempel. En korvett om 2000
I. Hk. förbrukar på sin vinterexpedition c:a 40000 kbf. kol
och två pansarfartyg om 3000 I. Hk. på sina soinmarexpec1itioner, h vardera c: a ~0000 kbf. kol, h vilk et tillsammans per år
blir c:a 80000 kbf., n är man nu med säkerh et kan pilräkna
Tids/o·. i .')jöv. 1888.
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20 °fu mindre kolkonsumtion med trefaleliga expansionsmaskiner
mot med compoundmaskinerna, så blir således årliga vinsten
c:a 4000 kronor, ett vä.rcle tydligen ådagaläggande de trefaleliga
expansionsmaskinernas stora ekonomiska företräde.
Som de trefaleliga expansionsmaskinerna utom detta gynsamma ekonomiska företräde, äfven, genom rätt fördelning af
maskinkraften å de olika vefvarna, samt dessas förmånligaste
vinklar relativt hvaranclra, kunna erbjuda lika jemna påkänningar å maskineriets olika delar, lika jemn gång och god
manöverfärdighet som något af de äldre maskinsysternen , så
uttränga de allt mer och mer compoundmaskinerna, samt
blifva antagligen den n ärmaste framtidens sjöångmaskiner.
d) Fy1'faldiga expansionsmaskiner. I dessa arbetar ångan
''~'fJfald,:qa
Att man tillfölJ'd af de gyn·pruz,sions- ej'te1' hoarannat i fyra cylindrar.
·
/IJrrs,;ulrJ·. ·
samma ekonomiska resultat som ernåtts med de trefaleliga exi
pansionsmaskinerna skulle manas att, genom ytterligare stegring
af ångtryck et och ökning af expansions mångfald·, minska kol konsumtion var ju att vänta; son1" dock först vid så högt tryck
som c:a 12 atm. n ågon kolreclusering med de trefaleliga expansionsmaskiner ej vidare kan ernås, så är det först för detta
höga tryck som frågan blir att an vända fyrfaleliga expansionsmaskiner. De förnäm sta svårigheter man härför har att öfvervinna äro, dels ernåendet af tillräckligt starka ångpannor, d els
ett smörjmedel lämpligt för den mot ofvannämncla ångtryck
svarande höga temperatur.
Som exempel å fyrfaldiga expansionsmaskiner kan anges
ångaren "Rionnag-na-Mara's" maskin om 400 I. Hk., bygd
af mrs Rankin and Blackmore i Greenock, öfver hvilken ritningar med beskrifning finnes införd i Engineering för April
1886. Denna maskin har 3 st. h ögtryckscylindrar (d = T),
hvar och en placerad ofvanpå hYardera af de 2 mecleltryckscylindrarne (el = 16" och d = 22") samt ofvanpå lågtryckscylindern (el · = 34"), hvart och ett af dessa cylinderpar verkande på hvar sin af vefaxelns tre vefvar. Den från pannan
kommande ångan inledes samtidigt i de tre högtryckscylin-
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clrarno, från hvilka elen afgår till 16 t ums cylindern, samt
derifrån till 22 tums cylindern, och derefter till 34 tums cylindern, från hvilken den afgår till kondensorn. Maskineriet är
konstrueraclt för 180 rtt. ångtryck. Uneler elen 3 timmar långa
profturen erhöllt: följ ande resultat:
Ångtryck per qv.-tum. . . .. .. . .. ..... . ............. 170 lbs.
Antal slag per minut ..... . ........ . . . . ........ .. .. 102.
Totala expansion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-faldig.
I. Hkr ...... . ...... . ....... . . . ....... . ... . ... . . . 412.
Kol per I. Hk. per timme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,25 lbs.
Af skäl so m ofvan nämnts hafva hittills de fyrfaleliga
expansionsmaskinerna ej erhållit någon vidare användning,
och tvifvelaktigt är det väl om de framdeles, för maritima
ändamål, få det, ty måpne ej elen med dem erhållna ekonomiska vinsten blir mera skenbar än verklig tillfölje af, dels
de med flera rörliga delar stegrade friktionsförlusterna, hvilka
ej synas i den per I. Hk. angifna kolförbrulmingen, dels en
större amortering å en dyrbarare anläggningskostnad af en
mer komplicerad maskin, samt dels tillföljd af det ökade utrymme och Yigt som dessa maskiner kräfva i fartyget. Dessutom är ökningen af de rörliga delarnos antal samt maskinens
mer komplicerade konstruktion menlig för en sjöångmaskin,
isynnerhet å örlogsfartyg, hvarest en hufvuclfaktor är maskineriets enkelhet och lättskötthet, på det i farans afgörande
ögonblick· möjligast minsta tidsödande eftertanke af maskinisten må förväntas.
Månne derföre ej, på grund af detta, med de trefaleliga
expansionsmaskinerna den gräns är nådd inom hvilken, på
denna väg, än större ekonomiska fördelar lämpligen kunna
ernås med sjöångmaskiner?
Omstående tabell 4 anger vigt, kolförbrukning etc. å några
nyare sjöångmaskiner af olika system.
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I föregående tabells kolumner, der uppgifterna äro uttryckta i brakform, anger täljaren resultat vid naturligt drag,
samt nämnaren vid konstladt drag.
Att hos oss maskinkonstruktör erna med en v1ss tveksamhet drar sig för att införa nya maslrinsystem, är ganska naturligt, enär risken som löpes, för våra förhållanden, är betydlig, men ·att då, fOedan år tillbaka, försöksperioden för de
trefaldiga expan,;ionsmaskine rua är ·undanstökad · utomlands,
och genom talrika dylika utförda maskiner tillräckligt konstaterats att maskiner enligt detta system kunna konstrueras
lika lätta och manöverdugliga som trots någon compoundmaskin, men att med dem 20 a 30 °, 0 kolbesparing ernås, så
bör en dylik tvekan eJ längre göra sig gällande, ty dertill äro
de fördelar som vmnas för betydliga för att e.J snarast tillgodogöra sig.
För örlogsfartyg är det eJ allenast den ekonomiska vmsten som h ärvid är en vigtig faktor, utan dess mer den deplacementsvinst som genom denna kolbesparing ernås, en vinst
disponibel endera för längre resor med lika kolförråd, för bestyckningens eller bepansringens ökning, eller, hvad vigtigare
är, för en stegrad fart.
{Forts.)
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Bokanmälan.
Rome et Berlin, operations sur les cotes de la lVIediterranee et de la Baltiqne au printemps de 1888, par Charles
Rope, 290 sid. i en volym i 8:o med 8 kartor samt dessutom
planteckningar och skisser, är en af bokmarknadens sista nyheter.
I detta arbete återfinna vi ett i raska drag teclmadt försök at.t skingra det dunkel, genom hvilket vi ännu, på grund
af bristande erfarenhet om den moderna sjökrigsmaterielens
verkliga värde, måste betrakta ett framtidens sjökrig. Mr
Rope, som kallar sig f. d. sjöofficer, synes hafva skrif,·it sitt
arbete för att hos den nation, hvars barn han är, stärka förtroendet till ett vapen, som enligt hans uppfattning måste anses vuxet stora uppgifter; i h vilket afseende han skiljer sig
från föregångare inom samma literatnrgren, h vilka föredragit
att skildra det befintliga såsom otillräckligt eller underhaltigt
för att derigenom gifva de patriotiska känslorna en kraftigare
uppryckning.
lVI:r Rope låter Tyskland och det med denna magt förbundna Italien förklara Frankrike krig den 30 lVIars 1888,
h varpå dessa länders armeer nästan samtidigt härmed infalla
i Frankrike. Motståndet är segt; men det är ej i eget land
de franska vapnen skola, skörda sina förnämsta lagrar. Efter
en serie af strider har den franska Medelhafsflottan i grund
ruinerat italienska sjövapnet. En fransk operationskår landsättes vid Civita Vecchia. Rom är hotadt. Tyska flottan är
efter flera motgångar blockerad i J ah de, Kiel m. fl.. ställen
och dess kraft bruten. Danmark förklarar Tyskland krig.
En fransk-dansk här landsättes vid Stettin. Tyska flottan blir
totalt upprifven , sedan flera sammandrabbning~~~·· egt rum.
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Ryssland förklarar Tyskland-Österrike krig och -då slutligen
de segrande rysk-fransk-danska vapnen hotande stå utanför
Berlin, öppnas fredsunderhandlingar och kriget anses s1utac1t.
Hela denna af författaren utvecklade serie af händelser
hvilar i grunden på förutsättningen af franska flottans öfverlägsenhet öfver de förbundna fiendernas. Det förefaller som
om förf. vid lösningen af si11 uppgift, väl ..mycket föresväfvats
af tanken att gifva kampen ett för de franska vapnen hedrande slut. Vid krigets utbrott är nämligen italienska flottan oförberedd. De:ri . ligger __ orsaken till dess undergång och
tyska flottans förluster tillsb·ifvas i allmänhet bristande "instruction maritime". Kanske bedömer förf. dessa faktorer alldeles rigtigt, men ,_då han dessutom låter Fo'r tuna visa sig
atgjordt vänligt stämd mot tricolore.n genom att gifva oförutsedda handräclmingar vid kinkiga tillfällen, förlorar hans
bevisföring något i öfv0rtygande kraft.
Beträffande förf. åsigter om de moderna sjökrig:svapnen,
ega dessa sitt största intresse uti hans stora förtroende till
såväl antitorpedkanonen som den svåra kanonen. Ofta låter
han ett enda skott från en svår pjes sänka icke obetydliga
motståndare, liksom han å andra sidan med de snabbshjutande
vapnen förjagar kanonbetjeningarna från en "Italias" 100-tons
kanoner.
För öfrigt söker han häfda fartens, rammens och de vattentäta skottens betydelse för våra fartyg; men står tvekande,
då det gäller att erkänna den sjelfgående minans tillkommande role (se sid. 200 och 221).
Förf:s ide att landsätta expeditionskårer i södra Italien
och norra Tyskland, efter det att dessa länders armeer inbrutit i Frankrike, måste naturligtvis betraktas såsom ett af förf.
framstäldt sätt att draga nytta af öfverlägsenheten till sjös,
och nöd väncligt för händelsernas historiska utveckling.
Emellertid vilja vi nu ej gå den blifvande läsaren alltför
mycket i förväg, utan sluta med att till det bästa rekommendera det för fackmannen synnerligen intressanta arbetet, som
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utmärker sig för en klar och redig stil . och som äfven för oss
svenskar har sitt särskilda intresse derigenom att större delen
upptages af krigshändelser, som tilldraga sig i våra egna farvattens omedelbara granskap och i hvilka en med vår beslägtad nation deltager.

Litteratur.
Strandings in the Dan i sh waters 1858--1885, com p lied by
J. S. Hohlen ber_q, tryckt i K ~penhamn 1887, är en intressant
nyhet för alla dem som navigera de danska farvattnen.
Författaren, sum åtagit sig det dryga arbetet att öfverskådligt sammanfatta alla uppgifter om strandningar vid de
danska kusterna mellan oNannämnda årtal, har på ett i allo
tillfredsställande sätt löst denna uppgift, genom framhi.ggande
af elen karta, som utgör detta arbetes hufvudsakligaste del.
Platserna för de olika strandningarna äro på kartan markerade och till ytterligare belysning, är den åtföljd af en förklarande text.

Innehåll i åtskilliga maritima oeh krigsvetenskapliga tidskrifter 1887- SS.
Hvenska och norska.
]{onyl. J(riysvetenslcctps-Akculem'ie ns I-Iandl'inycw och Tillslwift. 3:c hlift. H <t n d l i n g a r n a: Årshcriittolsc af förcr\ra gandcn i krigsförvaltning, krigsla gfa renhet or· h sjuh·å nl. T i r\ s k r i f te n: Viirnplig-tslag-cn orh
den f. r\. staman stiilrla personalen.
4:e och 5:r h iift. H a n d l i n g a r n a: Årsberättelse af töredra ganrlen i krigskonst. T i d s k r i f t c n: Till frågan om fiilta rtilleriets uppträdande · i striden:
Bör virl indelta arrnon 2:a kla ssens boväringsmöte hålla s samtidig-t med reg-emon tsmötct? MilitiiTlitteratur II; P crso nalförlin<lringm·.
A:1'tUle1·i-Ticlsk1"i{t. l:a häft. 1888. Öfningar med t'ii ltTllstaclo batteri er ; Un dcrriittclser från friimmandn länder ; Meddelanden från svenska artilleri et:
Redogörelse fö r fältartilleriets skjuts kola å l\farmn samt från fiistning-sartilleriet s
;;l,jutskola å Vaxholm 1S81i.
Nm·•8lc 'l"illssk1•ift fm· Sövwscn. !Hu iirg. 5:o hiift. Teorien för fart,·g·s stabilitet; Om hos pitalssl,rpp och dera s inredning samt om r\cras anviindn"i1~o· inmn vår llHtrin: Om lwfsvåg-orna; ~)VY asps~) nntlcrg-å ng: E ng-elska snabb"
skjutande
kanoner.

Dan::;ka.
'['i(ls.<okl'i/t j'o1· Sövwsen.

:.!:.!:a band. S-U:e hiift. Projekt till ny
t nrpoclbåt -- '>Ovorlladebaa<h; Öfningar och olyek,;fall; 2'11cd anledning nf »Öfning:n
tH:h olycksfall»; Om rättighet att tura örlogsfi<lgg; Ulamalpeno<lenR hety•lclsr for
v;\ra fan·attcn ; Brcfdnfvefråga ns ntver·kling; Collinliltor-Uyruscopet.

Ty ska oclt östeJTikiska.
JILittheil'ltnyen aus dem Gebict e des Scewesens.

Vol. XVI.
N:ris I u. II. Om organi tiationsg rnm\cn tör on modern örl ogsflotta: Dynamitkanonen ; Om nmlcr vattcnsbittar; J omförande ha stighet sför sö k med ryskt torpcdbåtar: Franska torpedbåtar ; Amerikansk torpedbåt; Försök mer\ mtroglyccnnlarldac\e granater; Försö k mod flytande bränsle; Sti\.lpan sar; Profturer med ~le
c1wrlsht »Ua lilte,\'1 och »Arr:hcr»; Nya spriingii.mnct »Emmcnsit>>; Engrlska sta lb~oncr ; Litcm t m ; Bibliografi H L m.
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Engelska.
-IO'U1'nrtl of the Royal United Sm·vice J.nstitnt'lon. Vol. XL'U.
N:o 142. Om skeppsbottnens förrostning å jom - och st~lfnrtyg; Mnskinkanoner,
tiora s taktik oeh ekipering: Artillerield nntteti<l m. m.

F'ntnslm.
Revue lJia1"itiuw et Coloniale. Januari 1888. Brannans t orpcdo :
Krönika, innehållande: Engelska kan onbåten >>Bramble••; Försvaret af do engelska
kolstationerna; Amerikanskt kustförsvarssystem; Ryska kanonbåtar och rys !w
pnnsaroskadorn i Svarta hafvet; Nya turkiska fartyg; Ny torpedbåtstyp m. m.
Februari 1888. Skjutinstruktionon fiir gevär inom engelska och italienska
flottoma; Expeditionen till Rio-Janeiro 1711 (forts.); Krönika, innehållande: Af
engelska amiralitetet genomförda reformer; Engelska kryssam e »Mersey., »Brisk»
och »Nareissus»; Proftur mod amerikanska kryssaren »Chicago»; Rapport till kongrossen af sekreteraron i marinministoriet ; Förenta staternas sjökrigshögskola i
Nowpor.t; Ryska Svarta-hafsflotta n; Det biistit kanon krutet; Italienska 118-tons
kanonen; J omförolse mellan 111 och 118 tons kanonor m. m.
Mars 1888. Rapport till fi·anska vetenskapsakademien öfver skeppets teori:
Italienska örlogsflottan 1888; Krönika, innehållande: Ornorga.nisation af spanska
flottan; Ryska Sva.rta-lmfsilottan; Pneumatiska kanonen inför Royal United Service Institution; Hastigheten såsom faktor vid sjöoperationer; Rysk örlogshamn
i Östersjön; »Fatum», it<tliensk torpet! obåt m. m.
Revtw el' A1·tillerie. Janmn·i 1888. Bestiimmamlo af elevationsv inkeln
1·itl hi.igsta portoc; Diverse moddelanden: Snabbskjutande kanoner; Alamininmstål m. m.
Februari 1888. Instruktion för utbildning af skyttar inom tyska l'illtartillcrict; Di1·o rso mo<ldehmtlen: Om don hastighet, hvarl)lod ljudet från skjutvnpcn
fortplantas; Spriingämnot Garbonit; Maj or l'IIicgs nya gevilrskula m. m.

