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Nordenfalts undervattensbåtar. 
Föredrag hållet i Kong!. Örlogsmannasällskaprt ;lf löjtnanten C. F. Askor. 

Resultaten af försöken i Sundet 1835 med båten .Jti l 
gjorde N ordenfel t uppmärksam på en del vigtiga förändringar, 
som sedermera iakttogos vid byggandet af de två hamnbåtarne 
för Turkiet. 

I hufvudsak likna dessa dock sin föregångare. Formen 
är en förlängd cylinders, tillspetsad mot ändarne. Ehuru det 
var att antaga att denna form icke skulle vara den fördel
aktigaste i hög sjö hafva de dock visat sig vara goda sjöbåtar, 
endast man iakttager att icke gå med full fart och att taga 
sjön på bogen 2 streck för ifrån. 

De största uppfinningarne i N ordenfelts båtar äro otvif
velaktigt begagnande af ånga, ä±ven för rörelserna under vatt
net, och sättet att hålla dem . på det önskade djupet. 

Fördelarne med ångan äro påtagliga, allelenstund man 
under elen följd af år denna kraft användts, lärt sig fullkom
ligt handtera densamma, ett förhållande som näppeligen kan 
sägas om elektriciteten, och äfven komprimerad luft och ke
miska medel hafva sina olägenheter. 

Svårigheten att generera ånga för längre gång under vatt
net är löst genom att insläppa hett vatten i en reservpa,nna 
eller cistern. Under gång i vattenytan hålles nemligen trycket 
i denna lika som i pannan och när sedan båten sänks kommer 
denna magasinerade ånga till godo. Båten sänkes medelst 
tvenne vertikala propellrar och styres i vertikal rigtning af 
såväl dessa som med tillhjelp af roder eller fenor i bogen. 

Alldenstund båten alltid har en del flytkraft i behåll, flyter 
elen upp så snart dessa propellrar stoppas, på samma gång man 

Tids kr. i fljöv. 1888. l G 
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genom att öka eller sakta på den ena eller andra kan gifm 
båten hvilken önskad afvikning som helst. Den luft båten 
innehåller har visat sig fullt tillräcklig utan att renas. De 
turkiska båtarue hafva följande dimensioner: längd 100 fot, 
breeld 12 fot, deplacement med endast styrtornet öfver vattnet 
100 ton. De hafva vanliga campaund-kondenseringsmaskiner 
med 2 cylindrar och indikera med 100 lbs tryck 250 hkr. 

Angående maskinerna är intet särskildt att anmärka, annat 
än att cirkulations- och luftpumparna drifvas af en särski ld 
cylinder, hvilket gör att vacuum alltid kan erhållas för de 
olika maskinerna som för öfrigt finnas i båten, antingen huf
vuelmaskinen är i gång eller icke, äfvensom att alla maski
nerna äro konstruerade för att draga den största möjliga nytta 
af vacuum. Pannan är af vanlig dubbeltub marintyp endast 
att förbränningsprodukterna hafva att efter tuberna passera 
en kanal genom ångrummet på pannan hvarigenom dels åstad
kommes bränslebesparing dels att skorstenen på samma gång 
den konuner mera miclt på båten icke blir så starkt upphettad. 
Pannan har 2 eldstäder med sammanlagd eldyta af 750 qv.-fot. 
Tillsammans innehålla panna och cistern 30 ton vatten och 
innan båten sänks uppbringas trycket i båda dessa till 150 lbs, 
hvilket visat sig nog att utan vidare eldning drifva båten 
30-40 eng. mil. Det höga trycket fås i cisternen genom att 
samtidigt med att ånga insläppes från pannan pumpas vattnet 
tillbaka i pannan från cisternen. 

Propellern sitter akter om rodret och ehuru axeln mynnar 
ut centralt, är den inombords bruten genom utvexling, så att 
maskinen ligger i botten på båten. Maskinerna till . de verti
kala propellrarna hafva till und vikande af någon död punkt 3 
cylindrar. Ångan. till dessa cylindrar regleras genom en sär
deles sinnrik ventil helt och hållet af befälhafvaren sj el f. Pro
pellrarna sitta närmR-re ändarne af båten och är detta en för
bättring mot på Vresundsbåten, som visat sig särdeles fördel
aktig för manövern. Oaktadt det tunna vattenlager, som vid 
början af båtens sänkning betäcker propellrarne, uppkasta de 

' ; 
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dock vid igångsättningen intet vatten, utan endast någon bubb
ling på ytan tillkännagifver att de äro i gång. Det har visat 
sig att båten med afseende å dess horisonteJa läge erhållit 
större säkerhet med propellrarnes nuvarande placering. Bog
rodren manövreras såväl automatiskt medelst balansvigt med 
tillhörande utvexling af länkstänger som af befälhafvaren från 
styrtornet. Då båten användes som öfvervattensbåt tillföres 
behöflig luft eldstaden genom en sug- och tryckbälg i styr
tornet. Som sådan för den kol för 900 minnters gång med 
reducerad fart. Båtens mer eller mindre djupgående regleras 
genom insläppning af vatten i 3 vattentankar, hvaraf en i h var
dera ändan rymmer 15 och en i midten vid botten af båten 7 tons. 
Med alla 3 fylda intager båten ett läge med endast glaskupolen 
af styrtornet ofvan vattnet. I detta läge har svårigheten att 
upptäcka den Yäckt mycken uppmärksamhet isynnerhet vid 
sakta fart då dess gång dessutom är fullkomligt ljudlös. Ge
nom att insläppa mera eller mindre vatten kan man fullkom
ligt bestämma båtens djupgående efter de olika ändamål till 
hvilka den skall användas. Innan håten användes under vatt
net, tillslutas eldstäderna hermetiskt med. luckor, då elden 
snart slocknar. skorstenen nedtages och, tillika med styr
tornet, igenskrufvas. Båten är i stäfven för::;edd med 2 ·white
heads torpedatuber af särskild konstruktion, och torpedernas 
afskjutande sker från styrtornet. Vigten af minorna balan
seras genom vatten i förliga tanken. Till försvar mot öfver
rumpling som öfvervattensbåt finnas 2 N ordenfelts 25 mm. 2-
pipiga kulsprutor, apterade för och akter om tornet och hvilka 
innan båten stänges för sänkning nedtagas. Omfattande för
sök med den ena af dessa båtar gjordes i Konstantinopel i 
Maj förra året. Försöken leddes af sultanen. Båten upptog 
150 lbs tryck, hvarefter eldarue bankades upp, dock utan att 
luckorna tillslötos, hvarefter båten beordrades att stäfva 
strömmen utanför Seraglio Point, hvilket den gjorde med 
lätthet under det de åtföljande ångbarkasserna icke kunde göra 
det. Härunder inträffade ett missöde, som kunnat blifva gan-
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ska obehagligt. Den blef nemligen påseglad af en större 
launch; men lyckligtvis aflopp det med ett hål i botten på 
denna och ett par tum afslagne af ett propellerblad. Derefter 
beordrades båten att som öfvervattensbåt anfalla en ångare 
nere vid Skutari. Den svängde genast på något mer än sin 
egen längd och satte kurs tvärsigenom strömmen. När den 
sålunda vände aktern till, var den mycket svår att upptäcka, 
oaktadt man visste i hvad rigtning den gick. Kommen i 
närheten af ångaren syntes plötsligt två vattenuppkast, or
sakade af att då stäflnekorna för torpedatuberna öppnades 
forcerade det inrusande vattnet ut luften ur tuberna genom 
ventiler i dessas bakre ändar. I detta ögonblick liknade den 
fullkomligt en sprutande hval. Återkommen anbefaldes den 
med full fart gå emot strömmen. Lemnande de åtföljande 
ångbarkasserna, som skulle tjenstgöra som lotsar efter sig, 
gjorde den mot den 5 knop starka strömmen 8 knop öfver 
grund. Derefter skulle den som undervattensbåt anfalla den 
förut omtalade ångaren. Sedan allting blifvit stängdt insläpp
tes vatten och den ångade i väg med endast kupolen ofvan 
vattnet, tills den .plötsligt försvann. Nästa gång den syntes, 
var den för om ångaren, kommande från dess andra sida. 
Vid detta tillfälle förmådde icke den utrusande luften göra 
något vattenuppkast då stäflnekorna öppnades. Sammanlagdt 
hade båten varit under gång fem timmar, deraf de 2 sista 
med slutna luckor, och när den återkom och blifvit förankrad 
hade den ännu 90 lbs tryck i pannan. 

De erfarenheter, som vunnits vid såväl dessa som före
rrående försök föranledde kammarherre N ordenfel t att bygga 
b ' 
en f jerde, större, sjögående båt, numera känd under namnet 
Southamptonbåten, den liksom de 2 föregående byggd vid 
Barrow, och äro alla de förbättringar och förenklingar, som 
försöken lemnat, iakttagna å densamma. I hufvudsak kan man 
säo·a att denna båt är en förstorad Whiteheads torpedo, ehuru b 

denna liksom de föregående clrifves med ånga i stället för 
komprimerad luft. Besättningen utgöres af 9 man, och har 

,' 
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elen i båten inne::;lntna luften befunnits tillräcklig under l i 
timmar utan att renas. Särskild uppmärksamhet är fä::;tR.d vid 
besättningens säkerhet, om något skulle komma i olag i båten. 
Flytkraften, som här är ökad till minimum 1

/ 2 ton, konuner 
båten att flyta upp af sig sjelf och skulle elen af en eller 
annan anledning komma djupare än man önskat, afstänger 
automatiska ventiler ångan till de vertikala propellrarne. Bå
ten är 125 fot lång och 12 fot bred med 250 tons deplacement. 
Midskeppssektionen är cirkelformig, de andra sektionerna sam
mansatta af två bågar, gradvis aftagancle på bredden mot stäf
varne. Hon är bygd helt och hållet af stål af betydligt gröfro 
dimensioner än en vanlig torpedobåts. Bottenplåtarne äro 12 
och däcksplåtarne 25 mm. tjocka. Armeringen utgöres af 2 
Whiteheads torpeder liggande i tuberna och 2 i reserv inne 
i båten, samt å däck 2 snabbskjutande N ordenfelts kanoner. 
Hon har 2 skorstenar midskepps med gemensamt tillopp för 
röken. Dessa äro liksom å de föregående båtarne att taga necl 
och skrufva igen. Denna båten har 2 styrtorn, 2 fot höga 
och upptill försedela med glaskupoler lagom stora att sticka 
upp hufvudet igenom. I främre tornet äro samlade alla kra
nar, telegrafer och språkrör, för att derifrån manövrera, höja 
eller sänka båten samt a±I:yra torpeclerne. Båten har 2 clubbel
cylinders vertikala compoundmaskiner, verkande på 4 <liame
tralt motsatta vefstakar och d.rifvancle en propeller. Hög
tryckscylindern är 15 1

/ 2 och lågtrycl~scylinclern 27 1
/ 2 tum med 

16 tums slag, maskinerna indikera 1000 hkr. Ångan genereras 
i två pannor med 150 lbs tryck. Sammanlagdt finnas 11 ma
tikiner ombord för framfart, cirkulationsvatten, styrning, roder, 
forceradt drag, pumparna och för de vertikla propellrarne, 
genom hvilka äfverr denna båten hålles på önskaclt djup. 
Innan båten användes uneler vattnet upptages trycket, skor
stenar och kanoner nedtagas, och allt stänges till som å de 
turkiska båtarne. Derefter insläppes vatten i de olika tan
lmrna, då båten intager ett läge med endast styrtornet öfver 
vattnet. Skall den sedan vic1are sänkas sker detta medelst de 
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vertikala propellrarne, som å denna sitta infälda i fören och 
aktern. Djupet angifve:o å en ytterst känslig tryckmätare. 
Under vattnet beräknas båten att med en fart af 4 knop 
kunna fortsätta 5 timmar. stoppas propellrarne höjer sig 
båten till det ursprungliga läget och skall den vidare höjas 
sättas pnmparne i gång och utdrifva vattnet till en qvantitet 
af halfaunan tons i minuten. De vanliga kolboxarue rymma 
8 ton kol, med hvilka båten kan tillryggalägga 1000 minnter 
med cirka 9 knop. Om man så önskar kunna en del af vatten
tankarne användas till kolboxar och kan i så fall 28 t.on kol 
intagas. Båten kan med en fart af 10 knop gå från England 
till Suez med kolning endast i Gibraltar. 

Det första försöket med denna båt egde rum i Southamp
ton den :26 Maj förra året i närvaro af auktoriteter från såväl 
engelska armen som flottan. Båten stängdes till, skorstenarna 
nedtogas och den sänktes till endast styrtornen voro öfver 
vattnet. Åskådarn e gin go om bord å en ångbåt "Alexanclra" 
och båten iingade i väg följd af denna. Farten varierade 
hänid mellan 5 till 8 knop. Derefter togos skorstenarue om
bord och upptogs fullt tryck, och båten lät.tades, hvarefter 
han gick på distans följd af torpedbåten .M. 25. Farten upp
gick härvid till 15 knop. Äfven de, som tviflade på hans 
värde som undervattensbåt, måste erkänna att på så sätt an
vänd hade han många företräelen framför den åtföljande tor
pedobåten; um1er det den.ne allt efter som farten ökades höjde 
sin stäf och erbjöd större träffyta, bibehöll den andra sitt hori
zontela läge och sköt en kompakt våg framför sig som ansågs 
nog tjock att afvika projektiler från antitorpedovapen. Seder
mera under jubileumsrevyn följde "N ordenfel t" trupptrans
portskeppet "Tamar" från Southampton till Portsmouth och 
:o om "'ramar" hade blifvit försenad forcerade den med 15 knop. 
Sedan en del förändringar vidtagits med maskin, hvarigenom 
man hoppades få upp farten till 17 knop, anstäldes den 19 
och 20 sistlidne December nya officiela försök, hvarvid aukto-

l 
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ritetcrna från Portsmouth och de fleste militärattacheerne i 
London närvaro . 

]!-,arten blef icke heller då mer än 15 knop. Deremot 
gjordes ett särdeles intres.:;ant nattligt anfall. Båten gick till 
:ojö:o kl. 5 med order att som undervattensbåt under aftonens 
lop1J anfalla "Alexandra". Om båten obemärkt kunde komma 
inom 400 yards skulle den blåsa och ansågs anfallet i så fal I 
lyckadt. Kapten Gan·et, som förde båten, hade mycken otur, 
ty elen aftonen gingo ovanligt många ångbåtar ut och in till 
Portsmouth och äfven råkade han in i en fiskarflottilj. Redan 
börjad<'3 man på "Alexandra" antaga att något händt båten, då 
plötsligt 10 minnter efter 8 pipan hördes och var båten då 
på cirka 80 yards afstånd. På 400 yards afstånd hade elen 
försökt blåsa, men som pipan var full af vatten lyckades det 
icke förr än som nämncH. Oaktadt det var månsken hade 
icke minsta spår af båten kunnat upptäckas. Visserligen an
vände.o icke elektritlkt ljus, men frågan är väl om man med 
detta har sannolikhet ett upptäcka glaskupolerna, om båten 
går med sakta fart, under det att ljuset deremot är en utmärkt 
ledning för den anfallande. Denna gången hade flera ångare 
ankrat omkring "Alexandra", som icke hade några särskilda 
igenkänningstecken, hvarföre anfallet var försvåradt. Dagen 
derpå gjordes upprepade försök i docka i Southampton att 
höja och sänka båten och utföllo dessa särdeles fördelaktigt. 
Dessa voro de sista försöken tills dato med Southamptonbåten 
och ansågos de af de närvarande som särdeles lyckade. 

Deremot hafva af en derför utsedd komite nya omfattande 
försök gjorts med de turkiska båtarne under lo})pet af sistlidne 
Februari månad och äro dessa särskildt intressanta derför att 
uneler desamma atskjötos vVhiteheads torpedas från båten ned
sänkt, någonting som förut aldrig försökts. Försöken inleddes 
med att en dag, då det tillföljd af sydlig storm gick hög sjö 
på Marmorasjön, beordntdes båda båtarne att forcera sydvart, 
hvanid de på 5 ;/2 timmar tillryggalade 60 minuter, utan att 
något som helst mankerade. Följande dag försöktes båtarue 
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under flera timmar å rad fullt tillslutna såsom undervattens
båtar, h varvid deras förmåga att håll<:t ånga n ta n eldning an
sågs fullt tillräcklig. rrredje dagen skulle sannolikheten för 
undervattensbåtar att träffa med \Vhiteheadstorpeder utrönas. 
Båten skickades af, närmade sig det anbefalda målet, tog sina 
pejlingar och sänkte sig samt afsköt torpeden på cirka 200 
meter från målet, hvilket torpeden passerade mycket nära. 
Ehuru man godt kan antaga, att undervattensbåtar i de flesta 
fall lugnt kunna närma sig och afskjuta sina torpeder med 
glaskupolerna i vattenytan, var ju detta ett intressant resultat. 
Derefter gjordes under en fullkomligt stilla och månljus natt 
försök att utröna undervattensbåtens chance att smyga sig på 
ett fartyg. Oaktaclt fartyget, å 11\'ilket komitt'm var ombord, 
hade elektriskt ljus, ansågs allmänt att detta under dåvarande 
förhållanden skulle mera gynna anfallet än försvaret, hvarföre 
det icke användes. Båten fick order att afgå och anfalla inom 
loppet at en timme. Oaktadt elen korta tid uppmärksamheten 
behöfde vara på helspänn, hade icke minsta spår upptäckts, då 
båten på 400 yards lät höra sin pipa, det öfverenskomna tecknet. 

Till sist gjordes omfattande försök att utröna sannolik
heten att träffa glaskupolen under anfall, men var komitens 
åsigt att, tillföljd af den ringa höjden och svårigheten att hålla 
den i sigte, utsigterna voro mycket ringa. KomitEm kom till 
det resultat att undervattensbåtar böra ingå i den turkiska 
flottan, alldenstund de med elen utveckling de numera inne
hafva utgöra en särdeles vigtig faktor. 

Iden med undervattensbåtar är ingalunda ny, för hvilket 
inför detta sällskap för ett par år sedan redogjordes, tvärtom 
har den flera gånger varit utförd som ett medel att skada en 
öfvermäktig fiende, men man kan säga, att <len först genom 
de sista N ordenfelts-båtarne blifvit realiserad. Att frågan i 
England vunnit stor tillit bekräftas bäst genom de personer 
som tillsammans med kammarherre N ordenfel t bildat ett bo
lag för tillverkande af all slags krigsmateriel och till hvars 
uppkomst hufvudsaldigen de lyckliga resultaten med under-
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vattensbåtame bidragit. Barrow ship building company är 
inlöst af dett<:t bolag, som nog snart kommer att låta höra af 

sig. 
N u mera, då snart h varje medel i krig anses tillåtet, borde 

Sverige med all var pröfva om icke undervattensbåtell är ett 
kraftigt medel att höja de::;s för::;varskraft och näppeligen lär 
väl någon effektiv bl okad kunna upprätthålla:,:, der elen är att 

frukta. 
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·om roterande stormar 
med särskildt afseende på stormen den 15 och 16 Oktober 1886. 

(Forts. fr. pag. 170.) 

Vi ~;kola nu taga i betraktande väderleksförhållamlena 
rlen 15 och 16 Okt. sa mt närma~:;t föregående dagar och skola 
dervid taga till hjelp rapporterna dels från meteorologi~:;lm 
institutet i London och dels från omkring 50 andra stationer 
i Europa, på grund af hvilka de synoptiska kartorna för dessa 
dagar utarbetats. 

Den 18 Nov. kl. 8 f.m. låg en långsträckt area af lågt 
barometer~:;tånd i Nordsjön, i riktningen NV -SO och med
förde hård vind till storm från SO i Norge och Danmark, 
vestlig vind i Storbrittanien och Frankrike ~;amt storm i Bi
~:;cayabugten. I väderleksrapporten antages att det låga luft
trycket konuner att draga sig ostvart, men det tillägges att 
de öfre molnens rörelser i Valencia, på Irlands vestkust, och 
öfver Lonelon synas antyda närmandet af en ny rubbning från 
v ester. 

Således visade sig redan nu, för den uppmärksamme iakt
tagaren, de tecken som förebådade den två dagar senare m
brytande stormen. 

Den 14, kl. 8 f. m. hade det låga lufttrycket dragit sig 
nordvart och barometern steg öfverallt i Europa, utom i Skan
clinavien. Högsta lufttrycket var i Spanien. Vinelen var SO 
öfver större delen af Sverige och N or ge, med storm i Hernö
~:;and och Christianssund ; SV i Tyskland och södra Nordsjön. 
Längre vester ut var den V a NV, med styf bris i Biscaya
viken. För öfrigt måttlig. Isobarerna, eller de linier som å 
kartan sammanbinda ställen med samma barometerstånd, äro 
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mycket regelbundna men ligga långt isär, hvilket visar att 
funljupningen är mycket långsluttande, till följd hvamf vinelen 
måste vara måttlig. 

Barometerns stigning har nu skärpt meteorologerna~; upp
märksamhet och de antaga att elen förorsakats af de, genom 
centrifngaJkraftens Yerksamhet, hopade luftmassorna i ett an
ualkaucle barometerminimums periferi. 'recknen härtill blit'va 
också allt flera . Regnbyar uppträda på de södra och vestra 
~:;tationerna, åska förekommer i SV delen af England och sö
dra Irland, sjögången derstädes likasoril. på vestkusten är svår, 
barometern börjar falla och cirrusmolnen röra sig från VNV 
a NV. 

Den 15, kl. 8 f.m., förmäler rapporten följande: ''Under 
loppet af de sista 24 timmarna har en stark barometrisk för
djupning från Atlanten inkommit öfver Storbrittanien. Stör
ningens medelpunkt, i hvilken barometern står så lågt som 
28,o inches (728 mm.) , ligger nu micltöfver Irland och qvick
silfret faller på alla stationer, med unelantag för Valentia, der 
en stigning eger rum sedan kl. 10 i går e.m. Vinden blåser 
storm eller hård storm från SV eller V på södra kusterna, 
hård kultje från SO i östra England och måttligt till hård 
storm från O i norra England; men i norra och östra Skot
land blåser måttlig vind från O a SO. Sjögången är mycket 
SYår på SV-kusten, hög utanför NV-kuste:!:'. af Frankrike och 
norra Irland samt svår öfverallt, utom vid de nordligaste 
stationerna. I saknad af rapporter från Sverige och Spanien, 
är det svårt att förutsäga hvilken riktning stormen skall taga. 
Regnig och byaktig väderlek förekommer öfver allt, utom 
ytterst i norr. Största regnmängelen i vester och söder. 

Den 16. Det låga tryck, hvars centrum dagen förut låg i 
Irland, har under sista dygnet avancerat ostvart öfver Irländ
ska sjön, der det synes hafva stått stilla några timmar; det 
framskred sedermera i SU-lig riktning och låg kl. 8 f.m. öfver 
Wiltshire i södra England. I norr om centrum steg nu baro
metern på alla stationer, äfvensom i Irland, men fortfor att 
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falla ~öder ut derifrån. Vinelen var m<tttlig SO eller 8 i N e
der] änderna och ö~tra England, men på norra · ku~tm·na var 
l1an ännu ~tark från O a NO och i Irland blåste hård kultje 
af N ord, under rlet att i Biscaya.viken och vestra hälften af 
Eng. kanalen fortfarande rådde hård storm från ve~ter. I 
ö~tra delen af Kanalen hade den något aftagit. Sjön var 
ovanligt hög i Kanalen och Biscayaviken och svår på .de fle::;ta 
andra ställen af kusten. Starkt regn på SV -kusten och i 
Kanalen. 

Vi se på kartan äfven för denna dag att der isobarerna 
li.~ga tätast, nämligen i vestra delen af Eng. kanalen och vid 
dess mynning, blåste den starkaste stormen och gick den svå
raste s jön. 

Den 17, söndag, offentliggjordes inga rapporter. 
Den 18 låg fördjupningen ännu öfver Holland. Des::; fram

åtgående rörelse hade afstannat och elen utjemnacles hastigt, 
hvilket synes på det ökade afståndet mellan isobarerna på 
dagens karta . En ny, mindre fördjupning , som r1en 17 låg på 
Storbrittaniens NV-kust had e dragit. sig söder ut, öfver Bi
scayaviken och vestra Frankrike. 

Alla dessa företeelser stämma fullkomligt in med Jagarn e 
för cyklonerna. Våra roterande stormar skilja sig från de 
tropiska orkanerna endast derigenom att de, i de flesta fall, 
kunna anses såsom tama i jemförelse med den nästan obe
::;krifliga våldsamhet som de senare utveckla. 

Af den nu gifna redogörelsen för ifrågavarande storm 
framgår att dess första förebud voro de åt öster drifvande 
cirrusmolnen och barometerns stigande. Derpå kom barome
terns fallande, byar och regn, vindens tilltagande och slutligen 
sjelfva stormen. I närheten af medelpunkten var stormen en 
fullständig hvirfvel, ty, såsom af kartan för den 15 synes, var 
vinden då på Irlands nordkust Ost ; på vestlmsten N ord; på 
sydkusten V est och på ostkusten Syd. Af samma karta finner 
man äfven att skilnaden i barometerstånden i Irland och norra 
Frankrike är 27 mm. eller en hel engelsk tum, en skilnacl, 

" ) 
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som representerar en trettiondedel af atmosferens tyngd och 
som i ett så lättrörligt ämne måste åstadk~1ma fruktansvärda 
rörelser. Isobarerna ligga i denna riktning, både elen 15 och 
16, särdeles tätt, intill h varandra och angifva en brant slutt
ning på elen barometriska skalan. I dessa trakter rasade också 
stormen värst och blef ovanligt förödande dels genom dessa 
stitllens närhet till centrum , der sjön alltid blifver synnerliD'en . o 
svår, Clels genom stormens långsamma framfart i banan och 
dennas afvikning söclernt, hvarigenom vinden med tilltagande 
styrka, envist blåste från samma håll under båda dagarne.*J 

Seclan detta skrefs har i "Naut. Magazine" för December 
varit synligt ett referat öfver en föreläsning rörande denna 
storm, som hölls i meteorologiska sällskapet i London, vid 
dess Novembermöte, och hvarur jag skall anföra några upp
gifter för att camplettera det föregående. · 

Genom obilervationer ombord å fartyg synes det som om 
stormen har bildats elen 12 Okt., omkring 230 miles SO om 
N ewfoundland. Det är sannolikt att elen var satellit till och 
bildad inom en mycket större area af lågt barometerstånd och 
att elen mycket hastigt framgick längs denna störnings södra. 
kant. Han erfors elen 13 Okt. af många fartyg och passerade 
hastigt dem som skulle vestvart under det att de som skulle 
ostvart hade känning af honom längre tid, emedan de gingo 
samma väg som stormen; men fastän flera af dessa fartyg 
gjorde 18 knop, blefvo de dock hastigt efter. Man antager att 
stormen elen 14 nalkades Brittiska öarne med en hastighet af 
50 mil i timmen. Vinelens största styrka iakttOO'S den 16 vid • b 

Scilly, der den hade en kraft af 45 rft. pr qv.-fot, men, då man 
tager i betraktande dess byaktiga karaktär, antages det att 
elen i byarna under en eller ett par minuter uppnådde ett 
tryck af 70 rtt. pr qv.-fot. 

Stormens oregelbundna bana och dess ringa hastighet i 
denna, sedan han inkommit öfver Britiska öarne, tillskrifveR 

*) I stormen tlon 8 December 18S(i var skilnatlt•n i haromctcrhi"tj<!Pn lllt' l!"n 
norra Irland och Lissabon 2,li·l cng-. tun1. 
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närvaron af en barrier af högt barometerstånd i norra Europa, 
äfvensom den dragning i vestlig riktning, som uppstod genom 
den stora kondenseringen af vattenånga och deraf följande 
svåra regn på stormens baksida. 

Om förhållandena i stormens centrum den 17 på e.m., då 
likväl vindens styrkfl. betydligt aftagit, berättar befälhafvaren 
på en Göteborgsångare följande. Han hade uneler dagens lopp 
styrt långs Holländska kusten, nära densamma, under en storm 
från SO, som var så hård att intet segel kunde föras . Plöts
ligt blef det fullkomligt stillt, men en stiltje som var vida 
obehagligare än stormen. Barometern var förfärligt låg; tjocka 
regnmoln, hvilka syntes hvila på masttopparne voro i den för
underligaste rörelse och begränsade synkretsen till den minsta 
möjliga; stundom skildes de åt för ett ögonblick och läto se 
en skyrpt af den blå himlen. Dessemellan blåste våldsamma 
byar från NV, öfverfallancle fartyget med en häftighet som 
om de kommit direkte ur Eoli säck; allt under det att en 
hemsk obeskriflig färg låg öfver omgifningarne. 

För att icke. nödgas tillbringa natten på sjön, under så 
obehagliga omständigheter, forcerades af alla krafter för att 
inkomma till Terschelling, h vilken hamn äfven uppnåddes 
efter mörkrets inbrott. 

Mångfaldiga äro rapporterna om de, olyckor som inträffat 
i och vid kusterna af Irländska sjön och Eng. kanalen. 

Fartyg sjönko för sina ankaren eller drefvo i land och 
blefvo vrak. Såväl från land som från sjön berättas om far
tyg, som sjönko i berättames åsyn, utan att något kunde 
göras för besättningarnes räddning. Stränderna voro fulla af 
vraksty.cken från fartyg, om hvilka man för öfrigt intet kän
ner, och bland dessa . fann man månget menniskooffer, som 
hafvet återlemnat. Äfven ett fartyg från Göteborg blef stor
mens rof. Briggen "Zaima" kantrade nemligen i närheten af 
Portland och hela besättningen omkom. 

En stor ångare var i Eng. kanalen och Jmnde endast 
med störsi;a ansträngning hålla stäfven mot sjön. Man varse-

• , 

-225-

blef derifrån ett barkskepp i sjunkande tillstånd, hvilket 
för topp och tackel länsade ned mot ångaren, synbarligen i 
afsigt att besättningen medelst utkastade. linor skulle bergas 
af denne. Sjön var dock så förfärlig och faran för collision 
sf\, stor att ångaren såg sig nödsakad att hålla undan. Om 
en liten stund voro skeppet och dess besättning försvunna i 
djupet. 

I Irlands och på Englands södra kust steg vattnet till en 
ovanlig höjd, hvilket i förening med det ovanligt starka reg
net förorsakade öfversvämningar med åtföljande stor förlust 
af egendom. Vid Brighton bortspolade sjön en lång strand
skoning af 10 fots bredd och förstörde många af denna rykt
bara badorts dyrbara anläggningar samt skadade ännu flera. 

Lloyds commitee annonserade i hörjan af December efter 
underrättelser om · 4 stora ångare, h vilka varit ute i .denna 
storm och sedermera ej afhörts, och handelskammaren i Car
diff har den 17 Nov. beslutat petitionera hos regerii)gen om 
anläggande af en eller två nödhamnar i vestra delen af Bristol
kanalen, nära Lundy Island, på den grund att om sådana 
funnits skulle 25 fartyg och 200 menniskolif, hvilka gått för
lorade under Oktober och början af November, kunna hafm 
räddats . Antalet haverier i denna storm var 158. l ångare 
och 5 segelfartyg öfvergåfvos; 5 seg~are och l ångare sjönk o; 
42 segelfartyg och 2 ångare strandade. 

. I sammanhang med det nu afhandlade ämnet, om vindar 
som förorsakas af lågt lufttryck, vill jag i största korthet 
äfven nämna något om deras motsats : de som uppkomma af 
högt lufttryck. Till skilnad från de förra, hvilka benämnas 
"cyldoniska", kallas dessa "anticykloniska". 

Det höga lufttrycket är vanligen stationärt och kan 
under hela veckor stå orubbligt öfver samma trakt. Härunder 
blåser vinden vid Jordytan åt alla håll "ut" från detsamma och 
antager en roterande rörelse, men "medsols", af or~aker som 
förut angifvits. I de högre regione1'na strömmar luften trån 
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alla håll till trakten för det höga barometerståndet, sänker sig 
der och träffar jordytan såsom tor1' vind. Denna dess egen
skap medgifver den att i form af vattenånga upptaga fuktig
het och förhindrar derigenom molnbildningen. Inom området 
för anticyklonerna är luften derföre i allmänhet klar, hvilket 
om sommaren förorsakar varm väderlek, derigenom att jord
ytan då upptager mera solvärme än den hinner utstråla. Om 
vintern Cleremot stiger kölden, ty mot den klara himlen ut
strålar mera värme än jorden i våra trakter då erhåller från 
solen. Dessa vindar medföra sällan storm. 

Ett unelantag utgjorde dock den storm som den 13 N o v. 
1872 förorsakade de förödande öfversvämningar på Danmarks 
ostkust och öarne sa~:~t Tysklands NV Östersjökust, hvilka 
många af oss ännu erinra sig. Uneler de närmast föregående 
dagarile hade ett högt lufttryck inkommit från Ishafvet och 
lägrat sig öfver Skandinavien, medförande hård O a NO-vind 
i Bottniska viken och Östersjön. I södra Europa förefans då 
ett vidsträckt flackt barometerminimum, hvilket samtidigt 
skarpare begränsade sig under det att barometern derstädes 
ytterligare föll och vinden tilltog i styrka. Den på norra 
gränsen af denna storm rådande O och NO-vinden, förenad 
med den på södra sidan af den anticykloniska stormarean blå
sande vinden från samma håll, uppch·ef vattnet i de ofvan
nämnda trakterna till en oerhörd höjd, under det att elen i 
Kattegat rådande NO-stormen hämmade vattnets aflopp åt 
det hållet, derigenom förorsakande en ofantlig skada på lif 
och egendom. 
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(Insänd t .) 

Några ord om våra minbåtar, deras konstruktion, 
utrustning, användning till kustens försvar m. m. 

Enär det för ett land med Sveriges belägenhet är af ytter
st !t vigt att hafva en stark flotta och enär elen herskancle åsig
ten är, att vi ej kunna hålla en talrik flotta, samt vapnets 
målsmän blott så småningom kunna bana väg för en annaT~ 
åsigt, är det vår pligt att tillse, att de fartyg, som byggas 
för vår flotta, så till konstruktion som utrustning äro de 
främsta man för tillfället och med de i allmänhet knappt till
mätta medlen kan anskaffa. Framför allt böra \'i tillse, att 
dessa fartyg kunna blifva till gagn äf,·en under krigstirl och 
ej blott under fredstid. 

Det framstående rum minbåtarue intaga uti en nutida 
flotta, berättiga dem till särskild omtanke och omvårdnad. 
För oss, med våra långa och vidsträckta skärgårdar, äro miE
bR,tarne ett mycket kraftigt vapen och vi skola i det kom
mande ~ilbe, ifall de äro konstruerade och utrustade just med 
hänsyn till den särAgna terräng hvari de komma att strida. 

För att först tala om våra minbåtars konstruktion, synes 
de två typer vi nu hafva, om 65 och 40 tons, och om härtiJr 
lades en ny typ om cirka 20 tons, till alla delar motsvara 
våra behof, såväl hvacl sjöduglighet som lättmanövrerlighet 
beträffar. Att ytterligare tillägga 20 h 30 tolls till l :a klassens 
minbåtar, ,;kulle visserligen i hög grad föröka deras sjelf
t>tänclighet och oberoende af depotfartyg, men ,;kulle genom do 
ökade dimensionerna öka svårigheterna vid deras manövreranda 

vR,ra skärgårdar. 
Tt:dskr . '/, fijöc. 1888. tU 
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Flere inomskärsleder, t. ex. Väddölmnal, vore, om längden 
af 1 :a klassens minbåtar ökades ett par fot, fullkomligt omöj
liga att passera med dessa förlängda minbåtar. Låt oss då 
hellre taga steget fullt ut och i stället bygga minbåtsjagarc, 
en fartygscert vi alldeles sakna nti vår flotta och af h\·ars 
surrogat - stångminbåtar - vi blott ega några fi\, äldre. 

Vårt behof af större sjögående minbåtar är ej stort, ty 
2:a klass minbåtar kunna mycket lätt apteras till att förflyttas 
till hvilken del af vår kust vi ville och detta, om fienden så 
h;:,lle hela öppna sjön och hvarenda farled i våra skärgårdar 
besatt. 

I än högre grad ,·ore detta förhållandet med den här före
slagna nya minbåtstypen, den om cirka 20 tons, hvilken i c1et 
följande kommer att kallas 3:e klassens minbåt. 

Huru skall detta låta sig göras då vi ej hafva. många 
kanalleder trafikabla för minbåtar, torde mången invända .. 
Mycket sant, men vi hafva desto fler jernvägar med stationer 
vid kusten. 

För att kunna använda våra jernvägar till transport af 
minbåtar från det ena stället till det andra fordras, förutom 
att minbåtarne vore apterade härför, d. v . s. att torn, skor
stenar och om möjligt äfven bygeln vore att taga bort, att 
vid dessa stationer funnes spår ledande ned uti vattnet, hvar
på den urlastade minbåten kunde, h vilande på sina transport
vagnar, föras upp på det egentliga jernvägsspåret och derpå 
vidare till sin bestämmelseort, eller ock vice versa. Minbåtens 
utredning och inventarier - minor, kol bestyckning m. m. -
skulle föras på särskilda vagnar liksom dess besättning, och 
på detta sätt skulle vi, på kort tid, kunna transporten~. våra 
minbåtar till den del af kusten, der deras närvaro vore nöJ
Yändig, och detta på ett säkrare sätt än om de, utsatta för 
fiendens anfall, skulle gå. längs kusten och kanske blifva hin
<1rade af storm, tjocka m. m. 

Dylik minbåtskommunikation mellan Stockholm och Carb
krona ton1e vara. nödvändig, särdeles rU förhållan<1et är så:-<om 
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nu, att v1 C.J Carlslu·ona. hafva någon minbåt förande s.ielf
gående mina. 

En annan t>ak att taga i betraktandr~ vid kommrrncle ny
byggnader och förändringar af minbåtar är, att förse de af 
dern som hafva utrymme härför med en rörlig tnb, jemte r1e 
två fasta bogtuberna. Denmt tredje tub skulle i så fall pla
ceras akterut pfl. däck, sedan kulsprutan flyttats från sin nu
varande olämpliga plats. Hörliga mintuber användas mycket 
på främmande mariners minbåtar och detta oaktadt man der 
ej har någon svårmanövrerlig skärgån1 att röra sig uti, ett 
förhållande som borde mana oss att framför allt förse våra 
minbåtar med rörliga tuber, på det att de ej såi:iorn nu mån
gen gång, pfl. grund af fanattnets begränsade utrymme och 
mintubernas ornbbliga läge, gå mi.ste om gym:amt tillfälle till 
skott. 

Fördelarne och olägenheterna af rörliga eller fasta tuber 
kan anse::; ,;tÅ. till h varandra uti samma förhållande, som om 
clet på ett lättmanövt erligt fartyg sattes en kanon, h vars k nr· 
söl' vore orubbligt fastbultad uti fartygets längdriktning, eller 
en h vars lmrsör knnde svängas åt sidorna. H ,·ad skulle vi 
väl ~;äga om t . ex. "Svea::/' stora kanontorn stocle fast och de 
begge 26 cm. kanonerna blott kunde sidorigtas medelst far
tygets gir 'r Det kan ej komma i fråga om att förse ett fartyg , 
af::;edt för annat än positiousstrid, med kanoner, lnars kur
sörer ligga orubbliga i sina gifna ställningar, men hos oss 
bnlta vi med vett och vilja fast mintubema uti en orubblig 
~::tällning . 

KanoD.erna:o riktuingsinrättninga.r förbättra~;. och förbättras, 
h varföre f~\ e.J mintuberna sina ~::idoriktningsinrättningar? 

H varföre ::;kola de ligga orubbliga i sina gifna ställningar? 
Vid följande fall är den rörliga mintuben att föredraga 

framför den fasta: 
a) vid anfall stäf mot i:itäf uti en trång farled; 
G) vir1 genombrytningen af en fiemltlig linie: 
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c) vid anfall mot en fi endtlig kolonn, med eller ntan ge

nombrytning; 
d) vid anfall mot en fiende så förankrad , att han del vi~ 

skyddas af naturliga eller konstgjorda hinder ; 
e) vid anfall mot en fiende uti ofritt farvatten, der min

båten ej har utrymm e till full manöverfrihet. 

a) Vid anfall stäf mot stäf uti en trång farled . 
l\1ed mintubernas nuvarande konstruktion blir minbåten 

tvungen att affyra sin mina mot det fiendtliga fartygets stäf 

och sannolikheten att träffa är liten ; hvarjemte lättheten fiir 

fienden att manövrera sig fri från minan är rätt stor. Funnes 

nu en rörlig tub, a:f(yrade minbåten sin mina mot det fienclt

liga fartygets sida under det han passerade det"amma, och 

,.;annolikheten att träffa är nu mycket större än i förra fallet, 

hvarjemte fiemlen nu nästan ej har någo n möjlighet. att man

övrera sig fri från minan . 
b) Vid genombrytningen at en fiendtlig linie. 

Härvid gäller detsamma som i förra fallet. 
c) Vid anfall mot en fiendtlig kolo<m med eller utan 

genombrytning. 
Om minbåten antages föra fasta bogtuber och en rörlig 

tub akterut, kan elen , förutom träffarue af minorna frfm bog

tuberna, påräkna säker träff af minan från den rörliga tuben, 

h Yilken i _så fall affyras uneler eller ~;traxt efter genombryt

ningen, eller, då genombrytning ej sker, sedan erforderlig 

gir blifvit verkstäld. 
d) Vid anfall mot en fiende så förankrad, att ha:1 delvi,; 

,:;kyddas af naturliga eller konstgjorda hinder. 
På olägenheterna af att endast hafva fasta tuber, lemna 

föregående sommars eskaderöfningar flere exempel, särdeles i 

detta fall. Fa1 tygen, som minbåtarne skulle anfalla, förtöjdos 

skyddade af land, bränningar m. m. och vid fl ere t illfällen 

hade minbåtarne, som omedelbart före det minorna bort afty

ras passerade genom do orngifvando sunden, ej utrymme att

gira så, fLtt de fingo sina Logtuber att bära, utan måste utfi\ra 

. , 

tiLböclamlo ouh farl igct ma,növrer under fiendens old, el ler ock 
fn\JJtogo::; cle all möjlighot till verksamt skot t. 

Hade <le nu i ,tället \'arit för~:~edcla med rörliga tuber , 

hade de ej behöft bringa bogen att bära på fienden, utan hade 

rtfskjutit sina minor unrler det de passerade de förankrade far

tygen. 
Särdeles var detta förhållandet vid det förenade uattliaa 

b 

anfallet af alla åtta minbåtarue på "Svea" och de 5 1 :a ldas-

~ens kanonbåtarne, hvarvitl clessa sex fartyg intagit sina posi

t ioner så, att det var hardt när omöjligt för en enda minbåt 
att lycka,; i sitt anfall. 

Äfven torde böra påpekas den ypperliga position kanon

b:iten "Skag ul " vid ett annat t illfälle intog uti en liten trå.ng 

vik straxt vid E lla Ströms vestra mynning, hvare:;t den låg 

till % af omkretsen skyddad af sammanhängande land. 

Dessa två exempel äro hemtade frå.n de fyra nattliga min

båtsanfallen sistlidne som mar och sådana positioner, der et t 

eller flere fartyg kunna ligga fullkomligt skydelade mot anfall 

at minb:'ttar, som blott hafva fasta bogtuber, finn as till stort 
antal uti våra skärgårdar. 

e) ViLl anfall mot en fiende uti ofritt farvatten, der mm

båLen ej har ut rymme t ill full manö verfriheL 

Detta fa ll har mycken likhet med det föregående och 

faran för en minbåt att blifva skjuten i sank, under det den 

försöker komma unelan efter ett misslyckadt anfall, är blott 

större än i förra fallet. Det är hårdt tör en minbåtsbefäl

hafvare att ~e ett anfall mis:;lyckas och sin minbåt skjutas i 

~:~ank , ej till följd af felaktig manöver å hans sida, utan derflir, 

att den materiel, han är satt att sköta, ej är konstruerad för 

användande i elen terräng, hvarest den skall anviimlas, och 

ansvaret för c"Lnfallets misslyckande drabbar ej honom utan 

dem, som skolat tillse, att elen materiel vi anskaffa är lämplig 

att använda uti elen terräng, der den den skall och måste an

vändas. Med kännedom om minbåtames stora svi:ingnings

radier inses lätt, att det i våra skärgårdar finnes många plat-
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t>er, h varet> t det är komplett omöjligt, att, utan tidtiödandr 

manövrer, fn fasta bogtuber att bära pft en fiende, som, med 

kännedom om att han blott har minbåtar med nteslutam1c 

fasta bogtuber emot sig, :-:;kickligt väljer sin position. 

Att olägeu l1eterna af att endast hafva fasta. bogtuber i 

detta fall förminskas .in mer minbatenti manö\·erfönnåga ökas 

är natur·ligt och derför bör det i sanning förvåna enhvar att 

våra :2:a klass minbatar sakna någonting så vigtigt som ång

:-:;tyr inr~tttnin gar. Inom vant skärgårdar kan det händ a, att 

minbåtame ligga dolda bakom OJI ndde, skär eller eget fartyg, 

rusa fram ett stycke, a{fy ra sina minor och ,r;å back for fot! 

maskin ti llbaka bakom det skyddande föremålet. Denna sista 

manöver tir hm·clt när omöjlig utan ångstyrinrättning. Tre af 

våra l:a klass minbåtar gjorde denna ma.nö\'er under sistliclue 

somma.rs simulacre. Härvid använde två af dem ångstyruing, 

rlen tredje handstyming. 
Minbåtarne, som lågo dolda bakom Singö uordöstra uc1r1e 

viLl Ella Ström, ru"ade fram, aft:yrade sina. minor och giugo 

:-:å back för full maskin in genom Ella Ström . 

För de två, som auvändc ångstyrning, gick detta nog lätt, 

mon för den tredje, hvilken ändock hade tv?t man (så många 

utrymmet medga.f) vid rodret, spelade detsamma. och emlast 

genom en snabb ma.növer af deuna och en af r1e andra. miu

båtarne und veks en högst riskabel ombordläggning, en numö

ver, som var ytterst ~;var att utföra i clet trånga farvattnet i 

Ella Ström med dess 4 fots grund i midten. 

Af en minbåts utrustning är, näst minorna., kulsprntau 

det vigtigaste. Härvid är att taga i betraktande sjelfva. knl

sprntan, dess la.vett och dess uppställningsplats. Våra min

båtar äro alla. bestyckaLle med N ordenfolts 2-vipiga 2:5 mm. 

kul:-:prnta och är denna att anse :-:osom en nöja.ktig minb:'lts

bestyclming, lnrad sjelfva lml:o:j)]'utan beträffar, men dess lavett 

lemnar mycket öfrigt a.tt önska och h\·acl dess uppställnings

plats beträfhtr, torde clou nätt opp vara. den säm sta mau kun

nat leta upp på hela minbåten, m annan synpunkt betraktad 
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än den, att der den uu är placerad, elen är mest ur vägen ±ör 
(1eu fria passagen på diick. 

H vatl först sjelfva lavetteu beträffar, går sidoriktningrm 

för sakta; elden från en minbåt torde ena ögonblicket böra. 

riktas tvärs ut om b.b., t1et nästa tvärs ut om st.b. och denna 

rörobe bör kunna ske snabbt och ej såsom nu, Lfå den tager 
on tid aJ flere sekunder. 

Lavetten bör förändras till likhet med de nyare engebka 

lavetterna, så att den ungefärliga sidoriktningen må ske med 

en elll1a <>nabb röreL>e, hvarpå deu noggrannare sker medebt 
skrufven. · 

Kulsprutans uppställningsplats är såsom t>åda.n ytterst 
olämplig af tro orsaker: 

l: o) el et finnes en t:> to r död v ink el rätt föröfver · , 
2:o) skalmi ngen är på dess nuvarande plats mycket :-:t;ark: 

3:o) lmlsprutans betjening k au ej uthärda gnistregnet från 
skorstenen. 

Alia dessa olägenheter äro stora hvar för sig och särski ldt; 

är elen clöda vinkela förut, bildad a.f torn, skorstonar och ven

ti latorer m. m., af stor vigt. Skakningen är vid eu fart af 

14 a lo knop ytterst besvärande och gnistregnet, som lätt kan 

antända betjoningens kläder och orsalm brännsår på ansigte och 

häncler, blir starkare ju mera farten ökas och torde ensamt 

omöjliggöra h varje ordentlig och lugn rik tning och afT:yrning 

af kulsprutan. 

Af dessa skäl bör kulsprutan flyttas förnt, så att eld för

öfver kan afgifvas och våra l:a klass minbåtar böra försos med 

tvenne kulsprutor stälda dia.gona.liter bordvarts, den ena för, 

elen andra. akter om tornet. 

Den besfytkrule miub[tten har många vedersalmre, men uti 

vår :;kärgånl är det eu nödvämlighet för minbåten att vara. 

bostyclmcl, h varfure alla min b G tar, eller till m inb å tstjenst a, p

tera< le ångslupar, så väl för sjelfgående, som för stångminor, 

böra, för så vid t de kunna föra en sådan, förses med kulspruta. 
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Uti en skärgård äro snabbgående och lättmanövrerliga 

stängminbåtar de Whiteheadska minbåtarnes farligasto fiender, 

för så vidt cle äfven föra. kulspruta. 

En annan vigtig del af minbåtens utrnstning är hand

vapnen. Häraf f.iro våra minbåtar försedda med två gevär 

och fyra revolvrar, begge slagen af föråldrade modeller. Af 

blanka vapen finnas ombord, förntom officerns och underbefä

lets tjenstesablar, hvilka äro föga farliga vapen uti hand

gemäng, endast två sabelbajonetter. 
Nämnde eldhandvapen tilldelas: J e två gevären till do 

två däcksgastarne, som äfven sköta kulsprutan; de fyra revoh

rarue till officeren, styrman och de begge maskinisterna. Så-

1 und a kan uti en eldstrid använda;:;: rmtin_ql'n de b egg e gevären, 

eller ock kulsprutan och r1etta oaktadt både gevär och kulspruta 

borde användas. Detta enligt nuvarande fördelning, ty vore 

det meningen att både gevär och kulspruta skulle användas, 

horde gevä ren tilldelas de begge minrumsgastame, lnilka un

der en eldstrid vanligen äro att tillgå på däck. 

På en minbåt finnes följah:tligen sex man beväpnade och 

sex man, som ej hafva. något vare sig blankt eller handvapen , 

och ändå torde uti våra trånga sh:ärgårclar handgemäng och 

äntringar mellan minbåtar och bevärade ångslupar, vare sig 

minbåten har att gå emellan eller tvingas att gå öfver dessa, 

ofta låta tänka sig. Blotta moraliska inflytandet på minbåts

besättningen att veta, att 0111 det gäller de hafva ett vapen att 

gripa till , borde vara bestf-immande för att alle man ombord 

skulle vara beväpnade. 
Gevären äro , såsom vapen uti hR.ndgemäng på en minbåt 

betraktade, af föga nytta, hvarföre hvarje man ombord på eu 

minbåt bör hafva revolver och huggare. Dessutom bör pa 
hvarje minbåt finnas 2 a 4 gevär att användas vid förefallande 

behof. 
Ett annat hand vapen, som är ytterst kraftigt vid båt

::;trider och so m vi alldeles sakna uti vår flotta, är handminor. 
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Ehuru hanclminor, dessa nutidens handgranater, äro myc

lwt rit::kabla vapen att anvämb, äro de clock ett alltf(ir kraf

tigt vapen vid båtstrider för att alldeles försummas, utau böra. 

de h·ärtom ingå nti ol1a båtars, ;:;åvt-il minbåtars som ång 

:)lupars be\'äring. 
Ibland en minbåts utrustning ingår äfven elektriskt ljut:. 

Ehuru det elektriska ljuset borde ingå nti hvarje nutida krig::;

fartygs utrustning, kan det dock lätta.re undvaras på en min

båt än på en 2:a el ler 3:e klassens pansarbåt eller kan onbåt 

och skola minbåtarn e hafva elektriskt ljus, böra de hafva sjelf

reglerande lampor och ej handlam por, h varjemte elektricitets

maskinen bör så konstruera:-:, att den lemnar en ström så, att 

ljuset kau lysa oförändradt uLi t immar och ej s[tso m nu, då ma

skinen mÅste stoppas efter 1/ 1 a 1 timme:) gång för att und

vika faran att smälta bobinemas isoleringar . 

Kunde ljuset deremot hållas konstant någon längre tid, 

vore det af ovärderligt gagn och några minbåt,lr böra alltid 

hafva elektriskt ljus. 

För den inbesparade k o::; tnaden för det elektriska lju~et, 

hvilket ka-n umbäras, borde våm 2:a Ida~~ minbåtar för~e::; mec1 

ångstyrinrättniugar, hvilka för minbft tar af denna ::;torlek, iiro 

fullkomligt onmbärli_qa. 
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Rapport angående försök med bottenfärger till 
jernfartyg. 

Af Flottans kemist, ing-cniör A. W. Cronqui st. 

Mod aul0l1ning af chefens för ingeniiin1opartemoutet fram 

stii llniu g Sept. 1884, att j ag borde nw1er,;öka :,;ammansätLui11gen 

aJ cle vanligen använr1a bottenfttrgerna för jernfartyg, till ut

röna.nde af t1eras egenskaper och hvad mera r1erm ec1 h.an stå 

i sarnman han0o- , samt L1erom afgifva yttrande har J·ao· dels från 
. ' . b 

ingeniönlepartomentet bekommit, t1els frå11 andra håll förskaJ-

fat mig prof af dylik färg och undersökt dem så långt jag 

kunnat. FörhElllandet itr nemligen, att kemislm reaktioner sak

uas för åL1agaläggam1o af största antalet flytande finmen och 

hartser so m förefinnas i dylika färger, och at,t svårigheten 

hitrviL1 ökas då beståmbllela.rne innefatta flera Sl'ldana ämnou. 

Hufvudc1ragen af analysresultaten synas i Bil. , Ii 2. De 

der omnämnda färgerna anses alla såsom varande af got1 be

::; kaffenh et, och ha.fva, med undantag af Jnliens, ganska stor au

vändning här i landet. Någon bestämd uppgift om olikhetall 

i rlessa färgers egenskaper har icke varit för mig tillgänglig. 

Då det gagn en dylik färg utöfvar beror såväl af dess 

förmåga att uneler lang tid skyllda dermed öfverdraget jern 

för luftens och vattens inflytande, som ock mot den nötning 

som vid farten genom vatten eger rum , borde försöken af.-;e 

att granska båda dessa faktorer. Det har emellertid f. n. ej 

kunnat af mig utföras a.nnat än med hänsyn till dylika. färgers 

fijrh&llancle i luft och i vatten. För ändamålet äro ett antal 

småbitar af j ern och af . glas bestrukne med tunnt och jomt 

lager af de respektive färgerna, derefter förvaradt i koksalt

lösning (3 proc. koksalt) och då och då granskal1e. Se Bil. . ~li. 3. 
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För att mm kritik af clco;sa fört>ök och rmaly,;erna (Bil. 

.;Ii. 2) ma f i\. rätt uttryck, tillåter jag mig förnt,;kicka någr.:t 

allmänna anmärkningar om rostning samt några egen,;lmper, 

som bottenfärger böra besitta. 
saltvettten innehåller, j emtc koksalt, bland andra ämncu 

äfven klormagnesium och lnft; jern i ueröring med sådaut 

vatten bildar på y tan först en förouing mellan jeru och klor 

(jernklorurl, som snart syrsättes af luften, så att någon mäugd 

rost (.jemoxidhyclrat) jemte en förening mellan jem och mera 

klor (,i ernklorid ) bildas; denna t>enare verkar i sin ordning på 

metallen till bildning af jernklorur, hvilken åter sy rsättes, och 

s& fortgi r förstöringen geuom hela massan. En till detta re

sultat bidragande omständighet är, utom rostens stora poro,;itot 

t>& att elen, i motsats mot erg samt zinks och blys oxidhinnor, 

genomsläpper vätskor till metallytan, den lamellartade o;truk

tur som fartygsplåt vanligen besitter; från skarfvarne leder 

sig rostbildningen in uti metallen mellan tvenne tunna mon 

för rost ogenomträngliga slaggschickten, och gifvor sig ofta 

nog ej tillkänna förr än Wsniugen af jemldoren blifvit så kon

centrerad att elen, vid den derigenom U]Jpkommande svällniu

gen, rent af klyfver plåten och l>ildar aU börjtL med en tunn 

:,;pricka, som ökas genom den samtidigt af::;önclrade ringa mitng

elen qväfgas och stum1om antager form af blåsa, som efter 

längre eller kortare t id at'skiljer någon del af plåten i fonn 

af oregelbundna på båda sidor rostiga Hakor, hvan; kärna \·an

ligen är slaggrikt jern. Isynnerhet i orent saltvatten skor 

siidan affl.agring och bl&sbilclning på relatiH kort tid. Rostning 

aJ jern är alltsa ej lokal utan sprider den sig som röta genom 

hela ma;;san och förstör metallen. 
En bottenfttrg af gol1 be.,;lmffenhet bör för att kunna rik

t igt skydda jem bilda ett för luft och vatten städse och å 

hela ytan ogenomträngligt lager. Siidan bottenfärg må tyd

ligtvi::; ej innehalla vatten eller andra frätande ämneu. 

De seuast au tydda ,innebära omst~tndigheter, mot h vilka 

esomoftast stora brott ske, och ::oom sannolikt äro den väsemlt-
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ligasto anluclningou till klagomål som c1å och då förspörjes bo

t räffa,nde felen hos bottenfärgen. 
För att lemna någon upplysning i cletta hänseende lmr 

jag undersökt ett antal sådana färger, ::;om mwändas i botten
fäi;ger, och elen-id särskildt hållit mig Yid dem, som ledn, sitt 

ursprung från ockror eller .i ernsalter, deraf resnitaten synas i 

Bil. .M. l. 
J ernookran och rleraf framstäida färger innehålla, då de 

ej äro ytterst skarpt bränclr,, fortfarande större eller min(lre 

mängd svafv elsyra. bunden, 8å att vanlig rödfärg inneh:Uler 
intill 10 procent, under det att c1e hårdt brända ven etian~kt 

rödt samt caput mortuum äro nästan fria från denna syra. 

En större mängd dylik syra verkar uneler form af jernsalt 
frätande på metaller , således äfvon på .iern. Denna syrehalt, 
som å trä utöfvar synnerligt konservorande verkan, derföre att 

fönnnltningsprocessen deraf fördröjes, är just anledning till 
rödfärgs och vissa ockerfärgers förträffliga in verkan på trä, 
har alltså motsatt effekt p:1 jern. Om ej syrehaltel! är stor 
torde någon direkt anfrätniug å metallen ej ifrågakomma, 
men egenskapen hos minsta. spår af jornvitriol eller motsva

rande oxidsalt, att verka. hårdnande på hartser och intorkade 
oljor, torde efter längre tid :'Lstadkomma. s:\da.na ffirändringar 
i bottenfärgers bindemedel att Lletta. blir hårdare och skörare 
:::amt lättare lossnar från metallen eller afstötes. Bottenfärger 
till fartyg böra. derföre ej innehålla jernockm eller dylika. färg

ämnen, utan endast sådana. som alls icke a:B.emna någon löslig 
beståndsdel åt vatten. Den stora hårdheten hos denna ::;lags 

färg, äfven i renaste tillstånd, gör den visserligen mera härdig 
för slitning, men bidrager ock att öka stelheten och svröd
heten hos massan, då deremot <le mjukare bly-, zink- och 
kopparpreparaterna bibehålla en vis::; ::;pänstighet ho~ den på

strukna färgen. 
Vanligen antages att vatten ej förefinnes i oljefärger, och 

detta är nogsamt förhållandet der såväl färgämne som lösnings
medel m. m. före sammanblandningen äro sorgfälligt torkade; 
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cler e.J sa ar förhållandet, utan det pulverformiga färgämnet i 
fuktig luft tillblandas, kan detta lätt absorbera vattenmängd , 
som sedan kan utöfva obehaglig effekt. Enligt de försök som 
jag utfört låter färgämne, som innehåller ända till 8 proc. vat
ten, sig mycket väl blanda och sammaurifva med fuktig olj a. 

(linolja). Det öfverdrag som bildas efter sådan oljefärgs tork
ning visar i sektion under mikroskop en porös massa. Lika

lerles upplöser rifven färg ringa mängel vatten, så att det öf
vorsta lagret af vanlig olj efärg, som varit täckt med vatten , 
nppLa,:>;er ringa mängd cl eraf och bildar en porös i st. f. en 

tät hinna.. 
I högre grad är detta förh:\llandet med sådana färger, 

hvari sprit utgör lösningsmedlet., om denna sprit är för myc-

.l,et vattenhaltig. För att ådagalägga denna. alltför oftA. förbi
sedda omständighet, och samtidigt lemna. ett bevis för nödvän
digheten af att skyddande öfverclrag äro alldeles täta och icke 

porösa., har jag verkställt följande enkla försök. V a.nlig gummi 
la.ooa (shellao) löstes till lika stom mängder och lwar för sig, 
dels i 86-procentig sprit, dels i 90-procentig och dels i absolut 

alkohol ; . med de sålunda erhållna tre spritfernissorna öfver
strökos träli::: ter, omedelbart förnt förgylcla. med oäkta. bladguld. 
Sedan föremålen väl torkadt utsattes de samfäldt för svag 

klorhaltig luft. Efter 5 dygn visa.Je sig den förgyllning, som 
yn,r belagd med fernissa af 86-procentig sprit, grönaktig af org, 
efter 20 dygn var den med 90-procentig spritfernissa öfver

dragna förgyllningen genomträngd och började erga.; men 
ännn efter 55 dygn var den med fernissa. af absolut alkohol 
bestrukna förgyllningen alldeles oförändrad, vittnande (letta 
om stor skilnad i de olika fernissornas ::;kydcla.nde fiirmåga. 

Terpentinolja samt flytande clestillationsproclnkter af pe
troleum besitta. enelast i ringa grad förmågan att bibehålla 
vatten och äro derföre att foreclraga som lösningsmedel och 
förtnnuing::;vätskor åt här ifråga varande färger. 

Vatten förekommer ofta på r1o föremål so m skola bestry
kas, och bilrlar tlå antingen ett tnnnt lA-ger mellan metallrm 



- 240 -

och färghinnan, eller ock npplöses det i färgen iunan tork

ningen är fullständig, och föranleder dervid porositet i massalL 

På tunnaste svartplåt (visitkortsplåt) har jag funn it att i fuktig 

luft fast absorberas pfL ytan likfL mycket fuktighet som mot

svarar 1 /~ 11 af vigten på vanlig intorkad bottenfärg. 

Temperaturvexlingen i en fartygsbotten är visserligen ej 

stor, men jernets utvidgning i varmt vatten och samman

dragning i kallt nöd vändiggör att färgen måste besitta e1mhauda 

egenskaper så vic1a den ::;kall kunna hålla sig q"ar under lång 

tid. Om färgen under denna tid hårdnar skall det vara et t 

ovanligt lyckligt sammanträffande, ifall ett dylik t aggregat 

eger alldeles samma utvidgning::;lwBfficient som jern. Är ej 

så förhållandet, så måste förr eller s.mare sprickor up p stå i det 

täckande lagret, dervid metallen blifver utsatt för vattnets · 

inverkan. Det är sålunda nödvändigt att bottenfärger för tra

fikerande fartyg förena nödig hårdhet med seghet. 

Skärskådas nn de verkstäida undersölmingarne af prof å 

bottenfärg så visa sig (Bil. ...fi. 2 och 3) att Sims compositions-· 

färg, som anvämles å minbi'ttarne, utgöres af en seg bly- och 

zinkfärg, sannolikt en ::; lags blyplåster, som väl vidhäftar både 

metall och glas och h varken lossnar eller blifver ::;pröl1 iuom 

16 månader. Sims spakelfärg, Rahtj ens och Hceggs färger 

utgöras väsendtligen af någon bränd jernockra i linolja eller 

annan fernissa, de besitta ej så hög grad af seghet som den 

förstnämnda och äro mera korta samt blifva förr spröda och 

sprickiga. Som af Bil. .,fi. 3 synes var Raht.iens .M 2, d . v. s. 

öfre lagret, mera segt än .A'i. l, nnder det att ett motsatt för

hållande egde rum med Hceggs färger, hvaraf grundfärgen 

.. ttf. l var segare än öf're lagret .;ti. 3. Föremål bestrukna med 

färger af sådana egenskaper, som Rahtjens här omförmälda, 

kunna erhålla b l å~or mellan färgen och metalleu, derigenom 

att under lagret har, ::;edan det ~pruckit, en ringa mängd, möj

ligen i färgen befintligt vatten, börjat göra sin effekt gällall(le 

till rostnings framkallande och dermed npp::;tåemle ansvällning, 

så att färglagret går upp i form af blåsa, hårdnar och vill stöt 
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affaller. Sådana färger ::;om Hceggs sakna denna olägenhet, 

men blifva, i följd af de snart uppkommande ytsprickorna., 

mind re hållfasta och slitas lättare än öfriga. J nliens färger, 

baserade på kopparhalt, men äfveu de innehållande blyprepa

rat, äro .iemförelsevis nya, och torde, i fö ljd af sina förträff

liga egenskaper gå en vacker framtid till möte::;. 

Samtliga dessa färger afse att bevara fartyg som äro i 

t rafik , el. v. s. de skola ej allenast sl,ydda skrofven mot vatt

nets kemiska inverkan utan äfven mot den nötning, som un

der fartygets gång uppstår i följd af vattnets och deri upp

slammade ämnens gnidning mot den färgbelagda ytan. Hos 

sådana färger måste derföre egenskapen att vara luh·d ingå 

som eu integrerande faktor, och derföre blir svårigheten stiirre 

att samtidigt erhålla nödig seghet bos preparatet. 

De behof som göm sig gällande vid flottan äro visserligen 

delvis · af sådan art, att dylika hårda bottenfärger äro af be

hofvet påkallade, men för stör-; ta antalet j ernfartyg torde ett 

väl konserveradt h vilastånd utgöra hufvuddelen af deras till

varo. För dessa samt för sådana fartyg, som äro under j em

förelsevis kort tid i bruk, skulle måhända med lika ::;tort gagn 

knnna användas en billigare men mjukare färg, genom hvars 

anbringande längre härdighet mot vattnets kemiska verkan 

kan åstadkommas. 

Med detta mål för ögonen -- ett billigt men ~äkert skyelds

medel för flottans stilla liggande jernskrof -- har jag verkställt 

flera försök och tyckt mig finna, att hartssyrad lerjord merl 

hartssyrad blyoxid eller hartssyrad zinkoxid eller båda bildar 

en seg och mjuk men väl skyddande hinna, som lämpligast 

anbringas jemte n1önja eller zinkgrått utrifi1a med terpentin

olja eller gasolja och va::;elin. 

Saclan bottenfärg, som ja,g till betedmande af dess ::;pe

eiella användning vill benämna ctniesens-bottenfärg, kan fram

~tii.llas på följande sätt: 

Vanlig harts tvål, ::lftdan elen vill papper::; bruk all v~iwl es, 

upplö"e"' i vatton till cl rn myckcmhet att liisningen fltr eg. v. 
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af l,o75 ( 1011 B.). Särskild t för sig upplöses l del ättiksyrA.d 
lerjord jemte l del ättiksymd blyoxid (blysocker) eller l elel 
ättiksyracl zinkoxid i 20 delar vatten; då upplösningen är full
::~tänclig tillfogas af denna lösning portionsvis och uneler jemn 
omröring till hartstvålet så länge, som vid ytterligare tillsätt
ning fällning uppstår. Denna hvita plåsterartade fällning får 
sjunka till botten af kärlet, den öfvervarancle klara lösningen 
A.fdrages försigtigt utan att någon del af bottensatsen me<1-
följer; n n lägges denna i filterpåsar af bnldA.n som upphängas 
och till en fjerdedel fyllas med bottensats men för resten med 
vatten tills ungefär 10 gånger bottensatsens mängel vatten 
genomrunnit säckarne, som derefter nedtagas och hopvikas 
till pressning. Detta tJker enklast mellan brädbottnar eller 
jemplåtar med ett tryck af vid pass 3 kg. per qvdm. I pres
sen får massan vara qvar vid pass 12 timmar, hvarefter den 
nrplockas och väl torkas vid temperatur mellan 50 och ~00°; 

vid högre värmegmd sintrar massan samman, h varigenoJ-n 
torkningen försvåras. Då mas:::an är torr rifves den fin. Den 
flr till ;/5 löslig i varm terpentinolja och bildar efter torkning 
en synnerligt seg och hållfast massa som fortfar att bibehålla 
sin mjukhet. Genom att i värme sammanrifva l del*J torr 
hvit mA.ssa med l del terpentinolja samt dertill foga l del ren 
törnt väl torkad mönja eller l del ren förut väl torkad zink
grått erhålles en lämplig färg af röd eller grå nyans. 

De försöl• som härmed utfört::: hafva enelast af::;ett att se 
quiesen::~bottenfärgens härdighet, och har den visat sig efter 
10 månader fullt bibehålla seghet. Likartad massa men ntan 
färgämnen har öfver ett år skyeldat en färskvattencistern, utm1 
att tecken till rost förmärkts någonstädes på innersidan at c i
,:;tern en . 

Materialko::~tnaden för elylik (1 niesensbottenfärg uppgår till 
vid pass 70 öre per kg. , och tillverkningskostnaden är tyrl
l igtvis beroende aJ mängelen :;om fa,briceras. Om fiL r g q v am 

'·) Af;;rr iifvcrallt vigt!lclur. 
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finnes att tillgå, är kostnaden för öfriga anordningar jemfö

relsevis obetydlig. 
Måhända kan det blifva, fördelaktigt att genom försök i 

mera omfattande skala utreda i hvad mån ml.na labomtorio
försök med qniesensbottenfärgen bekräfta sig. 

Stockholm, mindepartementets laboratorium 30 Dec. 1887. 

A. JVm·TwJ• Cronqwist. 

'111lsk1·. i S,jör. 1888 . 
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Bil. 1. 

Resnitat af såtlana färgämnens mulersökning som kunna ifråga
komma att auvämlas i bottenf'ärgei' till jeJ'Jtfartyg. 

Undersökningarne utförde 1884 t. o. m. 86. 

l) Halt svc~fvelsyra i färgämnen: 
Falu rödfärg ..... ...... .. .............. 10,1 % svafvelsyra . 
D:o d:o mörkare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,u , , 

Dala rödfärg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,2 , , 
Brunrot . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • 6,5 , 

D:o . ... ............. ............... 4,1 , 
Carlskrona-rödt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 3,7 , 
Stråsjö-rödt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,o , 

D:o ............................ 7, ·~ , 
D:o mörk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,1 , 

Engelskt röd t .... •...................... 3,5 , 
D:o d:o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,o , 

V enetiansid röd t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,2 , 
D:o cl:o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O,R , 

Caput mortuum 
D:o cl:o 

0,4 " 
O,o , 

, 
, 
, 
, 

" , 

" , 

" 
" 
" , 

Mönja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O,o , , 
2) Mängel vatten, som i färgämnesbeståndsdelar kan införas, 

nt.an att. det afskiljes efter 10 dygns förvaring i rum af 15 a 
18n temperatur. 

Linolja kokt, skakad flitigt med vatten upptager 
vid 10° ............ .. ........................ 11 vol. proc. 

" 15° ................................. . ... 8 " Il 

" 20° .....................•................ 5 , Il 

Afkylcles linolja till - 10n så kunde deri inrifvas vid pass 
15 procent snö, som vid försigtigt upptinande qvarstannade 
och bildade en emulsion. 
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I linolja med 5 proc. vatten kunde inrifvas mönja, förut 
uppblanclad med ända till 12 proc. vatten, eller jerno~kra, 
innehållande intill 8 proc. vatten, hvaremot de brända .]ern
f~irgerna upptogo högst 5 proc. vatten utan att bilda klimpar 

massan eller att en enda vattendroppe förmärktes på ytan. 

Stockholm, mindepartementets laboratorium 30 Dec. 1887. 

A. lVe1'ne1· Crouquist. 

B i/. 2. 

Resultat af en tlel bottenfärgers kemiska analys. 

Arbetet utfördt 1884-1885. 

Från olika håll hade jag förskaffat mig prof af de mest 
använda bottenfärgerna, och voro dessa från följande fabri
kanter: Sims, Rathjens, Hreg,r; och Julien, hvarjemte jag äfven 
bekommit ett prof Endnit metallique af Lavergne och Del
belres tillverkning. De fyra förstnämde utgöra cle egentliga 
bottenfärgerna och finnas af dem vanligen en grundfärg (an
ticorrosive) och en täckande färg (antifouling). 

Att i dylika kompositioner med full noggrannhet bestäm
ma samtliga de beståndsdelar deri ingå, torde svårligen gå 
för sig, då en stor mängd af ingredienserna utgöras af mer 
eller mindre rena hartser eller oljor, som hvardera för sig 
sakna karakteristiska igenkänningstecken. Hvad som är be
stämdt synes af efterföljande: 

Sims composition användes å minbåtames bottnar och har 
städse befunnits förträfflig. 

Lösningsmedel ... . ....... .... ... .. . 36,o. 
Hartser o. el .•..•.••.•... ...•... .... 27,u. 
Oorganiska ämnen ... . . .. ... .... . .. .47,o. 

100,u. 
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Lösningsmedlet utgjordes väsendtligast af torrdestillations
produkter från stenkolstjära. Färgämnet utgöres af blyhvitt 
med metallisk zink, hvaraf d<m grå nyansen har sin on;ak. 
Betydlig mängd arsenik finnes i massan, hvaremot jern och 
svafvelsyra äro frånvarande. Den vid målning med Sims färg 
använda spake.lfärgen innehöll betydlig mängd jern, men svaf
velsyra kunde ej upptäckas deri. 

Rat!tjen0 mycket använda bottenfärger voro märkta .li. l 
och .JtJ. 2. 

.lt'i. l innehöll: 
Lösningsmedel ..................... 53,o. 
Hartser o. d ........................ 22,a. 
Oorganiska ämnen ..... . ............ 24,1. 

lOO,o. 
.,t; 2 innehöll : 

Lösningsmedel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38,5. 
Hartser o. d ........................ 14,1. 
Oorganiska ämnen .................. .47,4. 

lOO,o. 
De innehöllo båda jernoxid med krita som fi:irgande ämne, 

men voro fria från sva±velsyra. Arsenik förefinnes i stor myc
kenhet hos båda, hvari linolja tycktes utgöra lösningsmedel i 
,.,ff. 1, men .li. 2 innehålla trätjäras torrdestillationsprodukter. 

Hce_q_qs patentfärg, som visat gocla resultat vid användning 
å handelsfartyg, undersöktes i två prof .Ni. l och .A'i. 3. 

.Jt'i. l innehöll: 
Lösningsmedel ..................... 37 ,3. 

Hartser o. d ........................ 19,5. 
Oorganiska ämnen .. , ............... 43,2. 

100,o. 
Lösningsmedlet torde varit linolja, de oorganiska ämnena 

ntgjordes af en blandning rödfärg (jernoxid) med krita; mäng
elen svafvelsyra uppgick till vic1 pass 6 procent af hela halten 
oorganiska ämnen. Egendomligt för denna färg är frånvaron 
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h t t · t .. eJ en f'o .. r väx ter oeh d.]· ur af arsenik, varemo an 1mon u gor .L 

giftiga beståndsdelen. 
.AJ. 3 hade liknande sammansättning: 

Lösningsmedel . . . . . . . . . . . . . . . . . · .. 39,a. 
Hartser o. d ........................ 2l,o. 
Oorganiska ämnen .................. 39,7. 

lOO,o. 
Lösningsmedlet innehöll karbolsyra. De oorganislm ~tm 

uena voro mycket rika på antimon. 
Juliens bottenfärg (grundfärg J .Ni. 1 var brun, innehöll : 

Lösningsmedel . . . . . . .............. 26,o. 
Hartser o. d.. . . . . . ............ · . · . 58,7. 
Oorganiska ämnen .•.......... ~ 14,7. 

lOO,o. 
Denna färg utgöres af en blandning af ytterst finfördelad 

metallisk koppar i en hastigt torkande fernissa, rik på arsenik 
och jemväl innehållande bly. H varken jern eller svafvelsyra 

förefanns i detta prof. 
Juliens täckande färg .Vi. 2, ::;om var grön, innehöll : 

Lösningsmedel ................... · . 24,5. 
Hartser o. d. . ................ · .... 28,;;. 
Oorganiska ämnen ...•.......... · ... 4 7,o. 

lOO,o. 
Det mest egendomliga för denna färg är cle:os halt af 

(sannolikt) oljesyracl kopparoxid, hvarnr, med tillhjelp af när
varande reducerande ämnen, vid vattens närvaro utfälle::; någon 
ringa mängel koppar, hvadan färgen blir ljusröd efter ett par 
veckor. Denna färg är mycket arsenikhaltig, men svafvebyra. 
:oåväl som jernockra är frånvarande. 

Enduit metalliqne utgöres af en på tjärnbeståndsdelar rik, 
ganska tunnflyt<1ncle vätska, som innehöll: 

Lösningsmedel ..................... 69,o. 
Hartser o. d ................ , ....•. 20,'>. 
Oorganiska ämnen ................• lO,o. 

lOO,o. 
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De oorganiska ämnena 
koppan;alt, och bör sålunda 
nissan var rik 
funnos ej. 

på arsenik, 

utgjordes af kopparpulver jemte 
ej användas direkt å jern. F er
men jern och svafvelsyra före-

Stockholm, rniudepartementets laboratorium 30 Dec. 1887. 

A. }Verner Oronquist. 

Bil. 3. 

Res n lta te 11 afseen(le å bottenfärgers undersökning med hänsyn 
till förändring i textur. 

Försöken utförda hos mig 1885-86. 

l :o) Pa glas utlade~., så jemt t::om möjligt ett mycket t unnt 
lager af färgprofvet. I elclrum förvarades dessa glas t:: tändig t 
under vatten försatt med 3 proc. koksalt . De granskade" 
hvarannan månad under mikroskop, huruvida sprickor upp
kommit i massan t::amt i afseende å hårdhet, huruvida någon 
liten del kunde genom svag stöt arlägsnas frrm glaset. 

På väl rengjorda bleckbitar af svartbleck med vidsittande 
fao;ta. mörka öfverdrag af hammarslagg fästes likalecles dylika 
::;måprof, ,;om förvarades i 3 proc. koksaltlösning och gran
skades färghinnan i afseende å hårdhet. 

Å glas: Å jern : 

SimR <·um ['usiti"n 
s p a l'elfiirg· . 

R~tbtjons n:u l . 
n:o 2. 

Hmgg n:u l 
n:o 3 

Juliens n:o l 
n:u :2 

En<luit motalli<[lt l' 

första synbam spril'ka 

. <'.i ons efter lG miln. 
0fter (i 

ö )) 

8 » 

u " 
'7 y 

. . O,J OllR efter l(i » 

. oj ens efter Hi » 

efter 10 ,, 

Stockholm den 30 Dec. 1887. 

spröt! t 
<'j orter l(j mån . 

efter · Fi >> 

(j >> 

)) 10 " 
" 10 )) 

8 >> 

ej efter l ö >> 

oj efter Hi >· 

rftrr 14 >> 

spröd t 
efter 14 mån. 

4 " 
(j > 

t) » 

8 > 

8 » 

ej efter lö >> 

ej efter lö , 

A. Weruer Cr·ouquist. 
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Något om nutidens sjöängmaskiner. 
Af civilingeniör Thure Nystedt. 

(Mor! 2 plnnsr-her.) 

(Forts. fr. pag. 17!J.) 

V. Några hufvudkonstruktionsvilkor för sjöångmaskiner, samt 
olika sätt och medel använda för desammas realisering . 

De mer och mer stegrade anspråken på ångfartygens fart, 
utsträckning af resornas längd samt dessas möjligaste pris
billighet, hafva haft till följd skärpta fordringar å Hjöång
maskinerna, d,å det ju är på godheten af dessa, som ofvan 
angifna egenskaper hos ångfartygen till stor del bero. 

De förnämsta fordringar, som ställas på goda sjöångma
Hkiner äro: 

l) Skall maskinens nyttiga effekt vara stor, d. v. s. att 
möjligaste största del af i elensamma förrättadt arbete skall 
komma fartyget till godo såsom nyttig drifkraft, samt således 
minimum åtgå till skadligt arbete i sjelfva maskinen och pro
pellern. 

2) Maskinen skall hafva minimum vigt och utrymme (deri 
inbegripet allt hvad till maskin hörer och för dess drift for
dras, såsom pannor med vatten, kolförråd etc.) dock i förening 
med styrka och varaktighet. 

3) Maskineriets rörliga delar skola vara så få som möjligt, 
samt skola de, såväl som alla kranar, ventiler etc. vara lätt 
tillgängliga, äfvensom lätta att ersätta med nya i händelse af 
skada; äfven skall hela maskineriet vara möjligast lätt att in
sätta och uttaga ur fartyget. 

4) Skall maskinen hafva stor manöverfärdighet i förening 
med jemn gång. 
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6) Skall den vara möjliga::;t ekonomisk, såväl hvad anlägg
ning:;- ::;om drift- och underhållskostnad beträffar. 

G) Maskineriet:; tyngdpunkt skall ligga så djupt som möj
ligt, på det fartygets stabilitet derigenom må ökas. 

7) Specielt för krigsfartyg är maskineriets under vatten
ytan för fiendtlig eld skyeldade läge ett vanligt, vilkor. 

H vilket af dessa villwr är vigtigast, beror natnrligtvi::; på 
fartygets ändamål. Mången gång förbises flera af dem, på det 
rle Cifriga des:; mer må kunna framträda. 

I hvad mån dessa konstruktionsviikor realiserat~:;, genom 
on del vid sjöångmaskinerna införda förbättrii1gar och appa
rater, såsom stegradt ångtryck, ytkondensor etc. skall här ne
dan ::;öka angifvas. 

lf(olllillul'rlt/J a) J(ontiuuerliy eltluiug. En jemn, hastig och omsorgsfull 
r·ldnmr;. 11 · · J o l lk · l · e < mng m v er mr pa w 'OlJ,smntwnen ångt mer än h vad man 

i allmänhet tror, i det den åstadkommer en jemnare och full
::;täncligare förbränning af kolen, samt genom eldstacl;;luckorua~:; 
öppetstående uneler minsta möjliga tid inskränker luftens in
träde öfver rosten: hvilken, i det den uppvärmes, beröfvar för
bränningsgaserna en del värme, som annars kommit ångan till 
godo. Denna inströmmande kalla luft verkar äfven skadligt, 
i det den afkyler pannplåten på det ställe, der den råkar den
::;amma, sålunda åstadkommande inre spänningar i plåt8li. till 
följd af den heta plåtens del visa kontraktion vid afky lningen. 
För att i största möjligaste ni.ån frånkomma dessa olägenheter 
::;amt blifva oberoende af eldarenas större eller mindre skick
lighet, har konstruerats en mängd s. k kontinuerliga eldnings
apparater, af hvilka dock hittills någon för sjöångpannor till
räckligt praktisk ej har uppfunnits, utan återstår blott att för 
dessa söka erhålla skickliga eldare. 

I hvilken mån eldarenes skicklighet kan inverka på kol
förbrukningen ses af den pristäfl.an som 1863 egcle rum i 
Mtthlhausen mellan 8 eldare. Vid detta tillfälle fann man att 
bränslebesparingen blef dess större, ju mindre bränsle på en 
gång inkastades. Den pristagande eldaren inskyffiade h1·ar-
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annan minut 8,~ rft. kol. Skilnaden i brän::;le för de olika 
eldarena uppgick till l~ 1'2 

1
' / 0 , h vilket visar i huru hög grad 

en god eldning inverkar på kolkonsumtionen. 
b) Röl~fö1-1!1'tinninq. De från eldstaden afgående förbrän- .. Rök-. 

• • • o frwb·mnn·nz, ningsgaserna v1sa s1g ofta, 1synnerhet straxt efter skedd pa· · 
eldning, som en mörk rök vid sitt utträde ur skorstenen. 
Detta beror på en kemisk sönderdelning af de kol väteförenin-
gar, som bortgå oförbrända från eldstaden. Som denna rök är 
obehaglig för å däck varande personer, nedsvärtar ofyan däck 
befintliga föremål samt specielt för krigsfartyg är menlig der-
igenom, att den på betydligt afstånd röjer annalkandet af ett 
fartyg, så har man sökt frånkomma denna rök geno~n den-
::;ammas förbränning. Ofvannämnda ofullständigt förbrända 
k olväteföreningar uppkomma vanligen af för tjocka fyrar, 
hvilka genomsläppa för ringa mängd luft som ej tillräckligt 
väl blanda:; med förbränningsgaserna. Denna ofullständiga 
lufttillför~:>el förorsakar äfven att kolet i bränmaterialet mån-
gen gång ej fullständigt förbrinner till kolsyra utan blott till 
koloxid, h varigenom en betydlig värmeförlust uppstår, emedan 
l kg. rent kol förbrändt till koloxid blott alstrar 2473 v.e. 
under det att 8080 v.e. erhålles vid dess förbränning till kol-
syra. 

Rökförbränningen kan åstadkommas på flera olika sätt, 
dock sker vid sjöångpannor detta vanligen genom att luft får 
inströmma genom en mängel små hål i inre elclstadsluckan, 
eller genom dylika i eller bakom eldbryggan. Genom denna, 
medelst spjell reglerade lufttillförsel, syrsättes fullständigt såväl 
koloxiden som de ofullständigt förbrända kol Väteföreningarne 
af luftens syre. Vid ett bränmaterials förbränning ernås stör
sta ekonomien: då minsta för en fullständig förbränning erfor
derliga luftmängel tillföres, men genom att på ofvan angifna 
sätt tillföra luft, då vanligen för mycket insläppes, så har det 
visat sig genom experiment i lVIi.'thlhausen, att den genom rö
kens förbränning väntade bränslebespa.ringen snarare blifvit 
en förlust, i ~ynnerhet om eldningen skötes af vana eldare, 
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~om e.1 genom o~kicklig eldning förorsakat ofvan angifua kol
oxidbildning. För renligheten, samt för att ej på för långt 
håll ~enom röken varskos af fiendtliga fartyg, torde rökför
bränmngen dock hafva sina förd elar. 

Kon~tladt c) Konstlaclt dmg. Ju större den i en ångr>annas eldstad rlray. 
alstrade värmeqvantiteten är, dess mer ånga förmår pannan 
producera under för öfrigt oförändrade förhållanden. Denna 
värmeförökning kan åstadkommas medelst en lifl.igare förbrän
ning. Dennas lifl.ighet beror på draget i eldstaden detta åter 
~id naturligt drag, på huru mycket förbrännings];roduktern~ 
1 skorstenen äro lättare än samma volym af atmosferen utan
för skorstenen. Erfarenheten har ådagalagt att, vid naturligt 
drag, förbränningen blir lifl.igast da de afgående förbrännings
gasernas temperatur i skorstenen är cirka 300". 

Då det många gånger är af vigt att mer vänne alstras 
för att såmedelst erhålla mer evaporerad ånga och ökad ma~ 
skinkraft, än som med naturligt drag kan erhållas (ex. då 
maskinkraften vid ett torpedobåtanfall skall forceras ), så åstad
kommes detta genom att draget förstärkes, och således en lifl.i
gare förbränning uppkommer genom att mer luft tillföres brän
mat_er~alet. Denna dragets förstärkning kan försiggå på något 
af fölJande sätt : 

l) G fl enom att a oppsångan inledes i skorstenen (= ång-
puff). 

2) Genom att från pannan kommande fulltrycksånga får 
inströmma i skorstenen (= ångbläster) endera ,:y genom. ett 
eller flera smärre ångrör, eller 11) genom en injektor. 

1::l) Derigenom att förbränningsgaserna hastigare aflägsnas 
medelst en i skorstenen anbragt ventilator. 

4) Genom att komprimerad luft införes i slutna askrum, 
samt således pressas fram genom rosten. 

5) D:o d:o i slutna eldrum. 
6) D:o d:o i slutna eldkanaler och askrum. 
7) Genom att medelst en särskild blåsmaskin inblåsa kom

primerad luft i skorstenen. 
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l ) K onstladt dmy förmedelst ångpnff kan blott ifrågakomma 
vid icke kondenseringsmaskiner, ty blott vid dessa har aflopps
ångan högre tryck än omgifvande atmosferen, till följd. hvaraf 
den med en viss hastighet genomströmmar skorstenen, dervid 
medsugande förbränningsgasern a, hvarigenom mer frisk luft 
insuges genom roste1.1 och fyren, hvilket åstadkommer en lif-
ligare förbränning än som med naturligt drag blefve händelsen. 
Som större sjöångmaskiner alltid äro kondenseringsmaskiner , 
så användes detta sätt för konstladt drag blott å smärre sådana, 
såsom ångslupsmaskiner , å hvilka ångpuff t ill dra gets förstär-
kande oftast samt, med fördel användes, då den härigenom 
uppkommande lifl.igare förbränningen möjliggör användningen 
af mindre pannor än som annars vore fallet. 

Konstlad t 
drag 

medelst 
r/n.r;pu ff". 

2) Konstladt dnt_q ·medelst ångbläste·1·. Vid inträffande vind- Konstladt 

stilla i de tropiska länderna, då till följd af atmosferens höga cbl·cv.l.7t 
mec e s , 

temperatur, stigkraften hos förbränningsgaserna ej är så stor ftngblästcr 

att de, med för förbränningen tillräcklig hastighet, aflägsna 
sig, så förstärkes draget genom att låta fulltrycksånga genom 
smärre rör med koniska mynningar inströmma i skorstenen 
vid dess fot. En verksammare ängbläster än denna är den 
t>. k. Körtings skorstensbläster, konstruerad enligt samma prin-
cip som injektorn. I denna apparat inströmmar den från pan-
nan kommande ångan och införes sedan i .skorstenen genom 
ett koniskt munstycke, öfver hvilket fyra stycken sig vid-
gande koniska rör finnas . Genom Öppningarne mellan dessa 
rör och en öfver dem befintlig plåtkon pressas de med ånga 
blandade förbränning::;gaserna upp och ut genom skorstenen. 

Båda ofvan anförda ängblästrar förorsaka stora bränsle
förluster till följd af den ånga som utströmmer genom dem i 
atmosferen. Detta verkar isynnerhet menligt för ytkonden
seringsmaskiner, då jn vid dessa den sålunda bortblåsta ångan 
måste ersättas med hafsvatten i pannorna. Till följd af dessa 
förluster har troligen Körtings skorstensbläster spelt ut sin 
rol, då den är långt mindre ekonomisk än konstladt drag me
delst komprimerad luft. 
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Kon~tladt 3) D1·a.r;ets förstd,rlwnde förmedelst eu i sicorstenen rutbrar;t 
d1'CUJ f 'j ' l ·z • medeist GCJL/'1. n.r;a '/Jeutz at01·, t:lOm utsuger förbränningsgaserna, har för 

ccntri[ugal-minclre pannor visat sig ändamålsenligt men för större erhåller 
VCUI1lato r ' 

,; skon<tcn. flägten, för att kunna lemna tillräcklig genomsläppningsarea 
för röken, för stora och chanelterliga dimensioner. 

J(oustladt 4) Kon.stladt dm.r; förmedelst inpressning of k:omp1"imemd 
,,;~;tYst luft i .slutna a.slcrum. Vid detta sätt att åstadkomma konstladt 

vnJ'rrssni1.t.rJclrag komprimeras luften medelst en af en särskild ånamaskin rt/ ko111pn- . ' o 
mercul luft dnfven flägt, samt får inströmma i de slutna askrummen, der-

i slutna ·a d t · · f rr.skrum. Vl en vmgar ::ng ram mellan rosten, genom fyrarue och 
ut genom skorstenen. Detta sätt har visat sig godt, men lider 
af den olägenheten att, vid eldstadsluckornas öppnande, elden 
vill slå tillbaka till följd af att lufttrycket i eldstaden är större 
än utanför densamma. Denna brit:lt kan dock, såsom skett i 
amerikanska marinen, genom speciela anordningar förekommat:l. 
Vore bränslematningen mekanisk, skulle troligen detta sätt 
att åstadkomma konstladt drag visa sig tillfredsställande. 

Kon.~tladt 5) Kon.stladt draq förmedelst in1~1·e.ssninu et/' lcomJ~rimerctd draq . . · .~ · 
medelst luft z slutna eldrwn. Såsom vid föregående komprimeras äfven 

lcom111rlin!~tc - här luften af en flägt drifven af en imgmaskin men f,ar i detta rm u ' 
,;, sltttnct fall inströmma i de hermetiskt slutna pannrummen. Den så-

i' 
Il 

cldrum. l l t'll 20 ' l r;O · · une a 1 a o mm. vattenpelaretryck kompnmerade luf-
ten framströmmar nu genom pannans fyr, eldstad och skorsten 
ut i det fria, dervid åstadkommande en lifligare förbränning 
med ty åtföljande större ångevaporering. Som i detta fall 
samma lufttryck råder i som utanför eldstaden, så riskeras ej 
att lågan skall slå tillbaka vid eldstadsluckans öppnande. Detta 
konstlade drag är utmärkt och användes på nästan alla tor
pedbåtar, samt har efter dessas mönster börjat införas å större 
örlogsfartyg för att användas vid forcering, och erfordrar så
dan anordning af pannrummen att dessa vid dylika tillfällen 
kunna hermetiskt tillslutas. Detta konstlade drag erbjuder 
alltid fördelen af friskt ombyte af luft i pannrummet, hvilket 
för eldarena, vid deras under forceringen uppdrifna arbete, är 
fö1;månligt. Som exempel på huru äfven vid obetydligt luft-
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tryck förbränningen blir lifligare ~;amt mat:lkinkraften ökas, 
kan föl.iande år 18S2 med engelska korvetten "Satellite" före
tagna experiment anföras: 
Den komprimerade luftens tryck öfver atmos-

feren i engelska tum vattenpelare ...... . . . 0". l ". 
tfl. kol förbrända per qv.-fot rost per timme 18,(i 39,4 
I. Hkr. per qv.-fot rost ................ . 10,1 15,7 
Totala I. Hkr. . . . . . . . . . . . .......... .. ... . ] 115,o 865,o 
Antal pannor använda under experimentet 4,o 2,o 

lVIått och vigter äro engelska. 
6) TKoustlaclt drag /önnedelst inpressning al komprimerad Konstladt 

lujl i slutna eldlermaler och a~;hwn Detta sätt för konstladt dnltgl 1 • ?l/CC C S 

drag är patenterad t af engelsmannen James Howelen i Glas- komprinrc-

h .. h l 1 · Hrd luft gow, oc uppvarmer an c en wmpnmerade luften, före dess ,~, slutna 
inträde i eldstaden, genom att låta den 1)assera kring ett i elrlkanalc1

· otlr askrum. 
rökupptaget anbragt rörsyt:ltem, h varigenom de af gående för-
bränningt;gaserna framgår, dervid meddelande en del af sitt 
värme, som annars gagnlöst skulle bortgå från pannan, till 
blästerluften. lVIålet för detta konstlade drag är bränslebespa-
ring. Som exempel å detta sätt för konstladt drag kan an-
föras handelsångaren "The Newyork City", h vars förutvarande 
panna med 2173 qv.-fots eldyta och naturligt drag utbyttes 
mot 'en mindre med blott 1319 qv.-fots eldyta med konstladt 
drag, der den inpressade lutten före sitt inträde i eldstaden 
uppvärmdes till cirka 400° Fahrenheit af de afgående förbrän
ningsgaserna. Genom deLta utbyte erhölls dels ytterligare 
utrymme i fartyget för 1~0 ton kol, dels stegrades maskinkraf-
ten från 564 I. Hkr. vid 56 slag af propellern till 623 I. Hkr. 
och 60 slag, men det hufvudsakligaste var kolkonsumtionens 
minskning från 13 1

/ 2 ton per dygn till 9 1
/ 2 ton, h vilket är en 

minskning från 2,z~ lb. till l ,42 lb. per I. Hkr. (allt engelskt 
mått). 

7) Koustladt dm,q medelst inpressniug nflcomprimemd luft. Konsticull 
.. . . draq c;ko?·stenen. Afven v1d detta sätt kompnmeras luften af en medelst 

flägt, clrifven af en särskild ångmaskin men inledes här i skor- /,;om.pri'llrl'· 
' mrl lnfZ " 

stenen, genom hvilken don framrusar , medsugande röken, samt skorstcnc1 
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insugande frisk luft genom fyren, sålunda åstadkommande 
den lifligare förbränningen. Detta sätt, först experimentelt 
unelersökt af franske mariningeniören Bel'ti·n, visade sig dervid 
så godt och ekonomiskt, att ett par af franska örlogsmarinens 
fartyg erhållit dylika apparater. Af ofvannämnda experiment 
framgick att, om maskinkraften genom blästern fördubblades, 
så erfordrades för ventilatorns drifning blott 1 /~u af totala L 
Hkr. Det visade sig äfven att den ångmäugd som ventilatorns 
ångmaskin förbrukade blott var '/1 0 af den som förbrukats i 
en ängblästar åstadkommande lika starkt drag. Än bättre blir 
resultatet, om luften först uppvärmes. 

J emföras de resultat som erhållits medelst konstlad t drag 
och med naturligt drag så fås: 

l) Vid långsam eldning och naturligt drag förbrännes 70 
a 80 kg. kol per qvm. rostyta per timme. 

Vid forcerad eldning och naturligt drag förbrännes 120 
a 160 kg. kol per qvm. rostyta per timme. 

Vid starkt konstladt drag förbrännes 300 a. 450 kg. kol 
per q vm. rostyta pr timme. 

2) Per qvm, eldyta afdunstadt vatten pr timme varierar 
för olika sjöångpannor från 25--50 kg , der 25 gäller för de 
äldre sjöångpannorna med naturligt drag, samt 50 för de nya
ste torpeclobåtpannor med kopparfyrbox och konstladt drag. 

3) Af en del å engelska örlogsfartyg utförda, i Engineer 
för April 1886 beskrifua, experiment med konstladt drag af 
< 2 tums vattenpelaretryck framgår att då vid natmligt drag 
c:a l0 1/1 I. Hkr. erhölls pflr qv.-fot eldyta samt 12 I. Hkr. 
per ton af pannans vigt (inclusive vatten) så erhölls vid konst
ladt drag 16 till 17 I. Hkr. per qv.-fot eldyta samt 20 l. Hkr. 
per ton pannvigt. 

I de engelska örlogsfartygen "Nile" och "Trafalgar", hvil
kas maskiner äro trefaldiga expansionsmaskiner för 130 a 140 
rft. ångtryck, antogs att 23 a 24 I. Hkr. skulle erhållas per 
ton parmvigt vid konstladt drag; då nu detta är c:a 2 gånger 
mer än som erhålles vid naturligt drag och lägre ångtryck, 
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så eruås ju härigenom c:a dubbla maskinkraften för lika pann
vigt, eller ock hälften så tunga pannor för oförändrad ma
skinkraft. 

De fördelar, som genom införandet af det konstlade dra
get vid sjöångpannor erhållits, äro för örlogsfartyg af specielt 
värde. Å dessa har detsamma hittills vanligen blott användts 
å torpedobåtar, för att vid dessas anfall kunna forcera maskin
kraften till möjligaste höjd. för erhållanclet af max. fart å 
båten. Dock hafva på senaste tiden äfven större örlogsfartyg 
blifvit försedda med konstladt drag, emedan det erbjuder för
delen af att kunna änvända betydligt mindre pannor (enligt 
Ziese ger vid omsorgsfull konstruktion en panna med % af 
sin nuvarande vigt, bortåt 1 1 /~ gång större maskinkraft genom 
användandet af konstladt drag), hvilka äro tillräckligt stora 
med naturligt drag för de vanligen med betydligt reducerad 
maskinkraft gående örlogsfartygen, men först genom det konst
lade draget blifva i stånd att afkoka den ängmängd som er
fo rdras då de skola gå med forcerad maskinkraft. Genom 
denna anordning vinnes såväl minskad pannvigt, större ut
rymme samt mindre anläggningskostnad eller ock en större 
fa1t, hvartill båten nödfallsvis kan forceras. Vid fråga om att 
försvara våra långsträckta kuster, dervid den hastigaste för
flyttningen till den anfallna punkten är ett önskningsmål, och 
då, med liänsyn till våra små ekonomiska tillgångar, hvarje 
billigt sätt att möjligast öka farten hos våra kigsfartyg bör 
beaktas, så är det naturligen i sin ordning att äfven tillbörlig 
uppmärksamhet lemnas åt användningen af forceradt drag vid 
eldningen under våra sjöångpannor. 

Äfven från ekonomisk synpunkt kan, såsom i afdelning 
6 angafs, det konstlade draget erbjuda fördelar, beroende derpå 
att, man dervid kan moderera den för förbränningen erfor
derliga lufttillströmningen så att ej, såsom vid naturligt drag, 
långt mer luft måste tillföras än som förbränningen egentligen 
fordrar, hvilken öfverflöcliga luftqvantitet, genom siu uppvärm
ning och afgång, borttör en hel mängd värme, som annars 
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kommit ångbildningen tillgodo. Beaktas äfven att vid natur

ligt drag, rökens temperatur bör vara c:a 300° för att erhålla 

ett godt drag, samt att förbränningsga::;ernas temperatur i eld

~taden äro c:a 1200 a 1300", så åtgår för dragets vidmagthål

lande c:a 1/~ af det i eldstaden alstrade värmet. Åstadkommes 

nu draget af en fiägt, så kunna förbränningaserna tillåtas yt

terligare afgifva en del värme, vare sig i sjelfva pannan, i 

förvärmare eller i öfverhettare, hvarigenom äfven en ej ringa 

bränslebesparing antagligen skulle ernå:;. 

Då de hittills å örlogsfartyg an vända konstlade drag blott 

åsyftat maskinkraftens tillfälliga stegring, så har den denned 

alltid i förening stående större kolförbrukningen per I. Hkr. 

förbisetts, emedan en dylik forcering blott undantagsvis och 

då under kortare tid ifrågakommer, samt således den deraf 

beroende större kolförbrukningen varit af mindre betydenhet, 

som dock medelst det under afdelning 6 anförda konstlade 

draget bränslebesparing kan ernås, och det för örlogsfartyg 

såväl som för kofferdifartyg ju alltid är af vigt att, ined om

bord rymmandes kolförråd, kunna tillryggalägga möjligast lång 

distans, så är troligen elen tid ej så afiägsen då örlogsfartygens 

konstlade drag så kunna anordnas · att de vid lågt lufttryck 

åstadkomma bränslebesparing, samt vid högt den forcetade 

maskinkraften. 

l 
Wcicr~ d) TYeiers !tydrokineter. Som bekant, är vattnet en mycket 

l:tJdrohnctcr.dålig värmeledare, hvilket förnämligast genom vattenpartik

l lames cirkulation vid uppvärmningen bibringar en för hela 

vattenmassan lika temperatur. Beroende härpå eger det för

hållande rum, vid påeldning i en sjöångpanna, att en betydlig 

temperaturskilnad förefinnes hos vattnet i dess öfre och lägre 

lager, en temperaturskilnad, hvilken naturligtvis äfven före

finnes hos de respektive clelarne af ångpannan berörande 

dessa olika varma vattenlager. Till följd af elen olika expan

sion, som genom denna temperaturskilnad eger rum i pannans 

olika delar uppstår svåra inre spänningar i pannan, om hvil

kas storlek man kan göra sig en föreställning, då man vet att, 
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för exempel, en 12 fot lång plåt vid 150 graders uppvärmning 

utvidgar sig 1 /~ tum, samt att det erfordras för att sträcka en 

12 fot lång ~:>micle::;jernstång, med 1 ·q v .-tums sektionsarea, 'l~ 

tum, cirka 2o00 centners kraft. För att frånkomma denna 

ojemna uppvärmning af pannan med ty åtföljande inre späu

ningar, anvämles hydrokineteri1, en apparat som anbringas p~ 

pannans innersida å dess botten, och hvars anordning framgår 

af fig. 26. Den från donkeypannan kommande ångan inström

mar genom A, samt framströmmar genom (le respektive sturl

sarne, meddragande rlet omgifvande vattnet,- h varunder ångan 

kondenseras. Genom att vända hydrokineterns spets åt det 

håll hvaråt man önskar strömmen rigtacl, bringas ångpanne

vattnet att cirkulera i denna rigtning, sålunda å::;tadkommancle 

en ,iemnare uppvärmning ::;åväl af vattnet för sig som af ång

pannan. Vid en sjöångpauna (d= 12 fot () tum) som hade 40u 

temperatur å vattnet vid bör.iad eldniug, var efter 3 timmars 

tid, <lå :'tngbildningen började, följande temperatur rådande: 

Med ett st. J/H tums hydrokineter . 219' ' 200° 10" 

Utan hydrokineter . . . . . . . . . :H9'> 46'> 1741) 

Utom fördelen af minskad ansträngniug af pannan med

för hydrokinetern äfven en snabbare uppeldning. 

e) Varmt matarevatte1t. Afioppsfingan innehåller en t;tor 

qvantitet ej till arbete förvanclladt värme, hvilket ::;åledes, då 

det ej vidare kan ntLra arbete i maskin, skulle gå till spillo. 

För att dock delvis tillgodogöra sig (letta värme, uppvärmes 

matarevattnet dermed, innan det inkommit i pannan. Genom 

detta förfaringssätt blir således clet från afioppsångan till ma

tarevattnet meddelade värmet en ren vinst, vare sig denna 

uppvärmning törsiggår i en förvärmare vid icke kundenserande 

U1<tskiner (då ända till JOU'') eller, ::;å::;om vid koll(lenseriugs

maskiner, matningen ::;ker med (let cirka 40'' varma cirkula

tionsvattnet eller den kondem;eracle afioppsångan. 
'lidskr. 1; Sjör. 1888. l ö 

l 'an11/ 
}/1({ /(l/'('

rrrlfeJ/. 
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Enligt tab. 2 åtgår för hvarje grad som en kg. vatten 
uppvärmes cirka l v.e., hvaraf inses, att det antal värme
enheter, som pr kg. inmatadt vatten vinnes genom rnatare
vattnets uppvärmning af afioppsångan, i det närmaste är lika 
med det antal grader, hvarmed det uppvärmes öfver den tem
peratur, som det skulle haft utan clenna uppvärmning. 

Antages haf.svattnets medeltemperatur = 15°, så åtgår en
ligt tab. 2. 661,oo -· 15 = 646,oo v.e. för att afdunsta l kg. 
vatten af 15" till torr mättad ånga af 10 kg. tryck per qv.-cm., 
samt 661 - 40 = 621 v.e. från Yatten af 40", i hvilket senare 
fall således per kg. ånga vinnes 646 - 621 = 25 v.e. Då nu 
samma arbete kan erhållas af lingan i båda fallen, så äro dessa 
25 v.e. cirka 4 % vinst. Uppvärmes åter matarevattnet till 
100", så blir för detta tryck å ångan vinsten omkring 12 °/0 • 

De fördelar, som vinnas genom matarevattnets uppvärm
ning äro bränslebesparing och en något minskad panna, samt, 
om matarevattnet uppvärmes i en förvärmare, att de i vattnet 
ingående kolsyrade salterna, afsätta sig i denna, hvarifrån de 
äro lättare att bortskaffa än från pannan. 

( lrlm iswinns- f) .Admissionst1·yclcet och expansions stegriu.r;. I h vilken mån 
trycket och årwans arbete, både med af.seende på effekt och ekonomi, på-r.r:pnnswns o 

str·.qri11g. verkas af dess tryck och expansion, framgår af följande från 
Cederbloms ångmaskinlära hemtade och till metermått redn
cerade tab. 5 äfvensom af tab. 6. 

Tab. 5 öfver per kbm. torr mättad ånga erhållna arbeten 
meter-kg. 

===============-----========== 
Sluttryek 

~---

1issionstryek 8luttryck = 
1tmoslrror. Adrnissionstryck. 

Ad n 
l; 

Mottryck -
atmosfcrer. 

1,2 

2 8267 m kg. 
----------

(i 40603 )) 

l 
och mottryck i ångeylintlom. 

8luttryek = 0,2 i:lluttryck - 1,2 
n tmosforer. ntmosi'crcr. 

l\lottryck - l ,, Mottry ek - 0,2 ,-
atmosferer. atmosforcr. 

10238 1nkg. l 41'/:Zl m kg. 
----

00643 , 17380\J » l 
-----l 1- 324015 __ '' _ __ l 

----------~--------~---
lO 9093\J 103221 
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Beräknas nu ur denna tab. 5 med hjelp af de nr tab. 2 
erhållna värdena för ångans täthet, de arbeten, som per kg. 
ånga erhålles, så anger följande tab. 6 de sålunda erhållna 
resultaten. 

Tab. 6 öfver per kg. torr mättau ånga erhållna arbeten 
i meter-kg. 

======~==·------=============== 
Sluttryck oeh mottryck i ångcylin(lorn. 

------------~----------~------------

A(lmissionstryek Sinttryck = 8luttryek = 1,2 8lnttryek = 0,2 l i atmosfcrer. Admissionstryck. atmosfcrcr. atmosfcrcr. 

l 
Mottryck = l 9 Mottryck = l ,2 Mottryck = 0,2 ,-

a tmosforcr. atmosfcrcr. atmosferer. 

_ _ _:_l 7382 mkg. Hl22 mkg. 37257 n1kg. 

l G l 16220 29640 5G83G 

l 
10 l 18733 39804 GG747 

Af tabellerna 5 och 6 inses följande: 
1 :o) J u mer ångtrycket stegras dess mer ttrbete fås såväl 

per volmnenhet som per vigtenhet ånga. 
2:o) .J n längre expansionen drifves, dess större blir ångans 

arbete såväl per volum- som vigtenhet. Den gräns, intill hvil
ken det är förmånligast att expandera ångan, beror på maskin
systemet, äfvensom på elen omsorg, hvarmed maskinen är kon
struerad och utförd. 

Anger den dragna kurvan i fig. 27 ångans tryck under 
dess fulltrycks-och expansionsperiod, samt den prickade kurvan 
storleken af de samtliga friktions- och kondenseringsförluster
na i maskinen, hvilken kurva, enligt de å sid. 194 gjorda an
märkningarne öfver konden::;erings- och läckningsförlusterna 
i cylindern, måste stiga (kolfven rör sig från d åt c till), så 
representeras ångans arbete uneler kolfvägen d-c af ytan 
a-b-c-d, samt de skadliga arbetena af ytan d-e-f-c. 
Häraf inse::;, att ångans expansion ej bör drifvas längre än till 
skärningspunkten O mellan kurvorna, ty derefter blifva de 
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t;kadliga arbetena större än det arbete, som ytterligare erhålles 
af ångan genom att låta den expandera längre. 

Betecknar v fulltrycksångans volum, 
V expanderade ångans volum, 

y fyllningsgraden, 

så är enligt Busley för fiiljaude maskinsystem nedan angifna 

ungefärliga värden å y fördelaktigast. 

-~r 0,1 vid nyaste kompoundmaskiner med stor kolfh[tstighet 

, 
och högt tryck, 
0,15 vid äldre kompoundmaskiner med såväl mindre kolf-

hastighet som lägre tryck, 
0,25 vid medeltrycks kompoundmaskiner (ångpannetryck 
= 4 kg.) med ytkondensor, ängmantel kring cylindern 

och öfverhettare, 
. = O 3,i vid lågtrycksmaskiner (ångpannetryck = 3 kg.) med ,, ' . 

ytkondensor, ängmantel och öfverhettare, 
= O 4 vid läatr-veksmaskiner (ångr)mmetryck = 3 kg.) med 

1i ' b .J 

insprutningskonclensor, utan ängmantel och öfverhettare, 
, = O,a vid äldre lågtrycksmaskiner (mindre än 3 kg. , ång

pannetryck) med insprutningskondensor, samt utan såväl 

ångmantel som öfverhettare, 
3:o) Af tabellerna 5 och 6 inses äfven, att det är förmån

ligare, då en ångmaskins kraft skall reduceras, att göra detta 
medelst sliden, hvarvicl admissionstrycket bibehålles, men expan
sionen ökas, än genom tryckets reducering medelst strypning. 

Som exempel härpå kan följande resultat, erhållna vir1 
experiment med maskin å ångaren "Bache" i Baltimore, tjena: 
Ac1missionstryck .... , , , . , . , . . . . . . , 30,o skål p. 81,1 skål p, 
1\'Iedeltryck , , .. , , , , , . .. . , , . 25,1() , 27,5 , 

Expansion , .. , . . , , . . . , . , . . 
Kol per I. Hk. per timme . , . 
Af maskinen incliceraclo hä::;tkmfter 

= I. Hk. 

2,1s-faldig 8,G;-faldig 
3,n skål p. :!,Gl skål p. 

(16 ,; 74,t; 
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Af dessa experiment ses, att cl<L expansionen blott ,·ar 
:!,1o-faldig kolft·Jrbrulmingen per I. Hk. med cirka 40 proc. 
öfversteg kolförbrukningen på samma tid, då expansion var 
8,m-faldig och trycket 8l,1 skålp. 

4:o) Som i medeltal 5!JOO v,e. per kg. i eldstaelen för
brända kol kommer ångbildningen till godo, så i\ tgår enligt 

" f2 f r 643 r l tab. ~ per kg. ånga a at mos erers tryc ~ BOLiO rg. sten wl, 

661 
samt för ångn, af 10 atmosferers tryck BOOO kg. stenkol, hvar-

af ses att då trycket femdubblas kolförbrukningen blott öka::; 

med cirka 2~0. Praktiskt taget åtgår således lika gvantiteter 

::;tenkol för att evaporera lika vigtqvantiteter ånga af högt som 
af lågt tryck, till följd h varaf således, enligt ta b, 6, den genom 
tryckets stegring och expansions ökning erhållna arbetstill
växten per kg. ånga är liktydig med motsvarande arbetsvinst 
per kg. kol. 

f.i:o) Som ångpannans storlek är direkt proportionel med 
vigten af det afdunstade vattnet, så kan densamma minska::; 
då ångans tryck och expansion stegras. Genom dessa vigt
besparingar, i hvad kol och panna beträffar, minskas såväl 
fartygets drift- som tillverkningskostnad, äfvensom den döda 
vigten i fartyget. 

H vad storleken å det ångtryck som förekommer i prak
tiken beträffar, så är ej ovanligt att 10 a 12 atmosferer an
vändes, hvacl deröfver är hör till undantagen, såsom för exem
pel maskiner (system Perkins) för 18 a 20 atm. tryck, äfven 
lärer, så tidigt som före 1870 (se Engineer för 1870) 14 a 15 
at m. an vändts å amerikansim bogserångare. 

g) Ånyans torknin,q. Såsom förut i a±clelning III angifvits, jlt,r;rutl! 
.. d , , l d ' llt' l f l t' l l tor/,·11 UllJ-ar en 1 augpannor a stra e angan a H. u>: 1g, c. v. s. c eu · 
innehåller en del ej till ånga förvandlade vattenpartikla r, 
hvilka den under sin bildnir.g liksom medslitit från vattnet 
i ångpannan. Denna ångans fuktighetshalt, som förnämligast 
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är beroende pi för små äng- och vattenrum, kan i ogynsamma 

fall uppgå ända till 30 " '0 af ångans vigt. Ånga;1s fuktighets

halt verkar menligt dels genom elen deraf uppkommande större 

kolkr:msumtionen, emedan det medföljande vattnet ej uträttar 

något arbete i maskinen, men väl bortför en del värm e, som 

åtgått till dess uppvärmning, dels genom det salt, som vatten

partiklame medföra och afsätta å slid, slidplan och cylinder

väggar, och som förorsakar deras förstöring. 
Beräknas med tillhjelp af tab. 2 de värmemängeler som 

erfordras per kbm. ånga för dess bildning viu olika tryck och 

fuktighetshalt, så kan man af då erhållna resultat bedöma 

uen på grund af ångans fuktighetshalt uppkommande teore

tiska värmeförlusten, då man nemligen från ångmaskinsläran 

erinrar sig att, vare sig ångan är torr eller fuktig, praktiskt 

taget lika arbete erhålles per volumenhet ånga, arbetande mecl 

lika aclmissionstryck och lika expansion. Några sålunda be

rälmade värden anges i följande tabell 7. 

Tab. 7 öfver antal v.e. erforderliga, för bildning af l kbm. 
ånga, af olika tryck och fuktighetshalt, från vatten af 0°. 

l 
l 

l Ånga aJ 2 atm. abHulut try<" 

l )) )) (j » » 

l-,~0~--.-: 
' 

l 

k 
~~ 

l 

--
Ton. 10 "lo fuktig-

hetshal t. 
30 "lo fukti g-

hetshal t. 

720 v.e. l 715 v.e. l 778 v.e . 

20Q;l » 2057 » 2211 » 

3214 » 3308 » 3581 -=-~ 1 
Af denna tabell ses t. ex. att för torr ånga af 10 atm. 

tryck cirka 10 % bränslebesparing ernås mot om dess fuktig

hetshalt är 30 n;u· 

Genom härefter anförda experiment af Pe1m (t::e sid. 2GG) 

~es, att den vinst, som teorien anger för ångans torkning, ej 

motsäges af praktiken , då det för torkningen erforderliga ,·är

met tages från de afgående förbränningsgaserna , hvilka annars 

utan nyt-ta bortgå från pannan . 
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För att frånkomma denna fuktighet hos ångan samt de 

denned förenade olägenheterna, brukar ångan torkas i s. k. 
ångtorkare, hvilkas honstruldian endera grundar sig på vatt

nets mekaniska afsöndring, i det ånga,n, då den lemnar pannan , 

erhåller en tvingad rörelseriktning, hvarigenom de tyngre 

vattenpartiklarne af centrifugalkraften bortslungas; eller ock, 

genom ångans uppvärmning, i det den, seelan elen lenmat 

pannan, får passera genom ett af de afgående förbrännings

gaserna uppvärmdt system af smala rör, vanligen anbragta 

i pannans rökupptag. Detta rörsystem gjordes förr vanligen 

af smiclesjern, men, som det då fort anfrättes, användes nu

mera koppar, emedan det clå blir varaktigare. 

En svaghet hos kopparen är dock dess med temperaturens 

stegring hastigt aftagancle styrka. 
h) Öj1m ·hettad ånga. Är ångan clå den lemnar ängtorkaren Öfiw-

f lll l . t ' bl' el d k . . . el . k. hellad u wm 1g torr, sa 1r en oc Innan s1tt mträ e 1 mas men iiw;a . 

fuktig, beroende på att ångrör, slidskåp etc. kondensera en 

del af elensamma (cirka O,o12 kg. ånga kondenseras per timme 

per qv.-meter yta) uneler dess passage genom dem; skall dock 

ångan ännu vid sitt inträde i maskinen vara fullt torr, så 

öfverhettas elen i en s. k. öfyerhettare, bestående af ett van-

ligen i rökupptaget placeraclt rörsystem med större eldyta än 

motsvarande ångtorkare. Genom rlenna öfverhettare får ångan 

passera, seelan den lenmat pannan, dervid elen af de öfver

hettar-rören omgifvande förbränningsgaserna, till följd af sitt 

ringa specifika värme (= 0,4s) , ledigt öfverhettas. Öfverhettas 

ångan så högt att elen ännu vid sitt inträde i maskinen är 

öfverhettacl, så blir bränslebesbaringen än större, dels emedan 

denna ånga kan expandera i cylinclrarne ( dervid i det närma-

ste förhållande sig som de s. k. pernamenta gaserna, så länge 

den är öfverhettad), hvarunder den uträttar ett arbete, som 

således blir ett öfverskott öfver det, som erhålles af samma 

vigtqvantitet torr ooh mättad ånga, dels derigenom att elen 

genom sin öfverhettning helt och hållet eller del vis förekommer 

den ängkondensering i cylindrarne som mättad ånga alltid 
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erfar, samt llen deraf beroende värmebortförillgon från cy

lin!lerväggarne med afloppsångau. 

Genom af Perm med skeppsmaskiner austälcla experiment 

mod öfverhettacl ångfL bekräftas c1Ptta; sålunda erhölls 20 proc. 

bränslebesparing, då ånga af 2,4 kg. tryck och 125" temperatur 

öfverhettacles til 180''. Till än bättre resultat kom Hirn vid 

cle af honom 1856 anstälda experiment. 

Såvida ej praktislm hinder fnnnes mot ångans öfverhett

ning, så vore Jet för bränslebesparingen fördelaktigast att 

rifverhetta den möjligast högt, h vilket äfven formeln (11) anger, 

men häremot lägger Rig en del praktiska svårigheter, såsom 

t. ex. packningarnos uppbränning i paclmingsboxarne, hvar

igenom läckning uppstår; .omörjmedlets förflygtigande, till följcl 

hvaraf slider och pistonkannor rosta samt sålunda uneler stort 

friktionsarbete fort uppslitas m. fl. dylika olägenheter. Till 

följd häraf har öfverhettnir::.gen sin praktiska g räns, hvaröfver 

den ej bör gå, och som t. ex. för mättad torr ånga, af 134° 

temperatur ( = 3 atmosferer absolut tryck) är 160". Vanligen 

nöjer man sig i praktiken med att ångan blott torkas. Utom 

dessa, på grnnd af möjligen f0r hög öf...-erhettuing, meriförda 

olägenheter, vidlårlas öfverhettarne af bristen att gerna råka 

i olag, h varför de fordra omsorgsfull eftersyn, äfvensom att 

tillfälle är bereclt för cleras snabba afstängning eller reparering. 

i ) A1t_r;mante/.. I en ångmaskinscylinder hålla cylinder

väggame till följd af till- och afloppsångans olika temperatur 

en mellau dessa liggand e medeltemperatnr ( = t1 ), h vilken i det 

nänufLste blir kom;tant, sedan maskinens fortfarighetstillstånd 

inträd t. Beroende härpit af ger ångan värme till c y linclern, så, 

länge å.ngans temperatur är högre än f 1 , h vilken värmemängel 

den dock till någon del återfår från cyliurl.ern nncler sin ex

pansion ouh afiopp, cla de~s temperatur är mindre än t1 ; detta 

oaktadt min~kas dock ångitns nyttiga arbete genom denna 

värmeöfverföring, beroencle del;.: derpå att, då detta värme be

röfvades ångan, llem1a hade högre temperatur, än då den ånyo 

mottog fletsrtmma ; ty af formel ( Il) Res nämligen, rttt 'i (= 
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ångans nyttiga verkningsgrad) blir ~Lörre ju Htörre t är, och 

beror i öfrigt pa tlet värme afloppsångan medför fr:J.n cyliuLler

väggame. Enligt erfarenheten är sannolikt rttt, om å de varma 

cylinderväggame ånga finnes kondenserad, som får afdunsta 

vid afloppsångans afgång, en långt större qvantitet värme be

röfvas cylindern, än om afloppsångan vore torr. Då nu elen 

mättade ångan under sin expansion (= adiabatisk förändring) 

alltid delvis kondenseras, samt liksom dagg af.sätter sig på 

cylimiems innerväggar, så beröfvas cylindern under utström

ningsperioden en långt !Större värmemängd, än om ångan vid 

utströmningens början varit torr, och kan till följd deraf ej 

till ångan under defls expansionstid, då dennas temperatur är 

mindre än t1, återge lika mycket värme som den från ångan 

röfvade nncler det. ångans temperatur var större än t
1

• Af 

deLta inses det förclelaktiga i att ångan vid expam;ionens slut 

ännu är torr. Detta kan ernås på två sätt: 

a) medelst ångans öfYerhettning, 

b) medelst ångmantel. 

De med ångans öfverhettning ernådcht fördelar och olägen

heter äro redan förut angifna. H vad ängmanteln beträffar, 

så infördes äfven vid sjöångmaskiner det redan at W att an

vända sättet att omgifv~ cylindern med en s. k ångmantel, 

d. v. s. cylinderväggame gjordes dubbla, och mellanrummet 

fyldes med från pannan kommande fulltrycksånga, hvilkeu, i 

det den meddelade sitt värme till den i cylindern arbetande 

ångan, minskade dennas kondensering. Visserligen konden

seras den dervid sjelf något, men erfarenheten har vimt att 

denna kondensering verkar långt mindre menligt, hvilket ju, 

enligt här förut gifna förklaring öfver deE i cylindern konden

serade ångans förhållande uneler sitt aflopp, är helt naturligt. 

Att, såsom man någon gång får se, ångmanteln matas med 

afloppsångau, är naturligtvis felaktigt, då den, som är kallare 

än den i cylindern arbetande ångan, afkyler i stället för upp

värmer. 

Af följande tabell 8, angifvanrle resultatet af experiment 
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med angn.ren "Gallatius" mao;kin (en en-cylindrisk enkel'expan

siono;maskin) i F örenta Staternas marin, ses skilnaden i åug

förluster, när den arbetade med eller utan mn.ntel, samt den 

deraf beroende kolkonsurntionen. 

Tab. 8 öfver ångförlnster ocl1 kolförbrukning i en med och 

utan ängmantel arbetam1e enkel expansionsmaskin . 

l 

l 

l 

l Ang-pan neöfvcrtnrk i kg-. pr qvrm 

l :Vyllningsg-nHl .... 

l Kollha stighot i meter por scknml . 

l
, 1ngförlnst i prorent af den förbruk:Hlc ångan 

Kg. kol per I. Hk. prr t 1mme . . . . . . . 

_r_,:1-gt~.r._vr_k_l Högtryck l 
utan / uwd utan j med l 

l :1ngm:mtol. ilngm:mtcl. 

1 ,46 1 1 , ;~ . 6, 11 6,n l 
o,.Ja , O,+, o, l.R o,l.Q l 
1 ,017 

36,;+ 

2.11 

1,0·18 

2<l,lO 

l ,n 

1,508 l,H5

1 

29,~-l :!0,02 

1 ,28 l l, 15 

Af denna tabell ses, att angförlusten blef betydligt större 

utan än med ångmantel. 
J u längre tid ångan får vara i beröring med den konden

sen:mcle ytan, ju större denna är relativt den inneslutna ång

mängden samt ju större temperaturskilnaden är mellan ångan 

och ytan, dess större qvantitet ånga kondenseras. 

Af detta inses : 
l:o) Som en cylinders kubikinnehåll växer fortare än dess 

yta, så är ångmanteln för mindre cylindrar af relativt större 

värde än tör större; 
2:o) ju mindre pistonhastighet en maskin arbetar med, 

dess fördelaktigare verkar en å elensamma anbragt ångmantel ; 

3:o) ju större expansion ångan arbetar med, dess effek

tivare blir ångmantelns verkan, emedan temperaturskilnaclen 

å till- och afloppsångan då är större. 

l onrll'usorer. k) Kondeuso1'e1·. Konelenseras ånga af en atmosfers tryck 

till vatten, så intager detta cirka 2000 gånger mindre volum 

äu ångan, hvaraf det bildats. För;:,;iggick denna kondensering 

i ett slutet rum, så uppstod nästan en atmosfers vacuum. Det 
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var denna ångans egenskap som man, genom att i en kon

densor förtäta afloppsångan från ångmaskinen, sökte tillgodo

göra sig, ty det effektiva pistontrycket är ej allenast beroende 

af det densamma frampressande ångtrycket, utan äfven af 

afioppsångans mottryck, hvilket genom kondensering minskao; 

med cirka l atmosfer. 

De vid sjöångmaskiner använda olika kondensorer äro: 

l :o) Insprutningskondensorer ( = våt kondensering): 

2:o) Ytkonclensor (= torr kondensering); 

3:o) Strål- eller ejektiouskondensor. 

l:o) Insprutnin.c;slconclensor. Denna apparat består af ett fll.~prut

lufttätt kärl, h vari den från cylindern afgåencle ångan får in-, ·m,ngs-
. ~ 1i01l~ rnsor. 

strömma, hvarvid den genast mötes af samt blanclas med en 

mängd från sjön inströmmande kalla vattenstrålar, af hvilka 

den afkyles och kondenseras~ och hvarvid sålunda åstadko m-

mes den eftersträfvade tryckminskningen, som för goda sjö

ångmaskiner är cirka O,s atmosferer under atmosferlinien. 

Det å kondensorns botten samlade insprutningsvattnet och 

kondenserade ångan , . h vars gemensamma tern pemtur är cirka 

40°, utsuges tillika med elen luft, som vattnet och ångan inne

hållit, men under kondenseringen frigjort., förmedelf't elen s. k. 

luftpumpen och kastas utom bords. Emedan detta vatten är 

åtskilligt varmare än hafsvattnet, hvars årsmedeltemperatur är 

i våra breddgrader . . . . . . . . . . 11" Celsius, 

, Medelhafvet. . . . 18'1 , 
vid 20:de breeldgraden . . . . . . . 34° , 

, eg \'a torn. 28" , 

så användes dock en del deraf till matning af pannan för 

bränslebesparings vinnande, i det matarepumpens sugrör in

mynnar strax ofvan luftpumpens tryckventiL Matarevattnets 

salthalt vid detta konclenseringsr:;-ätt är i det närmao;te lika 

med hafsvattnets, h vilket för olika haf varierar från 1- 4 proc. 

Vattnets förmåga att hålla dessa salter lösta aftager med tem

peraturen och tryckets stegring, så att ju högre dessa blifva, 

dess mindre qvantitet salt. förmår det hålla löst. 
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Då mod den afgaende torra ångan inga salter mel1följa 

från panuau och det ::;a.lta kondenseringsvattnet iumatas fö r 

att ersätta det afclunstade, så ökas successivt salthalten i pan

nan, samt når inom kort den mättningsgrad, vid hvilken saltet 

börjar utkristallisera och bilda den för pannans bestånd skall

liga pannstenen. Vid lägre tryck och temperatur å ångan 

förekommes detta genom utblåsning. Antages hafsvattnets 

salthalt = 3 1/ 2 proc. samt att utblåsningen företages så att salt

halten ej öfverstiger den max. salthalt (l l proc. ), som i engel

ska örlogsmarinen tillåtes, då matningen Hker från insprutnings

kondensor, så måste för hvarje kg. evaporerad ånga O,u4 kg. 

vatten utblåsas, sedan fortfarighetstillstånd inträr1t, på det pan

nans salthalt ej må öfverstiga 11 procent. Då det utblåsta 

vattnet har den temperatur, som råder i pannan samt det i 

stället inmatade blott har kondenseringsvattnets temperatur, 

så uppstår härigenom en betydlig bränsleförlust, som t. ex. 

då O,r, kg. vatten utblåses per kg. evaporerad ånga utgör cirka 

7,o procent. Vid högre tryck å ångan börjar det vid pannstens

bildningen farligaste saltet (gipsen = svafvelsyracl kalk) utkri

stallisera samt är vid 144'' temperatur (= 4 atrnosferer) fnllt 

olösligt i vattnet, hvarför vid denna temperatur och tryck 

pannstensbildningen blir så våldsam, att det är omöjligt att 

med insprutningskondensor under någon längre tid använda 

så högt tryck. Vanligen nöjer man sig med mindre än 3 1/ 2 

atmosferer absolut tryck, ty deröf\·er är ej möjligt att meuelst 

utblåsning hålla pannan klar fl'ån pannsten. Detta var förr 

hufvudskälet hvarför sjöångmaskiner med insprutningskonden

sorer a,lltid voro lågtrycksmaskiner, samt är nu orsaken till, 

att insprntningskonclensorer 0j gerna anbringas på sjögående 

båtar, då dessas ma,;kiner ju alltid arbeta med högre tryck. 

Fördelar ernåelda genom insprutningskondensorer äro de]:.; 

minskadt mottryck (från att vid icke kondenseringsmaskiner 

vara cirka l,t kg. per qvcm. till cirka 0,2 kg. per qvcm.) dels 

att ångans expansion genom det minskade mottrycket kunde 

drifvas längre, hvilka båda fördelar, i det de åstadkomma mera 
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arbete af ångan, reducerade bränsleåtgången. Denna å indi

katorsdiagrammen angifna vinst är dock ej nettovinst, ty en 

rlel af densamma (cirka 4 proc. af totala I. Hkr.) åtgår för 

det tillkomna pumpar betet. 
För att frånkomma de med utblåsningen förenade värme

förlusterna samt kunna stegra ångtrycket, infördes 

2:o) Ytkondeusom, en redan 1834 af engelsmannen Hall n-
l k l t . t h 'lk l l f" t ft 185"' kondenso1

• konstruerac onc ensa 10nsappara , v1 ·en c oc { ors e er ( 

vunnit allmännare insteg. Denna apparat utgöres af ett luft-

tätt kärl, hvari afloppsångan inströmmar samt passerar kring 

eller genom en mängd i detta kärl anbragta smala rör (van-

ligen en tums metalltuber), kring eller i hvilka ångan då kon

ctenseras, beroende på att dessa hållas afky l da af cirkulations-

\·attnet a tubernas motsatta sidor. Cirkulationsvattnet endera 

tryckes genom kondensorn af cirkula,tionspumpen eller ock 

rinner det till kondensorn från sjön samt utsuges derifrån och 

kastas utom bords af cirkulationspumpen. Detta senare sätt 

är bättre, ty det förorsakar ej stötar i kondensorn. Förr drefs 

alltid cirkulationspumpen af lnifvudångmaskinen, men numera 

a,nvändes stundom och med fördel en separat-cirkulationspump, 

som vrtnligen är en centrifugalpump drifven af sin egen ång-

maskin. 
Den sålunda kondenserade ångan, hvilken vid detta kon

denseringssätt ej blandats med kondensationsvattnet, utpum

pas tillika med ångans lufthalt af den s. k. luftpumpen från 

kondensorn till en behållare (hott well), från h vilken vattnet 

a,f matarepumpen ånyo inmatas i pannan, hvilken således ma

tas med destilleradt vatten. Luftpumpen drifves vanligast 

af hufv:udångmaskinen, dock har på sista tiden den samma 

någon gång drifvits af en särskild ångmaskin, exempelvis å 

en del torpedobåtar. 
Vore man i stftncl att ta,ga, vara på all ångan, så att ingen 

del af densamma förlorades, skulle pannans salthalt vid ytkou

densering aldrig öka;;, men genom läckning tillspillogifves en 

liten del af ;\ngan, hvilken i pannan måste er~ättas mecl annnt 
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vatten. Detta reservmatarevatten medföres enelera från land, 

antingen såsom vid clubbelbottnade fartyg i några af dettas 

celler, eller vid större handelsfartyg i ballast-tankar, eller ock 

tages detsamma från cirkulationsvattnet, hvarigenom dock 

matarevattnets totala salthalt blir cirka 1
/ 2 procent. Dels till 

följd af denna salthalt, dels beroende på att vattnet i pannan 

förorenas af från cylinclrarne medfört smörjmedel, måste äfven 

vid ytkondensering vattnet i pannan emellanåt delvis utblåsas, 

hvarigenom således, fast i mindre grad än vid insprutnings

kondensorer, en värmeförlust uppstår. Vid ytkondenserings

maskiner tillåtes i engelska örlogsmarinen pannans salthalt 

uppgå ända till 14 proc., innan utblåsning behöfver sk~. 

Antages hafsvattnets salthalt = 3 1/ 2 procent, så måste, orn 

14 proc. salthalt tillåtes, för hvarje kg. evaporerad ånga O,o1 
kg. vatten ntblåsas, hvilket förorsakar cirka 0,6 proc. bränsle

förlust. De genom ytkondensorers användning å sjöångma

skiner ernåelda fördelar äro: 
· l) Mottryckets minskning rilecl cirka l atmosfer samt be

roende härpå en längre drifven expansion å ångan, hvilka 

båda fördelar äfven tillhöra insprutningskondensorn. Teore

tiska storleken af de arbeten, erhållna af ångan arbetande 

med eller utan kondensation, ses af följande från Ceder

bloms ångmaskinlära hemtade samt till metermått reducerade 

tab. 9. 

Tab. 9 öfver per kbm. torr mättad ånga erhållet arbete 
i meter-kg. 

i l l l 
l l Mottryck = Sinttryck = 11 

1

, Förhållande mellan 
l . . 
1 Achmsswnstryck . 1 ----------,~-- ---~ a,rhctetm• mcd oeh 

l l n = O,• otm. n = 0,, otm j "''" """""''" '' 

il 10~ ntmosf. ~~ :::: mkg. l ,::: -:,;,;--~--· :::: 
Hl323l r-- 324015 l l ,Gz 

-'------
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I denna tabell är förutsatt det expansionen dritves så långt, 

att ångans sluttryck blir lika med mottrycket å kolfveus mot

satta sida, hvilket vid icke kondenseringsmaskiner antages = 1,~ 

atmosferer samt för kondenseringsmaskiner antages = O,z at

mosferer; 3:dje kolumnen anger förhållandet mellan ångans 

arbeten med och utan kondensation. Frånses matarevattnets 

temperatur, så åtgå lika värmemängder för ångans evaporering 

vare sig den arbetar med eller utan kondensation, till följfl 

h ya ra f således af ta b. 9 inses kondensationens fördelaktiga in

verkan på bränsleåtgången, äfvensom att denna verksamhet, 

relati ,.t totala bränsleåtgången, aftar med tryckets stegring; 

2) Framför insprutningskondensorn eger ytkondensorn det 

företräde, att den genom utblåsning åsamkade värmeförlusten 

blir betydligt mindre; 
3) Hufvudfördelen vid ytkondensering framför insprut

ningskondensering är, att elen tillåter användningen af högre 

tryck på ångan, derigenom att pannstensbildningen förekom

mes till följd af pannans matning med destilleradt vatten. 

Detta högre tryck är, såsom i afd. V om ångtryckets stegring 

ses, förnämsta sättet för bränslebesparing; 
4) Värmevinst genom att matarevattnet utgöres af clell 

till cirka 40<~ temperatur kondenserade ångan. 

Enligt praktisk erfarenhet erhölls genom ytkondensorns 

införing c:a 15 ° /0 kolbesparing relativt maskiner med insprnt

ningskondensor. 
De med ytkondensering förenade olägenheterna äro: 

l ) De tillkomna luft- och cirkulationspnmparne, hvar

igenom dels cirka 7 proc. af totala I. Hkr. för desammas drif

vande åtgår, dels blir maskineriet tyngre, mer skrymmande, 

mer kompliceradt samt dyrare. Det är för att förekomma 

detta som en del torpedobåtsmaskiner ej erhålla någon cirku

lationspump, utan lägges kondensorn utefter fartygets sida, 

dervid, till följd af båtens stora fart, hafsvattnet inpressas 

genom ett tilloppsrör in i och genom kondensorn samt ntdrif

ves af samma kraft genom ett i kondensorns andra i:inda 
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varande afl.oppsrör, sålunda utgörande under denna ein passage 

genom kondensorn cirkulationsvattnet; 
2) af ångan medföres till pannan från cylindrarne en del 

af det der använda smörjmedlet, hvilket flyter upp på vatten

ytan i pannan, hvarest det uneler ångans inverkan bildar på 

pannplåten frätande fettsyror, h vilket · dock, antingen genom 

valet af smörjmedel eller genom skumning ( = utblåsning, 

der det utblåsta vattnet tages från pannans vattenyta) kan före

kommas. 
Rjcrtor- 3:o) E'jector-lcondensor. Cirkulationsvattnets inströmnings-

kondensor.h . h . . t . 1 l .. . l 4'- f t . l 1 astlg . et 1 mspru nE:>.gs wnc ensorn ar cn· m o ·o per se ;:une , 

afloppsångans är än större; således innehafva såväl cirklllations

vattnet som afl.oppsångan en viss mot dessa hastigheters qva

drat svarande lefvande kraft, hvilken, i det dessa hastigheter 

i kondensorn öfvergå till noll, går till spillo. 
Principen för ejector-kondensorn är att göra sig denna 

lefvande kraft till godo för såväl cirkulationsvattnets som del1 

kondenserade ångans utclrifning, för att såmedelst frånkomma 

den vid insprutningskondensorn använda luftpumpen. Ejec

tions-kondensorn uppfans af :M:orto.n och Barcley på 1860-talet 

och angifves dess anordning af fig. 28, Pl. 2. Vid apparatem: 

igångsättning insläppes frisk ånga genom b, som i 'det elen 

hamströmmar medsuger och blandar sig med det genom c 

kommande cirkulationsvattnet, hvarefter genom a afl.oppsångcm 

medsuges samt dervid kondensera~:>. Härefter afgår alltsam

mans genom det sig vidgande röret .r;. Sedan ejectorn väl är 

i gång, kan ängtilloppet genom /.; afstänga::;, emedan elen lef

vande kraften hos elen genom a tillströmmande afl.oppsångan 

är tillräcklig för apparatens fortsatta verksamhet. 
Samma olägenheter, som vidlådde insprntningskondensorn, 

tillkomma äfven ejekLionskonclen~:>orn, hvarföre densamma, Å 

i salt vatten gående båtar, blott användes för mottryckets 

reducering vid auxiliära maskinel'. Å i sött vatten gående 

båtar möter deremot intet hinder för att äfven använda den 

vid hufvudmaskin, isynnerhet t>Om densamma, enligt af Ran-
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kine anstälda experiment, visat sig åstadkomma lika god och 

fullständig kondensation, som insprutningskondensorn, fram

för hvilken den dock erbjuder fördelen af luftpumpens från

varo, hvarigenom dels inbesparas det arbete, cirka 4 °;
0 

af I. 
Hkr. , som åtgår för dennas drifning, dels erhålles större ut

rymme samt enklare och billigare maskinanläggning. 

l) Ölwd pistonhasti.r;het. Det mål man genom pistonhastig- Ökrul 

hetens ökning sträfvar ernå, är blott en minskad vigt å ma- vist?n-
. , .. . . . . /l((s/tyhr-1 . 

skm med ty atfol.Jancle mmdre volym och mmdre anläggmngs-

kostnad. Af formel (l) ses, att en maskins I. Hkr. är direkte 

proportional med dess pistonhastighet och med dess kolfarea, 

så att, ju större pistonhastigheten är, de::;s mindre pistonarea 

erfordras för ett visst I. Hkr., men ju mindre kolfareau är, 

<less mindre är totaltrycket på kolfven samt således äfven 

mindre påkänningar på pistonstång, vefstake, vefaxel och för 

öfrigt på hela maskinen. Till följd af dessa minskade påkän-

ningar, samt då kolfarcan är derr del af maskinen hvaraf dess 

storlek hufvudsakligast beror, så ses att dess mer pistonhastig-

heten ökas, dess mindre och lättare blir maskinen. Af detta 

skäl har man successivt öfvergått till de i följande tabell 10 
augifna pistonhastigheter ( = o). 

Ta b. :o öfver använda pistonhastigheter. 

c 1- 2 meter per sekund å äldre sjömaskiner·, 
o 2- 3 , ,, nyare d:o, 
o 3-4 , , hastigt gående d:o, 
o 4- 6 , 

" " 
nyaste torpedabåt d:o. 

Till följd af den ökade pistonhastigheten erhålla de rör

liga delarne, såsom pistonkannor med stänger, vefstakar etc. 

en stöne lefvande kraft, hvilken de upptaga från samt afgifva 

till vefven mellan hvarje vändning kannan gör, en kraftöfver
föring ::;om ju hastigare maskinen går de::;s omsorgsfullare må

ste beaktas, samt medelst en väl genomtänkt ängfördelning 

af sliden balanseras på så sätt, att det af den lefvancle kraften 

erhållna tangentialtryckdiagrammet så kombineras med ån-
'J.i1lskr. •i Sjöt'. 1888. Hl 
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gans tangentialtryckdiagram, att resulterande tangentialtryck
diagrammet blir möjligast jemnt, till förekommande af stötar 
i maskinen. 

Såsom exempel på hastigt gående, väl arbetande sjöma
skiner kan följande tvåcylindriska torped o båtmaskin anföras, 
af hvilken äfven ses, hur betydlig, relativt maskinkraften, den 
af de oscillerande delarne magasinerade lefvande kraften är. 
Denna torpedobåtmaskin hade, vid 380 hvarf per minut, 4,o 
meters pistonhastighet. Den dervid af de oscillerande delarne 
under ett halft hvarf upptagna och åter afgifna lefvande kraf
ten var = 73 Hkr., hvilket är, relativt elen till 500--600 I. 
Hkr. uppgående maskinkraften, mycket betydligt, men som 
dock, till följd af en väl konstruerad ångfördelning, så utjem
nad.es, att inga stötar förekomma, ja ännu vid 450 hvarf ar
betade denna maskin stötfritt, tyst samt fullkomligt väl. 

En olägenhet, som tillkommer de hastigt gående maski
nerna, är packningens snara uppslitning kring piston och slid
stänger, hvilket isynnerhet för båtar med långa turer är oför
delaktigt, i det, efter en 10 a 14 dagars oafbruten verksamhet 
af maskin, ängläckning uppkommer vid de uppslitna packnin
garne. En annan olägenhet är att varmgång lättare riskeras, 
hvilket dock, genom tillräckligt stora guider samt de rörliga 
delames omsorgsfulla balancering förekommes. 

H vad sjömaskiner beträffar, så är det de nu varande pro
pellrarne, som orsaka största hindret mot pistonhastighetens 
ökning, ty 

/) 
2 n l 

60 
der v = pistonhastigheten per sekund 

n = slagantalet per minut 
l = slaglängden. 

... . . . . . ... ( 15) 

Som nu l, beroende på utrymmet i fartyget, ej kan ökas 
så särdeles mycket, så ses af denna form el (15) att mel1 ökacH 
v, n äfven stegras, men ju flera hvarf vefaxeln gör, dess flera 
gör äfven propellern, hvars periferihastighet dervid ökas. 
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Ehurn vid större propellerhastighet det ofta visat sig, att det 
erhållna uyttiga arbete!; med fartygets framdrifvancle blifvit 
sämre än då mindre propellerhastigket begagnades, så är det 
dock för ingen del bevisadt, att icke orsaken härtill ligger 
deri att propellerns form ick~ var lämplig för den större ha
stigheten, men icke deri att en större hastighet i och för sig 
inom rimliga gränser skulle vara förkastlig. 

Med den osäkerhet, som råder beträffande propellrarnes 
förmånligaste konstruktion, får man sålunda ingalunda anse 
den gamla regeln, att propellerns diameter bör göras så stor 
som möjligt, för ofelbar, så mycket mindre som dock uti prak
tiken bättre resultat mången gång erhålles med mindre elia
meter och större omloppshastighet. Såluncle fann man för 
ex e m p el vid engelska kryssaren "Iris", som med 18' -- 6 1// 
propell<w blott gjorde 16,rm knops fart, att hastigheten ökades 
till lS,ön knop genom att minska propellerdiametern till 16'-
3 '// samt öka pistonhastigheten, och dock var maskinkraften 
uneler båda experimenten lika. Det är antagligen till en del 
beroende härpå, som den enligt engelska experiment till c:a, 
11 "/o uppgående vinst i I. Hkr. erhålles genom att använda 
2 i stället för l propeller. 

Önskar man, vid nu brukliga större prop~llrar, ernå en 
större pistonhastighet, kan detta möjligen ernås på liknande 
vis, som då man först började använda propellrar, genom att 
anbringa en ntvexling mellan maskin och propelleraxeln, fast 
nu af alldeles motsatt skäl, ty förr uppbragtes genom utvex
ling propellerns slagantal till större antal än lwarmed den 
tidens sjömaskiner tilltroddes arbeta, och nu åter skulle, ge
nom samma medel, propelleraxelns hastighet nedbringas till 
det slagantal, som nu brukliga propellrar tillåta. Många in
vändningar mot detta sätt komme nog att göras, men då 
det alltid är lättare att medelst en nedsättande utvexling öf
verföra kraften j1'Ctn en ångmaskin jemnare än motsatsen, samt 
då det förr gick för sig använda utvexling, så bör det ju ej 
nu möta några oöfvervinneliga svårigheter, i synnerhet då 
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de fördelar, ::;om dermed ernå::; tLro så betydliga samt nog mer 
än uppväga de genom ntvexlingen åsamkade olägeuhetema. 
För att anföra ett exempel från engelska marinen, så ntveckla 
maskinerna i deras förstklassiga torpedobåtar, hvilka haha 
12:1/+" och 20 7

/"" cylinderdiametrar och 12" slag, arbetamle med 
87G fots pistonhastighet per minut, samma maskinhaft c:a 
460 I. Hkr., som maskinerna i deras kanonbåtar, hvilkas cylin
derdiametrar äro 28" och 48" med 18" slag, men som blott ar· 
beta med 378 fots pistonhastighet. Som nu de c:a 4 '/2 tou 
tunga torpeda båtsmaskinerna äro (j gånger lättare än kanon
båtsmaskinerna, så skulle en betydlig vinst i såväl vigt som 
utrymme ernås genom att ersäLta kanononbåtarnes maskiner 
med de med utvexling förseelda torpeclobåtsmaskinerua. 

Af föregående inses ar.t elen fördel, som elen ökade piston-
hastigheten medför, blott är en reducering af maskineriets 

III 

vigt och utrymme, samt häraf beroende, en billigare anlägg-
ningskostnad. 

' il vi?tbr~pa- m) Tli,qtbesparin.r; yenom anväwlniny af starleetre materiaher 

ll
,inif litedeist samt enlclcwe lconstntläion. Den ökade expansion å i'tngan fbr-
~tarkare · · ' 

naterialier orsakad af elen brän;;lebesparing man eftersträfvade, hade till 
•clt enkletre C··l"l ··I l l' d d' . t l f b l t·· mstru!.Nan.10 .)C o {aC e cy In er 1mens10ner, sam c era eraene e s orre 

vigt, utrymme och anläggningskostnad för maskineriet. Bero
ende härpå gifves det en gräns, h va.rtill det är fördelaktigast 
att expandera ångan, på det att rlen fördel som genom expan
sions ökning vinnes, e.i må uppätas af olägenheterna, upp
komna genom de ökade maskindimensionerna. Å örlogsfartyg 
sker denna maskintillväxt på bekostnad af pansarens och be
styckningens vigt och utrymme, å handelsfartyg åter verkar 
den ofördelaktigt genom lastens inskränkning, samt genom 
större anläggningskostnad. 

Vigtbesparingen i en sjömaskin kan, utom på i det före
gående angifna sätt, äfven erhållas genom enklare konstruk
tion samt genom användning af materialier med större håll
f~tsthet, såsom smides- och gjutjernets ersättning med stål, 
smiclesjern eller brons. Genom att t. ex. utföra ångpa.nnorna 
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af c;tålplåt (brottmoclul högst 46 kg. per qvmm.) i ::;Lällct för 
af don mindre ::;tarka smidesjernsplåton (brottmodul 33 kg. pr 
qvmm.) ernås c:a 10 °/0 lättare pannor. För en ytt.orligare 
vigtreducering å pannorna tvingas man nog till andra pann
former än de nu vanligen brukliga, och kommer då ej osan
nolikt att, oftare än som nu sker. använda någon sort::; loko
motivpannor med forceradt drag, eller rörpannor. 

Som cirka 20 mm. godstjocldek är elen minsta som i och 
för formningen kan tillåtas å större gjutjernstycken, såsom 
::;törre cylindrar, kondensorer, lagerramar etc. så nödgas man, 
för vigtbesparingen, att ersätta gjutjernet med materialier 
hvaraf tunnare gods kan åstadkommas, såsom brons eller gjut
stål. Sålnncla göras t. ex. pistonkannorna å de stålkryssaro, 
::;om byggas hos N a pi er i Glasgow, af gjutsti\J, h varigenom de 
blifva blott hälften så tunga som af gjutjern. • 

När man eu gång blir så hemmastadd med gjutstålets 
gjutning, att ätven lagerramen kan gjutas deraf, så ernås nog 
dervid en betydligt lättare sådan. 

Genom att göra propelleraxlarne ihåliga, samt såväl cles~.m 

;;om propellrarne af i flytande tillstånd komprimerarit stål 
vinnes ilfven minskning i vigt; dessutom arbetar gjutståls
propellern: hvilken kan tillåtas smäckrare former, bättre i vatt
net. Genom att alla. bultar och stänger göras af stål, samt 
kondensorn af koppar (t. ex. å torpedobåtar) eller stålplåt, 
uppstår äfven minskning i vigt. 

Af tab. 11 här nedan öfver vigter å s.iöångmaskiner för 
diverse fartygstyper se::; huru maskinvigten bör kunna redu
ceras i synnerhet för handelsfartyg. 
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'l' ab. 11 öfver di vers e sjöångmaskin vigter. 

[-[andel~;ångare . . . . . . ... . . . . 
Örlogsfartyg. . . . . . . . . . . . . ... . . 
Ma:::kiner för grunclgii.oncle fartyg . 
Torpedaskeppet "Polyphemn::; " · .. 
N y are lokomotiv . . . . .. .. . . 
Torpedabåtar (nyaste) 
V au liga skeppspannor . . 
Lokomotivpannor .... 

l UtwdinJio 
1 

n ,., 
'igt pur I. J l k. 

l ~16 k~. 
I

JGO ,. l 
125 " 
81 " 
65 " 
27 " 
80 " 
27 , 

I dessa vigter ingå maskinens totalvigt inklusive vigt af 
panua med vatten samt fullt sjöclnglig utrustning. Stora vigt
besparingar å sjöångmaskinerna äro cloek gjon1a uneler tider
nas lopp, så t . ex. om man jemför den 1832 bygda engelska 
ångaren "Radamanthus" maskin merl maskinen å den 1878 
bygd a engelska ångaren "Cleopatra", så väger elen förra c:a 
6 gånger mer per I. Hkr., och jemföres den med maskinen 
till den l 884 hos Schichau i El bing för tyska regeringen bygel a 
torpedobåten, är den c:a 27 gånger tyngre än denna, hvilken 
(maslrin, panna med vatten, propeller etc. ) blott vägde 26,2 
kg. per I. Hk. 

Förutan denna reducering af maskineriets vigt, som här 
f~rut angifvits såsom resultat del;; af ökadt ångtryck, ökacl 
pl::;touhastighet och enklare konstruktion samt dels från an
vändning af starkare materialier, skulle aldrig, såsom nu är 
fallet, en 20 knop och derntiifver kunnat erhållas pa så små 
fartyg ::;om nutidens torpedobåtar. 

(Forts.) 
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Bokanmälan. 

Die reise S. M. Schifl .. es "Frundsberg" im rothem Meere etc. 
im Jahren 1885-1886, von Je1'0lim F1·dhe?T1l vnn B enko, k. k. 
Corvetteu-Capitän. Pola 1888. 

I en volym om 234 sidor, 8:vo, med en öfversigtskarta 
samt 9 i texten inrymda planskisser beskrifves på ett fängs
lande sätt en 8 mån. (Aug. 1885- Apr. 1886) expedition till 
Massauah, Calcutta, Madras, Ceylon, Bombay, Djeddah m. fl. 
i de Ost-Indiska farvattnen belägna platser. Förf. till detta 
arbete, herr v. Benko, är inom denna literaturgren redan för
delaktigt känd, i det han uneler 1887 utgaf ett liknande arbete 
"Reise S. M. Schiffes Zrinyi", som sedan på ett gynsamt sätt 
blifvit bedömt i olika länder::; press. Egendomligt nog har 
han ej personligen deltagit i någondera af dessa expeditioner 
utan utarbetat beskrifningarna, på uppdrag af k. k. krigsmi
nisteriets marin-sektion, med ledning af de ytterst detaljerade 
rapporter, som cheferna a nämnda fartyg under expeditionerna 
hemsändt. Särskildt vittnar ·föreligg<tnde arbete om det rik
haltiga innehållet af dessa rapporter och om det efterföljans
värda sätt, hvarpå man inom k. k. österrikiska marinen söker 
tillgodogöra sig erfarenheter genom expeditioner till aflägs
nare farvatten. Chefens instruktioner synas ej endast hafva 
ålagt honom noggranna meteorologiska och klimatiska iakt
tagelser under navigeringen i de besökta tarvattnen utan cler
jemte, att på de olika platserna studera såväl commer::;iella 
och handelspolitiska, som etnografi:::ka och naturhistoriska för
hallanden; och har han i enlighet dermedlyckats hopsamla ett 
rikt materiel, som, ordnaclt af en van hand, utgör llet läsviircla, 
arbete, h vilket vi härmed till det bä, ta reko m menelera. 
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