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Årsberättelse i skeppsbyggeri och maskinväsende år 1926.
A\ :c;in~ n

Yicl Eungl. örlogsm a nnasäl'l slwpets s;tmm a nlt·ii.de <.len G ol\iober
192G 'aY l ecla molcn II a. U d i n .

Skeppsb ygg'e ri.

Krigsfar tyg.
Såväl inom samtliga stormakt smariner som inom flerta1et
Övriga länder har under det gångna året utveckla ts en livlig
verksam het i fråga om krigsfart yg·sbygg nad. Denna bygg·nadsverksamh et ävensom inom Hertalet sjömakte r föreslagn a eller
fastställd a nybyggn adsplane r för längre eller kortare tid framåt
t ala sitt tydliga sp r åk om ansvarig a myndigh eters jins ikt om
vikten av sjövapne ts upprätth ållande trots väsentlig t ökade
nybyggnads- och underhållskostnad er.
Sedan Colorado och W est Virginia i slutet av 1923 efter Slagskepp .
avslutade provture r överlämn ades tiH den amerikan ska fl'Ottan,
har intet slagskep p blivit färdigstä llt, och under byggnad befinna sig alltj ämt endast de båda engelska slagskep pen N elson
och Rodney tillhöran de 1922 års program . Beträffa nde dessa
nybyggn ader förelig·ga inga officielia meddelan den med undanta g
för huvuddim ensioner na. I fråga om såväl konstruk tionsprin ciper som detaljer är man därför alltj ämt hänvisad tiul obestyrkta uppgifte r och f örmodan den , som emellerti d ofta varit
flYnliga i fackpres sen under de sist a åren. Av från sjösättni nTidskrift i Sjöväsend et.
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garna förliden höst tagna fotografier och gjorda iakttagelser har
man funnit en del av dessa bekräftade, andra åter vederlagda.
Uppgiften om att dessa skepp akterut skulle erhåll1a ett
fritt flygdäck för start och landning av flygplan jämte hangar
för ett större antal sådana, som lämnades i föregående årsredo,
görelse, har således visat sig· vara oriktig. Denna del av fartyget
torde komma att tagas i anspråk för eldledningsanordnin gar,
skorsten med rökupptag, luftvärnsartilleri, båtar m. m., såsom
närstående ur Jane's »Fighting Ships» hämtade bild antyder
(fig. l).
skorstenens placering anger, att pannrummen äro förlagda
akter om maskinrummen. Dess befintlighet å denna bild, å
andra sidan uppgifterna om att pannornas rökgaser skola vattenkylas och ledas utombords i fartygssidan (såsom å Argus) gör det
sannolikt, att båda möjligheterna för rökens bortledande förefinnas, varvid utvägen att utblåsa rökgaserna i fartygssidan
skulle til1gTipas vid sådana tillfällen, då skorstensröken vore
särskilt hinderlig.
F arten uppgives merendels till 23 knop.
De i föregående årsredogörelse lämnade uppgifterna angående svåra och medelsvåra artilleripjäsernas antal, kaliber och
uppställning synas bekräftade, llikaså ifråg·a om det hög·a tornet
midskepps avsett för såväl navigering som eldledning. Dettas
pansar lär inskränka sig till att avse splintskydd genomsläppande
projektiler utan att bringa dem till krevad.
Av sjösättningsbildern a bekräftas även uppgifterna om
undervattenskroppe ns avsaknad av bulges. Fartygssidans sl'ä ta
bordläggning tyder på att vattenlinjepansaret är indraget till
någon av de inre bottnarna.
Den rika erfarenhet, som världskriget lämnat de engelska
krigsfartygskonstru ktörerna i händer, har man säkerligen sökt
att omsorgsfullt tillvarataga vid skapandet av dessa slagskepp.
Av allt att döma komma desamma att i många avseenden avvika
från den gängse slagskeppstypen, och må det därför vara tillåtet
att med ledning av ur olika tidskrifter hämtade uppgifter söka
lämna en kort sammanfattning av de mera framträdande konstruktionsnyheterna .
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Sammanförandet av det svåra artilleriet till tre torn i förskeppet är en nykonstruktion av stort intresse. Densamma
anses medföra följande fördelar:
möjlig·het tin god eldledning, i ringa grad störd av skorstensr'ök;
möjlighet till anordnande inom en given viktram av ett
effektivare pansarskydd, vertikalt såväl som horisontalt, för
tornkoner, ammunitionsdurkar och langningsanordning·ar, än
som vid tornens placering på långt skilda ställle n i fartyget litter
s1g gora;
förenklade langningsanordningar;
möjlighet att tack vare den disponib~a fartygsbredden anordna ett effektivare undervattensskydd, än vad som vore
möjligt vid tornens placering· längre ut mot fartygets ändar.
Kanonernas uppställning i trippeltorn - medförande vissertigen viktbesparing men även taktiska nackdelar - blir den
nödvändiga konsekvensen av tornsammandragningen.
Liksom durkeldsvådorna under Jutlandsslaget ansetts hava
påverkat konstruktörerna tiH stark bepansring av det grova
artilleriets torn och durkar, torde de svåra förlusterna under
kriget genom splintverkan vid oskyddade pjäser - ävensom
r isken för g·asverkan i kommande krig - föranlett det medelsvåra artilleriets uppställning i pansrade torn ( dubbeltorn) med
övergivande av kassemattuppställningen.
Skorstenens akterliga placering liksom möjlli gheten av rökens
bortledande i fartygssidan, därest denna anordning· besannar
sig, avser tydligen att ytterligare underlätta eldledningsmöjligheterna.
Pannrummens placering möjligast långt från ammunitionsdurkarna och maskineriets i mitten av fartyget är även ur
skyddssynpunkt fördelaktigt .
Kryssare.

Washingtonskongressens beslut angående begränsning· av
kryssarens deplacement till 10,000 tons (bränsle- och matarevattenvikter härvid undantagna) och kanonkaliber till 20,3 cm.
har föranlett samtliga stormakter att g·å i författning med

byggandet av kryssare av just detta deplacement (bränsle och
vatten medrälmat minst 11,500 tons) och bestyckade med
kanoner av denna kaliber.
Dyli ka Washingtonkryssare befinna sig sålunda för narvarande under byggnad till följande antal:
E ngland för egen m arm:
sjösatt 16 /z 1926
1 Suflolk
County-klassen
))
ll/ 3 ))
Cornwall
grupp I
))
))
l6 l 3
) Kent
1924-1925 års
))
»
l6Js
1 Cu1nberland
p rogram
))
))
301
3
Berwick
kölen sträckt 23 l 2 1926
County-klassen J London
))
18/s
))
))
Devonshire
grupp II
1925- 1926 års
Shropshire
Susse x
p rogram

j
l

l

England för Australien :
Australia
Canberra
F rankrike:
Duquesne sjösatt i december 1925
1924 års program {
Tourville
>>
i april 1926
1925 års program Suft"ren lag·d på stapel i dec. 1925
Förenta Staterna:

Salt Lake City påbörjad 1926
))
))
Pensacola
i Japan:
stapelsatt i november 1924
Nachi
>>
i oktober 1924
My oko
))
1926
A shigara
))
))
Haguro
i Italien:

Trieste stapelsatt
1'rento
»

mars 1925
februari 1925.

Om ovannämnda engelska nybyggnader hava inga officiella
Uppgifter varit synliga.
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De för Australien beställda kryssarna lära byggas efter
samma ritningar som de fem första enheterna av County-klassen
(grupp I). För denna konstruktion lär förre chefskonstruktören
Sir E. F. d'Eyncourt vara ansvarig, medan hans efterträdare
Mr. Berry står för konstruktionen av den senare beställda gruppen av County-kryssare.
Beträffande förstnämnda konstruktion finner man av vid
sjösättningarna tagna fotografier, att undervattenskroppen är
försedd med bulges av utpräglad fonn . Fartygssidan är f rån
relingen starkt infallande, tills den träffar bulgens överkant
med bulgens yttersida rätt under relingen.
Efter den inom engelska fackkretsar förda diskussionen i
denna fråga är vidhållandet av bulgekonstruktionen, särskilt å
så snabbgående fartyg som dessa, överraskande och av stort
intresse.
Enligt i pressen synliga ej officiella uppgifter bliva dessa
kryssare till skillnad från tidigare engelska kryssare flushcläckade. I stället för tripodmasten lära de erhålla en tornliknande bryggkonstruktion uppbärande centralriktanordningar.
Huvudbestyckningen kommer att bestå av 8 st. 20, 3 cm. kanoner
uppställda i fyra dubbeltorn 2 för och 2 akter skjutande över
varandra.
De japanska kryssarna av Nachi-klassen uppg·ivas erhålla
ett gott undervattensskydd i form av trefaldig bordläggning
och med vertikalt och horisontalt pansarskydd för pannor, maskiner och durkar sträckande sig Över 2 j 3 av fartygsläng·den.
Farten lär vara beräknad till 33, 5 knop och huvudbestyckningen
bestå av 9 st. 20, 3 cm. kanoner. (Enligt andra uppgifter 8 st.) .
Av de uppgifter, som varit synlig·a beträffande franska och
italienska Washingtonkryssarna, synes framgå, att bådadera äro
synnerligen lätt byggda och i den hög·a farten se sitt förnämst a
om ej enda skydd. Sålunda lär pansarskyddet å de franska
kryssarna inskränka sig till ett tunt ståldäck över maskin- och
durkområdet, vartill kommer att kanontornen äro byggda av
30 mm. tjock splintskyddande stålplåt. Den franska kryssarens
maskineri, beståend'e av fyra utväxlade turbinaggTegat å t ill-

sammans 120,000 ahkr., förväntas giva kryssaren en fart av 34
knop, medan den italienska kryssaren med 150,000 ahkr. väntas
uppnå 35 knop. Närslutna ur »The Engineer» hämtade bild av
Dnqnesne ger en god uppfattning om en Washingtonkryssares
disposition (fig·. 2). Det är påfallande, vilket litet utrymme
ett modernt maskineri trots den väldiga effekten tar i anspråk.
Är den visade längdsektionen riktig, måste man emellertid
fö rvåna sig över skottindelningen å denna kryssare. Att
samtliga turbiner inrymmas i ett stort maskinrum , liksom alla
åtta pannorna i ett väldigt eldrum, är ur skyddssynpunkt ej
tilltalande, särskilt om pansarskydd eller annat undervattensskyeld saknas.
De 8 st. 20, 3 cm. kanonerna hava erhållit samma uppställnin g å de franska och italienska som å de nyssnämnda engelska
kryssarna av County-klassen.
Luftv ärnsart illeriet å de italienska kryssarna är synnerligen
kraftigt, bestående av 12 st. 10, 2 cm. kanoner uppställda i
dubbellavetter eller dubbeltorn.
Både elen franska och italienska kryssaren kunna bära två
flygplan, som utskjutas från en katapult placerad mellan aktra
skorsten och mast och ombordlyftas å katapulten medelst bom
på masten.
Av övriga lätta kryssare med deplacement eller kanonkaliber
nndersti·gande Washington-traktatens max. värden hava under
ctet g·ångna året följande blivit färdiga eller varit under arbete.
I England: Effingham sista enheten i Hawkins-klassen om
9,750 tons samt Emerald och Enterprise av E-klassen om 7,600
tons.
Påbörjade den förstnämnda 1917, de senare 1918 hava
dessa kryssare en anmärkningsvärt lång· byggnadstid bakom sig
t ack vare av sparsamhetsskäl inknappade årsanslag. Härigenom
hava de emellertid blivit mycket dyrbara fartyg.
Med en maskinstyrka av 80,000 ahkr. hava dessa sistnämnda
kryssare beräknats få en fart av 33 knop. Provtursresultaten
hava icke minst i engelska pressen emotsetts med stort intresse,
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men t rots påstötni ngar från samma håll hava mg·a officiella
meddelan den därom lämnats.
De frans ka 8,000 tons kryssarn a Duguay- Trouin, La?notte PicCJilet och Prinwug uet av 1922 år s program lära nu vara
färdigstä llda. Provture rna hava dragit länge ut på tiden, men
synas nu åtminsto ne vad Prima1tguet beträffa r vara lyckligt
avslutade . Under ett 8 timmars prov har man vid en maskineffekt av 117,000 hkr. kommit upp i en fart mellan 33, 4 och 33, 9
knop. För det kraftiga maskiner i et har liksom å 10,000 tons
]o·yssarn a skyddet fått träda tillbaka. Egentlig t pansar- och
undervat tensskyd d saknas. Tornen, som äro skyddand e mot
splintver kan, lära vara av speciell typ, luft t ätt slutna och f örsedda med separ ata ventilati ons- och luftrenin gsanordn ingar till
skyeld mot gasfara. I ett komman de krig· - anse upphovsmännen av elen franska kryssart ypen (Duques n e en förstorad
har elen kemiska krigförin gen
Dum wy-Trou in-kryssare ) kommit därhän, att bestyckning· eller pansarsk ydd spela mindre
roll än hög fart. Bestyckn ingen består av 8 st. 15, 5 cm. kanoner
i två clubbeltorn för och och två akter, 4 st. 7,5 cm. luftvärn skanoner och 12 st. 55 cm. torpedtu ber.
I Holland har Sumatra blivit färdig·stä lld och därmed har
holländsk a marinen de båda 7,050 tons kryssarn a av Java-typ en
i tjänst. Avsakna d av torpedbe stycknin g är ett utmärka nde
drag hos dessa båda kryssare.
I Spanien hava kryssarn a Principe -Alfonso och Almiran teCervera om 7,850 tons blivit sjösatta. De äro konstrue rade av
förre engelske chefskon struktöre n Sir P hilip Watts och påminna
i påfalland e gr ad om de engelslm kryssarn a av E-klassen . Liksom dessa och i motsats till de f ranska kryssarn a äro de f örsedda med pansarsk ydd. Maskin- och pannanlä ggninga r äro
skyddade av ett vertikalp ansar om 50 mm. tjocklek av specialst ål
mecl hög hållfasth et. Pansardä ck och skott å detta område äro
av 25 mm. tjocklek. Skrovet är byggt av vanligt fartygsm ateriaL
med undanta g för särskilt ansträngda delar, där st ål av högre
hallfasth et inbyggts .
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I Tyskland har Emden med ett konstruktionsdeplacement
av 6,000 tons efter avslutade prov ställts i tjänst. En andra
kryssare av samma typ »B» är under byggnad i Wilhelmshaven
och skola ytterligare två påbörjas under året.
Det angivna deplacementet ligger vid den för tyska marinen
i enlighet med Versailles-fördraget angivna max.-gränsen. Till
skrovkonstruktion och materialdisposition ansluter sig denna
kryssaretyp till de senast byggda tyska kryssarna (Leipzigklassen). I viktbesparingssyfte är sålunda skrovet byggt enligt
lång·skeppsspantsystemet. Dessutom har elektrisk svetsninganvänts i en hel del förbindningar. Oljeförrådets inrymmande
under pansardäck har medfört en utvidg·ning av de oljetäta
avdelningarna i hålskepp.
Vattenlinjeskyddet har bibehållits. Läns- och trimningsanordningar hava efter erfarenheterna från kriget ytteriigare
utvecklats. Indelning·en i vattentäta avdelningar synes vara
gjord med största omsorg. Långskeppsskott mellan maskinrum
hava undvikits. Maskineriet, som består av två utväxlade turbinaggregat, är med hänsyn till läckfara så anordnat, att kuggväxlarna äro · placerade i särskilda rum mellan turbinrummen.
Pannanläggningen är fördelad på 4 rum.
Av de tio pannorna är fyra kol- och sex oljeeldade, Ur
skyddssynpunkt och för säkerställande av bränsleförrådet s
komplettering under alla förhållanden har man ej gått över till
fullständig· oljeeldning.
Vidstående bild (fig. 3), liksom här lämnade uppgifter
ang·ående Emden hämtad ur »Schiffbam> 18 november 1925, visar
kryssarens yttervy med dess definitiva bestyckning: 8 st. 15
cm. kanoner i dubbellavetter och 2 st. 8, 8 cm. luftvärnskanoner
samt 4 st. dubbeltorpedtuber. Av intresse är pålmasten, som
uppbär centralriktapparaten. Den har en diameter av 1, 5 m.
I Japan blev i våras den fjortonde och sista av de efter
kriget byggda kryssarna av Kuma- och Nagara-klasserna sjösatt.
De äro kryssare om 5,500 resp. 5,600 tons deplacement med en
fart om 33 knop och utrustade med 7 st. 14 cm. kanoner.
Ytterligare 4 st. men större och kraftigt bestyckade kryssare
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äro under byggnad, av vilka Kako och Furutaka sjösattes i våras.
Ursprungligen planerade som 6,000 tons kryssare med 14 cm.
kanoner blevo de dter Washington-konferensen omkonstruerade
och er höllo därvid ett deplacement av 7,100 tons och en bestyckning av 6 st. 20, 3 cm. kanoner, 4 st. 7, 5 cm. luftvärn_skanoner och 12 torpedtuber. Farten beräknas till 33 knop v1d
100,000 ahkr. Med den angivna bestyckningen synes man ino:n
ett mindre deplacement hava skapat en värdig motståndare .till
Washington-kryssaren. Nämnda kryssare, vilkas konstruktwn
man sökt strängt h emlighålla, hava tilldragit sig· stort intresse.
Enligt i dag·spressen lämnade uppgifter äro 20, 3 cm. kanonerna

~~ Cio . ~
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uppställda i slutna enkeltorn i fartygets medellinje, tre för och
t re akter, så anordnade att den mellersta i varje grupp skjuter
Över gTanntornen. Med denna spridda uppställning har man
velat minska risken för att en träff skulle bringa samtliga
kanoner å för- eller akterskepp till tystnad och även uppnått
större eldhastighet, än vad vid den sedvanlig·a uppställning~n
i dubbeltorn är möjlig. Enligt »The Engineer» är projektilvikten vid en bredsida av Kako's svåra artilleri 680 kg., medan
motsvarande siffra för den något större Emerald är 270 kg·.
och för de ävenledes större amerikanska Omaha-kryssarna 380
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(depl acem ent 2,690 tons, 14 cm. kano ner)
just påbö rjade
Av dessa äro tre, som ingå i 1925 års progr am,
(Guip ard, Bison och Lion).
ig·a 12 st. av
Av jagar e (torp illeur s d'esc adre) torde samtl
ga. Deplace1922 års progT am (Simo un-kl assen ) nu vara färdi
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mentet är 1,430 tons och bestyckningen fyra 13 cm. kanoner
och sex torpedtuber. Provturerna hava lämnat goda fartresultat.
Man synes hava kommit upp i farter mellan 33, 7 (Bourrasque )
och 35, 6 knop (Chacal). Ytterligare sex av liknande typ
(L'Alcyon o. s. v.) av 1924 års program hava påbörjats och
fyra st. tillhörande 1925 års program, (Brestois o. s. v.) hava
kontrakterats.
I Holland byggas efter ritningar från Yarrow fyra stycken
stora jagare för den holländska marinen. De få ett deplacement
av 1,620 ton, fyra 12 cm. kanoner, två 7, 6 cm . luftvärnskanoner
och sex torpedtuber, 31,000 ahkr. och 36 knop.
Italiensk'a marinen har sexton jagare av ett deplacement
mellan 12 a 1,300 tons under byggnad på olika italienska varv.
Hit har även beställningen av 2,200 tons flottiljledare för ryska
marinen gått.
En i Cartagena byggd flottiljledare för spanska marinen,
Chucurra, gjorde i våras sina provturer och synes därvid hava
uppnått synnerligen vackra fartresultat. Den har ett deplacement om 1,650 tons och en maskineffekt på 42,000 ahkr.
Bestyckningen utgöres av fem 12 cm. kanoner, en 7, 6 cm. luftvärnskanon och två trippeltorpedtuber. Vid de officiella proven
erhölls såsom medelfart under fyra timmar 37, 64 knop och en
max. fart av 39, 76 knop. Ytterligare två fartyg av denna typ
äro under byggnad därstädes.
Tyskland har, om än under blygsamma former, börjat återuppbyggandet av sin flotta. Av jagare äro nu de fyra först a
sjösatta, Möwe, Greif, Seadler och Albatross, av ett deplacement
om 800 ton.
Japan har färdigställt en del av sina 1,400 tons jagare
och ett flertal äro under byggnad. Rykten om planerad byggnad
av 3,000-jagare av Yubari~typ hava åter varit uppe, men e,j
bekräftats.
Utmärkande för jagarens konstruktion är det ytterligt lätta
byggnadssättet beträffande såväl skrov som maskineri. Å ingen
fartygstyp har onödig vikt så menlig inverkan på farten som
å dessa fartyg. 40 a 50 tons viktbesparing· i ett eller annat
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avseende kan -

lagd på maskineriet -

betyda en knops högre

fart.
Mr. Yarrow har lämnat följande siffror beträffande viktfö rdelningen i ;.Ya å en modern jagare:
vikt av skrov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 ;.Ya
» » maskineri .... ...... . ...... . 35 »
7 ))
))
» bestyckning och förråd ..... .
23
»
))
» brännolja
100 ;.Ya
avseende fullt lastat fartyg med olja för en aktionsradie vid
marschfart av ett par tusen sjömil.
Det torde ej lida något tvivel om att den närmare bekantskapen med de tyska u-båtarna mera allmänt påverkat n-båtkonstruktionen efter kriget och torde numera på vissa undantag·
när en viss enhetlighet kunna påvisas beträffande denna fart ygstyp. Efter den forcerade utveckling, som u-båtsvapnet i
Tyskland genomgick under kriget, }är man i senaste nybyggnader ej finna några revolutionerande nyheter. Man bygger
vidare på den inslagna vägen tillgodogörande sig· de tekniska
framsteg, som särskilt inom dieselmotor- och instrumenttekniken
blivit gjorda.
I intet land påg·år för närvarande en så livltig u-ibåtsnybyg·gnad som i Frankrike. Närmare ett 30-tal u-båtar av olika
typer äro där under byg·gnad, och vill jag begränsa mig till ett
kort omnämnande av dessa typer till belysande av det nuvarande
utveckling-sstadiet samt därefter beröra några från hittills
tillämpade bygg·nadssätt avvikande konstruktioner.
De nya franska u-båtarna byggas efter följande tre typer:
600 tons båtar av Ondine-typ (II kl. ub.)
1,150 »
»
» Requin-typ (I kl. ub.)
1,560 »
»
» Veng·eur-typ (I kl. ub.)
Av de för kustförsvaret avsedda 600-tonsbåtarna äro de
sex f örsta, Ondine m. fl. tillhörande 1922 års program, samtliga

Undervattens båtar.
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sjösatta. Några äro färdiga och hava påbörjat sina provture r
Samma antal av 1923 års program , Euridice m., fl., äro uncle;
byggnad p å olika varv. 2 st. 2-takt dieselmo torer a 600 ahkr
~4 knop i Övervatt ensläge, 2 elektram otorer a 500 ahkr. 9,5 kno~
Bestyckn ing: 7 st. 55 cm. torpedtu ber och .
1 underva ttensläge .
l st. 10 cm. kanon .
Av 1,150 tons båtarna torde samtliga sex av 1922 års
program , Requin m. fl. nu vara f ärdiga. Från i sommar verkställda provture r inrappor teras goda resultat. Ytterliga re 3 st.
Caiman m. fl. tillhöran de 1923 års program äro under byg·gnad .
=~ st. 2-takt dieselmo torer a 1,450 ahkr. 16 knop i övervatte nsläge.
2 st. elektram otorer a 900 ahkr. 9 knop i underva ttensläge .
Bestyckn ing: 10 st. 55 cm. torpedtu ber och l st. 10 cm. kanon.
Det stora antalet torpedtu ber, varmed de franska u-båtarn a
äro utrustad e, får sin förklarin g däri, att en del av desamma
äro placerad e i Överbygg naden.
Av 1,560 tons båtar stå de två första Vengeur och
Redoutable tillhöran de 1924 års program på stapel. Närmast e
7 st. av 1925 års program , Pascal m. fl. torde just vara påbörjade. De uppgivas komma att förses med 2 st. 2-takt dieselmotorer om 3,000 ahkr. per st.
Dessutom har påbörjat s byggand et av två st. min-u-bå tar
om 760 tons, ävenlede s tillhöran de 1925 års program . De komma
att liksom vår V alen föra minorna i brunnar i ballastta nkarna
utanför tryckskr ovet.
1926 års program är avsett upptaga byggand et av l ukryssare , 5 st. I kl. u-båtar och l min-u-bå t.
Denna samman ställning· utvisar en tydlig strävan mot allt
större deplacem ent - förutsätt ningen för att kunna tillfredsställa de växande kraven på högre fart, stor aktionsra die och
kraftig·a re bestyckn ing. Utveckli ngen leder här, såsom förhållande t även varit inom några andra mariner, fram till ukryssare n. I samma storhetsk lass som nyssnäm nda 1,560 tons
båtar av Vengeur -klass synas den i England under byggnad
varande Oberon (O 1) samt de japanska I 53, I 54 o. s. v. komma.
Till denna klass stora båtar, vilkas fart skall medgiva dem att

åtfiil ja huvudflo ttan, äro jämväl de ännu större amerikan ska
1-3 att räkna. Officiellt hänföras dessa båtar ej till ukryssare . Som enda r epresent ant för denna typ framstår , sedan
Je tyska äro ur räkninge n, endast den engelska X 1, vars deplacement (2,780/ 3,600 tons) och bestyckn ing (fyra 15 kanoner)
berättiga den därtill. Enligt en uppgift i »Motorship» uppgår
dess maskinst yrka till 12,000 hkr., som skulle g·e båten en övervattensf art av 22 knop .

v

U-båtens tryckskr ov skall besitta tillräckli g styrka för att
vid dykn in g motstå det omgivan de vattnets tryck. Detta berälmas i allmänhe t för ett djup av 80- 100 m. Den starka
konstruk tion, som härigeno m måste givas tryckskr ovet, ävensom
vikten av de med skrovet sammanb ygg·da baHastta nkarna gör,
att å en u-båt skrovvik ten tar i anspråk ända upp till 55 a 60
is
<~ av totala vikten, medan motsvara nde siffra för exempelv
vikt
mindre
nsvis
jag·are är 35 5Jo. Härigenom blir proportio
disponibe l för maskine ri och bestyckn ing. Detta har föranlett
konstruk törer att försöka genom andra skrovkon struktion er än
de hittills använda (Holland, Laubeuf m. fl.) med bibehålle n
styrka hos tryckskr ovet inbespar a vikt till ökning av båtens
offensiva egenskap er. En kon struktion av detta slag tillämpa s
av fyra
på Ansaido- varvet i Spezzia vid byggandet italiensk a u-båtar av O-typ (Balilla-klassen) (fig. 4 a). Denna
konst ruktion berördes i sista årsredog örelsen och är i Brassey' s
»Naval and Shipping Annual» av i år föremål för en mera utförli g· behandli ng av initiativ tagaren till konstruk tionen, V. de Feo.
En annan ny skrovkon struktion likaledes av italiensk a konstruktöre r, Bernarelis och Tizzoni, kommer till utförand e vid
Lyggand et av fyra 775 tons u-båtar (Masaniello-klassen)
])a Monfalco ne-varve t i Triest likaledes för den italiensk a
marinen. En redogöre lse för denna konstruk tion har varit int agen i »Shipbui lding and Shipping· Record» 14 januari 1926.
Datarna äro 68 m. långa och tryckskr ovets diameter 5, 7 m.
Två dieselmo torer skola giva båten en Övervatt ensfart av
18 knop. Aktionsr adie 6,000 dist. min. vid 9 knop. Högsta
Ti dskrift i Sjöväs endet.
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undervattensfart 10 knop. Bestyckning: l st. 10, 2 cm. kanon
och 6 st. 53 cm. torpedtuber. Av beskrivningen är det
svårt att med visshet sluta sig till skrovets konstruktion. Föl.
jande synes dock kunna utläsas av densamma. Liksom Balilla
är Masaniello en enkelskrovstyp. Men medan å den hittills
typiska enkelskrovsbåten tryckskrovet sträcker sig över näst an
hela båtens längd och ballasttankarna äro inbyggda i detsamma,
så sträcker sig å Balilla tryckskrovet endast över halva båtlängden och äro ballasttankarna placerade för och akter om
detta, alltså utanför tryckskrovet. Å Masaniello åter inrymmes

Disponeras tryckskrovets inre volym på 1l 8 av båtens längd
uteslutande såsom ballasttank, skulle där rymmas 1l 8 X 68 X

~_:~
Fl~.4 b

85 ;;'o av den för övervinnande av båtens flytkraft (25 ;lo reservdeplacement) erforderliga vattenballasten i två stycken i båtens
mitt placerade centraltankar sträckande sig över 1l 8 av båtens
längd, medan återstående 15 ;lo inrymmes i tankarna för och
akter om tryckskrovet. Nämnda båda centraltankar äro konstruerade att motstå 100 m. vattentryck liksom tryckskrovet
i övrigt. Manöverrummet uppgives motstå 150 m. vattentryck
och torde på ett eller annat sätt vara inbyggt i de nämnda
centraltankarna (fig. 4 b).

;r

-

5,l

.

·e ller c:a 217 ton (om vattnets spec. v1kt

l) .

Är

4

emellertid reservflytkraften 25 ;lo av 775 således c:a 194 ton
och skall 85 ;lo härav eller 165 ton rymmas i centraltankarna,
återstår i dessa en disponibel volym av 52 m 3 . Ett cylindriskt
manöverrum sträckande sig genom båda tankarna skulle sålunda
få en diameter av 2, 8 m. alltså ett bra trångt manöverrum.
Emellertid kan ju tänkas att manöverrummet i centrum har
en större diameter och genom passag·er av mindre diameter står
i förbindelse med förliga och aktra rum eller annan konstruktion.
Masaniello-typen förmenas hava bl. a. följande företräden
framför de vanliga skrovkonstruktionerna:
l) mindre skrovvikt, varigenom större fart eller kraftigare
bestyckning kan erhållas;
2) bättre stabilitet;
3) koncentrering av vattenballasten midskepps.
Brännolj etankarna äro inrymda i tryckskrovet.
En jämförelse dessa båda nya typer emellan synes giva vid
handen, såvitt kan bedömas, att med avseende å punkt l) Balillatypen är överlägsen, med avseende å punkt 3) Masaniello-typen
har företräden.
Otvivelaktigt bör vid här nämnda konstruktioner skrovvikten ställa sig gynnsammare, än vad fallet är vid Holland~
t ypen (fig. 4 d) och dubbelskrovsbåtar (fig. 4 c). Utlovad
synnerligen god bestyckning, fart och aktionsradie tyda ju ock
härpå. Man torde därför hava allt skäl att med uppmärksamhet
s(ika följa de prov, som inom en nära framtid komma att utfiiras med dessa båtar.
I förbigående må här beröras ett projekt, som blivit framlagt av en italiensk konst ruktör vid ett skeppsbyggaremöte i
Cenua och varit omnämnt i tidningarna. Det g·äller ett slagskepp om 20,000 tons deplacement, som genom intag·ande av
vattenb.a llast skulle kunna till skydd vid artilleri-, bomb- eller
torpedangrepp sänkas, dock ej djupare, än att en pansrarl över-
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byggnad uppbäran de kanonerna (sex 38, 1 cm. samt 12 cm:s)
skulle komma över vattnet. Någon större uppmärksamhet har
eJ ägnats detsamma inom fackpressen.
För ingen fartygstyp har det varit svårare att tillgodose
de militära kraven med avseende på f art och bestyckning än
i fråga om u-båten. De omständigheter, varav dessa svårigheter
bero, hava blivit utförligt behandlade i ett föredrag inför
Schiffbautechnische Gesellschaft i Berlin 1912 av Eaurat G.
Berling. Samma ämne har blivit berört av Direktör de Vita
vid Ansaido-varvet i Genua i ett föredrag i Paris förra året,
och tillåter jag mig därur (från »Engineering» 17 juli 1925)
lämna ett kort utdrag jämte tabeller utvisande konstruktörens
begränsning, då det gäller att även på motorteknikens nuvarande
stadium giva undervattensbåten någon högre fart.
De starkaste hittills byggda u-båtsmotorerna äro 3,000 ahkr.
maskiner från M. A. N., Bröderna Sulzer eller Franco-Tosi.
Praktiska möjligheter torde emellertid f. n. föreligga att bygga
6,000 ahkr. motorer för u-båtsändamål.
Vikten av dessa
moderna stora motorer incl. axelledning, propeller och alla tillbehör uppgår till mellan 41, 8 och 46, 9 kg·.j ahkr. Motsvarande
vikter*) hava nedbringats till för lätt kryssare 20, 8 , flottiljledare
15, 6 , jagare 12, 3 , motorbåt 5, 2 och flygplan 1, 2 kg.j hkr. U-båtsmotorn är sålunda jämförelsevis tung·.
Vikten av de elektriska propellermotorerna med accumulatorbatteri uppgår till - vid normala fartfö rhållanden - 104,4
till 125,3 kg. j hkr.
För en u-båt kan följande viktfördelning antagas (i 7o av
Övervattensdeplacementet)
skrov med utrustning och fast ballast ..... .
58 J'o
besättning, proviant och dricksvatten ..... .
2 J'o
bestyckning (kanoner, torpeder, minor) ... .
5 J'o
bränn- och smörjoljor ....... . .......... . .
5 7o
övervattensdeplacementet s å terstående ... .
30 %
*) V1cl denna j:imföJ·elsc

~ir

ingc 11

lt ~in syn

tngcn till blicill slefönaclen.

falla på maskinanläg·gningarna för övervattens- och undervattensgång·.
På grundval av dessa siffror och en enhetseffekt av 25
ahkr. t on för övervattens- och 10 ahkr.j ton för undervattensfart
bar Direktör de Vito undersökt två extrema fall, i tabell l
an givna som fall A och fall D. I fall A äro nyssnämnda 30 7o
av övervattensdeplacementet uteslutande tagna i anspråk för
övervattensfart d. v. s. dieselmotoranläg·gningen, i fall D däremot endast för undervattensfart d. v. s. elektramotorer och
batter i. För ett bestämt deplacement är därmed farten given.
Pa motortelmikens nuvarande ståndpunkt är det sålunda omöjli gt att erhålla högre övervattensfart än 25 knop, även om
man helt avstår från maskinanläg·gning för undervattensgång.
Vid beräkning· av fartvärdena har undervattensdeplacementet antagits 25 ';lo större än övervattensdeplacementet.
Det visar sig, att undervattensfarten ställer sig mycket dyrbar.
Fiir en höjning av denna fart 1 / 2 knop är sålunda en ökning
av övervattensdeplacementet med ej mindre än 1,000 tons
niidvändig·. 14 knop blir gränsen över vilken man lämpligen
ej kan komma. För de vanliga u-båtstyperna antages 10 till 11
knop såsom max.
Fall B och C i tabellen överensstämma närmast med utförda
battyper. I fall B är undervattenseffekten hälften av Över\·attenseffekten. I bll C äro båda lika. I båda fallen är totalvikte n av undervattens- och övervattensmaskineri antagen till
:3u c o av övervattensdeplacementet. Det framgår härvid att
beträffande u-båtar av mer än 1,200 tons övervattensfarten
minskas minst 2 knop, om man höjer undervattensfarten l knop.
Mellan B och C faHa alla hittills byggda u-båtar för kustfiirsva r , särskilt de om 500 till 600 tons med 14 till 15 knops
ii,·ervattens- och 8 eller 9 knops undervattensfart. Denna typ
anses komma att alltjämt få stor betydelse, då pris och byggnadstid möjlig·g·öra framställning i större antal. Hit höra de
n:va franska båtarna av Ondine-typen,.

-
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Till fall B hör den vanliga offensivbåten från förkrigstiden
:med 800-900 tons deplacement och 16 resp. 9 knops' fart .
Likaledes de nya franska u-båtarna av Requin-typen .
Mellan A och B ligga u-kryssarna, t. ex. den tyska U 142.
Den hade 2,200 tons övervattensdeplacement, 6,000 resp.
2,600 ahkr. maskineffekt och 17, 8 resp. 8, 5 knops fart och låg
sålun da narrnare B an A. Även den engelska X 1 av 2,800
t ons deplacement tillhör denna grupp. Dess ö~vervattensfart
kan enligt tabellen vid dieselmotordrift ej överstiga 21- 22 knop.
Motsvarande denna båt exakt fallet B, så skulle övervattenseffekten vara c:a 9,300 ahkr. och övervattensfarten omkring
19 knop. De projekterade stora franska båtarna om 2,400 resp.
3,000 ton deplacement och 18 resp. 11 knops fart kunna likaledes räknas till denna grupp.
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Sjövapnets samverkan med luftvapnet gav redan under Fartyg för
flygplan .
kriget upphov till en ny fartygstyp, fly,g moderfartyget. I England och Tyskland tillkom efter hand ett antal sådana fartyg
genom ombygg-nad av handels- eller krigsfartyg. Dessa försågas
med hallar i överbyggnader på däck eller i lastrum för förvaring
och transport av ett så stort ant3:l flygplan, som omständigheterna det medgåvo, samt inrymde flygpersonal och verkstäder.
Sedan problemet att ombord starta och landa flygplan blivit
löst (vid tiden för fredsslutet), utvecklades denna typ vidare
till f lygplanbäraren, som med stort deplacement och hög fart
ar i stånd att följa slagflottan och, inrymmande ett avsevärt
antal startklara flygplan, möjliggör dessas insättande på önskad
plats. Någ-ra av dessa fartyg hava t. o. m. så hög fart (över
30 knop), att de kunna insättas i kryssareförband och sålunda
i hög g-rad underlätta dessas spaningsuppgifter. Flygplanbäraren med sitt stora deplacement och därav beting·ad höga anskaffningskostnad stormaktsmarinerna förbehållen, utesluter ej flygmoderfartyg·et. Sålunda har man i Franhike enligt 1925 års
program påbörjat byggandet av ett flygmoderfartyg (transport
cl'aviation) Commanclant-Teste.
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Samtliga under byggnad varande flyg·planbärare erhållas
genom förändring av redan färruga eller ofullbordade, men för
annat ändamål ursprungligen avsedda fartyg·.
I England äro sålunda de båda kryssarna Glorious och
Courageous under ombyggnad till flygplanbärare. Tredje enheten i denna cert, Furious, har nyligen blivit färdig· efter senaste
ombyggnad. Vid denna har flygdäcket blivit fullt fritt medgivande flygplanens landning utan att störas av luftströmmar,
förorsakade av vare sig överbyggnad, bryggor eller varma
skorstensgaser. Dessa senare kylas nu och bortledas såsom å
Argus. Furious, redan under byggnadstiden förändrad till flygmoderfartyg och såsom sådan färdig·byggd 1917, har alltsedan
varit föremål för flygexperiment och upprepade ombyggnader,
som givetvis drag-it med sig stora kostnader. Efter sista ombyg·gnaden skall den sålunda hava absorberat ej mindre än 109
millioner kronor. Deplacement 19,100 tons, fart 32 knop, 20
flygplan.
I Frankrike torde Bearn snart bl'iva färdig. Ursprungligen
konstruerad såsom sl'agskepp och tilll1Örande Nonn2ndie-klassen,
il. vars fartyg arbetena avstannade under kriget utan att sedermera hava återupptagits, har Bearn blivit omkonstruerad till
flygplanbärare och skall som sådan få ett deplacement av 21,500
tons och en fart av 21,s knop. Den uppgives komma att rymma
Över 40 flygplan. Enligt en bild i »L'Illustration » skall den få
en mycket hög och kraftig skorsten jämte brygga och mast på
styrbordssidan, f. ö. fritt flygdäck
I Japan äro Akagi och Kaga under byggnad. Ursprungligen
konstruerade såsom kryssare resp. slagskepp f å de såsom flygplanbärare c:a 27,000 tons deplacement. Den förra uppgives
skola få en fart av 28, 5 knop och rymma 58 flygplan.
I Amerika arbetas med färrugställandet av de stora flygplanbärarna Lexington och Saratoga. Påbörjade såsom slagkryssare
om 44,000 ton få de såsom flygplanbärare ett deplacement på
33,000. Farten beräknas till 34,;; knop vid en maskinstyrka
av ej mindre än 180.000 ahkr. Detta väldiga maskineri, som
är fördelat på 4 turbinaggregat med elektrisk kraftöverföring

till de fyra propelleraxlarna, är det största som installerats i
ett fa rtyg. Ånganläggning·en består av 16 oljeeldade pannor.
"2 f]y gp}an kunna föras ombord. överbyg·g·nad med brygga och
1
s·t
ma , en välliio· skorsten samt huvudbestyckninge n bestående
. cm kanoner i fyra dubbeltorn aro placerade langs styrav 20 ,g
·
bordssidan. Vertikalt och horisontalt pansarskydd samt bulges.
b

••

••

Denna korta översikt torde ha lämnat en antydan om det
'ntensiva arbete, som inom olilm länder nedl'ägges på att genom
~llt tnera förbättrade konstruktioner och under utnyttjande av
vunna erfarenheter inom olika krigsfartygstyper skapa en
teriel, som i allt högre grad tillfredsställer uppställda anspråk
11111
i defensivt och offensivt avseende.

Handelsfartyg.
Ser man till byggnadsverl{samh eten mom handelsmarinen,
fi nner man även här tecken på en oavbruten utveckling. Bet r~iffande skeppsbyggeriet äro väl dessa ej så framträdande som
ifra<ra om krigsfartygen . Det tekniska :intresset är inom hancl els~1arinen för närvarande mera inriktat på det masbrrtekniska
omradet.

Maskinväsende.
De fordringar, som ställas på ett propellermaskineri inom
ena sidan örlogs- å andra sidan handelsmarinen, äro i vissa
axseenden, såsom ifråga om tillförlitlighet, hållbarhet och ekonomi fullt överensstämmande, i andra avseenden åter vitt skilda.
Utmärkande för örlogsmarinernas maskineri är sålunda, att
nyssn ämnda egenskaper måste tillgodoses vid en långt mindre
maskinvikt och inom ett mindre utrymme, än vad vid samma
h·a[tbelopp förhållandet är inom handelsflottan. Vidare är
hig·sfartygets maskineri i allmänhet av långt högre effekt v1d
samma deplacement. Dess maskinvikt per hkr. är nedpressad
till det yttersta för att så långt möjligt tillgodose kraven
beträffande fartygets stridsegenskaper.
Motsvarande krav
shillas väl även på handelsång·arens maskineri, men ej tiUnär11
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melsevis i samma grad. Anskaffningskostnaden spelar här
allmänhet större roll än vikten.

Krigsfartygs maskineri.
Det moderna krigsfartygets maskineri utgöres av, om undantag göres beträffande u-båten, för virken kombinationen
diesel- och elektramotor blivit standardtypen, snabbgående
ängturbinaggregat, vilkas höga hastighet förmedelst kuggväxel
(ifråga om de större amerikanska skeppen genom elektrisk
överföring) nedbringas till för propellern lämpade varvantaL
Den erforderliga ängkvantiteten alstras i en pannanläggning,
som utesl'Utande eller till överväg·ande antal utgöres av oljeeldade pannor. Med dessa maskinanlägg·ningar äro resultat
uppnådda, som ifråga om maskinvikt per axel hkr., verkningsgrad och aktionsradie ej tillnärmelsevis voro uppnåeliga med
kolvmaskinerna eller den direkt kopplade turbinen samt koleldade pannor.
Såvitt det låter sig bedömas hava både ångturbinen och
kuggväxeln beträffande konstruktion och utförande nått därhän,
att någ-ra avsevärda ytterligare förbättringar ej äro att omförmäla. strävandet att ytterligare höja krigsfartygsmaskineriets verkningsg-rad corde f. n. huvudsakligen vara inriktat på
pannan1äggningen och hjälpmaskinerna.
I fråga om ångtrycket, genom vars stegT,i ng upp till 50
ja 100 atm. man sökt att å enstaka installationer i land
förbättra driftsekonomi-en, torde man på g-rund av de svårigheter och risker, som ombord å ett krigsfartyg· måste bliva
följden av högtrycksångas användning, endast försiktigt g·å
utöver de hittills brulmde trycken 18- 20 kgj cm 2 .
I ett föredrag· hållet i våras inför The Institution of Naval
Architechts i London har L. M. Hobbs lämnat en del meddelanden
angående nykonstruktioner å Yarrowpannor in01n engelska
marinen, varur följande må omnämnas. Såväl ång·samlare som
vattenbehållare utföras cylindriska av med strimlor sam mannitade plåtar. På grund av formf örändringar, som gärna upp-
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stodo i de raka tuberna, har man i stället infört lätt krökta
tuber såsom fig·. 5 a. antyder. Härvid bockade man först
tuberna såsom figurens vänstr a sida utvisar, men övergick
sedan till formen enligt högra sidan. För att de närmast eldstaden belägna tuberna ej skola draga till sig alltför mycket
av värmen, har man funnit, att en placering av t uberna såsom
fig. 5 b. visar länmat det bästa resultatet. Härig·enom uppnår
man nämligen, att samtliga grövre tuber erhålla mera värme,
än vad vid den vanliga placeringen varit fallet, och sålunda i
högre grad bidraga till en effektiv ång·produktion .
Anordningen att införa huvudmatarelednin gen i vattenbehållarna, som man under senare år tillämpat, har medfört en
hastig frätning av närmaste tuber, sannolikt genom det luftbemängda vattnets beröring med de heta väggarna. Därför
har man nu återgått till att införa matarevattenlednin garna i
ångsamlaren, varifrån den u r matarevattnet frigjorda luften
genom att dragas med av ångan hastigt avlägsnas.
De bultar i pannfoten, som fästa en ångpanna till bädden,
äro i allmänhet så anordnade, att bultparen i främ re ändan av
pannan äro stumt ansatta, medan övriga bultar sitta i ovala
hål i pannfoten medgivande pannans utvidgning· vid uppvärmning. För att medgiva en friare utvidgning, än denna
konstruktion tillåter, har man övergått t ill den konstruktion
som framgår av fig . 6.
Mera allmänt torde man numera på krigsfartyg· infört
överhettad ånga. Den i den vanlig·a p annan alstrade ångan
(mättad ånga) innehåller alltid en viss vattenhalt . Denna
utfö r intet nyttigt arbete, men förorsakar vattenslag· och avkylning i maskinen. Förlusterna i rörledning·ar och maskineri
genom kondensation vid ångans avkylning kunna alltefter maskineriets art och storlek uppgå till 25 a 40 5~ av den i pannan
alstrade ångmän gden. Genom att leda ångan till ett vanligen
i tubsatsen insatt rörsystem, där den ytterligare upphettas,
överföres den mättade ångan till överhettad under stegring· av
temperatur och - i mindre grad än vad proportionsvis gällde
mättad ånga - tryck. Denna egenskap har därför till följ d,

tt då ångan ledes till maskinen den i rörledningarna och elj est
:unclviklig·a avkylningen företrädesvis har en sänkning av terneraturen hos ångan till följd, i mindre grad tryckfa~,. utan
ptt kondensering inträder. I aHmänhet torde man valJa en
~verhettningsgrad av ångan med högst 100° vid_ marsc:rrart,
varigenom man uppn år önskvärd bränslebespanng, da det
gäller längre förflyttningar. Detta innebär givetvis, att överhettningen nedgår vid forcering, dock alltid säkerställande
produktion av torr ånga.
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De fördelar som ång·överhettningen medför vinnas ej utan
uppoffringar. Sålunda kompliceras anläggningen avsevärt och
skärpta krav ställas på maskinpersonalens påpasslighet fö~ at~
vi d stopp eller manöver förhindra sådan temperaturstegnng l
ångöverhettaren, att materialet förbrännes.
Våra under bygg·nad varande jagare förses med överhettare.
Kontraktets fordran p å en minsta bränsleförbrukning av 1,600
kg. brännol-ja per timme vid 20 knops fart har närmast föranlett överhettningens införande å dessa fartyg.
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Genom att tillgodogöra sig avloppsångans och de avgående
skorstensgasernas värme söker man höja det moderna maskineriets verkningsgrad.
Avloppsångan från hjälpmaskinerna utnyttj as sålunda fö r
att ur havsvattnet framställa matare- och dricksvatt en
(evaporering). Den i evapor a torerna alstrade ån g· an utnyttjas
vidare tillsammans med avloppsångan för matarevattnets (Örvärmning, som drivas upp till c:a 120°.
Med luftförvärmare anses pannans verkning·sgrad kunna
höjas 5 till 10 )'0 . Olika konstruktioner hava tillämpats. FÖ·r
samtliga gäller, att den för pannan erforderliga förbränningsluften tvingas att passera ett rörsyst em eller värmeavg·ivande
skikt (Ljung-ströms luftförvärmare), som tillföres värme från
de ur pannan avgående varma gaserna, vilken värme härunder
absorberas av den genomströmmande luften.
Hjälpmaskine rnas ekonomi är av ej ringa betydelse för
maskinanläggningens totala verkningsgrad.
Kolvångmaskinen lämpar sig ej väl för överhettad ånga
och blir därför ej hjälpmaskinernas mest ekonomiska motor.
Ångturbinen lämpar sig väl för överhettad ånga, men skall den
arbeta med god ekonomi, måste ångans expansion drivas långt ,
varav följer gTova ångavloppsledningar, som vid ett större antal
hjälpmaskiner skulle taga allt för mycket plats och vikt i
anspråk. Dessa omständigheter hava gjort, att strävandet efter
förbättrad ekonomi fört till ett utnyttjande i större utsträckning
än hittills av elektriska hjälpmaskiner. Den elektriska energien
alstras härvid antingen i ångturbin- eller dieselmotordrivna
generatorer.
En av ängmaskineriets viktigaste detaljer är kondensorn.
Ångturbinens krav på långt driven expansion och de moderna
maskinanläggningarnas väldiga ängmängder hava ytterligare
skärpt fordringarna på denna känsliga del i maskineriet. Ytkondensorns svaghet ligger i tuberna, som med sina tunna
väg·gar (l mm. godstjocklek) utsatta för galvanisk, kemisk och
mekan isk påverkan måste bliva ömtåliga. Tubläckor uppträda
också tyvärr alltför ofta. stora äro de ansträngningar, som på
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skilda håll nedläggas på att åstadkomma verksamt skydd mot
fr ätn ing av kondensortuber.
Den moderna kondensorns effekt har man ökat genom att
anordna tuberna så, att deras kylyta blir i mestaomö.iliga mån

utnyttjad och kondensatet snabbt bortledes fran tubsatsen.
Franska Marinöverdirektören M. Ginanbat har inför Association
Technique i Paris framlagt en konstruktion, som kommit till
användning inom franska marinen, och som i berö-rt avseende
skall innebära en förbättring i förhållande till den hittills
brukliga placeringen av kondensortuberna. Genom den angivna

placeringen (fig. 7) kornmer en vattendroppe, som lämnar en
t uh på dennas lägsta punkt att träffa underliggande tub ej
sasom vid den gängse konstruktionen på dennas högsta punkt,
utan tangentiellt, varigenom fallhastigheten endast obetydligt
hejdas och droppen hastigt berör och väter endast en 1/4 av
tubens omkrets och alltid densamma, så att elen i pilens riktning
inkommande ångan träffar en torr och därför verksammare
kylyta . Med en kondensor av denna typ har erhållits l,s <Jo
rnera valmum än med normal typ , medförande en minskning
i angfö rbrukningen av 4, 54 <Jo .
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Vid de stora å ngmängde r, som det vid maskinan läggninga r
å ett modernt krigsfarty g gäller att bemästra, bleve ett om
än aldrig så tillfälligt avbrott i kylvattent illförseln till kondensorn ödesdig·ert. F öljande exempel h ämtat f rån våra under
~yggnad varande jagares turbinanlä ggningar (a 24,000 ahkr.)
ar belysande i detta avseende.
Den varje kondensor tillströmm ande ängmängd en representerar en värmetillf örsel av 10,000 w. e .j sek., som vid stillastående kylvatten skulle förorsaka en stegring av temperatu ren
hos kondensor n av 4°Cj sek. Utgår man från en normaltem 35

våra P lejad-båta r. Genom att sålunda låta kylvattne ts till- och
avloppsled ningar under skarp vinkel träffa bordläggn ingen och
där f örmedelst skovlar f ånga och avleda kylvattne t under
f artygets framfart återvinne s vid full fart en del av det uppoffrade arbet et genom det utströmm ande vattnets reaktionsverkan (fig. 8 b). I kylvattenl edningens tilloppsled ning är
såsom cirkulatio nspump en turbindriv en propellerp ump insatt
av sådan effekt, att den vid backgång kan övervinna vattenmotstån det vid avloppet frå n kondensor n. Vid högsta fart
f ram arbetar denna pump i tomgång·.

Handelsfa rtygs maskineri .

~NOP

Ångmaski n eller .dieselmotor såsom handelsfa rtygets fram-

F1~ . 8
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drivningsm edel är frågan, som framför andra tager varvens
och r edames intresse i anspråk för närvarand e.
Ångfartyg byggas alltjämt och i avsevärt antal. Oemotsäg-ligt är dock, att dieselmoto rn i allt högre grad börjat utnyttj as såsom propellerm otor inom h andelsmar inen framför al1t
å mindre och medelstor a fartyg (upp till en maskinsty rka om
3,000 hkr.) . Även å större fartyg (kombinerade frakt- och
passag·era reångare) har emellertid under de sista åren dieselmotorn v unnit insteg.

För dieselmotorn såsom propellerm otor för handelsfa rtyg
peratur å denna av 40°C, betyde r detta, att 20 sek. efter det
kylvattent illförseln avbrutits, kondensor n s temperatu r stigit till
120°C/ 2 kg . abs. tryck/ och efter ytterligar e 10 sek. till 16ooc;
6, 5 kg. abs. tryck/. Alltså nästan omedelbar t ett h averi av
allvarligas te beskaffen het.
Att å snabbgåen de fartyg intaga den stora kylvattenm ängd,
som kondensor erna kräva, samt bibringa densamma fartygets
levande kraft medför avsevärda effektförluster.
Vanligen tillföres kylvattnet kondensor n medelst en
cirkulatio nspump såsom fig·. 8 a. antyder . A nyssnämn da jag·are
anordnas emellertid kylvattent illförseln på liknande sätt som å

hava un der strävan att nedbringa anläggnin gs- eller driftkostnad, vikt per hkr. eller utry mmesbehov olika princip- och
En kort översikt av de
detaljkon struktione r framkomm it.
viktigare av dessa torde m åhända vara av intresse.
Fy rtakt-moto rn, som endast var fj ä rde slag utför nyttigt 'rvå- eller
fyrtak t .
arbet e, blir vid en och samma ·e ffekt tyngre än tvåtakt-m otorn,
snm utför n yttigt arbete vartannat slag·. Om tvåtakt- resp.
fyrtakt-m otorns före träden framför den andra har rått och
l'Ader alltjämt delade meningar. Ifråga om fartygsdr ift hava
(\~ största erfarenhe terna i varje fall vunnits beträffand e fyrt akt -mot orn. Medan vid denna motor den för förbränni ngen
Ti dskri ft i Sjö i•äs en del.
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erforderliga friskluften insuges i och avgaserna bortblåsas ur
cylindern genom tvångstyrda till- och avloppsventile r i cylinderdäckeln, så ske vid tvåtakt-motorn dessa funktioner genom att
kanalöppninga r i cylinderväggen friläg·gas av kolven vid dennas
vandring. Detta förfarande, som tack vare ett färre antal
ventiler innebär en förenkling, har emellertid i andra avseenden
medfört olägenheter. Dessa hava bland annat legat däri, att
så kort tid står till buds fö r de förbrända gasernas bortförande
ur cylindern, att särskild luftspolning av denna blir erforderlig.
Till en början uppvisade därför dessa motorer dålig förbränni ng
och hög bränsleförbruk ning. Vidare uppstå starka t emperaturväxlingar i cylindern, som ställa särskilt hö,ga fordringar på
materialet och dettas kylning. Konstruktione n medför även
försvårad cylindersmörjn ing med därav följande slitning av
kolvringar och foder. Emellertid har av vissa firmor nedlagts
ett energiskt och framg·ångsrikt arbete på undanrödj ande av
dessa svårigheter, och är det sannolikt, att denna motor, som
vid lika cylinderdimensioner lämnar väl ej dubbelt, men ungefär
1,7 ggr. större effekt än fyrtakt-motorn , kommer att få jämförelsevis större utbredning, än vad hittills varit fallet.
Under dieselmotorns utveckling har man framför allt strävat
efter - förutom driftsäkerhet, goda manöveregensk aper och
hög· verkningsgrad - att minska vikten per ahkr. och öka
den per motor avgivna effekten.
Att tillfredsställa fordringarna i sistnämnda avseende utöver en viss gräns låter sig emeHertid ej göra. Denna gräns
lär för den enkeltverkande fyrtakt-motor ligga vid en effekt
av 500 ahkr. per cylinder. Vid högre effekt bliva cylinderdimensionerna så stora, att materialet ej står emot, ävensom
de fram- och återgående massorna för tunga. Kraven i detta
avseende hava frammanat den dubbeltverkand e dieselmotorn.
Dubbeltverkande
dieselmotorer.

Liksom i fråga om de enkeltverkand e motorerna har den
dubbeltverkand e fyrtakt -motorn hittills blivit i hög-re grad
utnyttjad än den dubbeltverkand e t våtakt-motorn.
Den första dubbeltverkand e fyrtakt-motorn för fa,rtygsdrift,
som nu under ett års tid blivit prövad å Svenska Amerika-Linje ns
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passagerareång are Gripsholm, har erhållit flera efterföljare
li kaledes av Burmeister & W ains konstruktion. Av dessa må

Fig. 9.
enelast nämnas maskineriet till den i år fär digbygg·da engelska
Postång·aren Asturias. Detsamma består av två st. dubbelt-
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verkande dieselmotorer a 7,500 ahkr. av samma konstruktion
som Gripsholms, ehuru vardera maskinen har åtta emot
Gripsholms sex st. cylindrar. Deplacement 32,000 tons, fart
17 knop. Fig. 9 visar sektion av en dylik cylinder. Medan
vid den enkeltverkande motorn förbränningen sker endast på
kolvens ena sida, erhåller vid den dubbeltverkande motorn
kolven arbetsimpulser omväxlande från över och undersida
såsom vid kolvångmaskinen. Konstruktionssvårigheterna hava
vid den dubbeltverkande motorn företrädesvis bestått i att vid
den höga temperaturen få tillräcklig· kylning av cylinder, kolv
och framför allt kolvstång samt lämplig utbildning av det undre
förbränningsrummet. Detta är här anordnat såsom en ficka
på sidan av den undre däckeln. Vertikalt i bottnen av denna
ficka ar avloppsventilen piacerad, upptill tilloppsventilen.
Bränsle- och gångsättningsventiler sitta ungefär horisontalt.
Varje cylinderända har fyra styrskivor för framåt och fyra för
back alltså per cylinder 16 st. Cylinderkylningen sker medelst
färskvatten, kolvkylningen medelst olja.
Den dubbeltverkande fyrtakt-motorn ar visserligen en lösning av problemet att skapa en motor av högre effekt med
mindre vikt och utrymmesbehov, än vad med den enkeltverkande
motorn kunde ernås.
Densammas överläg·senhet Över den
enkeltverkande tvåtakt-motorn är emellertid i nyssnämnda avseenden ej alltför betydande, särskilt om hänsyn tages till den
senares företräden genom större enkelhet och åtkomlighet samt
lägre kostnad. En annan lösning, som i än högre grad skulle
den dubbeltverkande tvåtaktfylla nyssnämnda anspråk motorn -, har därför av en del firmor framför allt den tyska
Maschinenfabrik Augsburg-Nurnberg A. G. (M A N) varit
föremål för ett utomordentligt energiskt arbete, som egentligen
redan under kriget ledde till framgångsrikt resultat. År 1917
levererade nämligen denna firma efter ingående leveransprov
en sexcylindrig dubbeltverkande tvåtakt-motor om 12,000 ahkr.
vid 135 varv per minut till tyska marinen. Denna motor, som
var avsedd såsom midskeppsmaskin till ett tyskt linjeskepp,
blev visserligen ej inbyggd, utan enligt Versailles-fördraget
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nedskrotad. Erfarenhet var emellertid vunnen och efter ~riget
]lava firman och dess licenstagare under omfattande expenment

m~o~

Fig. 10.
~iterupptagit tillverkningen av stora dubbeltverkande tvåtakt11!otorer. För elektricitetsverket i Hamburg är i år färdigbyg·g·d

-

-477-

476-

en niocylindrig motor om 15,000 ahkr., den största i sitt slag
och den största dieselmotor, som över huvud taget blivit tillverkad
hittills. En M A N motor av dubbeltverkande tvåtakttyp om
4,000 ahkr. har under året blivit insatt å tyska handelsfartyget
Magdeburg (9,400 ton lastdryghet, 13 knop) och lär hava lämnat
goda resultat i alla avseenden. En annan motor av samma
konstruktion avsedd för ett annat tyskt fartyg Ramses har i
början av året undergått verkstadsprov i Augsburg och därvid
under allmänt intresse uppvisats för in- och utländska experter.
Motorn har utförligt skildrats bl. a. i »Schiffbam> häfte 6/ 1926,
varur här lämnade uppgifter och figurer äro hämtade. Motorn
är sexcylindrig·. Effekten vid 84 varv per minut - 4,400 ahkr.
(fig. 10) .

Spolluften, som lämnas av 2 st. fristå:nde elektriska . fläktar,
inströmmar och bortblåser avgaserna sasom hg. 11 vtsar.
Det kan vara av intresse nämna, att fyra motorer av denna
konstr uktion, men av 7,000 ahkr., äro under byggnad för en
italiensk passagerareångare Augustus, som med ett motormaskineri om 28,000 ahkr. beräknas få en fart av 21 knop.
Även andra firmor än ovan nämnda hava utsläppt dubbeltverkande tvåtakt-motorer i marknaden, såsom t. ex. Worthington
Pump and Machinery Corporation i New-York av i stort sett
liknande konstruktion som den nyssbeskrivna samt North British
l

Vikt av motor incl. svänghjul, manöveranordning, inblåsnings- och gångsättningskärl, spol- och
avgasledningar . . ........... . . ............ . 485 t on.
» » 2 st. spolpumpar med elektramotorer . .... . 10 »
))
9 »
» kylvatten och smörjoljepumpar . .. ........ .
Summa 504 t on.
Motorns enhetsvikt netto utan rörledningar o. dyl. 72 kg./
ahkr.
I övra cylinderdäckeln finnas l bränsleventil vertikalt
placerad på vanligt sätt samt vågrätt infästade l g·ångsättnings
och l säkerhetsventil. I cylinderns undre del äro vågrätt anordnade 4 st. bränsle-, l st. gångsättnings- och l st. säkerhetsventil. Bränsleinsprutningen sker på vanligt sätt med tryckluft. Förbränningsluften införes i och avgaserna bortledas u r
cylindern genom kanalöppningar i cylindervägg·en. För att
härvid erhålla en effektivare renspolning av cylindern, än sorn
vid den vanliga placeringen av luftintaget mitt emot avgaskanalen var möjligt, äro båda dessa kanaler för vardera
cylinderändan upptagna på samma sida och över varandra.

Diesel Engine C:o i Eng·land av därifrån avvikande typ och
invecklad konstruktion med fram- och återgående såväl kolv
som cylinder.
SnabbI ångturbinens utveckling har införandet av ett utväxlingsg ående utsystem mellan en snabbgående turbin och en långsamtgående växiade
dieselPropeller, varvid bådas egenskaper på effektivaste sätt utnyttjas,
motorer.
medfört utomordentliga framsteg· i fråga om verkningsgrad och
vikt per hkr. Samma system har försökts och under de sista
åren med framgång tillämpats även beträffande dieselmotorer.
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Dieselelektrisk drift (elektrisk utväxling) har i Amer ika
kommit till användning å några fraktångare, färjor och bogserbåtar.
Dieselmotorer, vilkas hastighet nedväxlas i en kugg-växel,
som anting·en direkt är förbunden med dieselmotorn (1nekanisk
utväxling) eller förmedeist en hydraulisk koppling· (hydrornekunisk utväxling) hava förts i marknaden av ett par tyska
varv, Blohm & Voss, resp. Vukan-Werke i Hamburg.
Tillgången till ett antal ursprungligen för u-båtar tillverkade
dieselmotorer om 3,000 hkr. vid c:a 400 varv föranledde förstnämnda firma att närmare undersöka möjlig·heten att använda
dessa motorer för handelsfartyg. Undersökningarna utföllo
gynnsamt och försåg-os två nybyggnader om 10,000 ton
(Havelland och Miinsterland) med sådana maskiner. Medelst
kugg·växel nedbringades propeHerns varvantal till 85 varv / min.
Fartyg-en hava sedan 1922 varit i bruk, uppvisat g·oda resultat
och föranlett nya beställningar av detta system. Maskinanläggningen består av två st. likadana parallellt manövrerade,
omkastbara motorer, vilka med var sitt drev påverka det t ill
propelleraxeln fästade kugghjulet. För att skona kugg·arna
strävade man vid de första anläggningarna att göra axeln mellan
motorn och drevet så lång som möjligt. Denna säkerhetsåtgärd

Å

Beteckningar till fig. 12 (ur Jahrbuch der Schiffbautechnischen Gesensehaft 1924).
Vulcans hydrornekarriska växel.
A - dieselmotoraxel (primäraxel). B - hydraulisk koppling
för »framåt». C = transformator för »back» . D = kug-gdrev.
E = kug·ghjul på propelleraxel'. F och G = manÖ·v erslid för
;;framåt» resp. »back». H = trycklag·er för primäraxeL I =
trycklager för kugg·drevet. K = trycklager för propelleraxel.
L = avtappningsring·, som vid övergång till »stopp» eller
»back» sättes i funktion för »framåb-kopplingens tömning
(p å olja). M = muff för denna ring. N = kugghjul för
manöverpumpen. O = läckoljepump. P = manöverpump .
Q = hydraulisk koppling· för manöverpumpens manövrering.
Fig-. 12.
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har emeHertid visat sig obehövlig och ej tillgripits vid senare
utförda anläggnin gar.
Den av Vulcan-W erke framförda konstrukti onen av indirekt
lwpplade motorer för fartygsdri ft består av två eller framför
dessa kopplade flera jämförelse vis snabbgåen de icke omkastbar a
dieselmoto rer, som genom kuggdrev påverka ett till propelleraxeln fästat kugghjul (fig. 12). Dreven vridas emellertid ej
direkt av motoraxel n, utan vid framåtgån g medelst en hydraulisk koppling utan utväxling och vid backg·ång genom en
hydrauhsk (Föttinger s) transform ator, som vid en mindre
nedsättnin g av hastighete n omkastar drevets och därmed propellerns rörelserikt ning·. Alltefterso m den hydraulisk a kopplingen eller backtrans formatorn - genom särskilda manÖ>verpumpar - fylles med olja, vrider sig· propellera xeln framåt eller
back, medan dieselmoto rn oavbrutet roterar i samma riktning.
Denna konstrukt ion har b}ivit inbyggd och redan med gott
resultat prövad å en del tyska fartyg (Vtdcan, Duisburg, Altenf els) och ä ro flera sådana anläggnin gar under byggnad. Duisburg·: depl. = 14,370 ton, fart 13 knop, 2 st. enkeltver kande
fy rtakt-moto rer a 210 varv per minut, l propeller a 79 varv
per minut, total effekt = 4,100 ahkr.
Dessa utväxlade dieselmot oranläggn ingar bliva g·ivetvis
mera komplicer ade än de direkt kopplade motorerna . Å andra
sidan uppvisa de högre verknings grad och vid samma kraftbelop p
liigTe vikt per ahkr. och mindre. utrymmes behov än dessa.
Vad särskilt de hydramek aniskt kopplade motorerna beträffar,
bliva de synnerlige n lättmanöv rerade, kuggväxe ln utsättes ej
för ojämnhet erna i dieselmoto rns vridningsm oment, luftomkas tningen med dess nackdelar (behovet av stort luftförråd risken
för sprickor i materiale t vid omkastning·sluftens insläp~ande i
de heta cylindrarn a) bortfaller.
I ett förliden höst hållet föredrag inför Schiffbaut echnische
Gesellscha ft i Berlin har Dr. G. Bauer i samband med redoo:örelse
för den hydramek aniska Vulcan-ko pplingen lämnat ett int;essant
projekt till maskinanl äggning för ett mindre passagera refartyg·.
Maskineri et skuHe utg·öras av 2 propellerm askiner a 250 ahkr.

pr st., vardera bestående av 2 st. snabbgåen de (1,200 varv / min.)
J\1aybach-m otorer av normal typ med hydramek anisk koppling
o·i\ande resp. propellera xel en hastighet av 220 varv/ min.
Detta maskineri s totala vikt skulle bliva 43 ton.
I ett nyligen i Verein Deutscher Ingenieur e hållet föredrag Samman. · t ställmng av
har Direktöre n vid Blohm & Voss l. H am burg, H · -H'ra hm, gJOr
olika motoren jämförelse me11an olika närmast för fraktfarty g beräknade
typer.
motortype r.
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För ett fraktfarty g med en maskineff ekt av 3,000 ahkr.
och 1 propeller h ava följande tre system ansetts lämpligas t
l<unna ifrågakom ma och ställts vid sidan av varandra, nämligen
enkeltverk ande fyrtakt , enkeltverk ande tvåtakt och dubbeltverkande tvåtakt. Propellern s varvantal i samtliga fall = 100
varv / min. Huru dessa typer förhålla sig till varan dra med
avseende på utrymmes behov och vikt framgår av fig. 13 a.
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på bränsleförbr ukning- per hkr. äro de ungefär
Anskaffning skostnaden står i ett visst samband

Jamnstallda.
med vikten.
Motsvarand e jämförelse gjordes mellan dubbeltverk ande
fyrtakt, du?beltv~rkande tvåtakt och dubbeltverk ande tvåtakt
med kuggvaxel for ett maskineri av 8,000 ahkr. vid ett varvantal hos propellern av 110 per minut (fig-. 13 b).
mof;::l~~tan .
luftkompressor.

F~r att underlätta oljans förbränning insprutas densamma

1 . •an.r::anhet

och finfördelas i motorns förbränning srum med
tillhJal.p ~v kompnmera d luft vanligen av 50 a 60 atm. tryck.
Den ~arfor er~orderliga kompressorn tar vikt och utrymme i
ansprak, medfor energiförlus t och är ej utan risker i vissa
avs.~enden. o En del konstruktör er hava därför inriktat sin
stravan .. pa att frånkomma denna s. k. luftinsprutn ing. På
detta satt hava två slag av diesel'm otorer utan kompressor
uppstått, nämlig·en
motor med förexplosion skammare och
motor .med tryckinspru tning (solid injection).
Den forra motorn lämpar sig framför allt för mindre
motorer (Ellwe-moto rn).
Den s~nare anordningen består däri, att brännoljan under
myc~et hogt tryck (upp till 250 kg/ cm2) genom ett eller
vanhgen .flera fina hår insprutas i motorns förbränning srum .
Erf~rderhg: sonderdelni ng och blandning med förbränning sluften
er_haller olJan genom den hög·a hastighet, som oljepartik1tarna
ha:·v1d uppnå, samt därigenom att den av arbetskolven kompn.~er~de luften på ett eller annat sätt försättes i virvelrörelse
I forbranning srummet.
Sedan många svårigheter övervunnits
h~r man uppnått mycket goda resultat bl. a . låg bränsleförbruk~
nmg· (160- 170 gr. per hkr. tim.) med detta system . För stora
motorer ochos å~ana motorer, som utnyttja mycket tjocka oljor,
anses dock atrnmstone f. n. luftinsprutn ingen ofrånkomlig .

AvgasI . en. dieselmotor går omkring 30 ~o av bränslets värmevärmets utenergi
forlorad i avgaserna, som lämna motorn vid en tempenyttjande.

ratur av over 300°.

Denna värmemäng· d söker man numera
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tillvarataga g·enorn att låta avgaserna genomström ma en ångpanna. Därigenom erhåller man till sjöss utan särskilda bränslekostnader kraft för hjälpmaskin erna, vare sig ångan utnyttjas
direkt i dessa eller i dynamomas kiner såsom strömalstra re för
småmotorer m. m. (En dylik avg·aspanna blir vid fyrtakt-mot orn
mera verksam än vid tvåtakt-mot orn, emedan avgaserna vid
denna senare förtunnas av spolluften). För fartygets uppvärmning, belysning och hjälpmaskin ernas drift, då fartyget
ligg·er i hamn, tillämpas motsvarand e system antingen rent
elektriskt, varvid strömmen alstras av dieselmotor drivna generatorer eller lämnar en oljeeldad panna (eventuellt kombinerad
med avgaspanna n) ånga till värmelednin g, kök, vinschar o. s. v.
A en del fyrtakt-mot orer har man genom s. k. förkom - Förkompression höjt cylindereffe kten. Denna anordning består däri, pres:~~~ av
att den för förbränning en ·erforderliga luften, i stället för att bränningsav kolven insugas i cylindern, inblåses i denna av en särskild
luften.
fläkt till ett visst tryck (25- 40 J'o högre än atmosfärtry cket),
varigenom sålunda övertryck råder i cylindern vid kompression sslag·ets början. Den i cylindern inneslutna större luftmängde n
möjligg·ör förbränning av större oljemängd o<;h därmed ökad
motoreffekt. Anordninge n har framförallt kommit till användning· för att möjliggöra tillfäll~g forcering av ett maskineri
eller då det gänt att å en befintlig motor höja effekten.
Komö nskemålet att utnyttja värmet i dieselmotorn s avgaser
bination av
och kylvatten har föranlett byggandet av kombinerad e diesel- di
esel- och
och ångmaskine r, för vilka StiU-motorn är typisk representan t. ångmaskin.
Denna är så konstruerad , att arbetskolven på översidan påverkas
av fö rbränningsg aserna på samma sätt som i en tvåtakt-mot or
och på undersidan av ånga på liknande sätt som i en ångcylinder .
Angan erhålles genom uppkokning av motorsidans kylvatten i
en ångpanna, som uppvärmes av motorns avgaser. Därutöver
tillsatseldnin g med oljebrännar e. Ångsidans avloppsånga ledes
till en lågtryckstur bin, som driver dieselmotorn s spolpump.
Anläg·gning en uppvisar hög verkningsgr ad och låg bränsle-
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förbrukning, men torde vara alltför komplicerad för att påräkna
större spr,i dning. (Stillanläg·gningen på Dolius, som består av
2 st. maskiner om tillsammans 2,500 ahkr. vid 120 varv per
minut, har visat goda resultat).
•Ång-

Den snabba och . vidsträckta utbredning, som dieseln•ctorn

maskinens
har
renässans». under de senare åren på ångmaskinens bekostnad erhåll.it,

sporrat ängspecialister och konstruktörer att söka åstadkomma
med dieselmotorn konkurrenskraftiga ångmaskiner, i vilka
strävanden de underlättas genom det nuvarande prisläget i
kol resp . olja. Den ångmaskinens renässans, varom man nu
talar, synes hittiDs framför allt gjort sig gällande ri fråga om
anläggningar i land och där hämtat sina största vinster, tack
vare ångöverhettning, högtrycksånga (20- 100 kg.j cm 2 ) samt
Vad maskinanlägg·ningar ombord beträffar,
ko~pulvereldning.
där införandet av sådana anordningar skulle möta långt större
svårigheter än i land, finner man emellertid ett alltmera ökat
utnyttjande av överhettad ånga.
För större kraftbelopp är den utväxlade ångturbinen såsom
propellermotor Överlägsen andra maskinsystem. Utan större
svårighet konstruerades den att motstå den överhettade ångans
högre temperatur. Annorlunda var förhållandet med den fö r
mindre kraftbelopp mera lämpade kolvångmaskinen, vars slider
äro olämpliga för överhettad ånga. I Lentz-standard-sjömaskin
synes den emellertid få en god ersättare, då det gäller överhettad ång·a. Utmärkande för denna kolvmaskinstyp, som i
sitt nyaste utförande bygges såsom dubbel kompoundmaskin,
är ventilstyrning i stället för den vanliga slidregleringen, enkel
byggnad och låg bränsleförbrukn~ng, vartill kommer att tillverkningskostnaden tack vare utarbetandet av ett antal standardtyper kan hållas jämförelsevis låg.
Vad högtrycksånga beträffar torde det vara av intresse
omnämna, att ett första med högtrycksanläggning utrustat
fartyg, engelska lustångaren King George V, nu blivit byggt
och i dagarna gjort sina provturer med uppnådda 20, 78 knop.
Maskineriet, som föreslagits och konstruerats av den bekante
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turbinkonstruktören Sir Charles Parsons, är från sjötekniskt
håll emotsett med största intresse. »Shipbuilding and Shipping
Record» av den 9 september 1926 innehåller en beskrivning av
detsamma. Pannanläggningen utgöres av två st. koleldade
Yarrowpannor av speciell typ (fig. 14 a) konstruerade för ett
arbetstryck av 40 kg. j cm. 2 och försedda med överhettare och
luftfö-r värmare. Maskinanläggningen består av 2 st. utväxlade
turbinanläggningar av tillsammans 3,500 ahkr. Kondensorn t ill
vardera turbinaggregatet är av dubbeltyp (fig. 14 b). I händelse av tubläcka kan endera av aggTegatets kondensorer genom
en lucka i exhauströret sättas ur funktion till förebyggande av
pannJasning. Maskineriets verkningsgrad anses höjd med 10 a
i förhållande till ett turbinmaskineri med normalt ångtryck.
15
Kolpulvereldningen, som tack vare hög verkningsgrad och
möjliggörandet av billigare kolsorters utnyttjande under de
sista åren alltmera kommit i bruk särskilt för stora kraftanläg·gningar i Amerika och Tyskland och som för framtiden torde
få allt större betydelse, har ännu ej blivit införd ombord, ehuru
väl enstaka försöksanlägg·ningar blivit utförda. Svårig·heterna
ligga här företrädesvis i risken för explosion av kolpulvret,
varför kolet måste pulveriseras omedelbart före användandet .
Härigenom blir anläg·gningen tung och bullrande. En annan
svårighet ligger i den lång·a flammen, som kräver stor och dj up
eldstad.

ro

Frågan om den moderna ångmaskinens eller dieselmotorns
överlägsenhet synes vara mera omdebatterad än någonsin. De
varandra skenbart motsäg·ande uppgifterna av resp. anhängare
om den ena t ypens fördelar framför den andra torde väl så
f å tolkas, att elen ena ej har obetingat företräde framför den
andra, men bli r på viss rut och uneler vissa förhållanden överlägsen. Visst är emellertid, att den skärpta konkurrensen
konstruktörern a emellan haft till resultat alltmera bränslebesparande och fulländade maskiner.
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Meddelande från främmande mariner.
JJlcclclcl;:l{\ c 1'1-i't n JVLn ·in sila iJc ns U tJ·i1; csaHlcl n i ng .
(SCJJtembcr Hl:2ii) .

England.
Uncl ct h c niimningc n » im pc t·ial D cfc nc-c Co tl eglC» J1 m· LlppriiLta tc: en
itJst.it ut.ion . ~''ilt ·s ltppgif t iit· <l tt gö1·a e n cl c l o [l'iccra l<e oc h tl.jiins tem iit l
m ·m 6n 1 m a rinen oc lt
.rr·;"m YaHiL'Ut a 1· l;rigs ma li Len s huntd g t·c nat · flygv äsend et - f öriTog na med J·ih et s l'öt·:< l.a t·s r ii»'encl es uppg;iiler i st o t·L
Ili'it ·igc nom aYSl't· lll< lll a lt IJefOJ:d t•a (\ (' Oli.k a Yape ns!age ns u mse~et t.
För ni'tLTa rancle o m .~i cliga fÖ'L·s l ~t c l sc oclt föl'IJiiLl1·a deras sa m;u·b c be.
LLtta r varj e kul s 30 d eltlagat:c . d~iJ:i inb c t·iiknade dem l'dn dottcl ·s tatoJ·na
D a man ntnni t e1•Im·e nh Pt pa ouu·ädct; ko mm a 1'urscrn a
~H' il Jndi c n..
at l u tvid gas. Till 1echue iir ut sedel \ ' icl' a dmi1·al Sir \\T. Hi c hmo nd.
som har sto d <trlscencle .ino m sk oldi.«c nd ct. }km iiUtr;ii.<.lc r sin p os t elen
l scptcm be t·. Lcdat·e n lm m me r clä1·e l'te t· att i bes L~imd m·cl ni ng u LLaga.~
I,Jnm l cl c ltiig<t c of'l'iccr;u-n a Lillh örancl e at·m (• n,, nw1-inc n oc h llygviisendc L.
(Mar.i~l e ·1~ uncl sclm.lt . a ug us ti l H2G).
JJicd a nledni ng a \' d e L mccldeland cL, !':O ill in gi[ tl [r a n , \tn enik t, a lL
1, S. .. \: ,; nya b omllphtn »Cycl op s» s i; ulk Y;u·a el-eL s liit·sla i Ycirlcl en,
ltn r m a n r: i,-;t uppmiidicllHllhC'l e n pa ck-L l';t k l um , a lt e lL n yti e n gcbi l;t
ho lll ilJl l>ttl, som n y ligen aYs lu la L s i n a Iiir,söl;.:-;tUH'l\ Y i cia iive dricHa1· deL
<tllll'l'ikan s ka j <llln ''wst"c ndc n.
D et nya c ngcl.-;ka bo 111hpl a ne L :i1· et t l11 Ile n" ,.-:!ags kc pp, som m ecll'iit·
i<·kc hlotl C' ll laddnin g h o m bc r lt ta n iil·c n en t n t· pc'c\. so m Yii gc•r ii1·c n
J t on.
D c,.c; Uo ll-:-Hoyc-c mo lo t·e.t · ui Ycc·k\; i 1.1011 h l; r:. moL H~ :i lw.s Lf, S. ,\ >
·i oml\r.in g lO t un s.
] 1 1a n : cic't iit · lJy ggt hell oc lt lt;'i lkl <l\' s l<t'lt-iit .-u mt Yii ge L
('l'l w HalllJ h i t' iH~ 'l'degrap !J a ncl !'os t elen :21 a li g ll ." ti i\1 :2G) .

Tids l.rifl i Sj ör äsend el.
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De lippgifter som itli gga flottans fly gväsende (tllC Fleet "~ i1r ,\rm)
t orde fr-'amgil av dess officiella inclelnin g i fly gföl band (fli g hts ) ficarnh[dle.'i i: en ar-tlltE\1 i t he Navy, septembcn 1926.
Imlelnlin gen är följande : Fleet Fighter Fligh ts (jaktp lan (ör band) ,
Fleet Spotter Fliglrts (eldl cdningsplanförb >uxl) , Fleet Hcconnaissauce
Flights (span ,u·pl a nförba ncl) , Fleet Torpeclo Flights (torpcclpJ,aniödJand )
och Coa.stal Heconnaissanee Flig hts (kustfö.t·svare ts sp anar·planförband) .
The Fleet Fig hter Fli ghts äl'O för närvar'ande utr ustade med ensitsiga flygplan •av Faire y »Flyc atcher»typ en ; el er· as 11ppgift är att anfal'la, u ncla ncll•ivlt oc h om möjli gt förstöra fi entliga flygstridsln"afte r·,
som skulle v.i lja nä:t·ma si g flottan, 1aLt eslwrt Cl.·a anclra typer av Hottans
flygväsende och att mecl s ina lmlspruto r n eclskjula; betJäningarna vid
luftvärn.-;Lu1onct·na i'L fientliga fartygs d äc;]c medan t or·pcclpJ,an utiöra
ett anfall,
The Fleet SpotLe1· Flights ;ii·o förseelda mecl Blacl\IJtLrn »BlacLbunl »
och -~vro »Di son » flygpla.n med !J50 ill,r·. »Napicr-Lion»moto i·e,i·; deras
uppgi It lir 1att i ~ki d leelit elden f6m flott a ns lmnmwr.
The .l?lect Rcconnaissance Fligl1 ts ~i1·o u tr~u stacl e med Fair e y »D III»
sjöflygpla n mecl »Napier-Lion » motm·er och dem ali gget~ att spana efter
fien d en ..,; .str,i d skrafter och m eddel a der'as rörclsaT.
The Fl eet 'l'orpedn Fl.ight.s i t·o iiJldel acle Blfldburn »Dall·t» flygplan
med »Nflpier-Limt» motorer• och deras lippgift iir att utföra tar·pedanfa ll mot fientLig;\. fartyg.
The Coastal Heconnaissan ce Fligllts ~i ro titru sliade mecl Ffli:rey »D
III» sjöflygpl an och Supermarine »Southhampton» f1ygb åta r· med tvä
»Napieri-Liom> motorer; cleras tippgift älr· att från baser· i lallll patrull era
för att uppsölm fien t li ga str•ids:krafter, utföra anti 11-båtst,j:inst och
eslmrtcra konvojc1• av llandcl.sfnrt yg.
Enligt c'n nyligen utgiven Air Fm·e:e L ist hesiiir tllC Fleet ~~ i r A'rm
aY 20 Flights, fördelfide enligt följande:
Atlamtflo1Jtan: Tre Fighte1•, tre SpoLter, tvtt rtec.onnaissancc och två
Tm·pcdo Fligh ls.
::IIetMlhavsflottan: T v iL Fi glJter·, en Spotte r',
en Torpeclo Fligllt.

tv;t

Heconnai ..'S<Ulce oclr

Kinastationen (H. l\ L S. Vindi ctive ) : e n F.i gl1ter och en rteconnaissance Flight.
Calshot: En Co;tstal Neconnaissance Flight.
iUalta: En Coastal Hecon n aissm1ce FligllL.
Om medelstyrkan .av en Flight b cr älmas till sex flygplan i första
linjen, ,- ;hill e elen totah t aktiva .sty1 amn av Tll e Flleet Air Arm i hemoch uthwdet 11tgöras av 120 flygp1an, ch\r aY 3G Fighter·s, 30 Fleet Heconnais3cUlC:e .-,jöflygplan, 2-! Spottas, .i 8 Tm·pcdo och 12 Coastal Heconnaiss-

Lll l'l' plcl n. ILirli~l kul1111lcl nalurl.lgt,·.i .s .i'JygpLm., ..::om ;ln·d .nclclS 1'Ö'lc
oc:h e.\ per·~ment.
DctLa synes, anmii1'J'er licl~k.lift:eil t i>ll ~lut, tn;lppast 1mu e n tiJli·iicL lig sly1 -lm fö r en Ilotl a, ~om biir am;Yat·~'t fiir· sk ydd et av det
IH· ilt i ~ l\ a lmpel'iec och des-; Yi clstr,iidta l'ii1·l)timlelscr till sjö-;s.
D en
,dl ntd i§aotc svaghete n ..;yn es Jjggc1 hos jal\tp],ln cn. The Fleet Fighter
Fli~·hts iiro icl'e blott svag;l till mlmet·cilen , :j () l'lygp l n n för· ,~tla.nt - och
,\Jctlc llwv:;flottm·na tlll .samm an.-;. titan flygplanen ii. i·<J <11' e n typ, som
nu Jll;i-;Le >anses J'öJ·iihlracl.

;·,1· 11 i ilg,u·

l en arL i'kcl i 1he .'\;ny cli s kul euu· mar·inexpellcn ..\J. ;u. l' r c nlle1·gast
huruvid a cl('L i c:l\l' Yot·e Eimpligt att k on:;tru er,;l e n ,;:i.bkilcl farl 1 :.c..,;typ Iö1· Iö1störi n g av li-b<t lili. Enliigt JU. P,t C' Il{ler@aot YOI'O or-sal\Cr•na
ti ll u-bit ls li.idu..;lertmt unclet· Li·igc t J'ijljnnclc: minor 2G 'lo, cljupbombci~
'!-! 'lo, artilleri 18 'lo, t01·pcdci· l::J ',k, Jiammning H 7o ocl1 övrigarm-.;;tl\c l · 3 )d.
U i· dennn sLLtislil\, l1ur ol'ullsLinclig och elisku tab el elen än m<.l. vara.,
L m man d1·aga li en sl ubatc;·cn, <iger experten, att 11ndcr·ncttensvapnen
111 inur, bonllX'J' ocl1 tolpecl ej· givit mycket biittrc J c.-; ultat ~n anial:l ä
1 a llcnyl<1i1.
Om lll'nn hade att• v;il,ja encla.-;t o t t medel m ot n-bätar,
.'l<li11Ut clc man helt siikert fii:J · cljupbomhen. Under det sc tw stc l'ri get
ilill·ii nll e..; Jör l'iiJ·stK.ilin?: <W 1i-h2ttm rclatht sm ä jn,g,ue. De moderma
.i<l .~<tLJM lic1Ya llll nait ett lnnnage av 1,'200 lons och chi,rnLöY er.
Dessra
iiw sal ecle,; alhlclc;:; Iör slom och clyl l)ma tö1· nt.t hygga,..; i sLön-e an tJal
i. Jiccbt.i cl.. U-h\hför s lö,rnrcn bm·clc cl ~i.rJö1 Limp.ligen bliva av en 2.
kl assens ja gen-es storlek, <l. v. s. p<i omkt·i n g 800 n ed ilil'l GOO i.ons clcpl a'l' l1l('Jlt.
D en boJ1clc flir.ses m ed de me.-;t eHc'Jdiv,a: h y drofo ner~ oc h åt m insto ne GO bomber<, som h a,s ligt ],uncle sLippas eller utskj uia s meclalst
't'.\: cllo· Ilei ·a s~irski.lt Jwn.struerc1clc miirsare sa m t en mycket väls~'ju
L1 iHie granntl,astrnc . som 'l\tmclc uto;l,juta m0d ,..;pr;in grör förseelda granate-r, y, ilka s priingeles un c l e, t~ Yattenytan . _Artilleribe., t.\·ck,ningcn borde
\; lJ·;1 nog l\naHig för att t,vinga Y<Hj~ u·bitt att elylut oc h Yara ÖYerlägscn
Yar:je fientJjg n-bäts, D en bo.t'llc diil'för litgör·as a1· 1. Fi cm. ell er 2
l :!,G cm. (ell er·' ·1 l ,.s cm.) bmonel' och clc,-'" lltom en c]Jer tl·(t sm;\ luftl ii uJ.-; kanone1·. Sam framdl'i nling..;me llcl i. o n ie Dic.-;elmotm·er vana bäst.
Tnc'k vare .sadana lmncle u-bitt~jag<nrir Et en aldionsrmli e jämförlig mecl
ll-b ;tta;l nas egen. H öl\ en bor-clc gö1 as osyn'li g sit ai.L :jagaren icke kunde
lip ptiiclws p;i. stor-et aYsi.iincl ntan l\lmclc n~i.nna s ig utan alt b]h·a upp t.;·,c ·ld. l\Ici1 med denna molo r typ torel-c faden ],nappa.sL 'l wnn<L uppclr·ivas
l il l mer än 23 ;\ '2.) knop, 1mclei· eld alt mccl tmbinm askine,t·i clcJNllllnm
kun clc 11ppgii i.Hl :l.l lmop oc-h •.slo1 J'att iir ;w ~ynne11J.igc n olo r1 viht i u ""t '.jagaren;,; i'a'l,0.i.k :.\I-en eL\ siittet ;rtt llpphiclm li-b:Jta,r ni1lt en Yi'ss
l'ul J:imlning, kommer J'al'tt'r;ig;\11 nlt bli1a av minclre l'il't och Dieselt'te~g ;lll
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mot01'()!• äro dä a tt ftiH·(L!·aga, Sa liinge hydrofoner na ännu .ic:l\e natt
sådan Iulliimln.ing /Jiir denna np Ltrt.ygAyp l il;:;-iil giras l1ög fart.

de nna tjiin s t. IIHti.J];.; l1m· dcr1na kriil' ::trHlc bcraltn in g iDnchnfb umlcr
t\ a ar oc h el et h:n· bli.1·it ]TJ·n.:-;j~ att H ögste Bcfällravm en ÖVCJ: slagslceppsflo lln Il automatisl; t JylH uppkom m n nde vakans. Säluncla bestrider under
!.1 m ars t id samma officet· tjänsten antingen som IIögsle BcEiJllravm.c
man.
;·,\CT a ll a t·ustade s.jöstri -d sl;rafle1· el lc1· ocksil som h an:; n;illlllaslc
lrwm inflytclsCJ·i ka mari11a :kretsa-r· ll<t.l' den ~tsH;Len f'1·amiörls, säger
tilL' Jmn·na1, att (]enna pe.r-iod 'ir fiir ·l,lng och t .iJJbakabitl,leJ· a'lHför •
ll l.n·kct dc oHi.cc r·nrc i dc högr:e gr·acle r' n::t., som ];unna hoppa.-; n i.\. deitn.
vttc t-sL1 .m al för en oiTicc r.s lm.n·i~i r:. Som ski'i·l ha1· anförts alt i l;ri gstid
Bcfilha<'Il tle l hiigr·c hefälsposlc r mcclfö1'a slön-c fl. n ol'ar ;in en Högste
ya visat
ha
m
so
möjligt,
m
so
"'·' ·e,; l f r edslid och aLt sil m~tnga off icer are
flotta11 1
övn
befälet
Jö1·a
alt
c
ll
lilliä
ivas
g
bo1de
h:-trföt•,
heb
.-i.n hlmplig
da ele n p a sa sä~t nrnna C' r-fm·enlrelen skulle göra el e m läm plig<l att utönL
l:i!','rc befäl i cl'Cn i kr ig.o;ticl utiikaclc notl an'. Det Jinnas tecl;c.n som tyCI<l
pa alt am iral Roblnson's lill lxtkatL·ihlanclc• Jwm 1n1 e r· atl· bann. Yi'i g för en
ii ntlti ng h:i.rvidla g i c;iidan 1iklnin g. al~ e n IIögste BcLi1l1avar·es ~jänstl'
t id nlg:n· efter el t ~n· i still et rii1 crle11 l1·il, som nu ~i r faLl el;.
(Jourmcl of the llo.ral U n i.ted Setl'i.c:c Inslit'utlon., augusti 192G ).

Frankrike .
E öl en ti!ll viirlcl cns sLiirsla u-bit t lwmme:e ra H i oldolJCJ· st-riiclias it
Yal:Ve~ i C' lledJOtll·g. Detta fnr-tyg, som tlll!llör 1 02G i't rs ny!Jyggnads pl'ogram, 'k ommer alt i s f,orJek öve•ttriir·ru elen engelska X J oe lt :.i1·c 11
den ameLi.kansl ;a V4, som llll iir undc1·1 b,rggnad. ritkras 1·e.spcMi1·e
tontal ~i ro 2,780 och 3,000.
Den nya f'u ms ka »c r oisse ur-sous-ma,t'ill » kommer- att deplarera icke
mindre ;in ;3,500 tons och bJ;ir ni.ir·a 400 feet (121,9 m,) läng. D es:..;
bd11slefön·t tcl to.r·de bli1'a lillräclklig~ för en 1·e~a H rn t jorclen. piisti'n·
»Daily Ne\t'S» marinkoncc ;pondcnt.
(The 1Iil.lll[lshirc Telcgraph an el Po;::t den 27 augusti 192G) .

För•e nta Staterna·.
U. S. A.
near-.1\clm.i,utl l\1ofia~t, cl1ef fö1· f'lott,tns .Clygvis'8ncl e, hm: mcxlclelat
p hanen J ör anYändand ct a v el e~ föl' i nne1·ara n de budgel al' till) 'i 1~tlll ~
tn.l 4 m.t'ljOJlel· d.o.lhu·s trpp g~tenclc a nsla get till anslcaHancl ct '"' nya
JJygpan för· Jlottun. Enli g~ den nya planen skoJa 282 flygplan a n slcaffns
fö.c flo ttans riikn i ng. Av dessa hänt 100 jakip[an. 47 clcllcclningsplan,
Gl bomb-, torped- och spanar:plan :--nmt 7c1 övn.ingsp1an .
'I'ype1·n;l. fÖt' dc nya planen .komma alb bc;<; tiimmas efter n•J. 1l;sl~illcla
t :ivlingsfö1·s ök, i Yillm sjöförsntrsd epa,J.-tc.men let viiniar att 24 flnnor
för luft[ariygsli Ll.vetJmi ng skol n. dellag;t. Det l u nya wo g ram ~iv u ~ö1·e.r
planen för f lyg1·apncls tl~l·eckJring uncl•e t· clc närmaste fem ;\ren tiJJ
v.ilken medel bl.in1 tiHg~ingliga elen 1 juli 1927.
(The llamp.-; hil>C Tclegrallh and Post den 27 arrgusll 102G).
D:..t IIög~be BeLillwvm en iiver· U,. S . . \: s Hotta nu .i höst :tYgar frän
clcnnn. befattnin g, som ltan i.mwlw[t tmdc.r endasl clt itr~ sqcer detba,
säger the Ar,my and. X:w.r Jour·mlll, 1\Ta.s hington., p:t grund a1· en ~inch·lng
i l\Im i nclcpn t·llcmentcts p1-.i nc i pc1· bel.t·~ifra n de t iden för b es tridandet av

Italien.
f so rnmaren s ö1· ning~cu· .ingingo uncll'r V<lJ.lclera av mänadeJ:nct j.tllTi,

.JII Ii oc l1 n11gusli en .,; trategislc k1· igsövni ng, so m Ycu·aele. fl era clagar·.
l·'i'rt ön1in gen i juni gäll de följande för•ulsättnin g: Dc HaJlienska (hht)
..;triclskl·aile rn:l. Ligglit i o likt hamn,u· p<'t Yi'isbkustcn, föln;im'liga st i
"pcz in och Palt>lUllO och' sko-la S<i Jo.t-L som mii.jli gt f ör ena :-:ig Iö1: al~
,·;·,1·l1ind t·et e n Ylcl J\I:lddal c na (norr·a Sard ini e n) bef in tlig molständrar e
rt·a n nlt med örcrliig~na 1\.r·aftce l;asl.a .-; ig över Clc olika gruppcu1u 1·n r·
ri·!l' s ig och .föJ:iut,l dem. D en itaUcn~lia styt·Ltn slocl. und e r' b efäl ''"
<~lc· rbcJ'älhanm:m ÖVC'I' floL iran <lmi.r·a l Simonctl it, lUlller det alt dc ficnlli:c:a ~ l1<iclskut flct·na sio{lo und e r· chefens för· spa niJl.gss lyrl\an , cumiL·nl
\l "la'~ bcfiiL ÖYningmna 1.ogo ;-;in llörj;tn elen 22 _j uni pa afton en ot ll
'ku lle anlulas senas~ elen 2.5 p,-t nl'loncn.. Den bh't styrktn s uppgjift vu.r·
ic·[,c htt mol en J.i cnde, som hcfann ::;ig c nda .-;L I HO s m. från Spezia or- Ii
:!til l ~m. fuin Palcr·mo, lt·ols Yi ssn llegriins ningnl! so m alagt~ röcl siyr·lm
<ir·~J;i l c bdr:iffandc u-bittar n: ts ;urdmln.ing 1 n:ir·hcten aY -l~lba och i.
l'i "mb inokana l en (m ellan Elba och fasllandel.) . IlmudYikte n med ÖYningl'rl rar att lll·ÖY a span ingst.jiin ~tens H'r'ba.mllel ., Yar vi(l e ml'llcriicl
"" ddtagande Juitstrills lil-nfterna Yoro a ll tfö:r lltcl l ill gocloseddn, vacl<tn
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492•ett 1il;l igl lledönJal](IC nY f'tit~an li nn p Jms l l;u nd c !.!;Öras. D e t J.rcLa<.l cs
blå s tyrka alt YCrhtiilla s in fötcninl-': i s;t god ti~t, att den i samkut
Styr'J\:a lllÖtle fie nde n, d ;"t {J c nn a Sik[a<J e.S pet e['terllliddiiln·en de n 2J juni
Därmecl Y;H· ö1·ningc n anlulad. och Jiu·Lygen nrgingo ~·i. i1 ·~ L ti ll Uactc~
oc h sedan till l\eapel.. - .Ttili man a d ..; l\LigsÖYJJi ng l1n,r llpp.-<l;_jut-il.s liJJ.l
<au,gu sl.i och ];omm c t· sa nn oJi.J\t aU ~a mnJan s la..; m ed den fö1' d enna miuwcl
p l a nLt gll ;l till e n c ncl n str i\l cgis l;: l;rigsiil·ni.ng.
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14 1\nop. Fartygel
1n., djupgi1enc:J e ·r,G m ., Clcplaccmcnl 22:-i lon .'<. fart
]\t1!1l.lllet· att ul1 ·ustas med cle modernaste anordninga1· för min~Yepnim;
nt:h [ör npploiic kande t aY rnetallförcmiLl 1mde r Yatttnet.
(T/ [l!u sttali on (len 28 <an g usl i H)2G).

(liLn·in c 1-;und sclt n tl, :tugu s l i 1Sl2G ) .

Tyskland.

Japan.
D en nl\Gira fl ottan." ind e lni ng ii 1· Jij r· llii1·1·;tl·and-c l'ö.lju llck :
l:a cskarl cn1, l sl a g~ J;cpp.sclil·isi·on p å ~- slagsl;cpp (flagg..; l,cpp
»1\I utsu»), l h·y..;sa rdil· i..; ion p it :ln.1·a krys ..;a rc, e n jag<;nJlolL ilj hc~ l äc nd c
av e n l\.1·ysom·e sam flolli !;j ledare oclt. l1 c ha lvfl o tti l,jer p it sa mm anlag t
11 båtaJ:, e n n -bilbrlotti l.i m ed ett m oclcrl'n r t.1·g och tre Jwtl d .l ott il jc l:, pit
ti ll sammans 8 b ittm ·;
2:a cskarle1·n b est tn· aY: l s la g k l·rssard iYi.,ion p it 3 ..;\a gl\J',Y..;sare
(fl aggs'li c pp »Eirisli i.nNt»), e n kryssm·cl i l'ision p i't 4 nya l\1 yssare (fl aggskepp »Sc ndal» ) , e n jaga 1·i'J oLt il.j m ccl L'Ll L.J'.)·.c;s;u·c som fl ot ~il.jil' daH'
och 3 hah'l1ottil;jc1· m ed Ullsammans J] IJi[tar, en u-bitt-: [] olti lj bc•stit C' ndc
a\' ett moclcd 'arl,r g och 2 h a l d lottil;jl.'r merl sa mn11a nl a g l (; bidar. c lt
hangarfai:l yg. cll m i n l' a 1tyg. ett tJ ·,tn ~ portf'Lt l'l yg, ett o·l,jl'la n k fartyg
(lltu· i IlL' L : un cl ~c l latt , a ugust· i 1926) .
sa mt 4 m inswpni ngs[,arlyg.

Jii mlil\t Ycrsaille::; l'ii l·dragct i\1 · de n ly~k a ja,gatt' n »Mö1re», som j
IIUt l·s löpLe a\' stapel n sitsom den förs ta <tv d en hevlljnd e half lotllljen.,
l'" c tl depl ace me n t ·uv 800 tons Yi d 2,48 m. cl;ju pgitendc. Fat/tygets
di mc nsionc e ii1 ·o: l ä ngd Öl'e[' all t 87,75 m .. stiiJ·::;ta bredel S,JS ,m. Ja ga r en
~i r byggd pit litllgs'k c ppss pant och i. mas l\ in- och elclnun fii1·scdcl med
dubbelbotte n och .c;laggängan Foc.k masle n iir en si g nrrlmast u nder d et
il tt s lonnasVc n e nc:Jn::;t tjäna.r· som stöd fö 1· en h i s."bom oclt ~om fäs le
J'ii1· a ntenne ns a k tu1 part. Turhinmas k inern a gin1 e n Lu·t a1· omkr'ing
:n ]\IJO]l. De l 1·ctl jc fö.t· oljeel dn ing in riittadc pan noJ·,n;t ~i1 ·o inry mcl•a j
In' [r;"w Ya l·rtn(h·a ski l Jda elcl rum. O lj cfön'~Ldct iir o m'k l'in g 300 ton.-:.
llC'styclm ingen utgö1·c::; av J 10,5 mm. ka noner up p ~tiUJd a midskepps
ot;h 50 c m. t orpedtub er* ). Bcscittnin gen bes tar av 120 nwn. Ytte rligare
tl·c ;jag,are som till höra samm a li a lv flott il ri· l1aYa den :1 5 jt1li löpt av
,,tapcJn å örl ogsya.rvel i \Vill18lm s hm·en. Dc erhöllo namn en »GJeif».,
(lVL n·.inc H u ndschau. augusti 192G).
,, \.lbatros>> oc lt »Seeacll en>,

Mari nmi n.i.-< l-c ric t 1ii 1· l ta 1' <\ l'ritn git ll a ,-s i kte n att ins lallc 1·a 13 cm.
),anoncn so m sckuncl:id al'ti ll C'J i :"t de nya 'kJ·y.,sarnit oc lt i sh ill.e t l)e'ilunat si g fö 1• ·12 c m. kanon e n. Y.ill\ e l. 1n edl'hr t'n b e.-<paring p it f 200.000.
(.Totll'IWl orT li c no.ntl lln ilcd St'i'l'i Ce lnstilutit> n, augusti .1 926).

Lett.! and.
A1· dc i Fn tnkt-il\c bc~liillcla ll-it mi n., ,·cpnings l'mlygc n ocl1 hit ubäta ul a ha1·a de b itd<~ l'iil..;lniimnda »Hicstm·s» <Kit »lmanba)> samt ub ätcn » nmri .'» löpl il\. stapeln oc h tlt·n a nd r a u -h ttten »S pjcloln » s k al~
·i nom k ot·t s_jösii 1Las. Data för »lma nL\» äro. Jiin gtl LJ8,S m., b1·cclcl G,5

':') Anta le t ttppg iycs ·e j.

Utril, esa nle l.nin gens nnmädcning.

